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RESUMO

Este trabalho se inscreve no âmbito dos estudos interdisciplinares, nas áreas de

literatura, sociologia da leitura e pedagogia. Trata-se de uma pesquisa que explica os

processos de formação e as práticas de leituras literárias desenvolvidas por um grupo

de estudantes do Ensino Fundamental de uma instituição escolar situada na

comunidade Cristo Rei ao sul de Teresina-PI, onde a Literatura é quase esquecida,

inclusive pela escola. Para tanto, realizou-se um estudo sociocultural, analítico-

interpretativo e praxiológico, à luz da estética da recepção desdobrada em suas

categorias históricas. Analisando-se, primeiramente, as raízes da origem da recepção

literária e, prosseguindo-se com as estratégias de encontro entre os horizontes de

expectativas de obras e de leitores, e tipos de recepção literária. Verificou-se, ainda, a

mímesis e o estilo de enunciação como estratégias estéticas da recepção, responsáveis

pela presença da ideologia no ato de produção da Literatura e de sua leitura,

mostrando-se também os processos de formação e experiências de leitura de atores

sociais na França, no Brasil e em Teresina-PI, mapeando-se as memórias de leituras

desses sujeitos em diferentes épocas e espaços, de modo a caracterizar a identidade

sociocultural como a categoria que servirá de base, nessa pesquisa, para a explicação

das práticas de leituras literárias do grupo de estudantes leitores observados. Em

seguida, foi feita a análise dos dados referentes ao fenômeno das práticas de leituras

literárias entre os sujeitos do referido grupo, demonstrando-se os processos de

formação literária desses atores sociais, evidenciando-se as práticas espontâneas de

leituras de obras poéticas e ficcionais dos sujeitos estudados. Através da realização de

oficinas lúdicas de leituras, foi possível detectar também os efeitos estéticos das leituras

literárias junto a esse público. Finalmente, diante dos resultados encontrados, são

sugeridas atividades literárias para a formação de leitores na escola.

vi
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RÉSUMÉ

Ce travail pluridisciplinaire s’inscrit dans les domaines de la littérature, la sociologie

de la lecture et la pédagogie. Il s’agit d’une recherche qui explique les procédures de

formation et les pratiques de lectures littéraires développées par un groupe

d’étudiants de l’enseignement secondaire d’une institution située dans la

communauté de Cristo Rei au sud de Tresina, dans l’Etat de Piauí. La littérature y

est presque oubliée, même à l’école. Pour parvenir à notre objectif, on a procedé à

une étude socioculturelle analytique-intetprétative et praxiologique à la lumière de

l’esthétique de la réception dédoublée de ses catégories historiques. On a d’abord

analysé les racines de l’origine de la réception littéraire et, par la suite, les stratégies

de rencontre entre les horizons d’expectatives des oeuvres et des lecteurs ainsi que

les divers types de réception littéraire. On y présente aussi la mimesis et le style

d’énonciation comme stratégies esthétiques de réception, responsables de la

présence de l’idéologie dans l’acte de production de la littérature et de sa lecture,

tout en montrant la formation et les expériences des quelques acteurs sociaux  en

France, au Brésil et à Teresina. On a répertorié aussi les mémoires de lectures de

ces sujets à différentes époques et espaces, de façon à caractériser l’identité

socioculturelle des lectures littéraires du groupe d’étudiants observés. Ensuite on a

étudié les données concernant  l’observation des phénomènes des pratiques de

lectures littéraires de ces sujets, mettant en évidence leurs lectures spontannées de

la poésie et de la fiction. Au moyen de la réalisation d’ateliers ludiques de lectures

littéraires on a pu détecter les effets esthétiques de ces lectures chez les étudiants.

Pour conclure, tenant compte des résultats obtenus, on présente des suggestions

d’activités pédagogiques pour la formation des lecteurs dans les écoles.

vii
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ABSTRACT

This research if inscribes in the scope of the studies interdisciplinary, in the areas of

literature, sociology of the reading and pedagogy. One is about a research that explains

the processes of formation and the practical ones of literary readings developed by a

group of students of Fundamental Teaching of a situated pertaining to school institution

in the community Cristo Rei to the south of Teresina-PI, where Literature almost is

forgotten, also for the school. For in such a way, a socio-cultural, analytical-interpretative

and praxiological study was become fullfilled, to the light of the aesthetic one of the

reception unfolded in its historical categories. Analyzing itself, first, the roots of the origin

of literary reception e, continuing themselves with the meeting strategies enter horizon of

expectations of workmanships and readers, and types of literary reception. It was

verified, still, the mímesis and the style of articulation as aesthetic strategies of the

reception, responsible for the presence of the ideology in the act of production of

Literature and its reading, revealing also the processes of formation and experiences of

reading of social actors in France, in Brazil and Teresina-PI, are shown itself the

memories of readings of these citizens at different times and spaces, in order to

characterize the socio-cultural identity as the category that will serve of base, in this

research, for the explanation of practical of literary readings of the group of students the

observed readers. After that, the analysis of the referring data to the phenomenon of

practical of literary readings between the citizens of the related group, demonstrating

itself processes of literary formation of these social actors was made, proving practical

the spontaneous ones of readings of poetical and fictional workmanships of the studied

citizens. Through the accomplishment of playful workshops of readings, it was possible

to also detect the aesthetic effect of the literary readings together to this public. Finally,

ahead of the found results, literary activities for the formation of readers in the school are

suggested.

viii
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INTRODUÇÃO

A leitura é uma arte de fazer que herda mais do que se aprende. E,

por essa razão, ela tem mais freqüentemente valor de sintoma de

enraizamento nos grupos sociais que praticam as formas dominantes

da cultura (...). Colocando o acento sobre o ler mais do que sobre o

livro, sobre a recepção mais do que sobre a posse. Os pesquisadores

demonstraram amplamente que, na escola, não é a leitura que se

adquire, mas são maneiras de ler que ai se revelam .

Jean Hérbrard

1. Considerações iniciais

Na sociedade brasileira atual, ainda atribuí-se à escola a função maior de

formadora de leitores. No entanto, isso requer a promoção do encontro de crianças,

adolescentes e jovens (principalmente, de classes populares) com a Literatura vasta

e variada no âmbito da instituição escolar, uma vez que, mesmo famílias de classe

média que têm condições de oferecer livros aos filhos, não incorporam o valor

cultural do livro nem a importância da cultura literária na formação educacional do

indivíduo e da sociedade. Assim, muitos pais se eximem desse compromisso porque

acreditam que a escola será capaz de dar conta disso, o que na realidade não

ocorre. Pois, a formação do leitor de Literatura só é possível mediante a formação do

gosto cuja obtenção ocorrerá no contato dos educandos com a variedade dos estilos

literários. Estes são, supomos, condizentes com os interesses dos referidos sujeitos,

mediante, também, uma oferta de obras sem intenção pedagogista. E, ainda, pela

adoção de estratégias de ensino adequadas à natureza da Literatura e convenientes

às individualidades dos membros de uma sociedade (cf. Silveira, 1999).
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Contudo, isso não caracteriza a realidade quando contrapomos as relações

escola/ensino, Literatura/prazer e interesses/gostos sociais, pois:

Na verdade, ela (a escola) cria um material para ser lido – o material
escolar, feito de fragmentos e adaptações, especialmente selecionados
para fins didáticos. Institui com isso uma única e artificial possibilidade de
leitura. Fragmenta e destrói a experiência que desde muito na vida das
pessoas é construída no interior da diversidade e do que ela representa. A
escola ao limitar a compreensão de um texto à compreensão de suas
partes e ao eleger uma significação única, verdadeira, como parâmetro de
verificação de erros e acertos, destrói o movimento que vai do texto ao
leitor e às suas vidas, no qual se constrói a compreensão e pelo qual se
define o ato de ler (Silva, et alii, 1986 apud Silveira, 1999:11).

Dessa forma, uma abordagem do ensino de Literatura/leitura portadora de

traços, como estes aqui citados, está muito presa às teorias do estruturalismo

funcional1 que não se preocupa com os vários outros processos trilhados por autores

e obras, desde os contextos emergentes (de origem) aos diversos meios

sociohistóricos alcançados, até a contemporaneidade de cada leitor que também

não é relevado em suas variáveis plurais e nem nas suas especificidades de ordem

peculiar, como: classe social, cultura, religião, etnia, questões de gênero/sexo e

inúmeros outros que podem facilitar ou dificultar o processo de formação e de

desenvolvimento das práticas de leitura na escola e na sociedade.

Na abordagem discursiva do ensino da leitura autor/texto e leitor/aluno são

produtores de sentidos determinados ideologicamente, a partir de contextos sócio-

1 A abordagem estrutural funcionalista da Literatura/leitura no ensino escolar brasileiro foi adotada em
nosso país, a partir da segunda metade da década de 1970 deixando diversas contribuições a ser
repensadas e equilibradas, sendo esta uma das dificuldades de muitos professores do ensino de
Letras/leitura literária, por não avançarem rumo a outras (novas) teorias aplicadas à educação e
especialmente à Literatura/leitura, como a político – diagnóstico ou Pedagogia crítica, análise do
discurso, e psicolingüística e a pragmática ou cognitivo – processual.
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históricos. Portanto, as construções de sentidos de uma obra literária, tanto no

momento de criação desta quanto no ato de sua leitura, tornam possíveis as

procuras ideológicas, uma vez que os dois momentos são condicionados por

contextos histórico-sociais específicos, com formações ideológicas também

específicas que determinam o que pode e deve ser descrito e dito sobre cada um

deles em momentos distintos e de maneiras também diferentes. Todo esse

fenômeno é denominado formação discursiva – lugar da constituição dos sentidos

(de uma obra e de sua leitura referente a cada leitor de cada classe social em cada

época e contexto) e da identificação dos diferentes leitores com os textos/obras

literárias. Pois, tais obras só podem assumir sentido no jogo lingüístico do universo

do discurso (cf. Orlandi, 1996 e Coracini, 1995), uma vez que a discursividade

promove a identidade do leitor e esta gera a significação da obra em leitura,

favorecendo, assim, a recepção do texto.

No entanto, a abordagem discursiva, assim como as demais de pouca

recorrência no sistema escolar brasileiro, vêm conforme Zappone (2001), sendo

aplicadas de uma forma denunciadora de grandes obstáculos para o aprendizado da

leitura literária. Pois, as poucas experiências de ensino de Literatura/leitura a partir

de tais abordagens são quase sempre problemáticas, ou porque se marginalizam

nos limites de uma só proposta de condições insuficientes em relação ao processo

completo de formação de leitores, ou porque se fazem uma leitura teórico-

metodológica sem as necessárias restrições e precauções epistemológicas

inspiradas pela natureza do conjunto das referidas teorias. Por outro lado há uma

prática educativa que insiste numa ênfase às abordagens estruturalistas no ensino

de Literatura/leitura, embora tal fato receba outras denominações de acordo com os
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diferentes propósitos de cada postura escolar nas diferentes regiões e extratos

sociais.

Pelas concepções de teorias estruturais funcionais da literatura, a leitura seria

um processo de busca de significado de um dado texto codificado pelo autor/emissor

e que deve ser aprendido pelo leitor/receptor, conforme diz um dos principais

difusores dessa abordagem na educação brasileira (durante o período que vai do

meado da década de 70 até o final da década de 80): “na leitura, os olhos e a mente

cooperam intimamente: os olhos para ver e a mente para compreender. A finalidade

da leitura é compreender o sentido das palavras, rápida e facilmente. Pode-se definir

a leitura como a procura do significado; ler é procurar o significado” (penteado,

1997:198). Desse modo, o leitor ao ler um texto estaria descodificando sua

mensagem e assim compreendendo as idéias pensadas/intencionadas pelo autor.

Nas concepções de Penteado (1997) propaladas no meio educacional por um

bom tempo, e aqui destacadas, é possível evidenciar as bases que caracterizam o

estruturalismo funcional no ensino de Literatura/leitura. Foi seguindo idéias desse

tipo que a maioria das faculdades de educação e letras e escolas de formação de

professores (de Letras), na época do auge dessa teoria, conseguiram formalizar

modelos estruturais de compreensão e de ensino de Literatura/leitura no período da

ditadura. Esses modelos utilizados eficientemente por uma pedagogia escolar de

pouco e, às vezes, sem nenhum posicionamento crítico, conseguiram ser

incorporados pelas práticas de ensino da Literatura/leitura de muitos da nova

geração de professores, que conscientes ou inconscientes das bases teóricas de

sustentação e suas metodologias de trabalho com a leitura, no momento repetem a



17

seguinte ordem esquemática de atividades (propostas por Penteado (1997), na

formação de professores): “1º) o reconhecimento dos vocábulos, 2º) a interpretação

do pensamento do  autor, 3º)  a associação das idéias do autor com  as idéias  do

leitor, 4º) a retenção dessas idéias, 5º) a capacidade de reprodução dessas idéias”

(p.186).  Os referidos passos de leitura, foram encontrados por Araujo (2000) ao

analisar as práticas de ensino de Literatura /leitura numa escola pública de Ensino

Fundamental, na Comunidade “Cristo Rei” (8ªs séries) em Teresina – PI. Nesta

comunidade escolar os educandos demonstram resistência às propostas de leitura

da referida instituição, que, embora venha tentando novas práticas sustentadas por

intenções teóricas da psicologia cognitiva/psicolingüística (construtivismo), da

Pedagogia crítica e da análise discursiva, associadas à transversalidade temática e

à interdisciplinaridade, não consegue despertar o interesse e o gosto pela leitura

literária, a partir das práticas na sala de aula e de atividades recomendadas. Pois,

reincidem quase sempre em procedimentos que acabam recuperando os princípios

estruturalistas no ensino da leitura literária.

Dessa forma, as práticas de leituras escolares voltam-se para uma

compreensão restrita a textualidade literária e descoberta das idéias do autor, sem

as devidas aberturas para os contextos socioculturais concretos de produção e

recuperação da leitura, e sem as considerações acerca das diferentes identidades

construídas pelos referidos sujeitos ao longo de suas experiências histórico-culturais

que poderiam tornar uma obra interessante, atraente e válida para desenvolver o

gosto de leitura do educando em sua comunidade.
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Sobre essa problemática, Lajolo e Zilberman (1994:368) comentam: “São ao

contrário, cada vez mais raros teorias que não levam em conta situações concretas

de produção e recepção de textos, marcando-se os estudos literários

contemporâneos pela ruptura de diferentes variantes da autonomia do estético”. No

entanto, as práticas que se confundem com tais posições teóricas na citada

comunidade, promovem a desvalorização, tanto dos interesses particulares dos

educandos, quanto do gosto das escolhas pessoais de cada um, comprometendo a

recepção estética e a formação do gosto pela Literatura no tempo e no espaço

comunitário (local) e global de identidades dos educandos. Pois, nas práticas

escolares, freqüentemente Literatura e prazer são dicotomos e a essência da

verdade literária 6 – a ficção (contos, romances, novelas...) e a beleza dos poemas,

são mutilados e agredidos por velhos sistemas modalizantes e limitadores do espaço

do leitor, e assim os educandos, sobretudo na comunidade escolar do bairro Cristo

Rei em Teresina - PI rejeitam o trabalho com textos/obras literárias na sala de aula

ou como atividades extras, porque, na escola “enumeram-se os meios aparentes

usados pelos poetas; Salientam-se freqüências ou ausências no vocabulário;

denunciam-se as imagens favoritas; assinalam-se semelhanças entre um e outro

empréstimo (...) Elas desviam e dispersam o espírito dos problemas reais da arte”

(Valery, 1992 : 179 e 181).

Essa situação pedagógica do ensino de Literatura/leitura ligada a teorias

distintas e principalmente, ainda, ao estruturalismo funcional, nos demonstra que

“nem sempre teorias da literatura e da aprendizagem andam juntas no contexto de

6 Essa verdade se comunica ao leitor através de sua leitura pessoal, “permite estabelecer vínculos
com outras pessoas e, por conseguinte, com toda a humanidade. Desejoso de um mundo
encantado, no qual tudo se transforma – amor é ódio, mal bem, ocultar é revelar, e vice – versa -, o
leitor penetra no reino silencioso da palavra impressa em que, emudecidos os sons, dão vez aos
significados” (Campos, 199:12).
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ensino. Com freqüência, o desconhecimento dessa reciprocidade provocou a

ausência de prazer na leitura de textos literários” (Campos, 1999:15-16), conforme

se tem observado em instituições escolares.

Desse modo, a maioria das escolas não vem propiciando aos seus alunos uma

experiência estética, isto é, uma leitura prazerosa e efetivamente compreensiva,

uma vez que, isto requer algo que elas ainda não fizeram: o restabelecimento de

suas relações institucionais e pedagógicas com as obras literárias, o que já foi

proposto pelo historicismo. Ou seja, as escolas deveriam conceber um ensino de

leitura com base na premissa de que “o texto literário produz, diacrônica e

sincronicamente, múltiplos e novos significados, com a singular riqueza – formal e

semântica da memória do sistema literário. Assim, um mesmo texto poderá ser lido

de maneira diferente e também retomar a outros textos que com ele dialogam”

(Campos, 1999:16).

A leitura literária na perspectiva historicista, ainda não alcançada pelas práticas

de um grande número de escolas, é uma atividade encarnada em gestos, costumes

e espaços socioculturais. Neste, sentido é que para Chartier (1999 e 2001), uma

história dos modos de ler requer a identificação das disposições especificas que

distinguem e diferenciam as comunidades de leitores e as tradições de suas leituras.

Assim, essa abordagem faz o reconhecimento dos diversos contrastes relevando a

natureza e a importância de cada um para o aprendizado e desenvolvimento da

leitura literária na escola e em outras instituições sociais.
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Na perspectiva historicista, a escola deveria observar as diferenças entre

aqueles alunos mais expostos a cultura Literária (mais talentosos) e aqueles menos

ligados socioculturalmente à literatura (com habilidades menos desenvolvidas), uma

vez que o mapeamento dessas diferenças estabelece a eficácia da prática

pedagógica da leitura literária social e escolar. Essa postura daria margem para o

entendimento da lógica e da razão dos variados modos de ler (soletrando,

oralizando, devagar, rápido, silencioso...) e da escolha de um ou mais estilos

literários pelos educandos de uma comunidade escolar em seu contexto

sociocultural.

 Nesse sentido é que Chartier (1999:13) comenta:

Há contrastes, igualmente, entre as normas e as convenções de leitura que
definem para cada comunidade de leitores, os usos legítimos do livro, as
maneiras de ler, os instrumentos e procedimentos da interpretação.
Contrastes, enfim, encontramos entre os diversos interesses e expectativas
com os quais os diferentes grupos e leitores investem na pratica de leitura.
Dessas determinações que governam as práticas dependem as maneiras
pelas quais os textos podem ser lidos – e lidos diferentemente por leitores
que não dispõem das mesmas ferramentas intelectuais, e que não mantém
uma mesma relação com o escrito.

A desconsideração dos contrastes, interesses e expectativas de que fala

Chartier, é que, reduzem o prazer das leituras literárias feitas pelos educandos sob

determinações da escola. Isso torna os estudantes impotentes diante da Literatura

porque os mesmos se sentem incapazes de apreciar os textos.  Com isso, o trabalho

escolar com as obras/textos literários perde a um só tempo, o propósito e a

capacidade de surpreender, ensinar a ler e transformar. Esse “leitor”, então, perde o

seu olhar profundo diante do seu próprio horizonte, uma vez que ele não se
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reconhece nem ao outro, pois lhe faltam a identidade sociocultural diante da obra, e

a necessidade de algo daquele mundo que seja útil refletir e avaliar.

Pensando também, assim, esse mesmo problema, na trilha do historicismo

Bloom (2001) faz numa síntese das idéias de bacon, Johnson e Emerson, ao dizer

que para qualquer leitor o propósito de sua leitura é: “encontrar algo que nos diga

respeito, que possa ser utilizado como base para avaliar, refletir, que pareça ser

fruto de uma natureza semelhante à nossa, e que seja livre da tirania do tempo” (p.

18). Porém, a maioria das escolas, marcadas por confusões de abordagens e,

sobretudo por diretrizes estruturais funcionais utilizam e trabalham a leitura de

textos/obras literárias aprisionadas pelo tempo. Isto é, determinam não só o que, o

como e o para que ler, mas o quando. Ou seja, são leituras sacrificadas pelo tempo

e pela imposição de sentidos, tendo em vista as perguntas das listas de exercícios

de velhas “interpretações” além das dissecações gramaticais e tantos outros que

acabam com o brilho da leitura e com o mundo dos sentidos que poderiam ser

revelado ao leitor.

De acordo com Chartier (1999), essa situação em que se encontra o ensino de

Literatura/leitura na maioria das escolas, não se resolve somente através das

adoções de configurações culturais das comunidades, para a seleção de textos com

finalidades pedagógicas (conforme tentam fazer em algumas instituições de ensino

acreditando no avanço do processo), mas é necessário propor vários deslocamentos

dentro do mesmo contexto sociocultural onde as identidades dos atores se

constroem, envolvem, e se modificam distintivamente, conforme as relações de

tempo e espaço, operando sobre o gosto dos sujeitos comunitários em suas

estruturas de classes sociais (Soares, 1995). Entre os vários deslocamentos que
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podem destravar o processo pedagógico de ensino de leitura na escola – mas que

não são relevados por essas instituições – , Chartier destaca os principais:

O primeiro situa o reconhecimento das distâncias mais arraigadas
socialmente nos usos contrastados de materiais partilhados.  (...) O
essencial é compreender como os mesmos textos podem ser diversamente
apreendidos, manejados e compreendidos.
O segundo deslocamento incide sobre a reconstrução das redes de
práticas que organizam, histórica e socialmente, os modos diferenciados de
acesso aos textos. A leitura não é somente uma operação abstrata de
intelecção; ela é engajamento do corpo, inscrição num espaço, relação
consigo e com os outros, eis por que deve-se voltar a atenção
particularmente para as maneiras de ler que desapareceram em  nosso
mundo contemporâneo (Chartier, 1999:16).

A falta de conhecimentos da escola, sobre esses deslocamentos

socioeconômico-culturais de contextos comunitários específicos e/ou a

desconsideração de tais fatos e fenômenos no processo de ensino e aprendizagem

da leitura, reduzem largamente nos jovens leitores, além de desestimular outros

públicos e os novos usos de uma dada literatura que acaba servindo às ideologias

hegemônicas impostas pela homogeneização do ensino escolar. Toda essa situação

caracteriza o panorama da resistência e das confusões teórico-epistemológicas em

relação ás práticas pedagógicas do ensino escolar de Literatura. Tal condição,

expressa o resultado do mau uso das teorias literárias contemporâneas (usos

indiscriminados de abordagens,  como: pedagogia crítica da leitura,  Psicolingüística

/ Psicologia cognitiva,  pragmática  e análise discursiva), e/ou de usos equivocados

que confundem a estética da recepção (como base didático-metodológica de ensino

na referida área) com o estruturalismo funcional adaptado ao “uso de novas teorias e

velhas práticas”.Na investigação desse problema recorreu-se, aqui, a diversos

estudos de áreas distintas, mas que podem ser agrupadas de maneira sintética, em
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duas vertentes de abordagens complementares, o que permitiu uma maior

abrangência e profundidade no tratamento do objeto de estudo. Assim, adotou-se

um corpus teórico voltado para as seguintes perspectivas:

a) uma que guiou a investigação do problema contextualizando-o segundo o

ponto de vista histórico das identidades socioculturais e necessidades psicosociais

dos sujeitos num dado contexto político-ideológico de aproximação e/ou afastamento

dos leitores-estudantes em relação às práticas da leitura de obras literárias. Foi

nesse sentido que se adotou autores, como: Chartier (1996, 1999, 2001), Chartier-

Hébrard (1995), Manguel (1997), Fraisse et alii (1997), Bourdieu (1992, 2002),

Eagleton (1997), Marx e Engels (1998), Althusser (2001), Bakhitin (2002), Bhabha

(1998), Mendes (2002), Gramsci (1987, 1999), Chauí (1994), Castells (1999),

Fischman (2000), Goffman (s/d), Santos (1997), Amado (1985), Bandeira (1957),

Beauvoir (1976), Bosi (1986, 2003), Dupré (1975), Hall (1997), Lacerda (2003), Ivo

(1985), Sartre (1971, 1999, 2003).

b) Outra que permitiu conhecer os processos pelos quais a escola submete a

seus alunos na tentativa de formar leitores, bem como, também, os meios

alternativos encontrados pela população de estudantes para o desenvolvimento das

práticas de leituras literárias dentro de um universo indiferente a essas atividades

culturais. Partindo desse recorte que direcionou o estudo para a estética da

recepção literária, recorreu-se às concepções teóricas de autores, tais como: Jauss

(1979, 1994), Iser (1979, 1996, 1999), Barthes (1997), Schiller (1991, 1995),

Mukar vský (1993), Bakhitin (2000), Bourdieu (1988, 1996, 1992, 2002), Eagleton
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(2001), Eco (1986, 1993), Maffesoli (1996), Zilberman (1989), Stierle (1979), Lima

(1979), Valéry (1983, 1999) e outros.

A Unidade do Foco Temático sob a luz de um Olhar Múltiplo

Essa pesquisa concentra-se nas relações da identidade sociocultural de um

grupo de leitores – estudantes do Ensino Fundamental (pertencente à Escola

Municipal “Simões Filho” situada na comunidade “Cristo Rei” – zona sul de

Teresina – Pi), como fator de possíveis contribuições para o desenvolvimento das

práticas de leituras literárias dos membros do referido subgrupo social onde a

comunidade em geral não consegue ser leitora de Literatura. A partir do

direcionamento feito por esse recorte, procurar-se-á um entendimento da

especificidade temática, estabelecendo suas relações com as variáveis gerais do

campo de conhecimento da Literatura e de suas ciências auxiliares, como: a

Sociologia, Filosofia, Lingüística e Antropologia.

O Dilema da Leitura na Escola e na Sociedade: Como é Possível a

Existência de Leitores?

No problema aqui levantado, torna-se evidente que a escola é uma das

mentoras do distanciamento entre o público e as obras Literárias. No entanto,

quando se realizou uma pesquisa de mestrado em 1999, que buscou conhecer a

tipologia de leitura adotada pelos estudantes da Escola Municipal “Simões Filho”

na comunidade “Cristo Rei” ao sul de Teresina – PI, constatou-se uma situação

contraditória aos resultados permitidos pelas práticas pedagógicas da referida
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instituição. Ou seja, ao investigar o problema em foco, percebeu-se que tal escola

não aproveita os interesses de leituras espontâneas de sua clientela (poesia e

ficção) em suas práticas de ensino de Letras/Leituras literárias, tornando-as

desestimulantes e ao mesmo tempo pedagogistas e, também, moralistas. Além

disso, verificou-se, ainda, que essa instituição não considera as identidades

socioculturais de sua comunidade e confunde a estética da recepção que não é

tomada como base facilitadora de aproximação dos alunos com seus respectivos

tipos de obras literárias, específicas dos interesses e do gosto particular dos sujeitos

desse grupo social, mas considera apenas um discurso permeado por viéses de

outras teorias literárias e educacionais muitas vezes tomadas pelos aspectos gerais

e dissonantes, transformando a maior parte das ações pedagógicas em práticas

estruturalistas, impedindo desse modo os processos naturais de formação de

leitores de Literatura.

Apesar disso, a primeira pesquisa junto a esses atores sociais demonstrou que

os mesmos revelam sinal de vida em relação à referida prática cultural, visto que

embora de forma limitada em conseqüências das condições sociais e econômicas

desfavoráveis e, sobretudo em decorrência da imposição de textos de um único livro

didático para todos da mesma série e de seus correspondentes modelos de leitura,

valorizam e lêem uma tipologia de obras Literárias que se torna significativa para os

alunos diante da realidade por eles enfrentadas nos contextos social e escolar. Pois,

entre os jovens em processo de escolarização pôde-se constatar uma dupla

surpresa de caráter contraditório. Ou seja, por um lado a existência de uma prática

de leitura literária em processo de consolidação entre os membros de subgrupos

sociais envolvidos por um universo mais amplo onde as práticas de leitura ocorrem
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em níveis diversificados de limitação e objetivos específicos (servindo de referência

para a instituição escola generalizar e anunciar apressadamente, a existência de

uma “crise de leitura”). Por outro lado, verificou-se também o não reconhecimento

das leituras literárias desses jovens pela escola que prefere rotular sua clientela de

desinteressada, a estimular essa prática em construção entre seus alunos.

Apesar disso, os estudos desenvolvidos na população escolar da Comunidade

“Cristo Rei”, sul de Teresina – PI, demonstraram que diversos atores

aparentemente sem nenhuma influência do meio social em que convivem, exibem

interesse e prática de leitura literária, diferenciando-se de toda a comunidade. Desse

modo a referida prática torna-se não só estranha à escola, mas ignorada tendo em

vista que ela nem cria condições satisfatórias para a formação de leitores literários

nem valoriza iniciativas como as seguintes preferências literárias por mim

encontradas entre os alunos no citado campo de pesquisa: poesia e ficção.

As obras de ficção enquanto gênero literário, apreciado pelos leitores-

estudantes, constituem um mundo particular e não tem ligações diretas com os

problemas pertencentes ao contexto do universo sociocultural dos próprios leitores

dessa categoria de obras. Mas têm uma propriedade de oferecer situações que

permitem aos referidos atores fazerem reflexões sobre o autor da obra e sobre eles

mesmos na condição de fruidores da arte literária onde encontram a fonte do prazer

e da emoção que sempre convida à discussão e à avaliação de uma realidade, o

que dá vasão às angústias e aos problemas existências de cada leitor.
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Sobre a poesia convém ressaltar que em estudos e pesquisas nessa

comunidade descobriu-se que este é o gênero literário de primeira preferência entre

os adolescentes e jovens da comunidade social/escolar aqui citada e retomada para

a continuação das investigações na referida área de conhecimento. Por essa razão

resolveu-se buscar uma compreensão mais profunda sobre esta preferência entre

adolescentes e jovens, apartir de um estudo específico sobre a poesia como objeto

de atração e revelação do mundo onírico juvenil.

Porém, enquanto essa tipologia de Literatura/leitura por mim encontrada como

preferência de leitura, desperta a atenção nos alunos (colocando-os em posição de

leitores em processo de amadurecimento), a escola desses sujeitos se coloca em

posição contraditória. Pois, ao mesmo tempo em que diz reconhecer a necessidade

e o gosto de leitura de seus alunos, ela não atende a esse gosto literário, nem o

conhece, mas ao contrário confina seus alunos aos textos de um livro didático e

define as formas e os limites de produção da leitura que se esgota em idéias pré-

estruturadas e funcionais ao ensino de gramática, interpretação e redação, todos

pré-moldados e estabelecidos pelos textos do único livro destinado a todos – o livro

didático. Essa postura pedagógica de leitura da escola contribui diretamente com o

fortalecimento da ideologia de dominação e submissão do indivíduo na sociedade.

Toda a situação aqui levantada constitui a questão básica norteadora dessa

investigação no campo das práticas de leitura literária: como explicar a existência de

manifestações de práticas de leituras literárias em subgrupos sociais nos quais a

população mais ampla, inclusive na instituição escolar, não legitima nem valoriza

essas práticas culturais? Ou seja, a partir dessa realidade, pretende-se explicar
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como se justifica a existência, de “leitores-milagres” no referido meio sociocultural,

sem interesses e práticas de leituras voltadas para as obras literárias.

A Busca das Relações entre Identidade Sociocultural e Práticas Sociais de

Leituras Literárias: Por quê?

Preocupando-se com o distanciamento entre o público e as obras literárias e

principalmente com o tipo de fundamentação que instituições como a escola, vêm

tomando para resolver tal problema, é que se tem buscado compreender as diversas

causas desse fenômeno em comunidades específicas. Assim, esta pesquisa

constitui uma possibilidade de busca de explicação de uma das mais curiosas

manifestações de práticas de leituras literárias em meio a uma comunidade onde o

cultivo do ato de ler parece marcado fortemente pela valorização da seguinte

tipologia: leituras informativas, espirituais e místicas, eróticas e pornográficas (não

literárias), auto-ajuda, profissionais, lazer (curiosidades e gibis) e escolares (textos

de obras didáticas), sendo as leituras de obras literárias de temáticas variadas,

quase esquecidas, inclusive, pela escola.

No entanto, é evidente, em meio a esse universo, a presença de alguns atores

que aparentemente sem nenhuma influência do meio social em que convivem,

exibem interesse e prática de leitura literária, diferenciando-se de toda a

comunidade, inclusive da escola que não valoriza essa prática nem estimula áqueles

que se interessam por ela. Ou seja, essa escola não procura saber qual o valor e

importância das eventuais manifestações de leituras em uma determinada

comunidade/população, para que ela possa redimensionar o processo de ensino de
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literatura, de modo a dar ao mesmo, uma maior significação e validade à sua

clientela.

A partir dessa realidade, pretende-se explicar como se justifica a existência de

“leitores-milagres” de obras literárias em grupo social onde mesmo sem a

legitimação ou valorização das leituras desse tipo de obra (pela escola e

comunidade em geral) é possível haver no referido meio, sujeitos leitores com

interesses e práticas de leitura voltados para as obras literárias. Assim, esta

pesquisa poderá sugerir novos caminhos e uma nova perspectiva para a cultura da

literatura em uma sociedade que ainda busca sua auto-afirmação e o seu

desenvolvimento intelectual.

Nestes termos, confirma-se a necessidade e a importância da realização de

pesquisas nessa área sobre o problema em foco. Isto porque, conhecer a natureza e

as condições dessa realidade é de fundamental importância tanto para as escolas

que a partir dos resultados da referida investigação compreenderão melhor as

questões socioculturais e pedagógicas que vêm interferindo na formação de leitores

de obras literárias, quanto para órgãos de estudos e pesquisas da área social e

educacional que buscam embasamento para fundamentar as políticas públicas de

desenvolvimento cultural do país.
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PARTE I

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: A ESTÉTICA DA RECEPÇÃO LITERÁRIA E

SUAS CATEGORIAS HISTÓRICAS

O valor da Literatura permanece

indissociável dos grandes problemas do

mundo, para os quais ela dirige o leitor .

(Chartier e Hérbrard, 1995:543)
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CAPÍTULO 1

A NATUREZA HISTÓRICA DOS PROCESSOS SOCIOCULTURAIS DE

RECEPÇÃO LITERÁRIA: DA IDENTIDADE DOS LEITORES AO PRAZER DE LER

Para que se possa explicar a existência de práticas de leituras literárias em

subgrupos sociais onde a população mais ampla não valoriza a referida prática

cultural, é necessário um entendimento sobre a percepção estética e apreciação

literária dos sujeitos leitores. Assim, as categorias que sustentam teoricamente este

estudo e que serão anunciadas logo mais adiante e desenvolvidas durante todo

esse capítulo, são duplamente ligadas e indissociáveis das condições históricas: por

um lado se relacionam com um universo social situado geográfica e

cronologicamente, esboçando a competência estética, os conceitos, as variáveis e

taxinomias atribuídos à Literatura pelos leitores; por outro lado, essas próprias

categorias constituem as obras literárias marcando-as, também, com as posições

sociais de seus receptores.
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Desse modo, torna-se necessário uma abordagem aprofundada sobre as

categorias históricas fundamentais relacionadas às posições e contraposições das

leis sociais naturais que regem os fenômenos artístico-culturais nas diferentes

camadas de uma sociedade (Bourdieu, 1992; 2002 e Mukar vský, 1993). Essas

categorias históricas apresentadas, sobretudo por Bourdieu (2002) em As regras da

Arte e utilizadas como ferramentas para a realização desse estudo, são matrizes de

produção e reprodução das condições de percepção estética que se manifestam

através das regras da arte/Literatura construídas pela população de uma dada

comunidade social.

Entre as categorias históricas que constroem e condicionam a percepção

estética literária, considerar-se-á, primeiramente, a memória histórica, ou seja, as

lembranças de leituras dos indivíduos em seus grupos sociais, conforme será visto

no segundo capítulo dessa tese quando será abordada a formação e as práticas

sociais de leitura de um conjunto de sujeitos na França (item 4.1), no Brasil (item

4.2) e numa comunidade da capital do Piauí (item 4.3) tomada como campo

específico de investigação do presente estudo.

É desse processo de construção das memórias/lembranças de leituras dos

atores sociais que surge a identidade sociocultural como outra categoria histórica

importante para a formação e condicionamento da percepção estética dos leitores

de Literatura de uma comunidade, conforme será visto também no quinto capítulo

(item 5.4 e 5.4.1). Com efeito, esta empreitada exige que se mergulhe em outras

categorias históricas fundamentais para a teoria literária por estarem diretamente

vinculadas às disposições e condicionamentos sociais da percepção estética da
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arte/Literatura. Isto porque o ato de fruição de uma obra de arte ou obra literária é,

conforme Bourdieu (2002), um produto de toda a história de um campo que deve ser

reproduzido através de cada tipo de leitor potencial, por um aprendizado especifico

que pode ser observado no seio de uma mesma sociedade, de acordo com a

distribuição da Literatura, permitindo o desenvolvimento natural de uma capacidade

para adotar, diante das obras literárias, uma postura estética.

Daí, segue-se uma busca de compreensão das práticas de leitura literárias

numa comunidade, baseando-se, sobretudo, no conjunto de pressupostos

historeográficos já recomendados por Jauss (1994), Zilberman (1989) e outros que

permitem a percepção da percepção literária e sua fruição pelos sujeitos

pertencentes a subgrupos sociais. Por isso, aspectos, como: a natureza estética

humana, a estética da recepção literária, a mímesis de construção da obra como

parte da estética, o estilo de enunciação e suas influências na recepção, a ideologia

e seus efeitos na recepção da leitura literária, tornaram-se, aqui, pontos importantes,

conforme se abordou os seguintes aspectos, entre outros, a serem vistos mais

adiante: 1.1) Homo Esthéticus e Literatura: a gênese socioantropológica de

construção histórica da recepção literária; 1.2) A Leitura literária e o leitor identificado

com a obra: ou o prazer estético do encontro de horizontes; 1.2.1) Obras e leitores:

estratégias de encontro entre dois horizontes; 1.2.2) Os encontros de horizontes e os

prazeres da leitura: tipos de recepção literária.
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1.1 Homo Esthéticus e Literatura: A gênese Socioantropológica de Construção

Histórica da Recepção Literária

O ser humano é um ser estético uma vez que ele contém a sensibilidade

natural em sua dimensão psicofísica determinada e expressa de forma “passiva”,

através de elementos condicionantes de reações emocionais abertas a uma postura

ativa. Sendo considerado, também, nesse processo as atitudes espontâneas e

instintivas do fenômeno da recepção cultural diante das formas e dos corpos

ideológicos emanados das bases sociais reais e/ou imaginárias. Essa conduta

natural e expressiva da humanidade revela a necessidade de busca do equilíbrio

entre as definições simultâneas de visões e comportamentos ativo e “passivo”,

objetivo e subjetivo que tornam estética a existência humana em toda a sua

condição socioantropológica particular e coletiva (Maffesoli, 1999).

Nessa perspectiva, Schiller (1995) serve de apoio para se dizer que na

condução do homem estético como ser que visa ao conhecimento e às grandes

intenções, é necessário que lhe ofereça apenas oportunidades e condições

adequadas de produção e reprodução estética construídas a partir de um conjunto

de identidades que definem os tipos de beleza enquanto necessidades procuradas e

encontradas na arte do e/ou sobre o outro indivíduo estético. Assim, ao homo

estheticus é suficiente uma situação sublime que o coloque sob outro lastro cultural

para que ele relacione sua sensibilidade ao plano estético afetuoso do nicho de sua

vida. Enquanto isso, para o ser humano sensível na sua passividade, é preciso uma

ação que modifique essa natureza, colocando-lhe as condições de descoberta das

dimensões ativa e afetiva do seu próprio mundo e de mundos ficcionais possíveis no
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plano da imaginação. Ambos com funções de transformar o espírito humano num

campo de manifestações da sensibilidade estética. É nesse sentido que a Literatura

oferece uma fertilidade profunda onde os sonhos e as fantasias aparecem como

resultados de leituras realizadas pela necessidade de nutrição de algo belo e

prazeroso desejado e percebido de forma diferente segundo as condições de vida e

experiências de cada ser humano diante do mundo sociocultural em que vive.

Desse modo, a emoção estética que serve de cimento para aproximar os

grupos sociais da cultura literária, é originada

do entrecruzamento e da correspondência dos microvalores éticos,
religiosos, culturais, sexuais, produtivos, que, por sedimentação,
constituem o solo da comunicação. A estética terá, portanto, por função
ressaltar a eficácia das formas de simpatia e seu papel de ‘laço’ social.
(Maffesoli, 1999:33).

Essa natureza socioantropológica da função estética como parte da vida

humana na sociedade vai além de um simples fenômeno psicológico da emoção

proporcionada pela arte/Literatura. Pois, enquanto estrutura antropológica, a emoção

estética produzida pelo contato homem-arte/Literatura, tem como importante função

(re)ligar os indivíduos uns aos outros dentro de um plano simbólico e imaginário.

Percebe-se, portanto, que a função estética da arte/Literatura possui um lugar

importante na vida dos seres humanos e em todas as suas sociedades, embora

grande parte dos atores sociais em países como o Brasil, tenham pouco contato

direto com artes como a Literatura. Isto pela falta de cultivo de uma educação

estética (literária) e/ou pelas limitações impostas às várias classes sociais que ficam
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sem acesso ás obras de artes e, sobretudo, afastadas da Literatura. Mesmo assim,

as implicações da função estética da arte/Literatura acabam alcançando indivíduos

que não têm nenhuma relação direta com ela, sendo esse o caso de muitos

estudantes de classes sociais desfavorecidas que não encontram condições

pedagógicas e educacionais em suas escolas, nem nas suas famílias para que se

tornem fruidores de artes como a Literatura. Contudo, conseguem chegar na última

série do nível fundamental escolar, transformados em leitores de obras literárias.

Isso mostra que a função estética possui um campo de ação mais amplo que a

própria arte/Literatura, indo além de si mesma, tornando estéticos todos os

processos de atividades relacionadas a uma natureza socioantropológica que se

pode perceber em muitas práticas culturais como a leitura literária em grupos sociais

aparentemente com grandes limitações que os impediriam de realizá-las. Esse fato é

ressaltado por Mukar vský (1993:24), quando diz:

Os limites da esfera estética não são, pois, determinados unicamente pela
própria realidade – e são muito variáveis. Isto é evidente especialmente
quando considerado do ponto de vista da avaliação subjectiva dos
fenômenos. Todos conhecemos pessoas para quem tudo adquire função
estética e outras para quem a função estética existe apenas em mínima
medida; sabemos, até por experiência pessoal, que os limites que separam
o estético do extra-estético, dependentes da grande perceptibilidade
estética, variam em cada pessoa com a idade, com o estado de saúde e
mesmo com o estado momentâneo de espírito. Mas quando substituímos o
ponto de vista do contexto social verificamos que, apesar de todos os
matizes individuais e fugazes, existe uma localização consideravelmente
generalizada da função estética no mundo dos objetos e dos processos.

Assim sendo, o educador deve ter sempre em mente a existência dessas

variáveis estéticas ao lidar com seus alunos. Na realidade, não se pode demarcar

com exatidão o limite entre o domínio da função estética e os fenômenos extra-
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estéticos porque a presença da função estética possui uma grande variação e, por

isso, tornam-se raros os momentos na vida humana em que não haja um mínimo de

participação da referida função no cotidiano das pessoas. Tal fato fica mais fácil de

ser percebido quando se sai de uma lógica da identidade de um indivíduo com

alguma forma de arte/Literatura, para uma lógica da identificação do mesmo

indivíduo com qualquer que seja o tipo de arte. Conforme Maffesoli (1999), a lógica

da identidade estética do sujeito em relação à arte ou Literatura, seria algo

essencialmente individualista, o que não possui tanto sentido porque a arte

congrega valores ideológicos de identificação coletiva. Por isso, a lógica da

identificação tem um significado mais coletivo em relação ao sentimento de uma

pessoa diante da arte/literatura como fenômeno social da cultura escrita, como se é

possível observar entre os membros do grupo de estudantes leitores da escola

Simões Filho na comunidade Cristo Rei em Teresina-PI.

Desse modo, pode-se dizer que a cultura do sentimento ou emoção estética é

uma conseqüência do gosto e da beleza relativa que congrega aqueles que têm uma

identificação com esta, de acordo com as modalidades de relações sociais ou

conforme a intensidade do desejo de fruir um objeto artístico/literário. Este

sentimento é despertado nos indivíduos durante a convivência coletiva de maneira

casual. E, assim, os membros de uma comunidade ou grupos sociais aprendem a

compartilhar valores, admiração, gosto, “hobby”, etc. sem obrigação ou sansão, mas

somente com o sentido de ser integrantes de um corpo coletivo que tem o interesse

estético como fator de socialização.
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No processo de socialização de elementos estéticos distintos e mais

concentrados em certos grupos sociais que alcançam outros agrupamentos com

função, supostamente, extra-estética ou latente, os indivíduos tentam resistir às

influências estéticas mais evidentes que chegam até eles. Contudo, estes acabam

transformando-se naturalmente porque a esfera do estético evolui no seu conjunto.

Este fenômeno pode ser explicado pela sociologia da arte, através das seguintes

palavras de Mukar vský (1993:35-36):

Uma tal unidade e integridade só são possíveis na base de uma
consciência coletiva que estabelece as relações entre as coisas,
convertendo-as em portadoras da função estética, e unifica os estados de
consciência individual isolados uns dos outros. (...) A consciência coletiva é
um facto social; podemos defini-la como um lugar de convergências dos
diversos sistemas de fenômenos culturais, como o idioma, a religião, a
ciência, a política, etc. Estes sistemas são factos reais embora não sejam
diretamente perceptíveis pelos sentidos: a sua existência demonstra-se
pelo facto de que eles, em relação à realidade empírica, manifestam uma
força normativa . (...) Também a esfera do estético se manifesta na
consciência coletiva, antes do mais, como um sistema de normas.

Assim, a relação entre a função estética e a organização da vida do conjunto de

um grupo ou classe social, é orientada pelas normas estéticas que se convertem

num fator de diferenciação social nos casos em que uma atitude como as práticas de

leituras de obras literárias, possui uma função estética num meio social e noutro

essa mesma função é pouco acentuada ou latente, podendo ajudar a recepção

literária ou prejudicá-la, dependendo das formas de orientação pedagógicas

utilizadas pelas escolas. Por isso, a função estética como base da convivência social

pode manifestar-se através das seguintes características normativas fundamentais

da arte/Literatura, conforme sugere Mukar vský (Ibidem, 1993):
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a) capacidade de isolamento alcançado pela função estética - distingue e

separa um grupo social por sua diferença nos termos de uma prática que

lhe é peculiar. Esse poder isolante da função estética converte-a em

importante acompanhante da função erótica que, muitas vezes, se une

com a estética tornando-se impossível separar as duas;

b) o prazer que provoca - facilita os atos ou práticas culturais como a leitura

de obras literárias e as práticas educativas que, aumentando o prazer dos

indivíduos envolvidos nas ações, torna-se, para muitos de fora de um

grupo de indivíduos ou classe social, uma função secundária;

c) a união com a forma da coisa ou ato - capacidade de suprir a ausência de

outras funções de que o objeto ou ato (de leitura) tenha sido privado

durante sua evolução, pela perda de sentido de funções materiais (mágica,

prática, etc) e imateriais (os ritos). Sendo necessário lembrar, aqui, o caso

das obras científicas que tiveram uma função estética secundária ao lado

da função intelectual e com o tempo ficaram ultrapassadas no âmbito da

ciência mais atualizada, adquirindo, uma função quase ou totalmente

estética.

As normas da função estética da arte/Literatura como base da convivência

humana, só são autênticas quando uma população percebe e reconhece seus

objetivos e respectivos valores que existem no meio social, independentes da

vontade de um indivíduo e de sua decisão subjetiva de reconhecê-las ou não. Ou

seja, essas normas, para serem autênticas, devem fazer parte da consciência

coletiva dos membros de uma sociedade ou grupo social. Somente assim podem ter

um caráter natural e imaginário que resulta na valorização estética proporcionadora

do prazer também estético, conforme os atributos humanos individuais e coletivos
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existentes em uma sociedade. Isso implica estabilização do valor estético da obra de

arte/Literatura pela norma enquanto regra geral convencionalizada a partir da cultura

organizacional e da representação do mundo nas diferentes formas do pensamento

humano. Porém, a referida regra geral é aplicada a cada situação particular em que

o indivíduo pode até não concordar com uma certa norma e negar a sua

obrigatoriedade coletiva, mas nunca deixa de apreciar a arte/Literatura existente em

seu locus social.

 Todavia, embora a norma tenha uma tendência à validade em todo um

ambiente cultural, ela autolimita-se exatamente por causa de sua natureza ilimitada

diante das especificidades estéticas de uma população letrada. Diante disso, uma

norma estética geral, tanto pode ser violada quanto admite uma convivência paralela

com outras normas que correspondem com as variáveis de valores humanos

presentes no mesmo meio de uma cultura homogênea onde as necessidades e as

opiniões dos indivíduos são heterogêneas. Isto significa que a norma estética como

base socioantropológica desenvolvida pela sensibilidade e pela criatividade dos

seres humanos em convivência entre si, baseia-se numa antinomia dialética entre a

validade incondicional e uma potência de função apenas reguladora ou orientadora,

o que implica na freqüente prática de violação dessa norma estética geral pelos

membros de uma comunidade fruidora de arte/Literatura.

 É importante ressaltar que todas as normas estéticas gerais entendidas como

dimensão humana que tem a beleza e o gosto particular como necessidade da alma,

possuem essas tendências á duplicidade e mesmo ao antagonismo, gerando os dois

pólos em torno dos quais os vários tipos de normas gravitam irregularmente, ora em
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direção a um, ora em direção a outro, estando aí a possibilidade de evolução

estética do ser humano. Nessa evolução, pode acontecer que a própria norma em

conformidade com o seu princípio constitutivo seja tomada como violação estética,

isto quando essa norma é precedida de um momento histórico de deformação do

seu correspondente princípio estético. Por isso, a história da arte quando examinada

sob a perspectiva da norma estética, evidencia uma história das revoltas contra as

normas dominantes, como aquelas que se pode encontrar em muitas instituições de

ensino escolar.

 Neste sentido, a capacidade de isolamento alcançado pela função estética

normativa da arte/Literatura, demonstra uma resistência às modificações dos

princípios e das normas estéticas que, ao evoluírem, interferem nas preferências de

gosto e nas percepções relativas da beleza construídas pela diversidade humana de

cada classe social. Mediante essa situação Mukar vský (1993), recomenda que

numa relação entre as diversas formas de vida e de organização social, e as normas

estéticas, tanto é importante a divisão vertical da sociedade em classe quanto a sua

divisão horizontal, como: as diferenças relacionadas à profissão, ao sexo, à idade...;

pois, todas as formas de divisão horizontal de uma classe social podem exercer

influência nos fenômenos estéticos de recepção da arte/Literatura. Neste sentido,

observa-se que as diferenças de gerações podem implicar manifestação de gostos

diferentes no interior de uma mesma classe social em que co-existem diferentes

cânones estéticos. Por outro lado, no meio de uma mesma classe e geração os

gostos artístico-literários normalmente coincidem. Por isso é que as diferenças de

geração sempre foram, também, foco da maioria das revoluções estéticas, uma vez
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que os novos cânones adquirem valor ou se modificam de uma classe social para

outra.

 Essa perspectiva é confirmada por Bourdieu (1988) em sua obra La distinction

em que ele mostra as relações entre os gostos de classes e os estilos de vida,

evidenciando as mesmas concepções de Mukar vský em Escritos sobre Estética e

Semiótica da Arte (1993). Para ambos, cada classe social e/ou meio social tem um

cânone estético próprio e característico de sua população, embora possa agradar ao

gosto estético de pessoas que estão em classes sociais diferentes, mas que são de

uma mesma geração e têm algo mais em comum. Se um indivíduo é mobilizado de

uma classe social menos favorecida para outra mais elevada, ele esforçadamente

procura adquirir no mínimo aqueles sinais externos do gosto de sua nova classe

social. Sinais esses que expressam um comportamento sociocultural relacionado à

estética do ambiente em que está em contato: pintura, fitas de filmes e músicas,

obras literárias para leituras, estilo de vestir, entre outros que lhe integram no novo

mundo social. Contudo, a modificação do autêntico gosto pessoal (pela Literatura,

por exemplo), através de atitudes forçadas, como as práticas de leitura literária

propostas, pela maioria das escolas, aos seus alunos, é algo extremamente difícil

para o sujeito, uma vez que, do ponto de vista antropológico, o gosto espontâneo é

um dos critérios eficientes para o cultivo estético da arte/Literatura. Quando esse

gosto é ocultado da origem e da verdadeira identidade sociocultural de uma

coletividade, sem a consideração das diferenças culturais dos indivíduos dentro da

hierarquia da sociedade em que vivem, ocorre também uma alteração na hierarquia

dos gostos estéticos.
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 Compreende-se, assim, porque na maioria dos casos em que os leitores

resolvem comprar ou tomar por empréstimo uma obra literária para ler, não o fazem

por influência dos juízos da crítica profissional que, muitas vezes, exprimem,

exageradamente, o gosto particular ou individual dos críticos, mas lêem por

influências de pessoas amigas pertencentes à mesma comunidade que

recomendam essas leituras (cf. Mukar vský, 1993). Essa mesma concepção é

adotada por Bourdieu em sua obra As Regras da Arte (2002) ao dizer que indivíduos

de posições diferentes na sociedade podem dar sentidos e valores inteiramente

diferentes e até opostos às opiniões de outros leitores e críticos. As recomendações

de leituras por indivíduos numa coletividade, como essa que se tomou para a

realização desse estudo em Teresina-PI, ocorrem com base nas concepções

estéticas e nas ideologias dessa mesma comunidade e também se relacionam com

a classe social a que os sujeitos pertencem. Essas concepções estéticas,  que

facilitam as manifestações das leituras literárias dos estudantes leitores da referida

comunidade, podem estar relacionadas com os valores que se encontram

localizados não só horizontalmente, mas também verticalmente dentro da estrutura

da sociedade como um todo. Nesse caso, recomendantes e recomendados mesmo

sendo de comunidades e/ou classes sociais distintas, são também de uma mesma

geração e possuidores de outros elementos em comum (identidade, interesses

ideológicos, sexo, entre outros já mencionados), que promovem a transcendência da

arte/Literatura, através das funções estéticas alcançadas pelos indivíduos da

sociedade sob a atitude e o sentimento dos atos naturais de cada um.

As atitudes e os sentimentos evidenciam que o estético está totalmente

entranhado no ser humano e está contido no olhar que cada classe social, cada
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cultura e cada pessoa adota perante as coisas que observa, que cria ou que ler.

Sobre essa natureza da estética e sua fruição nos diferentes contextos,

socioculturais, Bourdieu (2002:333), diz:

Pessoas dotadas de habitus diferentes, não estando expostas à mesma
situação e aos mesmos estímulos, pelo fato de que os constroem
diversamente, não escutam as mesmas músicas e não vêem os mesmos
quadros, e têm razões para fazer julgamentos de valores diferentes.

Desse modo, as funções estéticas da arte/Literatura são sempre alcançadas

em conformidade com as diferentes relações valorativas que os atores sociais

estabelecem em suas atitudes no âmbito das especificidades das culturas de

classes sociais em épocas e lugares distintos. Cada atitude humana, em qualquer

universo social, tem como resultado uma função estética, além das funções prática e

teórica7. As três funções estão, potencialmente, sempre presentes em todos os atos

humanos de percepção e/ou de criação. Mas só a função estética (muitas vezes

entendida como supérfluo e luxo), considera uma obra literária como algo particular

em seu conjunto de características de variedade inesgotável. Só ela pode manter o

ser humano numa situação de estranho num mundo onde somente algumas vezes

7 A função prática da relação entre os indivíduos e as coisas serve de suporte para o comportamento
humano que torna a vida possível. Nessa função, uma coisa é apenas um recurso ou instrumento
para se chegar a um objetivo. Na atitude prática só se percebe os aspectos das coisas que podem
ajudar no alcance de objetivos previstos. Ou seja: o ser humano só vê e escuta aquilo que seus
sentidos escolhem para orientar seu comportamento no mundo em que vive. Isto é, os seus
sentidos e a sua consciência dão-lhe um retrato simplificado da realidade. Já a função teórica,
simplifica a realidade ainda mais que a função prática, embora busque a exclusão do sujeito
através da objetividade do ato científico/cognoscitivo. Pois, o que essa função põe em evidência
são as relações mútuas que existem entre as coisas numa tentativa de propor uma validade geral e
incondicional de uma dada relação sem levar em conta as características concretas das coisas
numa totalidade de traços, relações e implicações, mas considerando apenas a característica em
destaque da relação específica. Entretanto, a realidade de uma coisa é dada unicamente pelo
conjunto de caracteres infinitamente variados sendo que tal conjunto fica fora do campo visual do
pesquisador que constrói as teorias e suas funções. (cf. Mukar vský, 1993).
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se consegue descobrir as regiões desconhecidas com um interesse inesgotável e

permanente, o que torna o fruidor da arte/Literatura cada vez mais consciente de si

mesmo ao projetar-se na realidade que o rodeia em seu universo sociocultural. Por

conseguinte, esse sujeito, ao tornar-se estético pela fruição da arte literária, toma

consciência da realidade circundante, avaliando-a por si mesmo. Do mesmo modo,

ocorre em relação a um indivíduo no que se refere a seu acesso às atitudes e

funções tanto estética quanto prática e teórica inter-relacionadas. Daí, percebe-se

que não há ato humano nem objeto sem projeção da função estética sobre os

mesmos.

 A amplitude do campo estético mostra que a grande função dessa área de

conhecimento é verificar todos os seus aspectos e disfarces de “estético” que

impedem a fruição dos objetos artísticos como a Literatura e outros, bem como

investigar a dinâmica de suas relações com as atitudes práticas e teóricas do ser

humano em cada processo socioantropológico de construção histórica de recepção

da arte. Com efeito, isso implica ampliação do campo estético e dos seus interesses.

Ou seja, a estética extrapola o campo das artes quando ela se interessa pela

integração das diversas áreas de conhecimentos perpassando, portanto, não só o

campo da Literatura, mas também, da Teologia (revelação do sentimento de fé);

Filosofia (modos de pensamento), Educação (estilos pedagógicos); Sociologia

(formas de relações sociais); Antropologia (produção artesanal); Estilismo e moda

(costumes ligados ao vestuário; utensílios e acessórios); Educação Física (cuidados

com o corpo); Arquitetura e Urbanismo (organização espacial de prédios e cidades),

além de outras ciências e tecnologias que necessitam aprimorar a produção

industrial de seus artefatos e seus modos de uso. Contudo, só é de interesse aqui os
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aspectos relacionados à complexidade estética de recepção da Literatura/leitura,

conforme será tratado a seguir.

1.2 A Leitura Literária e o Leitor Identificado com a Obra: Ou o Prazer Estético

do Encontro de Horizontes

Para um grupo de leitores identificar-se com uma obra literária é preciso que

esta tenha para ele algo significativo e motivador. É preciso que seja uma obra que

vá ao encontro com seu mundo ou com outros mundos desejados, protestados ou

imaginados, inspirando-lhe algum tipo de necessidade, de busca desejosa da

realização de si mesmo, através da leitura. Daí, a grande importância das

identidades dos sujeitos leitores para a recepção das obras literárias e, portanto,

para a produção dos sentidos da leitura. E, desse modo, garantindo a regularidade

de tais praticas pelos atores sociais que encontram suas identidades direta e/ou

indiretamente representadas no universo de uma criação literária. Assim, a obra

torna-se inspiradora do desejo de leitura naqueles que conseguem perceber ao

menos um pouco de vida e de mistério num espaço cenográfico literário que, de

alguma forma, chega aos seus sentidos.

 Mediante essa visão que estabelece relações entre as obras literárias e a

identidade dos possíveis leitores como via de acesso ao prazer estético convém

ressaltar que mesmo os leitores de classe popular como aqueles da Escola

Municipal “Simões Filho” na comunidade “Cristo Rei” em Teresina – PI (que

desenvolvem uma prática de leitura efetiva em meio a uma população que não lê

Literatura), poderão identificar-se com qualquer obra que lhes toquem sensorial,

emocional e racionalmente, ainda que tenha sido escrita pela e para a classe
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dominante. Nesse caso citamos como exemplo o escritor francês H. Balzac que,

sendo profundamente burguês, foi um impiedoso crítico da sociedade burguesa da

época, na sua obra “Comédia Humana” (Yunes, 1986:43). O  que vai garantir uma

relação viva  entre os leitores e uma obra é a retratação dos problemas vívidos e

sentidos, sonhados e idealizados por esses leitores e leitoras em seu meio

sociocultural, relacionados com outros meios humanos, representados pelo escritor,

através de uma linguagem que permita a comunicação com todas as camadas

sociais (cf. Araujo, 1999).

Diante de uma obra que não despreza a contradição e a multiplicidade de

facetas a serem exploradas de várias maneiras, é que os leitores estéticos e

pragmáticos se manifestam pela força da identidade, em busca dos sentidos das

sombras do seu mundo, e do prazer de conhecê-las tanto dentro quanto fora das

dimensões da realidade. Por essa via de acesso à fruição da Literatura, temos a

promoção do gosto pela leitura como lazer. Desse modo, a Literatura pode

apresentar variadas funções, conforme a identidade dos diversos leitores, como diz

Bragato Filho (1995:14).

Estes leitores são aqueles que, ao se identificarem com o texto,
entregando-se ao mesmo tempo, ou, ao discordarem dele, propondo novas
e diferentes leituras, elegem infinitas possibilidades de funções ao texto
literário: com ele aprende-se, reflete-se, compara-se, descreve-se,
questiona-se, emociona-se, diverte-se, amadurece-se, transforma-se, vive-
se, desenvolve-se a sensibilidade estética e a expressão lingüística,
adquire-se cultura, contata-se com as mais diferentes visões de mundo,
etc.
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Para um grupo de leitores e leitoras pertencentes à classe popular usufruir

dessas diversas possibilidades e maneiras de manter-se lendo obras literárias, faz-

se necessário que instituições sociais como a escola entre outras, ofereçam

condições favoráveis de leitura. Isso, a partir da consideração das relações entre as

identidades desses sujeitos sociais e as preferências, tanto individuais quanto

coletivas, dos sujeitos de um mesmo grupo. Num sentido psicossocial, o gosto

literário particular de um leitor e as variações de preferências entre os membros de

seu grupo, devem ser entendidas como manifestações orgânicas da classe e/ou

grupo social a que pertencem.

É mediante as concepções que não aceitam regras ou determinações nem

manipulações do processo de produção de leitura literária, que os leitores(as) ou

estudantes pertencentes a um grupo social de classe popular, alcançam maiores

oportunidades de conquista de seus direitos. Para tanto, tomam como princípio

básico o respeito e a liberdade de ser portador de um feixe de identidade e de

culturas suficientes para pensarem de modo crítico aquilo que mais lhes interessa.

Pois, tais sujeitos possuem necessidades muito particulares e próprias do mundo de

cada um.  Por essa ótica, pode-se reconhecer o valor das identidades dos diferentes

tipos de leitores, no que se refere às suas ligações, também, com temáticas e

tipologias literárias, em diferentes épocas e contextos culturais específicos, conforme

será visto ao longo do segundo capítulo dessa tese.

Chartier (1994:9) nos remete, diretamente, para essa perspectiva da identidade

sociocultural do leitor, ao dizer que as obras literárias são:
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Decifradas a partir dos esquemas mentais e afetivos que constituem a
cultura (no sentido antropológico), das comunidades que as recebem, tais
obras se tornam um recurso precioso para pensar o essencial: a
construção de um vínculo social, a subjetividade individual, a relação com o
sagrado.

Esse autor ajuda a entender que as obras literárias passam a ser objeto de

interesse de um grupo de sujeitos pertencentes a uma classe social popular quando,

de alguma forma, tais obras estão ligadas às identidades deste e, portanto, a certas

experiências especiais e/ou de sua vida cotidiana. Pois, são as identificações com as

temáticas e respectivos gêneros, bem como as experiências pessoais, que

produzem estímulos e fornecem informações básicas para que as referidas obras se

tornem compreendidas e significativas a um(a) leitor(a), o que facilita a recepção da

obra e uma discussão desejada.

Assim, na teoria da recepção literária, deve-se ressaltar a importância das

identidades do(a) leitor(a) para a formação do gosto e do prazer estético durante as

práticas de leitura ficcional e poética. É nesse sentido que se fazem nossas as

seguintes palavras de Aguiar (1996:26):

Quando a leitura ficcional e poética representa atendimento ao gosto
imediato do leitor, ela desencadeia o processo de identificação do sujeito
com os elementos da realidade representada, gerando prazer.  Por outro
lado, quando rompe de modo incisivo com as expectativas do sujeito, dá
origem necessariamente ao diálogo e ao conseqüente questionamento das
propostas inovadoras ali contidas, alargando o horizonte cultural do leitor.
O dividendo final é novamente o prazer da leitura, agora por outra via, da
apropriação de um mundo inesperado.
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A afirmação da autora serve de suporte para se compreender o comportamento

de um(a) leitor(a) em relação à sua identificação e recepção estética da Literatura.

Fica, portanto, evidente a idéia de que, para um leitor assumir uma atividade de

leitura prazerosa, ele toma como base apriorística a adoção dos diversos princípios

de diferenciação sociocultural, como elementos fundamentais para que ocorra uma

aproximação e um envolvimento com a Literatura. Esses elementos catalizadores da

relação leitor-obra, são: as solidariedades comunitárias, as tradições educativas e

corporativistas, a diferenciação de sexo ou de época (gerações), ou adesões

religiosas e outros. Tais elementos, quando referencializados no corpo ou nas

disposições estruturais de uma obra literária, através da representação da realidade

histórica e/ou imaginária, tornam-se elementos muito atraentes que induzem leitores

e leitoras a diferentes relações e formas de prazer estético com a obra.

Os referenciais vividos, imaginados, sonhados e/ou conhecidos pelo leitor, e

que ganham espaço no universo de uma obra, abrindo os horizontes da recepção

estética, podem ser: o tempo, o ambiente, os costumes, os personagens, os

conflitos, os sentimentos e outros que se tornam atrativos para muitos leitores

estéticos. Identificados com a obra, em virtude do encontro com suas expectativas,

esses leitores têm a sensação e a satisfação de encontrar a si mesmos no texto.

Porém, a maneira, talvez, mais agradável e efetiva de leitura pode acontecer quando

há, na obra, uma tensão entre aquilo que é conhecido (o confortável) e o

desconhecido (estranho), ocorrendo aí, a descoberta de modos alternativos de ser e

de viver. Por conseguinte, para um leitor que se identifica cultural e socialmente com

um estilo literário e com as temáticas abordadas, sempre na direção de suas

expectativas e observações sobre o mundo, ler ficção e poesia, não significa entrar
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para um mundo mágico irreal e alienado, mas um modo de captar a realidade mais

intangível, isto é, aquela sedimentada no imaginário, a partir das ingerências do

cotidiano da história individual e social daqueles que, intelectualmente, se nutrem da

Literatura.

Dessa forma, as obras literárias com as quais se identifica um leitor que está

em busca de si mesmo e das várias formas de manifestações da existência real e/ou

imaginária, devem conter aspectos do mundo exterior (concreto) e do mundo

humano interior abstrato (fantasias, sonhos, ilusões...) desse leitor. Com essas

características, um texto pode invocar uma relação de correspondência com seus

possíveis leitores, uma vez que chamará atenção de uma topologia de leitor,

tornando-se viável a promoção do desenvolvimento da leitura, a partir de seus

interesses pessoais. Pois, dessa maneira, o sujeito apreende os sentidos, cotejando-

os à luz de seu conhecimento e incorporando-os de acordo com suas possibilidades

e necessidades. Assim, o nível reflexivo da experiência estética propícia ao sujeito

vivência e o prazer advém da possibilidade de integrar os fatos da referida ação, à

sua vida.

Nesse sentido, Aguiar (1996:28-29) diz que:

O prazer estético nasce, pois, da compreensão do sujeito com respeito à
prática que vive,  envolve participação e apropriação. Na atitude estética o
leitor deleita-se com o objeto que lhe é exterior. Descobre-se, apropriando-
se de uma experiência do sentido do mundo. Diante da obra, percebe sua
própria atividade criativa de recepção da vivência alheia. É a consciência
desse processo que gera o prazer estético, equilibrando entre a
contemplação desinteressada e a participação interessada.



52

Posto isso, se torna evidente que a identidade do leitor em relação ao que é

exposto na cosmovisão de uma obra literária, parteja o interesse pela leitura e o

prazer estético dessa atividade que só funciona quando há um encontro das

perspectivas dos horizontes do leitor e da obra. Somente assim é possível dizer que

“toda a função da leitura é, para um crítico como Iser, levar-nos a uma

autoconsciência mais profunda, catalizar uma visão mais crítica de nossas próprias

identidades” (Eagleton. 2001:108-109). Este fato nos permite dizer com Andrade

(200:34) que “não pensamos na existência do objeto literário como ente puro, como

coisa idêntica a si mesma” , mas como algo parecido com diversas outras coisas,

inclusive com seus possíveis leitores. Diante disso, os atores sociais sentem-se

atraídos por aquelas obras que também lhes atraem e que, por isso, acabam se

encontrando em contextos socioculturais recignificadores dos sentidos,

proporcionando o prazer estético ao leitor no ato de sua leitura.

 Ao adotar idêntica concepção sobre a experiência estética, ou seja, como

resultado de um encontro de horizontes convergentes (definido pela identidade do

indivíduo, que se encontra na natureza de uma obra de arte) que culmina com o

prazer da fruição, Zilberman (1989: 53), comenta:

Jauss não acredita que o significado possa ser alcançado sem ter sido
vivenciado, esteticamente: não há conhecimento sem prazer, nem a
recíproca (...) só  se pode gostar do que se entende e compreende o que
se aprecia.

Nessa perspectiva, pode-se entender que as identidades socioculturais vividas

pelos sujeitos em épocas e comunidades distintas (onde haja a presença de obras
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de arte literária), podem estabelecer uma prática contínua da leitura literária, de

geração para geração, como patrimônio histórico sustentado por uma memória

coletiva que transcende às expectativas das demais instituições dos conhecimentos

humanos. Assim, existe a possibilidade de reafirmação e revalidação da experiência

estética transformadora, constituída tanto pelos encontros de indivíduos e gerações

fruidores de obras de arte, quanto pelas convergências dos horizontes de

expectativas desses sujeitos e referidas obras que lhes são aproximadas pela força

das identidades socioculturais, como diz Stierle (1979: 143 - 144):

O princípio fundamental da organização social humana parece-me ser a
comunicação, que pressupõe a participação na vida dos outros. Para tal é
necessário  o surgir dos outros  na própria identidade, a identificação dos
outros com a identidade, o alcance da consciência de si próprio através dos
outros. A mediação da identidade própria com a alheia se cumpre por meio
de esquemas de ação, de cuja vigência depende a possibilidade da ação
simbólica, como a ação por excelência. A partir daí pode-se desenvolver,
fundamentalmente, o papel do horizonte de expectativa, cuja significação
para a recepção dos textos ficcionais, Jauss foi o primeiro a elaborar. Deste
modo, ao mesmo tempo, ganha-se um ponto de partida para a
determinação da especificidade do horizonte de expectativa dos textos
ficcionais.

Como resultado de todo esse processo sociohistórico-antropólogico de

formação do gosto pela arte, os indivíduos atingem o prazer estético do

conhecimento. Ou seja “o sujeito do prazer conhece-se no outro, traz a alteridade do

outro para dentro de si ao mesmo tempo em que se projeta nesta alteridade” (Lima,

1979: 19). Portanto, “só pelo resgate e valorização da experiência estética é possível

justificar a presença social e a continuidade histórica da arte” (Zilberman, 1989:53),

constituindo-se aí uma grande relevância do processo de identificação dos sujeitos

com um dado gênero de arte (e no caso  desse estudo, com a Literatura).
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 Mediante os delineamentos históricos da memória artístico-cultural

vivenciados pelos sujeitos estéticos de uma comunidade, estes indivíduos recriam

suas identificações, a partir de fontes contextuais que lhes transformam de uma

realidade existencial a outra muito diferente, como descreve Valery (1983: 19-20):

Sentimos que nos transformamos de algum modo profundo para nos
tornarmos aquele cuja possibilidade geral é capaz de tais extremos ou tal
plenitude de delícia. Mas sentimos também, com a mesma força e como
que através de outro sentido, que o fenômeno que causa e desenvolve em
nós este estado, infligindo-nos seu poder invisível, poderia não ter existido;
pertencendo assim ao improvável. Ao passo que nosso gozo ou nossa
alegria é forte como um fato, a existência e a formação do meio, do
instrumento gerador de nossa sensação, nos parecem acidentais. Esta
existência nos surge como sendo um efeito de um acaso muito feliz, de
uma oportunidade, de um dom gratuito da fortuna. Note-se que é a partir
disso que pode ser descoberta uma analogia particular entre o efeito de
uma obra de arte e o de um aspecto da natureza, devido a algum acidente
geológico, a uma combinação fortuita de luz e de vapor d’água no céu, etc.

Diante dessas idéias de Valéry fica evidente o valor das experiências estéticas

com as obras de arte em nossa história de vida. Na verdade, essas experiências

estéticas com as obras de arte, por serem associadas às necessidades

psicossociais dos indivíduos, dentro de uma realidade contextual-existencial, elas

fazem apreender a arte como fenômeno realizador da manifestação dos estilos com

os quais os leitores podem se identificar. Por isso é que Calvino (1993: 138), diz que

“cada vida é (...) uma amostragem de estilos” em busca de si mesmo no outro,

representado,  pela obra de arte que conduz os sujeitos para a experiência estética

transformando-os e transportando-os, através do desejo de  novas vivências

estéticas  (literárias),  o que provoca  um encontro de horizontes sem fim, pois,

quanto mais possuímos a arte (Literatura) mais ela também nos possui (como
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fruidor), conforme se definem em termos de estilos, numa relação dialética que se

fortalece ao longo da vida.

Para Jauss (1979), a definição do prazer estético como prazer de si no outro, é

a unidade primária do prazer cognoscente e de uma compreensão prazeirosa que

restitui o significado de participação e apropriação do objeto estético. Diante disso,

fica evidente que o indivíduo, normalmente, goza mais da natureza estética que de

si mesmo, ao experimentar-se na tomada de posse de uma experiência do sentido

do mundo. É na busca desse sentido do mundo do outro que os sujeitos o exploram,

ao mesmo tempo, por suas próprias atividades/leituras autônomas e, portanto,

produtivas, assim como, também, por uma adoção da experiência do outro (que

seria os personagens e seus modos, suas vidas...), o que torna esse processo

aberto à participação de terceiros. Posto isso, depreende-se que o prazer estético,

dessa maneira, constitui-se por uma oscilação entre a contemplação desinteressada

e a participação experimentadora. No pensamento de Jauss, isto caracteriza uma

experiência de si mesmo na perspectiva de ser o outro, sendo esta possibilidade

concedida somente pelo comportamento estético.

Desse modo, a relação dos sujeitos leitores com a Literatura, que produz a

experiência estética de prazer, caracteriza-se como vivência intersubjetiva entre

leitores identificados com as obras, e obras relacionadas com os leitores. Sobre a

manifestação desse fato Jauss (1994: 28), comenta:

Na experiência literária que dá a conhecer, pela primeira vez, uma obra até
então desconhecida há um “saber prévio, ele próprio um momento dessa
experiência, com base no qual, o novo de que tomamos conhecimento faz-
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se experienciável, ou seja, legível, por assim dizer, num contexto
experiencial. Ademais, a obra que surge não se apresenta como novidade
absoluta num espaço vazio, mas, por intermédio de avisos, sinais visíveis e
invisíveis, traços familiares ou indicações implícitas, predispõe seu público
para recebê-la de uma maneira bastante definida. Ela desperta a
lembrança do já lido, enseja logo de início expectativas quanto a “meio e
fim”, conduz o leitor a determinada postura emocional e, com tudo isso,
antecipa um horizonte geral da compreensão vinculado ao qual se pode,
então – e não antes disso - , colocar a questão acerca da subjetividade da
interpretação e do gosto dos diversos leitores ou camadas de leitores.

Toda essa condição de intersubjetividade que marca as relações de forças

“invisíveis“ e sedutoras entre a Literatura e os grupos e leitores estéticos, tem como

base principal a emoção. Ou seja: uma identificação que torna possível a realização

das práticas de leituras literárias em meios socioculturais, às vezes, desfavoráveis

tornando esta atividade, para muitos, apenas uma casualidade conforme já disse

Valéry. Se os leitores identificam-se com as obras literárias, pela ânsia de conhecer

o mundo e pela necessidade de saber sobre o outro (que são os personagens e

suas vidas), o maior problema a ser enfrentado agora, está no processo de recepção

que encontra seu limite apenas na capacidade dos leitores apreenderem os textos

de maneira muito distinta e claramente, como um conjunto infinito de relações.

Nesse sentido é que Estierle (1979: 161) faz a seguinte ressalva: “as fronteiras que

se colocam para a recepção são tanto as fronteiras subjetivas da percepção e da

faculdade de julgar, quanto as objetivas de um potencial de recepção disponível em

uma situação histórica dada”.

Para compreender melhor as questões colocadas em relação à subjetividade

como base da estética da recepção literária, destacam-se as concepções de

Andrade (2000), para quem só é possível vivenciar a verdade da história humana

que o objeto artístico acaba por revelar, se a prática de leitura de obra de

arte/literatura afastar o sujeito leitor de um comportamento, puramente, pragmático.
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Baseado em Eco (1986), o referido autor aponta para o prazer e a razão do prazer

como alternativa de realização do ato de ler um texto artístico/literário. Ele ainda faz

menção às idéias de Goethe para conceber a reflexão da leitura, afirmando, assim,

uma possibilidade das duas alternativas dentro do mesmo processo, de modo que o

leitor possa situar essa prática no ponto central de equilíbrio entre o prazer e o

entendimento da leitura. Nessa perspectiva, a dimensão subjetiva do ato de ler

manifesta-se pela paixão do conhecimento presente na obra e também pelo gosto

do leitor bem como pela identificação com o texto e modos de escolha, interpretação

e percepção da beleza do referido objeto estético. Tais fatos podem se explicar

assim: “o conhecimento, em nós, se transmudou em paixão (...) acreditamos

sinceramente que toda a humanidade, sob o ímpeto e o sofrimento dessa paixão,

teria de se acreditar mais sublime e consolada” (Nietzsche, 1978 apud Andrade,

2000: 29). Portanto, as  manifestações e práticas de leituras literárias de indivíduos

e grupos sociais que convivem em meio comunitário não leitor constituem-se numa

vivência espontânea representada pela paixão da beleza, e proporcionado de

acordo com a força das identidades desses leitores que se  sentem seduzidas diante

da natureza do belo artístico intensificador da sedução.

Sustentados pela paixão do conhecimento do outro no universo das obras lidas

e refletidas à luz de seus valores e de  seus conhecimentos estéticos herdados

historicamente, os leitores e leitoras sob a égide das ideologias socioculturais

constroem seus conceitos particulares de beleza relacionados ao belo das obras de

arte literária, visto que não existe uma beleza transcendental nem uma definição fixa

sobre a verdade da e na arte. Pois, as representações dos seus significados

dependem de cada época e de cada indivíduo em seu espaço cultural dentro de



58

uma estrutura social onde as verdades se revelam cada uma com a marca da

sensibilidade, da emoção e do olhar esboçado a partir dos diferentes saberes

históricos acumulados pelos leitores ao experimentar uma história e uma memória

de vida e leitura do e no seu grupo sociocultural.

Com esses delineamentos particulares e muito específicos a cada leitor(a), a

experiência estética torna-se como nos diz Valéry (1983: 22).

Uma forma de prazer que não se explica; que não se circunscreva;  que
não fica restrita ao órgão do sentido onde nasce, e nem mesmo ao domínio
da sensibilidade; que difere de natureza, ou de motivo, de intensidade, de
importância e de conseqüência segundo as pessoas, as circunstâncias, as
épocas, a cultura, a idade e o meio ambiente; que induz a ações sem
causa universalmente válida, ordenadas segundo fins incertos,  de
indivíduos  distribuídos como que ao acaso dentro do conjunto de um povo.

As concepções de Valéry chamam atenção para o grande elenco de varáveis

que caracterizam a relatividade da beleza de uma obra, e que permitem as

manifestações de grandes aberturas, garantindo, assim, uma constante

manifestação da criatividade junto aos diferentes interesses e tipos de leitores. Daí,

resulta na recepção literária e na construção do prazer que se consubstancia

conforme as experiências estéticas prévias de cada um. Ou seja, as práticas de

leitura como atividade criativa produtiva e portanto espontâneas, realizadas por

indivíduos ou grupos sociais dentro do conjunto de uma sociedade/comunidade,

consistem em reações próprias de cada sujeito que tem pés firmes numa cultura e

que se coloca diante do belo de uma obra, sendo estas as razões que determinam a

poética da leitura. Isto é, razões que seduzem a beleza poética, construída na obra
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literária pelo escritor, conforme uma hierarquia das normas que segue certas linhas

de saberes em arte/Literatura. A poética da leitura é aqui tomada de modo geral,

como descrição do universo de uma obra e das relações intencionais e escolhidas,

que existem entre suas partes, e que se arma no texto descoberto pelos leitores

manifestando desse modo, a racionalidade poética da obra e conseqüente leitura.

Na poética da leitura enquanto elemento básico e promotor da recepção

literária, as inúmeras relações e significados que vão se revelando entre as partes e

as palavras, ganham poder simbólico de atração entre os horizontes de expectativa

de obras e leitores que, desse modo, passam a guiarem-se numa incessante busca

ao longo das referidas práticas. Ao chamar atenção para a importância dessas

relações em termos ambitais, que desencadeiam a recepção literária, Andrade

(2000: 106), esclarece:

Nessas relações, unem-se os âmbitos que, por sua vez, envolvem o leitor
na intensa experiência prazerosa da beleza artística. O que torna o texto
poético belo, o que o faz sedutor é a natureza da precisão dessas relações
ambientais: de um lado, leva o leitor aos caminhos do juízo reflexivo sem o
afã das labirínticas operações cerebrais; de outro, conduz a sua
interpretação pela via da sensibilidade sem fazê-lo inebriado do puro
subjetivismo; ademais, torna-o desejoso de comunicar, pela explicação de
suas razões, essa sua experiência prazerosa, tornando-a vivência
intersubjetiva.

O ponto de vista do autor citado acerca das relações ambientais que tecem a

poética de uma obra e de sua leitura, enquanto dimensão estética da recepção

literária, está em inteiro acordo com o que pensam estudiosos do assunto, como

Valéry (1999) que ao referir-se à temática aqui em pauta, enumera os seguintes

elementos de interação dentro da obra, pela linguagem comum (e propulsora da
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circulação que gera e inaugura a dinâmica dos significados): sintaxe, sentido, som,

realidade e imaginário, lógica, conteúdo e forma. Corroborando com essa mesma

posição analítica e interpretativa que explica o desenvolvido poético da obra e suas

implicações para uma poética da leitura relacionada, diretamente, às experiências

estéticas dos leitores, Ricoeur (1996), também enfatiza a composição das partes no

todo de uma obra e as relações desse todo com cada parte (elementos acima

citados, entre outros que se tornam portas de entrada para os distintos tipos de

leitores em uma dada obra). Ainda nessa mesma perspectiva, autores como Lopes

(1994) e Gadamer (1983), confirmam, respectivamente, a presença de forma

imanente das obras de arte e da existência de uma estrutura interna que constituem

a coerência interna de uma obra literária (assunto a ser tratado mais adiante, no

capítulo 2, item 2.1), resultando na organização e na harmonia entre as partes e

tornando a obra um todo belo, dinâmica, sedutora e atraente aos leitores que, desse

modo, encontram diversas razões poéticas e possibilidades de leitura numa obra

literária.

Esse sistema relacional de estruturas que caracterizam a poética da obra e de

sua leitura, evidencia as contribuições da corrente literária formalista russa (que se

limita nos aspectos físicos dos textos e nas suas metodologias), porém associadas

aos valores e realidades socioculturais tanto de sujeitos leitores quanto de autores e

obras. Diante dessa concepção teórico-literária, que aborda a recepção da leitura

fundamentando-se numa visão de grande amplitude e profundidade, é possível

perceber as relações das partes de uma obra e suas várias possibilidades de leitura

(além de vislumbrar-se os possíveis leitores), a partir da complexidade que se

explica pelos múltiplos aspectos influentes no âmbito da integralização e dos
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variados sentidos que uma obra pode ter conforme os seguintes elementos: história

social de leitura/lembranças de leitura, contexto sociocultural/identidades e

ideologias atuais do mundo global e local. Isto porque nem a obra literária nem o

pensamento de seus leitores são estáticos; pois, possuem um comportamento

dinâmico criador de constantes transformações. Sendo, portanto, esse movimento o

que justifica o rompimento do sujeito leitor e da obra com o pensamento linear e

reducionista presente em abordagens positivistas. Daí, surge uma relação

intersubjetiva de todo o processo da leitura e da recepção literária.

Mediante esse olhar onde se revela a complexa presença da subjetividade nos

horizontes de uma obra e de seus leitores, convém relembrar as razões por que

autores, como Lopes em “A Legitimação Literária (1994) e Gadamer em ”A razão da

época da ciência” (1983) e ainda em “Verdade e método: traços fundamentais de

uma hermenêutica”  (1998), são unânimes quando concordam entre si ao tratarem

da subjetividade literária como elemento distintivo desta em relação à ciência. Eles

distinguem os métodos e os resultados entre ambas, mesmo sabendo  que em

ciência há também uma certa subjetividade, mas sempre com maior precisão se

comparar ao campo da Literatura, uma vez que a poética de uma obra surpreende a

cada leitor de forma diferente, conduzindo-os por uma diversidade de caminhos da

razão a ser percebidos e escolhidos pelos leitores conforme os distintos elementos

orientadores da leitura: visão de mundo, percepções, estímulos e sinais captados e

codificados pelos sentidos, conhecimentos, princípios, desejos, emoções e outros

que sobrevêm à  racionalidade dos leitores, tornando a Literatura e a leitura frutos de

uma construção e de uma infinidade de interpretações por meio da linguagem e dos

diferentes mundos do pensamento humano. Tudo isso, torna a prática de leitura uma
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atividade subjetiva, mediada por um simbolismo da linguagem fruto da imaginação e

da capacidade de fantasia dos leitores.

Todavia, nos sistemas histórico-literários funcionam, também, as condições

objetivas que seduzem leitores e leitoras dentro dos grupos sociais. Primeiramente,

através da convocação feita aos pretensos leitores, pelo gênero, estilo ou forma.

Nesse caso, a propósito, as obras evocam e definem em seus leitores um horizonte

de expectativas e depois os destrói lentamente, produzindo, desse modo, efeitos

poéticos e fontes de crítica. Como outras condições objetivas dentro dos

mencionados sistemas e que promovem a identificação de grupos de leitores com

uma dada literatura, a partir da demarcação do horizonte de expectativa do leitor,

ainda podemos citar o caso das obras menos delineadas (sem a presença de sinais

explícitos), mas que a predisposição específica do público alvo, é conseguida por

fatores da seguinte ordem: 1º) normas conhecidas ou poético-imanente do gênero;

2º) relação implícita com obras conhecidas do contexto histórico-literário; 3º)

oposição entre ficção e realidade, e ainda entre a função poética e a unção prática

da linguagem.

De acordo com Jauss (1994), a objetividade como outro viés para a

constituição da recepção literária, mostra que os meios empíricos de disposição

específica de indivíduos e grupos de leitores prevêem as reações psíquicas e a

compreensão dos mesmos. Esses meios provocadores do prazer estético nos

leitores visados é que estimularam as práticas de leitura em muitos dos sujeitos que

serão abordados nesse estudo no capítulo cinco e principalmente no item (5.1.1)

onde será tratado da leitura como expressão da identidade do leitor, ressaltando
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inclusive a recepção literária dos leitores de novela de cavalaria. Ainda ilustrando a

objetividade como vertente dessa teoria que ressalta os dispositivos empíricos de

caça ao leitor e do leitor caçador, convém citar, entre os muitos existentes, os

seguintes: o caso de Cervantes com a obra Dom Quixote (romance popular de

cavalaria); Diderot e seu Jacques Le Fataliste (romance de viagem em que o autor

se utiliza de perguntas fictícias do leitor ao narrador); Nerval, na sua obra Chimères

(combinação e mistura de uma variedade de motivos românticos e ocultistas

conhecidos, que produzem a transformação mística do mundo, sendo utilizados pelo

autor para fazer um repúdio às identificações e relações místicas conhecidas dos

leitores, dissolvendo-as em algo desconhecido ao revelar o fracasso do mito privado

do Eu lírico e ao mesmo tempo rompendo com a idéia da informação suficiente, o

que torna expressiva a obscuridade ao assumir uma função poética).

Conforme Iser (1999), no ato da recepção literária, as obras possuem tanto

objetividade quanto subjetividade, posto que dependendo dos grupos ou meios

comunitários de leitores, certas obras podem ser lidas de modo prático, quando os

sujeitos evidenciam as dimensões objetivas existentes na estrutura poética da obra

durante a leitura. Esse ponto de vista em que se focaliza a objetividade de uma obra,

considera a relação da mesma com os respectivos leitores, como parte do conteúdo

próprio da individualidade do texto e dos modos como são entendidos e

experimentados. Por outro lado, a objetividade das obras e as próprias obras se

originam de atividades subjetivas. Tal fato ocorre porque essas obras são dirigidas

aos sujeitos enquanto sujeitos pessoais. Isto, quando se mostram que elas são úteis

e que podem ser usadas como instrumento por qualquer um e nas circunstâncias

certas, que são designadas e apropriadas para o prazer estético dos leitores,
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conforme estabelecem suas experiências (histórias/memórias de leitura) e suas

identidades socioculturais que passam a reagir diante das estratégias lançadas nos

textos literários pelos escritores.

1.2.1 Obras e Leitores: Estratégias de Encontros entre dois Horizontes

Para Iser (1996), as estratégias textuais organizam o conjunto dos elementos

que compõem a poética de uma obra literária. Em outras palavras: elas sistematizam

as normas e suas referências literárias caracterizadoras do repertório selecionado,

de maneira a situar o horizonte da obra em relação a um contexto específico e

aberto às diversidades do público leitor. A partir desse pressuposto, cada leitor,

apoiado em suas experiências e expectativas, cria um sistema de equivalência

virtual do repertório da obra. Pelas concepções de Iser, as estratégias presentes no

corpo das obras literárias são uma necessidade que se esboça para fazer relações

entre os elementos do repertório, delineando as possibilidades de combinação dos

mesmos, a fim de que se torne possível uma produção de equivalência entre a obra

e o leitor. As estratégias também possibilitam a criação de relações entre os

contextos de referência contidas nos repertórios das obras e os leitores, que devem

atualizar os sistemas de equivalência, a partir de suas experiências histórico-

ideológicas e de suas identidades socioculturais. Ainda de acordo com o autor aqui

abordado, pode haver comunicação entre textos e leitores e, portanto, um encontro

dos horizontes de expectativas das obras literárias com seu público alvo,

assegurando as condições de recepção, a ponto de permitir ao leitor uma

substituição das estratégias dos textos por critérios pessoais de organização de

resumos de romances ou dramas e na elaboração de paráfrases de poemas, todos
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como uma apresentação incompleta dos conteúdos que se tornam versões novas (e

aniqüiladoras dos textos originais) feitas pelos leitores.

Ao referir-se á tarefa do leitor na perspectiva da estética da recepção de Iser,

Gumbrecht (1983: 423), explica:

A tarefa do leitor consiste em formar, a partir destes seguimentos, uma
nova e coerente combinação (“sistema de equivalências”) que não é
formulada no próprio texto. Chama-se isso de “objeto estético”. Nesse
trabalho individual, o leitor naturalmente é guiado pelo texto, principalmente
pelas “estratégias textuais”; mas já as alusões literárias, ainda pertencentes
ao repertório, indicam a direção que a formação de sistema de
equivalências deve seguir. Portanto, a parte do repertório, derivada da
tradição literária, assumiria a função de uma primeira indicação para a
apropriação, a partir dos sistemas de sentido da época.

Gumbrecht (1983) corrobora com o pensamento de Iser quando atribui ao leitor

a tarefa de descobrir a equivalência dos saberes socioculturais presentes na obra

literária, tendo em vista que enquanto estrutura coerente, tais elementos não pré-

existem no conjunto dos saberes internalizados pelos indivíduos e grupos sociais

que interagem com algum tipo de Literatura. Isto porque a obra embora de certa

forma venha reproduzir os diversos segmentos de saberes sociais, nunca

correspondem completamente com aqueles internalizados pelos sujeitos através de

seu contexto sociocultural onde continua apreendendo a realidade. Além disso, a

obra também problematiza os saberes do referido meio, através de estímulos à

apreensão de configurações não presentes nos saberes do leitor, o que ocorre

conforme as estratégias textuais.
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Assim, uma obra evoca experiências excluídas do saber correspondente à

realidade apreendida pelos sujeitos. Isto é possível mediante a ajuda de estratégias

dos textos que ao oferecer aberturas onde comportem a história/memória de leitura

dos leitores, suas identidades e suas ideologias, ocorre um cruzamento de

expectativas entre obras e leitores, o que resulta numa reestruturação do saber

social tanto dessas obras quanto de seus respectivos leitores.

Em relação ás estratégias textuais Gumbrecht (1983), apoiado nas concepções

de Austin sobre o assunto, diz que se pode distinguir em Iser (1996), os seguintes

tipos e funções estratégicas aqui relacionadas: estratégias específicas para a

apreensão (acesso ao universo do texto) e estratégias para a compreensão (síntese

do ponto de vista a partir dos aspectos sob os quais os elementos do repertório

selecionados se manifestam). Essas estratégias são classificadas e descritas por

alguns estudiosos e críticos de Iser, como Gumbrecht, em dois grupos de conceitos

opostos:

a) ”primeiro plano/segundo plano” – por ele os elementos do repertório do

texto (que seria o primeiro plano) buscam seu contexto de origem no saber

sociocultural pertencente ao leitor/receptor (sendo este o segundo plano),

constituindo-se aí a fusão dos dois horizontes que sustentam o definitivo e contínuo

ato da leitura. Tal fato, ainda, tem como pressuposto os signos icônicos que

denotam as condições de experiência. Estes elementos projetam estratégias

capazes de permitir uma possível apreensão da obra e, também, representam

condições para a formação do objeto estético, embora eles não sejam unidades

definidoras das características dos textos. Contudo, para os signos icônicos

propiciarem estratégias de apreensão, eles devem estar em conformidade com as
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disposições subjetivas de percepção, imaginação e consciência dos leitores

implícitos ou virtuais8, de acordo com as realidades e complexidades existenciais de

cada par obra-leitor pensado, para que essas estratégias de recepção adquiram

funções efetivas.

O leitor implícito em Iser é aquele que não se manifesta, verbalmente, num

texto ficcional. Ele apenas aparece na seleção e é reestruturado em seus pontos

significativos durante a comunicação. Essa transformação que modifica também a

referência contida no pano de fundo do texto reflete-se na avaliação dos elementos

selecionados. Pois, estes passam a não se situarem na referência do seu próprio

pano de fundo. Mas no âmbito da perspectiva que o modificou, tornando esta, uma

relação dialética entre o primeiro e segundo planos, relacionados aos horizontes do

texto e do leitor que modificam e são modificados, mutuamente, de modo que hajam

encontros sucessivos entre os dois horizontes. Ainda convém ressaltar que a

dialética não se manifesta entre o primeiro plano (texto) e o segundo plano (leitor

implícito/virtual), somente nos casos de redundância entre os dois pólos que podem

apresentar os mesmos contextos socioculturais, encaixando-se as informações que

resultam nos encontros singulares dos dois horizontes. Isto porque, embora o

8 O leitor implícito de Iser corresponde ao leitor abstrato de Lintvelt. Esse leitor abstrato funciona
numa obra como sendo a imagem do receptor ideal, capaz de realizar o sentido completo da obra
numa leitura ativa. Embora Lintvelt chame também a seu leitor de narratário como assim o faz
Genette, ele reserva o termo abstrato para leitor fictício interpelado pelo narrador – narratário
interpolado (cf. Jouve, 2002). Tanto, o leitor implícito quanto o abstrato estão muito próximos da
concepção pragmática de leitor em Eco (1993) onde tem-se o denominado leitor modelo, que seria
um arquileitor ou leitor histórico sociológico e consumidor, por responder a todas as solicitações
explicitas e implícitos pedidos pelo autor de um texto.
Esses três tipos virtuais de leitores conjecturados, embora “diferentes”, confirmam o mesmo
princípio: a inserção objetiva do destinatário, ou receptor hipotético no corpo do texto. Na realidade
os três são imagens de leitores receptores criados e evocados numa obra literária para colaborar
com o desenvolvimento textual de uma história/poema exercendo seus devidos papéis como
leitores possíveis. Sendo por isso, que nenhum autor de uma obra poderá dirigir seu texto a um
leitor real, mas a esse leitor possível (Genette). Contudo, fica aí a discussão dos modelos teóricos –
clássicos de leitores em relação à recepção de suas leituras, pois, embora sendo um avanço
científico–literário de seus representantes estes são todos insuficientes diante da recepção
concreta do leitor real em suas diversidades de manifestações e problemas enfrentados e
peculiaridades especificas de cada um.
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segundo plano não seja formulado no primeiro (texto), ele permanece dependente

em termos de quantidade e diferenciação das competências, muitas vezes, diversa

de leitor.

Assim, as decisões de seleção no texto pelo leitor implícito produzem,

continuamente, as relações de primeiro e segundo planos, resultando em duas

condições: uma em que o elemento estratégico escolhido pelo leitor evoca seu

sistema original de relevância, delineando, simultaneamente, uma diferença

semântica entre os contextos socioculturais familiares e os ainda não familiares; a

outra condição seria aquela em que as referidas decisões de seleção estratégica

dos leitores provocam, também, as diferenças de sistemas de referência, o que pode

permitir uma compreensão elementar da obra, caso a escolha do leitor/receptor

recaia sobre um daqueles elementos ainda não familiares. E, ainda, se esse

segundo plano representado por aquele leitor virtual/implícito (que o autor,

hipoteticamente, o aproxima do leitor real) não dispragmatizar o elemento

estratégico redundante (apresentado como escolha dos dois planos). Isto porque a

despragmatização situa esse elemento selecionado numa perspectiva que os

sistemas de referências ainda não podiam ter em sua pura familiaridade (nos

sentidos da história sociocultural, das identidades e das ideologias dos dois planos).

b) “Tema/horizonte” – a estrutura do tema e horizonte só pode ser

constituída pela atividade do leitor, entretanto, enquanto receptor, é possível utilizar

os elementos do texto, de modo que se possa vivenciar a relação dialética leitor-

obra. Nesse processo, é que se percebe objetos idênticos nas obras de ficção,

sendo os mesmos representados através de diferentes perspectivas onde existem

pontos de intersecção, que originam lugares vazios, isto é, de indeterminação
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semântica (Gumbrecht). Tais perspectivas que selecionam elementos, resultando na

primeira combinação do repertório, são, em princípio, quatro, conforme Iser: a dos

protagonistas, a da trama, a do narrador, e a do leitor fictício. Outra perspectiva que

contribui com o repertório de toda a obra resulta da pré-figuração do autor como

criador onisciente. Porém, nenhuma delas fornece por si próprio o ponto de vista que

o leitor real assumirá, visto que cada uma não somente permite uma visão do objeto

intencionado, mas também uma visão das outras perspectivas. Isto porque elas não

são separadas uma das outras, nem se atualizam isoladamente. Pois, outros

elementos (comentários do narrador, o discurso indireto livre de heróis e

personagens secundários, assim como o desenvolvimento da ação e as posições

marcadas do leitor), se entrelaçam na obra, permitindo várias visões de um mesmo

texto. Assim, fica evidente que “os objetos representados são tematizados a partir de

diferentes perspectivas e que o leitor deve reunir esta multiplicidade num ponto de

vista intencionado” (Gumbrecht, 1983:425), conforme sua história, memória de

leitura, seu contexto sociocultural e ideológico apreendidos ao longo da vida. Desse

modo, o objeto estético emerge das interações que ocorrem entre as perspectivas

internas de uma obra, tornando-se necessário que os leitores produzam a estética

do referido objeto e respectivas leituras, através das orientações que o conjunto

variável dos diversos pontos de vista podem oferecer. Para tanto, são necessárias

operações que possam realizar a coordenação da variedade de perspectivas

textuais, sendo esta a função da estrutura de tema e horizonte. Num primeiro

momento, essa estrutura regula as atitudes do leitor diante do texto, uma vez que o

mesmo possui variadas perspectivas de representações entrelaçadas em todo o seu

universo, tornando-se muito difícil abarcar a variedade de perspectiva apresentada

simultaneamente. Diante da complexidade e amplitude de tal contexto, o máximo
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que se pode fazer como leitores é tocar nos diversos segmentos das diferentes

perspectivas da obra literária, pois tudo que se vê ou que se fixa durante a leitura

transforma-se em tema. Todavia, o referido tema, normalmente, se coloca diante do

horizonte dos demais segmentos que antes guiavam o leitor. Por isso, é que Iser

(1996:181) recorre a Gadamer para dizer que “o horizonte é tudo que se vê, o qual

abarca e encerra o que é visível a partir de um certo ponto”. Isto significa que o

referido horizonte não é arbitrário; pois, o mesmo depende do lugar (na obra) onde

se encontra o leitor com suas experiências histórico-ideológicas e com seus valores

de identidade do mundo físico e imaginário. Assim, é através das fases anteriores de

uma leitura, que os seguimentos percebidos pelo leitor e que se tornaram tema, vão

se transformando numa visão denominada de horizonte em estética da recepção.

Portanto, se na leitura de uma obra de ficção o comportamento de herói chama

atenção de um leitor que possui certos valores (ou uma dada visão e experiência de

mundo) então, este se torna um tema para ele, e o horizonte provocador dessa

reação seria estabelecido pelos segmentos das seguintes perspectivas: do narrador

ou dos personagens secundários, da ação do herói e da ficção do leitor. São esses

segmentos que fazem da ficção um sistema de perspectividade organizada pela

estrutura de tema e horizonte enquanto norma principal de combinação das

estratégias textuais de obras literárias, na atividade de imaginação e de organização

das reações dos respectivos tipos de leitores, conforme suas características

individuais. Ou seja, essa estrutura organiza a interação das diversas perspectivas

existentes numa obra e ao mesmo tempo permite que o leitor crie seus pressupostos

que possam produzir os contextos de referências para cada perspectiva oferecida

(cf. Iser, 1996), constituindo-se, aí, infinitas sínteses entre os horizontes de
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expectativas da obra e do leitor, como exemplifica Gumbrecht, 1583:425) ao analisar

em Iser esses encontros sucessivos e suas relações específicas:

enquanto o leitor adota uma determinada perspectiva (b) tornando-a tema
de sua atenção, resta-lhe na memória uma perspectiva anteriormente
tomada (a) como horizonte. Se, esse momento, ele voltar a (a) com o
objetivo de alcançar uma síntese dos pontos de vista, transformando esta
perspectiva no tema e (b) no horizonte de suas preocupações, então (a) se
encontrará diante de um novo horizonte, em comparação com a leitura
inicial, sofrendo com isso, uma mudança em termos qualitativos. Algo
análogo vale para a perspectiva (b), que se torna observável a partir da
perspectiva tematizada (a). ambas as perspectivas se apresentam sob o
ângulo do qual são vistas e para isso, a outra posição respectiva que serve
de horizonte, cada vez fornece o ponto de vista necessário.

Depreende-se por essa passagem do autor citado que, na mudança de

perspectiva da estratégia textual de tema e horizonte, é permitido ao leitor produzir,

conscientemente, um contexto de referência, a partir do momento em que ocorre

uma mudança recíproca nas normas dos seguimentos da obra e de seu leitor no ato

da leitura. Esse contexto de referência produzido pelo leitor está associado à

situação histórica do texto como bem percebe Iser, mas também pode vincular-se

aos aspectos históricos desse leitor, uma vez que tais indivíduos ou cada sujeito o

ajudam a reagir diante da obra, tendo em vista suas experiências construídas

historicamente na memória e suas identidades socioculturais em dado contexto,

conforme adverte Jauss desde o início de seus estudos em estética da recepção

literária.

Ao referir-se a essa base, contextual de referência para a recepção de obras

pelo leitor de literatura, Eagleton (2001: 98), acrescenta:
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Foi isso que Heidegger compreendeu, e que Hans-Georg Gadamer
desenvolve em Verdade e Método. Para ele, o significado de uma obra
literária não se esgota nunca pelas intenções do seu autor; quando a obra
passa de um contexto histórico para outro, novos significados podem ser
dela extraídos, e é possível que eles nunca tenham sido imaginados pelo
seu autor ou pelo público contemporâneo dele.

O ponto de vista do autor citado remete ás idéias de Chartier (1996,1999,

2001), Bhabha (1998), Zilberman (1989) e outros, a exemplo de Jauss aqui já

citados anteriormente e, que, também, podem ajudar a descobrir as relações entre

os elementos do contexto sociohistorico-cultural de cada época e a formação de

novos significados no horizonte de expectativa de uma obra literária. Sendo, pois,

mediante essa relação que os leitores descobrem e atribuem uma diversidade de

significados ao interpretar as obras literárias à luz de seus interesses, expectativas e

valores do seu tempo. Ainda convém lembrar que, na concepção de Gadamer,

qualquer interpretação de uma obra do passado constitui um dialogo entre esse

passado e o mundo presente em que vivem seus possíveis leitores. Diante de uma

obra do passado, os leitores, ao interpretá-la em suas leituras, ouvem com

passividade a voz da obra não familiar (Heidegger) e permitem que ela questione

suas preocupações da atualidade em um dado momento. Porém, aquilo que a obra

pode dizer, depende da natureza das perguntas que os leitores conseguem fazer.

Ou seja, depende do ponto de vista dos sujeitos enquanto leitores, sobre cada parte

e aspectos da história lida. Além disso, a interpretação que promove a recepção

literária depende, também, da capacidade de reconstituição da “pergunta” a que a

obra se propõe “responder”, uma vez que a obra literária traz consigo um dialogo

com sua própria história, no momento e no contexto histórico em que foi escrita e

que, portanto, deve ser atualizada por outros leitores de outros contextos e épocas

distintas, exigindo, portanto, leituras diferentes. Daí, todas as formas de entender
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uma obra são produtivas porque serão sempre diferentes; pois, a cada realização de

um novo potencial de uma obra surge também uma nova visão dela no tempo e no

espaço caracterizados pelas identidades socioculturais/valores que fazem a

correspondência adequada entre leitores obras e tipos de leitura/interpretação em

um tempo presente que se resignifica conforme o passado/história ou memória

(lembranças de leituras) de vida dos sujeitos leitores.

Desse modo, o presente só pode ser compreendido através da leitura de uma

obra literária em função da biografia da mesma (que constrói uma continuidade no

tempo) e da história do leitor que sempre apreende o passado sob o seu ponto de

vista parcial no contexto do presente9. Assim, a recepção da obra pelo leitor ocorre

quando “nosso ‘horizonte’ de significados e suposições históricas se ‘funde’ com o

‘horizonte’ dentro do qual a própria obra está colocada” (Ibidem, 2001:99). Neste

momento de encontro de horizontes, o leitor (a) entra no estranho mundo criado pela

arte literária ao mesmo tempo em que o contextualiza na realidade do seu mundo

particular, o que lhe propicia um entendimento mais complexo de si mesmo. Isto,

sem deixar o seu lar (o local de sua cultura), ajudando-lhe a chegar,

verdadeiramente, na consciência profunda do horizonte infinito desse lar onde vive

(Gadamer).

9 Eagleton (2001) ao abordar as idéias de Gadamer (1975), ajuda a entender que os preconceitos
culturais de leitores do presente que venham ler as obras literárias do passado não devem se
constituir como preocupação em relação à possibilidade de tais pré-entendimentos impedirem a
recepção da obra literária, uma vez que os pré-entendimentos já vêm da própria tradição literária da
qual as obras fazem parte. Por isso, os preconceitos criativos que surgem da tradição e que são
opostos às visões efêmeras e deformadoras da vida e do mundo, podem se tornar fatores positivos
para a recepção literária, pois, além de nos colocar em auto-reflexão, ainda nos leva ao contato
com a tradição, permitindo, assim, um entendimento por parte do leitor sobre quais de seus
preconceitos são legítimos e quais não o são. Portanto, os preconceitos de leitores do presente, em
relação às obras literárias do passado, de forma alguma são obstáculos para o entendimento das
mesmas, mas ao contrário, contribuem para a produção de conhecimentos sobre tal fato, que,
passa a receber novos sentidos quando o leitor elimina a distância cronológica que lhe separa da
obra em processo de leitura/interpretação. Desse modo, a alienação do significado que envolveu o
texto no passado, é superada pela tolerância das diferenças históricas.
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Esse contexto de referências produzido pelo leitor ainda pode relacionar-se às

questões ideológicas de que se constituem tanto a obra quanto as percepções dos

indivíduos no momento da seleção do repertório e de temas que irão compor um

mesmo horizonte na dialética da leitura, conforme tratar-se-á mais adiante, no

capítulo (6) quando serão abordados autores como Bakhtin (2000), Eagleton (1997),

Gramsci  (1988), Althusser (1985), Marx e Engels (2002) e outros estudiosos que

ajudarão a entender esta categoria que se faz presente na base das organizações

estratégicas de uma obra Literária e de sua leitura e recepção.

Iser (1996) ainda aponta para mais duas estratégias textuais que permitem o

sucesso da comunicação literária das obras e a organização horizontal de seu

repertório pela diversidade do público leitor. Essas estratégias são para o autor:

 A) As modalizações da estrutura de tema e horizonte: têm função de

subordinação das perspectivas textuais por estas disporem de um certo potencial

combinatório, embora com seus limites. Elas, também, dispõem de aspectos

sistemáticos organizacionais e históricos que se manifestam na Literatura narrativa e

dramática, sendo essas estratégias as seguintes:

 A.a) Contra-factual: que estabelece uma hierarquia de relações entre as

várias perspectivas existentes em todo o texto da obra em processo de leitura.

Nestas relações de hierarquia, o repertório escolhido pelo autor se qualifica a ser

encaixado através de sua distribuição sobre as diferentes perspectivas que se

distinguem por seu valor e exemplaridade adquiridos, às vezes, junto ao forte caráter

unívoco de certas obras e é, também, perante as tantas visões suprimidas pelo leitor
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ao se colocar nos moldes das hierarquias presentes numa obra (dependência às

figuras de heróis para que outros fatos aconteçam; subordinação de personagens

secundários a esses heróis ou a outros elementos e fatos importantes da obra, a fim

de que tudo se desenvolva, e outros). Por essa estratégia, a obra reduz a

possibilidade de transformação das posições que resultariam de uma possível

mudança das perspectivas de tema e horizonte, através da estabilização contra-

factual, neutralizando a maior parte do contexto de referências que poderiam ser

utilizadas por diferentes leitores em suas variadas formas de leitura.

 A.b) Organização opositiva: o autor suspende a subordinação contra-factual

produzida no texto e mostra, pelo ponto de vista dos outros, o  que falta a cada uma

das perspectivas dessa obra literária. Nesse caso, o(a) leitor(a), ao constatar as

normas determinadas como oposição, pode produzir a recíproca da negação,

conforme  o tema ou horizonte de sua análise pessoal. Portanto, as normas são

transformadas em negações recíprocas e ganham um contexto que, antes, não

podiam ter, sendo este o resultado da mudança de perspectivas permitidas, de modo

que o leitor possa despragmatizar essas normas utilizadas pelo autor de uma obra.

Ou seja, o leitor consegue separar tais normas de seu contexto de valor porque

percebe o que excluem frente a outras normas possíveis. Assim, o leitor consegue

apreender o valor expresso nas normas e capta suas funções que seriam cumpridas

em cada um de seus respectivos sistemas a que foram destinados. Ocorrendo isso,

o leitor pode transcender o repertório de normas utilizados no texto, uma vez que

percebendo a função reguladora do mesmo no contexto sociocultural, logo entende

o que este seria capaz de produzir e, então, o substitui. Portanto, esta estratégia

textual pode ser utilizada num texto para facilitar a recorrência de diferentes
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interações através de um grande leque de perspectivas variadas que normalmente

visam uma mesma realidade, mas quase sempre com visões opostas.

 A.c) Organização gradual e serial: essas estratégias de modalizações da

subordinação textual suspendem os direcionamentos relacionados às estruturas

opositivas, estabilizando-os principalmente os contrastes entre herói de uma obra e

suas criaturas secundárias, bem como também pelas perspectivas autônomas do

narrador que se torna independente de qualquer oposição que venha surgir na obra.

Com essa estratégia, tanto os personagens considerados principais quanto aqueles

tidos como secundários passam a ter em comum a finalidade de evocar as múltiplas

referências dos sistemas, contribuindo, conjuntamente, com as normas escolhidas e

com sua natureza problematizadora. Com essa posição começa a desaparecer a

orientação central ao longo do texto; pois, a subordinação opositiva vai substituída

por uma variedade de relações graduais entre os protagonistas que aumentam na

obra e, também, entre todas as outras perspectivas do texto. Nesse processo, o

narrador neutraliza as avaliações das interações dissociando-se da perspectiva

narrativa e tomando uma posição, aparentemente, superior ao deixar o leitor sem

orientação. No entanto, essa ausência de orientação ao leitor é compensada por ele

quando este atualiza suas atitudes enquanto resultado dos hábitos cultivados em

suas práticas de leitura. Esse tipo de organização estratégica para uma

subordinação textual gradual que tem reflexo sobre o leitor e o ato da leitura, foi

difundido no mundo criativo dos que fazem Literatura, desde Thackeray que difunde

o romance sem herói, propondo acabar com as diferenças nas relações de

subordinação textual, até Jame Joyce que passa a utilizar a modalização

perspectivistica do texto, de forma serial, eliminando totalmente as subordinações de
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hierarquia no texto. Ou seja, a perspectiva da obra muda, freqüentemente, sendo

necessário que o leitor descubra a origem e as possibilidades de relações entre

todas as construções de cada frase, conforme os contextos do conjunto cenográfico

textual da obra que faz a transformação serial das referências do leitor,

considerando, também, seu universo sociocultural.

B) Desvio: os desvios como estratégias textuais utilizadas numa obra literária

de forma a chamar a atenção dos leitores têm suas possibilidades e limitações

próprias do modelo inicial de Mukar vský. Pelos argumentos desse autor, a violação

do padrão teria ‘qualidade poética’ à proporção que esse padrão marca sempre sua

co-presença no momento da violação de normas na obra literária. Esse fato, força a

adoção de uma concepção unilateralista de textos literários, o que pode até facilitar

na recepção da leitura por parte daqueles sujeitos de cultura tradicionalmente

clássica e/ou puristas em termos lingüístico-literário. Mas, também, pode dificultar

essa recepção por aqueles leitores que não se identificam ou não estão a altura de

tal desvio, isto porque a obra dirige-se mais para uma ou outra comunidade

sociocultural, transformando-se numa espada de dois gumes na medida em que lhe

restam, apenas., as diferenças entre texto e norma ou entre texto e cânone. E,

assim, muitos leitores perdem de vista as diferenças que se originaram dos vários

componentes formadores do objeto estético da obra com seus traços concretos,

aspecto este que torna difusa a poeticidade e, portanto, a possibilidade de leitura.

Por isso, os estudiosos do assunto, a partir de Riffaterre, inserem outras condições

adicionais que possam facilitar as distinções dos modos de violação e desvio.

Portanto, é com base nesses estudos mais recentes que se propõe a seguinte

classificação:
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B.a) Desvio de norma lingüística: quando orienta do ponto de vista lingüístico,

a poética reúne uma grande variedade tipológica e desvio que compõem um enorme

arsenal de diferentes formas de desvios sem consistir na violação dos padrões

habituais de fala, mas resultante de expressões estereotipadas incorporadas pela

obra literária. Um exemplo disso seria a estilística estrutural de Riffaterre. No

entanto, faz-se necessário lembrar que a estilística estruturalista do desvio concebe

sua classificação tipológica de desvio como complementação de uma estrutura que,

pretensamente, se colocaria na condição de elemento final da obra literária (?)

quando esta produz novos fenômenos. Os desvios, portanto, podem recorrer à

violação das normas de linguagem e do cânone literário sendo livres para chegar, se

possível e necessário, à extinção de um valor familiar a certos grupos de leitores.

Isso torna muito maior o potencial semântico de um texto, sendo este aspecto

gerador de tensão, o que atraí os leitores de uma dada comunidade a uma obra com

tais características. E como conseqüência do aumento de potencial semântico, a

violação é transformada em irritação e a tensão, desse modo, tende a descarregar-

se. Mediante essa situação o leitor busca seu pólo de referências sociohistórico-

culturais que se diferencia daquele que produz a tensão no texto organizado por

estratégias desse tipo. Toda a carga de tensão armada no universo de uma

determinada criação literária recai sobre o receptor, produzindo a descarga do texto

e sua relação com o leitor. Posto isso, “a ‘qualidade poética’ produzida pelo desvio

não é ligada nem às normas de um padrão abstrato, nem a um cânone estético

igualmente abstrato, mas sim às disposições e hábitos do leitor” (Ibidem, 1996:165),

ficando evidenciado que a mencionada qualidade passa a ter, então, um valor

funcional e pragmático ao invocar algum tipo de identidade construída pelo leitor em

seus espaços de convivências sociocultural e virtual de onde emanam os sentidos e
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significações da poética da leitura. Daí, o desvio não estaria mais restrito apenas a

uma norma verbal violada, mas se estende às normas de expectativa do(a) leitor(a),

com relações ao texto, cuja violação vai além da produção de sua carga semântica,

alcançando as seguintes dimensões de expectativas textuais: do repertório formado

pelas normas sociais e por referenciais literárias que passam a constituir o horizonte

do texto, oferecendo normas de expectativas como pano de fundo, de modo que o

leitor possa fazer operações com base nos elementos dados pelo texto e pela

história do(a) leitor(a); das normas de expectativas relacionadas aos hábitos

socioculturais de um público específico previsto pela obra como provável receptor.

Essas normas são utilizadas pela Literatura didática (obras para crianças, para

adolescentes, para jovens) e propagandística (ideologias de regimes políticos,

econômico, religioso e outros) desde os tempos medievais até os dias atuais. Nas

obras que lançam mão de tais normas estratégicas, pode-se observar que elas

incorporam atitudes, comportamentos, situações e sentidos de épocas anteriores,

para que os leitores venham atualizá-las, conforme as experiências correspondentes

a cada um e a cada grupo, em seu meio histórico cultural, o que provoca prazer

no(a) leitor(a) quando o referido sujeito reage à tensão que explode sobre ele/ela.

B.b) Desvio do par conceitual esquema e correção10: Em Gombrich abordado

por Iser, os esquemas mentais construídos pelos indivíduos ao longo de suas vidas,

10 Essa estratégia foi desenvolvida como teoria por, E. H. Gombrich (final da década de 50 e início da
década de 60), tendo sido sistematizada a partir de experiências perceptivas no campo da
psicologia da Gestalt empenhado em captar e descrever o ato de representação nas artes
plásticas, tendo em vista suas condições de recepção. Aqui o esquema tem função de uma espécie
de filtro que coleta e reúne os elementos da percepção, regulando-a pela redução necessária da
grande contingência de mundo representada pela crescente complexidade do esquema mental
(estudada por Piaget no final da década de 60 e início da década de 70). E, assim, facilita a
compreensão de tudo que se percebe. Para essa teoria, quanto mais as representações de um
mundo histórico são adequadas mais elas adquirem segurança na precisão, a ponto de transformar
os esquemas em estereótipos, pela eficácia de comunicação de uma “certeza”. A partir daí, essa
estratégia é utilizada nos textos literários pelos autores para organizar a base estética de recepção
da leitura.



80

tornam o mundo possível de ser representado, mas apenas sob determinadas

idéias. Todavia, só se pode perceber o mundo real e aqueles imagináveis, mediante

a materialização dessas idéias nos esquemas. Desse modo, cada detalhe

perceptível que não corresponde ao esquema mentalmente construído, pode ser

apenas representado por sua correção. A correção dos esquemas consiste na

mudança de representação de detalhes do objeto estético, procedida por um público

específico ao entrar em processo de leitura de uma obra literária sem os devidos

esquemas correspondentes a uma variedade de compreensão sugeridas pelo estilo

textual. Feito essa mudança corretiva de esquemas mentais caracterizada por novas

idéias projetadas pelo(a) leitor(a), a obra passa a produzir sentidos e significados

específicos das experiências desses leitores, no momento da sintonização ou

encontro dos horizontes de perspectivas, resultando na fluência do prazer da leitura.

Essa mudança do par esquema e correção entre leitor-obra provoca inúmeras

reações no leitor ao mergulhar no mundo das idéias representadas sem a aceitação

de um realismo mágico negado de maneira latente. Entretanto, a relação da ficção

com o mundo só é possível de se perceber através dos esquemas que a obra traz

na sua constituição, quando estes apresentam normas sociais e estilos de

representação de obras literárias do passado, indicando as intenções

condicionadoras das visões de mundo que permearam os sistemas de sentidos dos

referidos textos numa dada época e que passam a funcionar no contexto de novas

obras, como estruturas abertas, com o papel de guiar e orientar a realização de sua

leitura. Havendo uma manifestação de outras condições diferentes dessa, a

“correção” não ocorre mais baseada nos elementos observados nos aspectos

objetivos de organização da obra. Nesses casos, o(a) leitor(a) inicia o processo

corretivo evocando alguma coisa que, no ambiente concreto da obra, não é
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formulado pelo autor nem dado ao possível leitor(a). No entanto, a “correção” só

ocorre se as partes mais importantes do esquema forem reestruturadas dentro do

contexto da obra a partir das experiências socioculturais de quem está lendo,

cumprindo-se, aí, a função mais importante da representação dos esquemas numa

obra. Contudo, embora eles sejam elementos de um texto; por outro lado, não são

partes nem aspectos da objetividade estética da obra. Pois, no texto, o único

momento em que a objetividade se manifesta, é quando os leitores precisam

deformar os esquemas oferecidos. Assim, enquanto forma vazia, o objeto estético

revela traços distintos ao ter seus esquemas modificados. Isto porque a obra literária

é um objeto de imaginação produzido pelo leitor(a) que reage ao interagir com esse

objeto através de mudanças e/ou deformações de esquemas que lhe são dados no

texto para uma validação mediante as identidades e experiências socioculturais de

um público leitor.

No segundo volume de sua obra, O ato de ler (1999), Iser explica melhor suas

concepções sobre os espaços vazios descobertos na obra pelos leitores e por estes

também preenchidos através da imaginação, quando modificam os esquemas

textuais durante a leitura, conforme seus conhecimentos e valores, formando-se aí

um cruzamento de horizontes e uma fonte de prazer estético. Todo esse processo

fenomenológico da leitura, provedor da recepção literária de sujeitos pertencentes

aos mais diferentes grupos sociais, pode ser, assim, justificado por Iser (1999:130):

Os lugares vazios interrompem as possibilidades de conexões de
segmentos textuais, esse processo só se completa na imaginação do leitor.
A discussão da formação de representações mostra que os esquemas do
texto não só evocam determinados conhecimentos no leitor, como põem à
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disposição determinadas informações, mediante as quais o objeto
intencionado – mas não dado – há de ser representado.

O ponto de vista do autor citado declara que em ficção os procedimentos

textuais, de modo geral, não apresentam organização seqüenciada que permitam a

previsão das normas dispostas no repertório e nos segmentos perspectivisticos.

Portanto, os esquemas nos textos não oferecem todas as condições para uma boa

percepção e se apresentam como bases para a formação de representações. E

essas, por sua vez, se intensificam quando os leitores suspendem as combinações

dos esquemas. Isto é, durante o ato da leitura, os sujeitos leitores guiados por suas

percepções e bases socioculturais põem em choque as normas do repertório e os

seguimentos das perspectivas textuais, formando-se lugares vazios que são

preenchidos pelas representações11. Essas representações estão diretamente

relacionadas aos saberes sociais construídos pelos sujeitos, sobretudo através de

suas histórias e memórias de leituras (conforme se verá no conjunto de exemplos do

capítulo dois desta tese). Assim, o caráter simbólico e imaginário desses saberes

que envolvem a cognição ao preencher os vazios formados a partir de esquemas

perspectivisticos desconhecidos no texto pelo(a) leitor(a) no ato da leitura, traz à

tona os afetos como algo, extremamente, relevante para a recepção da leitura. Posto

que, quando os sujeitos sociais dedicam-se na compreensão dos sentidos do mundo

11 As representações sociais formam-se através das relações de comunicação entre sujeitos e devem
ser vistas dentro de contextos históricos e socioeconômicos específicos que produzem formas de
entendimento e construção da realidade. Elas são o instrumento principal na mediação entre os
sujeitos e o mundo durante as relações intersubjetivas. Ou seja, entre o eu (leitor(a) e o outro
(personagens de ficção) e entre ambos e os contextos particulares de cada um durante o processo
de intersubjetivação (comunicação literária) constitutivo de fenômenos culturais, sociais e outros.
Por isso as representações sociais projetadas pelos leitores durante o ato da leitura literária, são
submetidas aos movimentos históricos e às inter-relações dos diversos sistemas que criam e
movem os universos das significações socioculturais de cada obra em cada leitura de cada leitor(a).
Pois, o caráter das representações sempre percorrem os caminhos da cognição ao longo de uma
história informal sem a presença da pedagogia escolar.
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a partir da leitura de obras literárias, eles também o fazem com emoção, sentimento

e paixão, sempre carregados de sonhos e fantasias. Tudo isso constitui as

significações socioculturais vindas de suas histórias de vida, de suas identidades e

ideologias/dogmas, superando as expectativas de uma boa comunicação entre leitor

e obra.

A teoria da recepção literária concebida por Iser recorre às representações que

os leitores fazem ao suspenderem a comunicação diante dos esquemas

desconhecidos e presentes nas cenografias textuais propostas pelas obras. Essa

abordagem se apóia também no estudo das representações que, por sua vez, tem

sustentação nos seguintes campos dos conhecimentos humanos explicativos da

recepção literária: a) Psicogenética da Literatura/leitura (origem da formação dos

leitores e das imagens que preenchem os vazios resultantes das suspensões de

esquemas desconhecidos - evolução e desenvolvimento das práticas de leitura de

um indivíduo leitor); b) sociologia da Literatura/leitura (conhecimentos gerais e

específicos/literários utilizados por cada um leitor para a realização da leitura –

reapropriação social de saberes científico - literários e empíricos diante de uma

ruptura de idéias durante a leitura); c) história da Literatura/leitura (correspondências

entre as representações atuais de leitores e as concepções, atualmente,

sancionadas pela história da Literatura/leitura, sem que ninguém faça dessas

correspondências uma regra sistemática); d) psicanálise da Literatura/leitura (super

determinação de certas representações permitidas pelo texto aos leitores durante a

leitura, cujas interpretações salientam, inicialmente, o fantasmático e o trabalho do

inconsciente na formação de imagens e idéias que ocupam os espaços vazios

deixados por esquemas perspectivisticos, suspensos pelos leitores na obra em
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leitura – essa interpretação inclui também a leitura simultânea das representações

do leitor de acordo com outras categorias).

Assim, as representações como suporte adotado por Iser no estudo da

recepção literária, acena para uma possibilidade de compreensão interdisciplinar de

sua teoria (em níveis específicos reconhecidos, atualmente, pela comunidade

científica internacional de estudiosos do assunto): essa ligação pode ser feita

porque, mesmo acolhendo uma tendência estrutural-funcionalista (não ortodoxa),

Iser, ao perceber os efeitos do fenômeno da leitura literária no(a) leitor(a), através de

uma das lentes epistemológicas da Psicologia Social denominada representação

(hoje adotada como instrumento de estudo e pesquisa em vários campos da ciência

e das artes), concebeu uma abertura, embora estreita, mas suficiente para envolver

adequadamente outros viéses de análises e compreensão da organização estética

de uma obra literária e de sua recepção, sob perspectiva auxiliares diversificadas,

conforme mostrou-se acima.

Todavia, alguns críticos de Iser, a exemplo de Eagleton (2001), que vê as

explicações de organização estratégica do tipo de funcionamento da obra literária,

aqui apresentado, sobretudo em relação à dialética dos esquemas textuais e

áqueles utilizados pelos leitores durante a leitura, como sendo uma postura,

estritamente, funcionalista e desnecessária. Eagleton parece ter razão porque o

modelo de crítica e leitura literária de Iser, realmente, possui bases funcionalistas

que, em parte, dirigem os sentidos da obra e de sua leitura. No entanto, as

orientações neo-estruturalistas tomadas por Iser em relação à obra e sua leitura, já

permitem uma abertura parcial para a construção dos sentidos estéticos do texto e
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para a elaboração de significados pelos leitores. Isto ocorre mediante a introdução

do termo representação nos âmbitos da obra e do leitor, termo este que permite um

avanço em relação às teorias puramente funcionalistas, o que diverge do

posicionamento crítico excessivo de Eagleton. Pois, embora as representações

tenham sido tomadas por Iser como “estruturas arquitetônicas” das obras, elas não

aparecem como algo unilateral ou fixo, mas como elementos que interagem e se

modificam mutuamente conforme as experiências dos leitores diante das idéias

propostas pelos delineamentos textuais. Talvez isso seja tão pertinente á natureza

da Literatura/leitura que Eagleton considera como explicação desnecessária (?).

Entre os críticos de Iser mais conhecidos e de observações diferentes de

Eagleton, destaca-se a opinião de Gumbrecht (1983) para quem a teoria aqui em

evidência apresenta algumas “inconsistências terminológicas”, segundo ele,

resultantes da multiplicidade de sinônimos utilizados pelo autor quando este faz uso

de citações, às vezes, extensas no sentido de mostrar afinidades ou diferenças de

suas próprias posições em relação a teorias tanto literárias quanto artísticas,

sociológicas, psicológicas e fenomenológica-filosóficas das últimas décadas (o que

lhe conduziu a diversos literatos e a um ecletismo nesse tipo de tendência teórica).

De fato, isso ocorre com muita evidência na teoria da recepção literária de Iser, mas

seguramente o referido aspecto não compromete a fundamentação lógico-

compreensiva e analítica das bases epistemológicas literárias. Ao contrário, críticas

da natureza dessa de Gumbrecht, confirmam a convicção de que realmente Iser não

é apenas um funcionalista com uma teoria portadora de explicações excessivas

como assim o considerou Eagleton. Mas é, também, um neo-estruturalista que

vislumbra outros horizontes e concepções de Literatura e leitura ancorando-se em
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diversas ações científicas e filosóficas, que embora ainda não utilizadas,

suficientemente, e talvez necessitando de uma maior adequação de termos

emprestados por outros campos de conhecimentos (tarefa essa de competência dos

estudiosos e pesquisadores da Literatura), ajuda à teoria literária nascente que se

tem hoje com todos os seus alcances e limitações. Mesmo assim, as contribuições

significativas de Iser para o campo literário e, aqui evocadas pela presente

abordagem específica de estudo, renderam-lhe críticas como as que foram

declaradas nas perceptivas de Eagleton e Gumbrecht. Contudo, uma questão de

maior relevância diante de tais posturas, seria: os críticos de Iser, aqui citados, ainda

sustentam os mesmos pensamentos, diante do largo empregado das

representações sociais e das visões interdisciplinares nos campos filosófico,

cientifico e artístico do mundo acadêmico (pós) moderno?

Em Iser, as representações feitas pelos leitores, em relação aos conteúdos

apresentados nos esquemas não familiares presentes nos textos, têm base na

psicologia social da forma. Essas representações integram as conexões entre

esquemas, aparentemente, desordenados que geram lugares vazios

comprometedores da boa comunicação para a recepção literária. No pensamento do

referido estudioso seria a boa comunicação interrompida pelos lugares vazios

(deixados por esquemas desconhecidos) que intensificam nos leitores a atividade

combinatória de normas e esquemas, fazendo seqüências que lhes pareçam lógicas

e favoráveis a uma compreensão das perspectivas do texto dentro das perspectivas

do(a) leitor(a). Por essa concepção iseriana de recepção da leitura literária, uma

grande quantidade de lugares vazios, num texto, corresponde, sempre, a uma maior

presença das representações no ato da leitura. Por isso, é que o mesmo autor
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recorre a Sartre (1971) para dizer que tais representações não podem, apenas ser

sistematizadas numa seqüência, posto que na dinâmica desse processo precisa-se

abandonar muitas dessas representações formadas quando as circunstâncias

exigem a produção de novas representações. Assim, Iser (1999) distingue dois tipos

de representações: uma de primeiro grau entendida como aquela que cria a imagem

de um objeto através de conhecimentos apresentados pelos esquemas do texto ou

evocados no leitor (sendo esses conhecimentos determinados e selecionados pelos

leitores e, por isso, são análogos, isto é, correspondem também com o objeto de

prazer imaginado), outra, de segundo grau, que seria aquela formada mediante as

reações dos leitores quando as imagens projetadas na mente dos mesmos não

correspondem com aquelas dadas pelos esquemas textuais provocando colisões

entre elas, o que faz surgir novas e infinitas imagens construídas pela modelagem

sociocultural de quem lê uma dada obra.

Desse modo, em textos ficcionais onde ocorre a colisão de representações

desencadeadas no momento em que se manifesta a suspensão da boa

comunicação, os leitores fazem uma adaptação dos conhecimentos presentes na

perspectiva de seu próprio horizonte, tornando a leitura um ato de prazer. Todavia,

os próprios leitores reagem às representações que eles mesmos criam. Ou seja, os

leitores ativam uma interação diferente entre suas representações, sendo este

fenômeno guiado pelo texto que, nessa dialética, é transformado num objeto estético

revelador de múltiplas interfaces onde se reúnem os horizontes de espera de

inúmeros leitores. Essa natureza da obra de arte literária eleva-a para uma

dimensão muito complexa, chegando, por vezes, a dificultar a construção dos

sentidos tal como ocorre na representação dos diferentes leitores (como aqueles da
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comunidade Cristo Rei, em Teresina-PI), devido aos variados graus de

complexidade manifestados na obra quando seus leitores lançam nela olhares

distintos sob a luz de uma cultura e de uma sensibilidade particular. Nesse sentido,

Iser (1999:136), argumenta: a dificultação da representação acaba por separar o

leitor de disposições familiares, dando-lhe a possibilidade de imaginar o que talvez

parecia, inimaginável em face da determinação que dominava seus padrões até

esse momento.

A dificultação que a natureza artística – literária de uma obra coloca ao leitor

através das mil faces da subjetividade dos esquemas, sobretudo daqueles

desconhecidos, criam os lugares responsáveis pela suspensão da boa comunicação

e também pela formação de representações e ainda pelas seqüências de colisões

entre elas. Por essa sucessão, as representações se renovam e recuperam a boa

comunicação, permitindo, assim que o(a) leitor(a) capte a obra, através de um

entendimento de tais representações estimuladas pelos lugares vazios existentes no

texto. Ao mesmo tempo, esses espaços vazios se tornam condição para a recepção

literária e podem ser empregados nos textos de diferentes modos, conforme sugere

Iser (1999) quando destaca as seguintes estratégias de elaboração de obras

literárias que podem facilitar a formação do gosto pela leitura entre os sujeitos

abordados nesse estudo:

a) romance de tese (paradigma da Literatura didática e propagandística):

as estratégias da obra nesse tipo de Literatura são sintonizadas com os hábitos e

expectativas do público a que ela se destina. A comunicação literária não apresenta

qualquer interrupção e, por isso, seus leitores não se irritam nem se surpreendem
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com o desenrolar da trama, pois o texto se utiliza de esquemas conectados que

correspondem com as expectativas e experiências de quem lê o referido tipo de

ficção. Nesse estilo romanesco, o encontro de horizontes da obra e do(a) leitor(a),

ocorre fácil e diretamente porque no universo do texto há uma presença permanente

das identidades socioculturais vividas e defendidas por tal leitor(a) que, desse modo,

sente uma sensação de conforto e prazer ao longo de toda a leitura. Assim, as

estratégias do romance de tese controlam e liberam pouco espaço de jogo em que

os leitores possam participar. Isto porque elas conduzem os leitores para um sentido

e uma atitude que consideram corretas diante do tema/conteúdo, previamente,

definidos pela obra. Em conseqüência disso, os lugares vazios surgidos na obra

durante a leitura são poucos e, por conseguinte, as representações feitas pelos

leitores para que possam preencher essas lacunas através da imaginação, também

são controladas e reduzidas, visto que se restringem às decisões monossilábicas

sim/não e certo/errado. Logo, os leitores quase sempre ficam na perspectiva do

herói, durante a leitura, sendo que outras perspectivas apresentadas funcionam

como contraste entre a aceitação ou negação de valores (sociais, espirituais,

econômicos, políticos e outros) abordados na perspectiva do herói.

b) técnica de corte: com essa estratégia, as perspectivas tanto das obras

quanto dos leitores se encontram como que num abraço prazeroso. O referido

artifício é muito presente em obras realistas e noutros estilos de romances

românticos e mesmo modernos, fazendo seus leitores viajarem e sonharem por toda

a leitura. Para tanto, os autores das obras suspendem ou adiam o desenrolar de

uma trama, exatamente, nos pontos de maior tensão de uma obra onde se exigiam

imediatamente possíveis soluções para algo que acabaria de acontecer. Um fato



90

dessa natureza num momento de grande atenção do leitor, significa condição básica

para o autor suspender a boa comunicação entre texto e leitor(a). Diante dessas

estratégias, os leitores usam a imaginação e criam a continuação da trama no

espaço imaginário de suas representações intensificando a participação na obra

enquanto não se desenvolvem os próximos capítulos que sempre aparecem após

fortes comentários do público leitor sobre os supostos rumos da história. A técnica

de corte gera suspense e cria muitas expectativas nos leitores como nas telenovelas

e nos filmes, sendo que, para tanto, a ficção recorre a variadas formas de induzir

seus leitores nos processos mentais de formação das representações. Entre as

formas mais comuns de condução dos leitores à criação de representações do

mundo particular no universo da Literatura, pode-se destacar: a introdução de novos

personagens, após cortes sucessivos e/ou iniciar novas tramas, para que os leitores

se sintam motivados a enfrentar o desafio de estabelecer relações entre as tramas já

conhecidas e aquelas ainda não familiares. Diante desse tecido de ligações, os

leitores são impulsionados a produzir conexões até então não formuladas

integralmente, posto que, certas informações vão retidas esporadicamente,

convocando, portanto, a imaginação do(a) leitor(a). É nesses espaços vazios de uma

obra que o(a) leitor(a) pode encontrar-se e conviver com os personagens num

horizonte comum, participando dos problemas que afetam a tais criaturas no

universo da ficção.

c) diálogo: no dialogo, ao contrário do que se pensa, os atos de fala não

contribuem com o pleno e efetivo entendimento dos fatos, nem com o alcance de

uma conclusão final, visto que ele traz, constantemente consigo, as implicações

abertas pelas enunciações dos sujeitos na obra inteira. Pois, o ato pragmático da
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fala no dialogo é sempre trocado pelas imponderações que levam as ações da fala a

pertencerem à perspectiva de infinitos horizontes dialógicos entre os personagens

(igualmente às fatídicas conversas do cotidiano dos leitores). Posto que, todas as

enunciações de cada falante são submetidas a um entrelaçamento de precondições

que se antepõem e impulsionam os fios de um contínuo dialogo voltado para a

exposição das diversas implicações da fala e dos fatos colocados e, às vezes,

repetidamente pelo interlocutor. A referida repetição da fala de um personagem pelo

outro é uma tentativa de preenchimento do lugar vazio deixado na enunciação desse

outro, freqüentemente desconhecido, o que significa abertura de diversos lugares

vazios a serem preenchidos pelo companheiro de diálogos, uma vez que todas as

respostas de qualquer personagem num dialogo contém motivos ocultos por trás da

enunciação, sendo natural que os envolvidos tentem captar algo implícito nos

lugares vazios da fala, o tempo todo. É isso que motiva os interlocutores a

mergulharem, profundamente, no dialogo e os leitores na leitura da obra em busca

de uma resposta final que se transforma numa miragem no fundo do horizonte

perspectivístico da obra e do(a) leitor(a). Portanto, os lugares vazios que se abrem

na dinâmica da enunciação textual nas obras de ficção (conforme será tratado no

item 2.2), rompem com as expectativas do diálogo quando o discurso não-dito se

torna referência para os personagens diante daquilo que fora por eles dito e

entregue aos leitores. Percebe-se que o dialogo como estratégia de elaboração

ficcional e de recepção desse gênero literário, apresenta uma crescente imprevisão

por parte de personagens diante do discurso enunciado, implicando formação

intensa de enormes representações na mente desses personagens e também dos

leitores.
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Todo o conjunto de estratégias, convenções e técnicas literárias aqui

levantadas caracterizam a base poética constitutiva de uma obra e oferece inúmeros

caminhos diante dos quais os leitores podem optar por aquele que lhes revele uma

maior visão poética ligada ao campo da subjetividade frente ao mar da leitura, aberto

pela objetividade da história sociocultural do mundo do(a) leitor(a) com suas

identidades e ideologias plantadas e cultivadas na memória. Portanto, é partindo das

contribuições teóricas do funcional(neo)-estruturalismo de concepção humanista

liberal, relacionando-as com os processos historeográficos da obra e do lugar de

onde o leitor a lê, que a compreensão dos “códigos” lingüístico-literários ocorre de

maneira plena e significativa para os leitores. Feito essa intercomplementaridade

entre as mencionadas perspectivas, parece evidente que se pode explicar a

manifestação de práticas de leitura literária realizadas por alguns sujeitos sociais

pertencentes a uma comunidade indiferente a essa tipologia de leitura. Mas, para

isso, torna-se necessário que as normas sistemáticas de Iser e de outros estudiosos

da estética literária, associem-se aos processos históricos de identidade

sociocultural existentes na memória e na ideologia que caracterizam as

necessidades psicossociais dos sujeitos.

Na costura teórica entre os recursos do funcional(neo)-estruturalista e

historiográfica, faz-se necessário entender o valor atrativo possibilitado pelas

estratégias de orientação interna do texto que facilitam a entrada e a participação

do(a) leitor(a) na obra enquanto personagem e co-autor da mesma. Por outro lado, é

também imprescindível considerar, nesse processo, a posição do sujeito leitor no

contexto histórico; pois, é a história quem constrói, prende e liberta os espíritos dos

leitores, tratando-os como deuses que dão vida e encantamento, morte e
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ressurreição às obras literárias. Isto porque a história sociocultural de formação das

identidades e das ideologias que sustentam as práticas valorativas de uma

diversidade tipológica de leitura de sujeitos e grupos sociais, representa a outra face

da recepção literária já percebida, mas, ainda, pouco valorizada por diversos

teóricos da Literatura e ignoradas pelas instituições de Educação tanto em países

desenvolvidos quanto em desenvolvimento. Sobre tal aspecto, muitos pesquisadores

e estudiosos desse assunto como Gadamer, Jauss, Chartier, Bourdieu, Zilberman e

outros nos quais apóiam-se em grande parte das concepções ressaltadas nessa

tese, enfatizam a importância da história no que se refere às condições sociais,

culturais e econômicos dos indivíduos para a recepção das obras literárias.

As contribuições da historiografia para o entendimento das manifestações da

leitura literária como práticas prazerosas de indivíduos numa comunidade, consistem

na busca de correlação entre os horizontes de expectativas formulados pela

objetividade da história de criação da obra num contexto aberto às estratégias

textuais formuladas (que trazem de volta as memórias/lembranças nos leitores) e os

horizontes de expectativas dos leitores históricos que focalizam, no ato da leitura,

seus próprios interesses, através da dimensão poética da obra quando esta evoca a

história da vida e a subjetividade do mundo dos leitores. Pois, os modos pelos quais

esses leitores interpretam e entendem as obras literárias estão direta e,

profundamente, vinculadas às situações historicosociais dos referidos sujeitos (cf.

Eagleton, 2001). Mesmo assim, embora consciente da importância de tais

condicionantes para a recepção da obra, Iser se dedica aos estudos estéticos

separando, parcialmente, a Literatura entre objeto de organização autônoma e

práticas de vida sociocultural, e econômica como partes da história evolutiva dos
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sistemas socioliterários e respectivos leitores, o que ainda não corresponde aos

sentidos e significados da Literatura no seu horizonte histórico em que cumpre,

simultaneamente, múltiplas funções e ações no tempo.

É por isso que Jauss (1994) propõe uma história da Literatura que inclua as

perspectivas do autor, do leitor e da interação mútua entre ambos. Para ele, esse

enfoque pode superar as limitações de uma concepção de Literatura como a de Iser

que, embora avance em alguns pontos, prioriza os elementos estratégicos de uma

obra preocupado com a percepção dos leitores e o efeito da leitura sobre eles. Já na

nova historiografia literária há uma consideração dialética das funções da Literatura

como formadora e modificadora das percepções dos leitores nos sentidos sincrônico

e diacrônico com todas as suas variáveis condicionadoras das manifestações

literárias construídas e herdadas junto à memória dos usuários de Literatura em

cada época e contexto, o que não dispensa as considerações acerca das estratégias

de recepção estética, nem os efeitos da leitura sobre os leitores, visto que: “somente

esta sintetiza os dois aspectos imprescindíveis à história da Literatura, dando conta

tanto do caráter estético, quanto do papel social da arte, pois ambos se concretizam

na relação da obra com o leitor” (Zilberman, 1989:33).

Nesse procedimento, verifica-se que teorias aparentemente paralelas se

encontram em algum lugar do horizonte da obra e dos leitores que vivem a emoção

da Literatura e o prazer de leituras livres e inesgotáveis, tornando-se necessário a

formulação de um novo conceito de leitor(a), diferente da perspectiva marxista que

considera este sujeito como parte do mundo apresentado pelas concepções

limitadas de mímeses (aspecto a ser tratado no item 2.1 do capítulo seguinte). E



95

também diferente das perspectivas ainda muito próximas dos modelos clássicos

tradicionais que necessitam de leitores enquanto indivíduos de percepção, atraídos

pelas estratégias textuais da poética e da estética literária que estabelecem os

limites da leitura de uma obra.

Assim, surgem os leitores históricos mediante a recuperação dos contextos dos

significados culturais em que a obra é criada e posterior empreendimento de

relações entre as variáveis histórico-culturais apresentadas pelos diferentes gêneros

literários e respectivos tipos de recepção junto a esses leitores históricos. Desse

modo, os leitores, reconsiderados por Jauss, são definidos pelos vários momentos

de recepção histórica e, por conseguinte, modificadores das tradições referentes às

obras literárias, e de seus modos de interpretação e compreensão. Mas para tanto,

Jauss recorre à noção de horizonte em Gadamer que, por sua vez, a encontrou em

Hussert, na tentativa de criar um parâmetro objetivo para mensurar as diferentes

possibilidades de recepção dos referidos leitores históricos em seus devidos

horizontes onde cada sujeito reage individualmente à recepção literária como fato

social trans-subjetivo e definidor dos limites e da ação do texto em cada época e

lugar. É aqui que Jauss mesmo avançando no que diz respeito às dimensões

sociocultural e histórica, só confirma as concepções de Iser, posto que, na sua

análise, admite que a recepção e o efeito da leitura dependem da compreensão

prévia que os leitores têm do gênero, da forma e da temática, adquiridos no contato

com outras obras por eles conhecidas anteriormente e, do conhecimento que tais

indivíduos têm sobre as diferenças existentes entre a linguagem poética e a

linguagem prática, o que implica diretamente nos tipos de recepção literária,

abordadas no próximo seguimento desse estudo.
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1.2.2 Os Encontros de Horizontes e os prazeres da leitura: tipos de Recepção

literária

Para verificar a recepção de uma obra, Jauss utiliza os elementos que se

encontram no sistema literário, uma vez que toma como base o leitor implícito/virtual

sem lidar com o leitor real em suas diferenças e peculiaridades. Isso requer que se

indague: Como verificar a recepção literária, através dos usos de conhecimentos

prévios que se tem sobre a realização de práticas de leituras literárias em sujeitos

pertencentes a um grupo social comunitário/escolar?

Sobre essa questão Zilberman (1989:34), diz que em Jauss:

Sua consulta é dirigida às próprias obras; pois, na medida em que
participam de um processo de comunicação e precisam ser compreendidas
elas apropriam-se de elementos do código vigente. Por mais renovadora
que seja, cada obra não se apresenta como novidade absoluta num vazio
informativo, se não que ‘predispõe seu público por meio de indicações,
sinais evidentes ou avisos implícitos: Dados retirados da poética do gênero
são também sintomas seguros dos modos como ela espera se relacionar
com o público. Logo, a obra predetermina a recepção, oferecendo
orientação a seu destinatário, Segundo Janss, ela evoca o “horizonte de
expectativas e as regras do jogo” familiares ao leitor, ‘que são
imediatamente alteradas, corrigidas, transformadas ou também apenas
reproduzidas’.

Na realidade, o que Jauss propõe é uma concepção de Literatura e leitura fora

de uma unilateralidade. Isto é, nem se concentrando nas relações de uma obra com

o contexto da sua época (sem dar conta de sua natureza artística), nem se

centrando restritamente nos limites da obra em si, mas pegando todas essas

perspectivas e direções da mesma, associando-as aos contextos histórico e social
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pertencentes tanto à obra quanto às identidades reais e virtuais dos leitores de cada

cultura e de cada época da realização de uma dada leitura.

Esse pensamento colabora com a idéia de Sartre (1999) quando diz que a

recepção literária é um fato que inclui aspectos externos, mas se relaciona a uma

dimensão pertencente à natureza da constituição da obra. Contudo, Jauss acredita

que o valor da obra para o público decorre da percepção estética que a mesma é

capaz de despertar nos leitores. Assim, ele acolhe as estratégias textuais da estética

de Iser e vai, além disso, porque adota princípios ligados ao valor da arte no

funcionalismo e no estruturalismo. Este valor fica situado na distância estética que,

segundo ele, está localizado entre a obra e o horizonte de expectativas do público

leitor, podendo ser maior ou menor ou mesmo mudar com o tempo e até

desaparecer lentamente no horizonte.

Na concepção de Jauss, o valor da obra torna-se mensurável, posto que a

distância estética pode ser historicamente objetivada pela crítica do juízo e,

sobretudo nas formas de reações manifestadas durante as atividades de leitura, que

são realizadas pelos indivíduos em muitos níveis ao mesmo tempo. Pois, “o texto

tem ‘segundos e primeiros planos’, diferentes pontos de vista narrativo, camadas

alternativas de significado, entre as quais nos movemos constantemente” (Eagleton,

2001:107), conforme os tipos de recepção literária proporcionadas pelo encontro dos

horizontes perspectivisticos da obra (decorrentes das estratégias textuais) com os

horizontes da perspectiva histórica do(a) leitor(a) resultados da memória/identidades

socioculturais do referido sujeito). Nesse sentido, destaca-se, a seguir, os quatro

principais tipos de recepção sugeridos por Stierle (1979), relacionando-os, também,
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com os três níveis de leitura caracterizados por Martins (1994), resultando no

seguinte:

 a) Recepção pragmática: é um ensaio proporcionado pela abertura de uma

obra literária para uma primeira leitura de natureza elementar e ingênua. O leitor não

relaciona a obra ao contexto sociocultural de sua história/memória. Ou seja, ele se

preocupa apenas com uma situação de comunicação implícita que parte da própria

ficção. Daí que na perspectiva de um leitor real, algo que aparece como futuro, é

aceito pelo mesmo sujeito como sendo um futuro já passado. Com isso, o nível

racional é o que predomina na leitura pragmática, considerando-se que ela tende a

ser unívoca e o leitor isola o texto do contexto, orientando-se pelas normas e modos

de ler preestabelecido, sem pôr no jogo a totalidade da sua história e experiência

pessoal e, ainda, sem deixar fluir a força da emoção, sendo portanto, uma leitura

condicionada por ideologias tradicionais. Desse modo, a leitura pragmática ao ser

dominada pelo nível racional (com pouca sensorialidade e emoção), da referida

prática, torna perceptível na obra, somente aquilo que faz parte do sistema de idéias

do leitor. Em seu procedimento pragmático-racional, o leitor usa o texto, muitas

vezes, como pretexto para avaliar e confirmar realidades que lhe foge o domínio.

Mesmo assim, há uma presença da ação dialética no processo de operacionalização

desse tipo de leitura; pois, ao mesmo tempo em que o leitor sai de si em busca da

realidade da obra, sua percepção implica uma volta à sua experiência sobre a

história do texto lido. Realiza-se, então, uma leitura da obra em si mesma de forma

exigente, sem a relação leitor–texto–contexto, o que limita o potencial da obra,

quando se estabelece uma visão muito objetiva onde o diálogo e a investigação

ficam presos nas entranhas do material literário em processo de leitura, como assim

o fizeram ou ainda podem fazer aqueles que conservam os princípios dos
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formalistas e estruturalistas ortodoxos e/ou funcionalistas puros, como bases da

leitura ficcional.

 b) Recepção quase pragmática ou centrífuga: consiste naquele tipo de

leitura em que o leitor ultrapassa o texto em direção a uma ilusão extratextual

provocada pela obra ficcional lida. A ilusão como resultado desse tipo de recepção,

é um fruto colhido no campo extratextual, mas que se volta ao mesmo tempo para o

campo da textualidade literária, tornando-se nesse aspecto, parecida com a

recepção pragmática. Daí, a ilusão torna-se uma forma de manifestação ficcional

diluída entre a ficção e a realidade e que acaba se separando da base de articulação

entre o pragmático e o não-pragmático, sem ocupar um lugar no campo extratextual

do leitor real, voltando-se mais para a imanência do seu campo extratextual do leitor

real e para seu campo de ação no texto. Logo, a recepção quase pragmática seria

de fato, uma das etapas iniciais da recepção propriamente dita, estando ligada à

eficácia da ilusão ao encaminhar o leitor para uma perspectiva de identificação com

a obra de forma a torná-lo um aprendiz do prazer da leitura opcional e funcional. No

referido tipo de recepção, predominam, igualmente, os níveis racional e emocional,

embora venham se separar numa etapa posterior mais avançada do processo de

recepção literária. O emocional tomado enquanto um dos níveis de leitura que

contribui com a valorização especifica do campo textual, vai ao encontro dos

desejos, tentando amenizar ou entender suas frustrações diante da vida real. Na

prática do tipo de recepção aqui em destaque, consegue-se, muitas vezes, descobrir

situações de obras literárias (romances, contos, poemas e outros) gravadas em suas

memórias por ocasião dos exercícios de leitura feitos com emoção, sendo por isso

que acabaram se transformando em referência de uma ou mais épocas da vida dos

leitores quando nutriram algumas ilusões, sonhos e aspirações, vindas do mundo
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exterior, aceitas e muitas vezes devolvidas pelo tempo. Algumas formas de ficção só

podem oferecer uma recepção quase pragmática. Nesse sentido é que a Literatura

de consumo ou de massa (que só funciona como provocadora de ilusões) se

comporta de tal maneira que é possível se fazer a separação entre ilusão e ficção. A

ficção, em sua organização verbal, adquire uma pragmática própria que se dirige

para uma fusão da ficção com a ilusão, através da recepção quase pragmática. A

ilusão provocada pelo texto e construída a partir dos estereótipos relativos à

percepção, à conduta e ao julgamento baseados na experiência do(a) leitor(a) e, via

de regra, ela tem uma coloração emotiva. Com isso, a tensão do texto expulsa o(a)

leitor(a) de dentro dele e joga-o para um plano de ilusão, em parte irrealizável, mas

que se pode torná-la realizável. Por um lado, as expectativas criadas por uma ilusão

irrealizada tornam-se uma esperança e, por outro, resulta num sentimento de receio.

É em meio a essa tensão provocada pela ilusão que a consistência do universo

extratextual ganha força por suas próprias afirmações estatizando as ilusões

produzidas. Assim, a transformação da ficção em ilusões, através desse sistema de

afirmações, torna possível o preenchimento dos vazios do texto durante a recepção

quase pragmática ou centrífuga. A recepção centrífuga de obras literárias foi

percebida por Derrida a partir da lingüística estrutural onde ele mostra o processo de

desconstrução de um texto como momento de explosão de significados do mesmo

enquanto objeto plurisignificativo. É o desconstrucionismo de Derrida em sua obra

ecriture et La difference (1967) que inaugura a descoberta da leitura centrífuga

disseminadora realizada por muitos indivíduos na sociedade. Para esse estudioso os

sentidos de uma obra literária se fazem e se desfazem continuamente, sendo por

isso, que se torna impossível se ler um livro como um todo em todas as suas

dimensões. Isto porque não se trata de uma unificação do significado de um texto
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nem da procura de sua intenção mas de desconstrução das relações entre signos

que os fazem existir efetivamente nas suas diferenças, compondo uma linguagem

atemporal e anespacial. Portanto, pela perspectiva derridiana o desconstrucionismo

de uma obra enquanto recepção centrífuga, não se pode dominar o sentido de uma

leitura (cf. Jouve, 2002).

 c) Recepção despragmatizada: consiste na abertura da recepção quase

pragmática, proporcionando, naturalmente, outras formas e estilos de recepção mais

elevados, conforme o estatuto específico de cada gênero ficcional e poético. Ela

pressupõe as inúmeras maneiras de se ler com firmeza sem aceitar passivamente a

conversão de uma obra de ficção em ilusão. Nesse tipo de recepção, o(a) leitor(a)

tem consciência da infinitude de atividades que envolvem as multiplicidades dos

sentidos e significados oferecidos numa leitura literária. Com a recepção

despragmatizada, o leitor pode alcançar uma posição ilimitada e suficiente para

recuperar a própria obra em sua faticidade. Numa recepção dessa natureza o leitor

tem maturidade e competência para apresentar, no seu comportamento, as

flexibilidades teóricas da literatura/leitura, mesmo sendo esta teoricamente

inexaurível! Ou seja, o(a) leitor(a) que usufrui da leitura de ficção e da poesia, livre

dos pragmatismos apressados (que muitas vezes conduzem o sujeito a uma visão

reducionista da obra e/ou do mundo), já construiu um amplo repertório de estilos de

recepção que lhe permitem fazer muitas modificações nos níveis sensorial,

emocional e racional da leitura numa mesma obra literária, de maneira regular,

consciente e sistemática.
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 d) Recepção centrípeta ou articulada: é um tipo de recepção que só

acontece articulada com outros tipos pré-existentes de recepção na sociedade. O

caráter de sua particularidade nunca revela somente a complexidade de uma

experiência concreta do fenômeno da recepção literária. Pois, ela sempre apresenta

uma estilização, conforme os conceitos e normas da atualidade sociocultural e,

sobretudo de acordo com os interesses particulares do(a) leitor(a) – receptor (a). Isto

é, a recepção centrípeta é aquela que se manifesta em comunidades ou ambientes

onde existem registros de recepção de obras particulares (aquelas que possuem

estilos e temas de interesse de um indivíduo ou de uma família ou ainda de grupos

sociais específicos). Nessa recepção articulada com outras recepções, o eixo de

relevância dado pelo(a) leitor(a), não, necessariamente, coincide com o eixo de

relevância tematizada pela própria obra, posto que o leitor pode encontrar seu

sentido mais precioso ou específico, ao isolar um aspecto muito particular,

ressaltando-lhe os sentidos a ele atribuídos e, ainda, dando ao mesmo um eixo de

relevância próprio. Portanto, a recepção articulada e a experiência recepcional de

Literatura, existentes na sociedade, nem sempre atribuem os mesmos critérios em

suas atividades de leitura. Por isso, de princípio, é muito difícil a elaboração do

sentido da própria obra, a partir das concepções que permeiam e produzem

diferentes efeitos nos diferentes leitores pertencentes aos dois processos. Isto

porque, o potencial de que necessita o texto literário para ser apreendido, ainda não

é bem desenvolvido por causa das dificuldades de captação descritiva inerentes à

própria obra e ao modo social de manifestação da leitura que, geralmente, apresenta

uma maior ênfase nos níveis emocional (já caracterizado anteriormente) e sensorial.

Esse último nível de leitura na recepção centrípeta pode ser evidenciado pela busca

de coisas e fatos que agradam e pela descoberta da rejeição de tudo que é
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considerado desagradável. A forte manifestação do nível sensorial associado

igualmente ao emocional da leitura na recepção aqui posta, consiste numa

revelação do(a) leitor(a) para si mesmo em circunstâncias de contatos literários

iniciais que provocam uma sensação de ter descoberto as possibilidades de

conhecer o universo de uma obra literária em conformidade com a convocação de

suas emoções e sensibilidades ligada às necessidades biopsicossociais,

principalmente, de crianças e adolescentes em um dado contexto histórico e cultural.

Por isso, não é simples para as crianças e adolescentes o desenvolvimento da

recepção literária centrípeta, posto que a mesma exige uma leitura que faz

conhecer, traduzir e interpretar a unidade do sentido da obra, bem como sua origem

e intenção. Pois, esse tipo de leitura pertence à tradição hermenêutica literária

(Ricoeur) e exige o princípio da coerência. Ou seja: cada um dos elementos da obra

deve ser interpretado em função do todo, tendo em vista que se trata de uma leitura

centrada e ao mesmo tempo racionalizante com pretensão de substituir a

complexidade ou diversidade pelo sentido unitário da obra. Isto é justificado pelos

conceitos de estrutura semântica profunda ou de substância do conteúdo oferecidos

pela lingüística gerativa Chomskiana que sugerem a existência de um fundo

recoberto pela forma, sendo tarefa da leitura desvelá-lo. E, desse modo, a tradição

hermenêutica postula a existência de um nível imanente sob o nível aparente da

narração que constitui um tronco estrutural comum onde a narratividade se localiza e

se organiza antes de sua manifestação que dá à obra o seu primeiro sentido de

ordem geral que deve ser apreendido pelos leitores durante a recepção da leitura.

É diante do referido quadro que a ciência sistemática da Literatura pode fazer

indicações das possibilidades concretas de recepção integral antes realizadas
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parcialmente. Mas, para que isso aconteça, a história dos efeitos precisa investigar

mais esse fato, a fim de que se possa criar e reformular as teorias sobre o assunto,

que devem tornar-se pressupostos para o desenvolvimento de bases didático-

metodológicas do ensino e recepção literária nas escolas enquanto lugar ainda não

conquistado pela cultura das práticas de leitura literária.

Cada modalidade de recepção literária corresponde a uma forma de reação dos

leitores diante da abertura dos horizontes de expectativas da obra criadas pelas

estratégias textuais. Quando se dirigem rumo aos leitores (esperados) de

identidades socioculturais relacionadas ou aproximadas com aquilo que,

esteticamente, uma obra pode provocar num dado sujeito histórico, as estratégias

textuais, então, organizam a poética da leitura e orientam o ato de ler. Com efeito,

emergem atividades simultâneas e complementares que aparecem menos ou mais

evidentes durante a recepção prazeirosa da leitura, sendo estas as seguintes,

conforme Jauss (1979 e 1994). Lima (1979) e Zilberman (1989):

 1) Poiésis: caracteriza-se pelo prazer referente a uma obra produzida a partir

da leitura realizada durante as relações do autor desta com um(a) leitor(a). A poiésis

é um elemento de afirmação estética produtiva fundamental. Para Hegel, a poiésis é

a caracterização da arte e representa o momento de satisfação das necessidades

gerais; é o “sentir-se em casa, no mundo” de um sujeito, a partir de um encontro com

sua identidade através da criação/participação artística que retira do mundo exterior,

a realidade plena, transformando-a sua própria arte. É no plano da poiésis que  o

leitor sente-se co-autor de uma obra literária no momento do ato comunicacional de

leitura da obra.
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2) Aisthésis: é a experiência estética que está relacionada ao efeito

provocado pela obra de arte e, por conseguinte, à renovação da percepção ao

mundo circundante. Portanto, ela designa o prazer estético da percepção

reconhecedora assim como do reconhecimento perceptivo já tratado por Aristóteles

quando fez referência à dupla razão do prazer diante do mundo imitado (lembrando

que Aristóteles não utilizou o termo aisthésis no exato sentido aqui colocado).

Contudo, a aisthésis se coloca como significado básico de um conhecimento,

através da experiência e da percepção sensíveis, ainda na abertura da estética

como disciplina autônoma. Na perspectiva da experiência estética receptiva básica,

ela corresponde às determinações diversas da arte. Isto é, pura visibilidade (K.

Fiedler) e corresponde à recepção prazerosa de um objeto estético num sentido

intenso da visão sem conceito. Ou seja, através do processo de estranhamento

(Chklovski), como visão renovada, mas, também, como “contemplação

desinteressada da plenitude do objeto (Moritz Geiger), como experiência da

“densidade do ser” (J. P. Sartre), e ainda como “pregnância perceptiva complexa” (D.

Henrich).

3) Katharsis: prazer afetivo provocado pela recepção de uma obra artística

verbal/escrita e que motiva uma transformação das convicções do leitor/receptor e

de sua mente. Ela constitui a experiência comunicativa básica da arte ao cumprir sua

função social e ao liberar o leitor, dando-lhe uma concepção ampliada e crítica dos

fatos cotidianos das questões mais práticas da vida. Na função Katharsis, o

leitor/ouvinte pode ser tocado pelo que se representa na obra de arte literária, e ao

identificar-se com os personagens em ação, dá, assim, livre curso às suas paixões

e, desse modo, o leitor/ouvinte sente-se aliviado com a descarga prazerosa (uma
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espécie de cura de sentimentos do mundo). Tal descoberta e justificativa do prazer

estético por Aristóteles, constitui-se numa das grandes heranças da poética antiga.

Através da Katharsis, o leitor sente o prazer da leitura ao tempo em que é

motivado para uma ação, conforme a identificação do leitor/receptor com a obra em

processo de leitura livre, o que reforça a função comunicativa da obra literária,

sendo; pois, a identificação o resultado da experiência estética que leva o indivíduo

à escolha de um modelo de obra e de leitura e, conseqüentemente, à Katharsis.

Durante a Katharsis, o código dominante/escrita rompe-se em relação às normas

conhecidas e antecipa outras, libertando o leitor de vários constrangimentos e

propondo um exercício de reflexão e um encontro com novas informações (cf. Eco,

1986, 1993), permitindo o leitor atingir uma série de atitudes, como: espanto,

admiração, choque, compaixão, simpatia, choro, riso e outras que evocam a emoção

do teatro aristotélicos. Em síntese, a Katharsis seria, portanto, o prazer dos efeitos

provocados pelo discurso/poesia, que leva o leitor ou ouvinte espectador à

modificação de concepções e, ao mesmo tempo, liberando sua psique ao encontrar

prazer numa visão antecipada sobre o outro com que se identificou.

A manifestação dos níveis complementares de leitura e de prazer durante as

práticas intelectuais com a literatura depende da base sociocultural de identidade e

dos tipos de relacionamento existentes entre indivíduos ou comunidades e obras,

uma vez que o prazer da leitura é individual, mas não é pessoal (Barthes, 1997). A

partir daí, as diferentes estratégias textuais e os modos de recepção no interior de

grupos sociais específicos como aqueles compostos por adolescentes, tornam a

leitura literária um prazer que mesmo tendo sua origem no mundo social, se esboça
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com intensidades bem particulares a cada leitor(a). Desse modo, a leitura de

Literatura para os atores sociais de um grupo adolescente guiados pela fase de

grande sensibilidade orgânica e excitação psíquica e também, pelos ânimos da

dimensão onírica, e pelas incertezas e fantasias diante do mundo, revela-se como

atividade que causa o prazer estético ou satisfação, sensação ou sentimento

agradável que atende a uma indicação vital proporcionadora de gozo e

contentamento.

O texto de prazer estético é aquele que deseja seus leitores ao abrir os canais

da fruição diante da sua história onde as perspectivas estratégicas transformam-lhe

em objeto de prazer para os atores sociais de história e perspectivas simétricas (que

se atraem pelas reais semelhanças de identidades socioculturais) e/ou assimétricas

(que se atraem pelos lados opostos/diferentes e estranhos à realidade sociocultural

de identidades reais, mas existentes no plano imaginário e da fantasia). São essas

as duas possibilidades de identificação do(a) leitor(a) com a obra, no sentido da

promoção de um encontro de horizontes que se firmam, oferecendo infinitas

direções de leitura e prazer.

O prazer oferecido pelo texto literário a seus leitores nasce da réstia que flui

sutilmente na superfície profunda de um só espelho emanado dos dois horizontes

com faces unificadas e que não se podem partir. É um prazer diferente, como diz

Barthes (1997: 44-45):

Não se trata do prazer do ‘strip-tease’ corporal ou do ‘suspense’ narrativo.
Em ambos os casos (..) há uma revelação progressiva: toda a excitação se
refugia na esperança de ver o sexo (sonho de colegial) ou de conhecer o
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fim da história (satisfação romanesca). Paradoxalmente (...) é um prazer
muito mais intelectual do que o outro: prazer edipiano (desnudar, saber,
conhecer a origem e o fim), se é certo que qualquer narrativa (qualquer
revelação da verdade) é uma encenação do Pai (ausente, oculto, ou
hipostasiado).

O prazer estético alcançado pelos leitores identificados com a obra literária não

está relacionado apenas com o futuro enunciado na ficção, como assim o concebiam

os marxistas, mas também com o presente e sobretudo com o passado como

ressalta a psicanálise na versão do retorno do recalcado. Daí, os horizontes da obra

e de seus leitores quando por alguma afinidade se procuram e estrategicamente se

encontram, eliminam suas fronteiras e os limites do prazer no sentido universal.

Portanto, o prazer estético ultrapassa a simples satisfação e vai muito além de si

mesmo, atingindo a plenitude do gozo, por ser maior e mais intelectual que as outras

formas de prazer como afirma, Barthes. É nesse sentido que, Jauss (1979: 70-71),

explica:

Em Freud o prazer estético ganha o seu significado mais profundo,
sobretudo, do ‘desencadeamento do maior prazer, a partir de fontes
psíquicas profundas’, ou seja, a partir do reconhecimento de experiências
passadas: ‘Uma forte experiência atual desperta no poeta a lembrança de
uma passada, experiência principalmente pertencente à infância, da qual
agora deriva o desejo, cuja satisfação se realiza na poesia; a própria
poesia revela tanto elementos do motivo recente, quanto elementos das
velhas lembranças’.

O prazer estético obtido pelos leitores e, principalmente, por aqueles que vivem

entre lembranças e despedidas da infância livre e o desejo de uma vida adulta para

a reconquista dessa liberdade (no caso dos sujeitos adolescentes), é um prazer que

não tem motivo apenas nas experiências do presente com uma leitura. Ao contrário,
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o presente na experiência prática com a literatura é um elo que une o futuro de

um(a) leitor(a) adolescente com seu passado onde as experiências que fizeram a

sua história/memória constroem as identidades que dão um significado profundo ao

prazer estético no ato da leitura, como já se disse com as palavras de Jauss numa

abordagem psicanalítica sobre o assunto.

Assim, esse retorno histórico psíquico de um sujeito leitor adolescente,

possibilitado pelo encontro dos horizontes entre leitores e obras, busca a liberdade

de uma infância oposta ao trabalho e distante das regras dos conhecimentos e da

ação exigente do ato de ler.  Pois, somente assim, a significação do prazer da leitura

se intensifica e afirma a plenitude dos sentidos da vida que o adolescente sonha

reencontrar na futura vida adulta. Porém, esse fato só ocorre quando o prazer

estético libera os leitores da obrigação prática do trabalho escolar e das

necessidades naturais apontadas e exigidas dos adolescentes, surgindo aí uma

função social da Literatura e da leitura que sempre caracterizou a experiência

estética (Jauss, 1979) em contextos socioculturais de identidades próprias e épocas

específicas. Sendo por isso que em Barthes (1997), o prazer do texto pode ser

definido por uma prática livre sem o menor risco de repressão, em condições

atópicas, onde não há compromisso com o tempo, mas com os encontros literários

ao sabor do prazer dos sonhos que flutuam pelas superfícies de linhas aladas por

onde vão nascendo os sucessivos horizontes que também fazem nascer o brilho do

leitor ao seduzi-lo: na sala de estar, no campo, no jardim de casa, no silêncio do

quarto sob a luz noturna do abajur, na praia ou ainda na varanda em companhia de

alguém da família ou de amigos. Tudo muito lúdico, sem a tirania do tempo e longe

dos ditames das finalidades e dos limitados modos de ler, estabelecidos por
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gramáticos, lingüistas, professores e outros. Mas guiado pela história/memória

cultural de cada leitor ou grupo de leitores que têm identidades, percepções de

mundo, sensibilidades e desejos próprios. Por isso, quanto maior e mais variada a

dimensão da herança cultural de um sujeito leitor ou grupos de leitores, maior

também será o prazer estético da leitura de um texto que, estrategicamente, abre

seus horizontes de espera aos supostos leitores identificados com “o outro” na obra,

enquanto objeto virtual de conhecimento perdido no passado e agora desejado e

procurado como tentativa de recuperação do tempo perdido.

Daí, surge à identificação e o fascínio pelo prazer na ilusão estética. Tais fatos

são capazes de conduzir os leitores às experiências alheias que não se pôde ter na

vida real do passado e do presente, como diz Sartre (2003:298) em O Ser e o Nada:

“o outro (...) é concebido como real e, contudo, não posso conceber sua relação real

comigo; eu o construo como objeto e, contudo, ele não me é dado pela intuição;

posiciono-o como sujeito e, contudo, é a título de objeto de meus pensamentos que

o considero”. Em Sartre o “outro” é representado na Literatura de modo a organizar a

minha experiência a partir da experiência desse outro que não possuo e que é

constituído por alguém ou por grupos conexos de um sistema que não posso ter

acesso. Posto que só se tem acesso a verdades desse outro, através de seres

imaginários e dos jogos simbólicos liberados das tensões e das emoções recalcadas

e representadas pelo outro da ficção. Isto, leva os leitores a alcançarem o auto-

prazer estético no prazer encontrado no encontro com o outro. Contudo, a teoria

freudiana sobre esse tipo de prazer, não se esgota numa reprise psicanalítica da

catarse aristotélica. Isto porque o efeito da poesia de uma obra não é algo restrito

apenas ao despertar das paixões do prazer estético vinculado à identificação do
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sujeito leitor com as ações ou com os sofrimentos de outrem, nem se limita ao alívio

proporcionado por uma descarga relaxante quando alguém frui, livremente, uma

obra literária com a qual se identifica, a partir de sua história/memória cultural (como

coloca a doutrina tradicional do prazer catártico). Pois, de acordo com Freud, esse

efeito estético tem ligações com uma função mais ampla que seria a de um prazer

muito primário/original ou bonificação de incentivo à liberação de um prazer ainda

maior, vindo das fontes mais profundas, extraídas pelas forças do encontro de

horizontes de um(a) leitor(a) caracterizado(a) por suas linhas de identidades

histórico-culturais/memória psicossociais reais e/ou imaginárias, com as

perspectivas de horizontes oferecidos pela obra e que se relacionam com o

presente, mais sobretudo com o passado histórico-cultural e psíquico que faz o(a)

leitor(a) mergulhar nas profundezas da obra e encontrar-se a si mesmo em qualquer

época por ele/ela vivido.

Esse fato provoca a estranha experiência do puro prazer estético capaz de

mover o retorno do recalcado que permite reencontrar as expectativas acumuladas

desde as investidas nos jogos infantis e sentimentos de desejos ali vividos, até o

momento da realização de uma leitura. Daí, pode-se reconhecer as experiências

passadas e o tempo perdido que determinam o prazer e sua intensidade, pela

distância interior do eu que se torna estranho ao próprio leitor(a) no contexto

sociocultural da realidade em que o referido prazer repõe a anamnese mediante a

superação da distância, através da catarse que brota do prazer da leitura e da

relembrança do tempo e do mundo presentes “nos nossos outros eus”, de épocas

passadas e representados pelos outros da ficção que se torna sensual por acabar

com a falsa oposição entre a vida real e a contemplação do mundo. Assim, a ficção
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abre brechas para a fruição, através das estratégias textuais constitutivas da poética

dos horizontes da obra que levam seus leitores a encontros com a Literatura em

diversos níveis e tipos de recepção. Tudo isso, de acordo com a identificação desses

sujeitos com “os momentos mais puros da perversão, com os seus lugares

clandestinos” (Barthes, 1997:106) e com o entrançamento do tecido da obra

construída pela filtração da mímesis enquanto outra estratégia de representação do

mundo e da vida no texto sedutor que pode tornar íntima e pessoal as relações entre

si e seus leitores. Portanto, a mímesis e o estilo de enunciação abordados no

capítulo seguinte (2), tornam-se estratégias de sedução de leitores à medida que

possibilitam uma relação de fruição onde uma mesma anamnese capta a leitura e a

emoção da aventura na ficção, baseada nas infinitas formas e intensidades de

prazer que os diferentes tipos de leitores podem ter em seus encontros com as

obras literárias.
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CAPÍTULO 2

A MÍMESIS E O ESTILO COMO ASPECTOS FACILITADORES DO PRAZER DA

LEITURA

2.1 Mímesis da Obra Literária: Uma Estratégia de Sedução de Leitores

A ficção literária entendida como a invenção dos mundos imaginários criados

pela capacidade humana de percepção de semelhanças conscientes e

inconscientes (entre os seres e o próprio universo), através da linguagem, sempre

teve a mímesis como dimensão básica de seu processo criador e interpretativo. No

entanto, acredita-se que a interpretação e a compreensão desses mundos

fantásticos, bem como a identificação e a utilização de obras ficcionais pelo público

leitor, como possibilidade de catarse (emoção, diversão, reflexo, discussão...) se

tornam atividades mais atrativas e prazerosas, quando há uma simetria e/ou

assimetria mimética no que se refere às relações entre a cosmovisão da obra e as

experiências vividas pelos supostos leitores nos planos psicológico (imaginário) e

sociocultural.
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Pensando assim, acreditamos também que, nesse processo de criação

ficcional, a mímesis da obra traz, colada em si, a semiótica textual como outra

dimensão que estabelece a plurisignificação e a atração de diferentes públicos

leitores que podem adotar a atividade de leitura da mesma obra, impulsionados por

diferentes valores e diferentes finalidades.

É partindo desses pressupostos teóricos por mim já experimentados em campo

de pesquisa que se tenta discorrer, na presente tese, algumas idéias sobre essa

categoria estética sem contudo ter a pretensão de esgotá-la, mas sistematizar

elementos para uma busca que propicie uma melhor compreensão de várias

indagações. Entre elas, tem-se: há, realmente, uma relação entre ficção e mímesis

no que se refere ao envolvimento espontâneo de leitores e respectivas obras? De

que maneira pode-se compreender e explicar, academicamente, essa possível

relação: ficção/mímesis/leitor?

Diante das teorias que direcionam para esta busca, fica clara a noção de que o

ser humano possui uma capacidade natural de produzir semelhanças, sendo,

provavelmente, todas as suas funções superiores, codeterminadas pela capacidade

natural de produção de mímesis. É por isso que Benjamin (1994 p. 111) diz que:

É de supor que a faculdade mimética, assim manifestada na atividade de
quem escreve, foi extremamente importante para o ato de escrever nos
tempos recuados em que a escrita se originou. A escrita transformou-se
assim, ao lado da linguagem oral, num arquivo de semelhanças, de
correspondência extra-sensíveis.
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Benjamin utiliza esse pensamento para referir-se aos tropos representados

numa obra de ficção que estabelece uma semelhança (mímesis) tanto através de

ligação entre o falado e o intencionado, quanto entre o escrito e o intencionado, e

entre o falado e o escrito pelo autor de uma obra ficcional. Desse modo, esse tipo de

obra torna-se rica em imagens e mensagens a serem descobertas como um quebra-

cabeça. Porém, essas correspondências só assumem suas significações

definidamente, quando se leva em consideração que todas elas são fundamentadas

para estimular e despertar a faculdade mimética natural do ser humano. Sendo este

aspecto já tratado por Aristóteles, na antigüidade grega, conforme se destacou a

opinião de Benjamim, anteriormente, a esse respeito.

Aristóteles concebe, à obra ficcional, a dimensão subjetiva, verificando a

necessidade do empenho existencial, alterando, portanto, a relação que a ficção

estabelecia com a sacralidade (pureza e naturalidade de origem). Assim, a ficção

não seria, para ele, uma simples imitação do mundo exterior, mas uma concepção

estética que busca inspiração e possíveis interpretações da realidade concreta,

através de: ações, pensamentos e palavras, oriundos de experiências existenciais

imaginárias. E, desse modo, a mimese afirma-se como aquela representação social

daquilo que poderia ou deveria ser, sendo, ligeiramente, diferente das outras formas

de representação social, nos seguintes termos: enquanto o uso pragmático da

linguagem atua diretamente sobre a realidade; a função estética ficcional12

proporcionada pela mímesis, só indiretamente estabelece uma relação com o real

(cf. Costa, 1992).

12 Entende-se por ficcional um texto recebido por sua função estética, sem o compromisso direto com
a realidade exterior imediata.
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Mas em suas origens, sobressai-se o aspecto deontológico na ficção, posto que

Aristóteles via, na mímesis de representação, o critério do verossímil como o

princípio que iria garantir a autonomia e a perfeição ideal das idéias do referido tipo

de arte em que o mito e a catarse constituem a base de sua teoria literária.

Conforme Costa (1992), essa teoria reconhece apenas a tragédia, a epopéia e

a comédia como gêneros e espécies miméticas que implicam transformação do

caráter do modelo - homem  comum - para melhor (tragédia e epopéia) ou para pior,

comédia. E, finalmente, o modo como se realiza a imitação seria, para Aristóteles, o

último dos principais critérios que constituem a mímesis. Sendo para ele os

seguintes, esses modos: narrativo – quando se narra pela voz de uma personagem

ou em primeira pessoa; ou dramático - quando as próprias pessoas imitadas agem e

são os atores da representação.

Ainda seguindo as pegadas de Costa podemos constatar que:

Além dessas duas possibilidades, a representação pode corresponder à
opinião comum, como as histórias que os poetas contam sobre os deuses
e que, talvez, não sejam nem verdadeiras nem melhores, mas são como
“dizem” (alusão à crítica de Xenófones). Pode, ainda, haver casos em que
a representação seja como “outrora”, nem melhor, nem verdadeira, mas
segundo um antigo costume. Daí a mimese não se restringir à única visão
possível do objeto – modelo (1992 p. 42).

De acordo com essa concepção clássica acerca da mímesis de representação,

o prazer que esta prática determina a alguém suscita uma aprendizagem de

conhecimentos e um reconhecimento de identificação de um sujeito com uma das
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formas de ficção literária. Nesta perspectiva, a verossimilhança situa a mímesis nas

fronteiras ilimitadas do possível. Isto é, do possível e não do verdadeiro, como objeto

a ser tematizado pela mímesis; e o possível lógico, causal e necessário,  como modo

de arranjo interno e solidário das ações dos mitos.

Desse modo, é o verossímil um critério que norteia a escolha dos argumentos

para a composição mimética. Vale ressaltar que, mesmo sendo um argumento

impossível, mas com álibi de convenção, se torna melhor que aquele possível sem

capacidade de convencer. Assim, o irracional transforma-se em racional e, portanto,

aceitável. Convém ainda lembrar que o critério da verossimilhança, neste aspecto,

determina as duas faces da mímesis aristotélica; externa e interna.

Na verossimilhança externa encontra-se a relação do objeto mimético temático

com as referências exteriores de tempo e espaço; já na interna tem-se uma seleção

e disposição estrutural do material do mito. Todavia, é na verossimilhança interna

que Aristóteles dá maior ênfase. Por isso, esta face da mímesis torna-se a mais

importante da produção literária na poética aristotélica onde se encontram as raízes

históricas da mímesis ficcional. Porém, esse aspecto da criação literária, que pode

modificar o comportamento dos leitores diante dessa produção, afastando-os ou

aproximando-os, cada vez, mais das práticas de leitura, modificou-se com o tempo,

visto que:

O fundamento da clarividência migrou, gradativamente, no decorrer dos
milênios, para a linguagem e para a escrita, nelas produzindo um arquivo
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completo de semelhanças extra-sensíveis13. Nessa perspectiva, a
linguagem seria a mais alta aplicação da faculdade mimética (Benjamin,
1994 p. 112).

Essa ilustração de Benjamin ajuda a entender a evolução e a utilização da

mímesis como estratégia de criação ficcional e respectiva leitura no curso do tempo.

Posto que, com a passagem dos séculos, a força mimética do ser humano e o dom

de apreensão mimética, abandonou certos espaços e, talvez, porque ocupou outros.

A esse respeito, Benjamin ainda diz que “o universo do homem moderno parece

conter aquelas correspondências mágicas em muito menor quantidades que o dos

povos antigos” (p. 109). É partindo desse pressuposto que surge, na modernidade, a

mímesis de produção onde:

O ser já não é o seu lastro prévio, mas o que advém, o seu ponto de
chegada. E se identificamos o ser com o real, diremos que o próprio da
mímesis de produção é provocar o alargamento do real a partir mesmo do
seu déficit anterior. (...) Se “o real é uma das formas do possível”, a
mímesis da produção consiste em fazer o apenas possível transitar para o
real; ou melhor, o que seria tomado como limite entre o possível e o
impossível __ a impressão despertada pelo jogo de luzes e sombra – como
um possível atualizado (Lima, 1980: 170).

Explicitando mais detalhadamente a passagem citada, temos: as concepções

contrárias que não se apóiam nas representações e nas idéias de ser, poderão ou

não continuar sendo um produto mimético. Isto só é possível saber se concluir que

estas só são capazes de funcionar com a participação ativa de um receptor (leitor).

Portanto, a nova concepção de mímesis tem como base literária os aspectos

13 Quando fala nesse tipo de semelhança (extra-sensível), Benjamin refere-se não às semelhanças
físicas (externas) mas às não externas aparentes que podemos encontrar nas essências e nas
substâncias mais fugazes e delicadas, nos próprios aromas dos seres e das coisas.
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ontológicos do processo de criação ficcional, e não apenas o deontológico. Nessa

perspectiva é que Brandão (2001; 72-73), explica:

A mímesis da modernidade prioriza uma repetição diferente. As narrativas
são impulsionadas pelo hiato criado entre semelhança e diferença; o
desapontamento dos personagens diante da dissimilitude e, o efeito do
artifício sobre o leitor. (...) a mímesis moderna acontece dentro de uma
igualdade que traz internamente uma diferença.

Diante do ponto de vista de Brandão infere-se que a mímesis da modernidade

possui um aspecto multifacetado que alcança ao mesmo tempo as dimensões das

semelhanças e diferenças do mundo no que se refere às realidades físicas e

metafísicas, psicológicas, culturais, políticas, filosóficas, econômicas, espirituais, e

dos fatos, fenômenos e seres em gerais, mostrando as semelhanças dentro das

diferenças.

Desse modo, a produção e a recepção de uma obra ocorrem em função dos

conhecimentos já adquiridos, tanto pelo autor da obra, quanto pelo receptor da

mesma, sendo, este último, responsável pela aceitação ou rejeição de tal criação,

assim como também pela catarse pretendida na intenção do autor, quando na

elaboração de uma obra utiliza “uma mímesis que privilegia a similaridade, a

diferença e a subversão: igual, pois o mundo real se apresenta tal como o

conhecemos; diferente, pois ele se comporta, seguindo regras que não servem para

a matéria, mas sim para a energia” (Brandão, 2001: 78-79).



120

No entanto, o contexto sociocultural do leitor, sendo variável, determina que

este dê, à obra, significados diferentes daqueles que nela pôs o autor. Nestes

termos, o discurso mimético da modernidade passa a ser:

O discurso do significante à busca de um significado que lhe é emprestado
tanto pelo autor quanto, e principalmente pelo receptor, (...) na realidade
efetiva do produto mimético, isto é, em sua circulação, realiza-se a
combinação de uma “semelhança” (...) e de uma “diferença” (Lima, 1974
apud Costa, 1992;60).

Pode-se, então,perceber que nas concepções de mímesis, atualmente, cotejam

os conceitos de mímesis clássica, ou seja, de representação e o da modernidade (ou

de produção). Conforme o autor citado, as concepções de mímesis hoje supõem,

assim, um circuito entre o texto entendido como foco virtual de significação e a

suplementação desse texto pelo leitor. Porém, para que tal suplementação seja

possível, a referida obra precisa apresentar um mínimo de coerência interna, de

maneira que possa oferecer uma orientação para a leitura do pretenso leitor.

A partir desse posicionamento que preserva a idéia aristotélica de resistência

interna da obra para a realização da experiência estética - reescrevendo uma

prioridade da composição estrutural (verossimilhança) - que estabelece o

funcionamento da eficácia da mímesis como estratégia de sedução de leitores,

pode-se questionar: seria a ausência dessa dimensão (face) da mímesis como

elemento da ficcionalidade, um dos possíveis elementos responsáveis, atualmente,

pelo afastamento entre as muitas obras editadas e o público leitor?
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Acredita-se que nos tempos (pós) – modernos, diante do grande número de

publicações, encontram-se obras que não apresentam esse elemento tão antigo e

importante e que de acordo com Costa (1992) seria a falta dessa organização

interna no texto, juntamente, com a dissociação das representações, que permitem a

realização de críticas contundentes a uma boa parte das produções literárias (pós)-

modernas que ficam sem preferência pelos leitores.

Ao citar Lima (1974), Costa (1992:62) refere-se à coerência interna de um texto

dizendo:

Tal coerência (...) supõe uma orientação para a leitura. Podemos bem
compreender que esta orientação, por si só, não exige o postulado de uma
leitura única como correta. Haverá uma variedade interpretativa, cuja
consideração será distinta conforme um interesse meramente histórico-
sociológico, ou um interesse (...) que se prolongue em poetológico (...) toda
esta estratégia analítica tem como fundamento a organização do texto
como foco virtual.

Verifica-se, desse modo, que a coerência interna do texto, como elemento da

mímesis de produção, é importante para o afago do leitor na leitura, assegurando,

assim, a recepção da obra. Mesmo no referido tipo de mímesis onde a cena não é

evocada, mas produzida pela tessitura verbal do texto, a experiência estética é

indispensável para que o texto penetre em uma situação ficcional. Isto “ainda que o

prazer decorrente não seja o de um reconhecimento, mas o do próprio conhecimento

da produção” (Costa, 1992:63).

Assim, infere-se que, para um leitor desejar o consumo de uma obra, ele

necessita sentir nesta, algumas coordenadas culturais de orientação para que possa
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penetrar na prosa ou na poesia, através de uma experiência estética que facilite a

projeção do leitor, tornando-o co-autor dessa obra. Daí, a necessidade de uma

resistência interna mínima, no que se refere à organização do texto, a fim de que

possa ocorrer essa experiência socializadora com o sujeito leitor. Desse modo, a

arbitrariedade não assumirá o comando absoluto da leitura, surgindo, portanto, o

lugar do leitor na obra em processo de trabalho durante o suposto ato de produção

dessa leitura.

Mediante essa breve exposição sobre a criação ficcional onde se destaca a

mímesis de produção como dimensão fundamental que pode facilitar as realizações

das práticas de leituras, atualmente em “crise” na sociedade (sobretudo entre os

jovens em idade escolar), pretende-se sair da teoria e demonstrar a prática de leitura

de sujeitos estudados em campo. Assim, relata-se os modos e as preferências de

leitura de um grupo de adolescentes da 8ª série de uma escola pública municipal em

Teresina–PI, onde esses sujeitos eram considerados como sendo muito

desinteressados por qualquer tipo de leitura.

No entanto, fazendo-se observações referentes ao gosto e aos modos de

leitura dessa população, verificou-se, no campo de pesquisa que, a partir da

similaridade das obras com os aspectos socioculturais de um grupo social, os textos

se tornam visados e estimulantes para esse grupo, pondo por terra as acusações da

escola de que seus alunos não gostam de ler. Nesse caso, as obras apresentam

possibilidade de discussão de suas representações acerca da realidade

circunstancial que só pode ocorrer mediante as experiências e o conhecimento

prévio do(a) leitor(a).
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As obras que apresentam ligações com os conhecimentos prévios e com as

necessidades de um público alvo, tanto produzem “soluções” de ordem afetiva

emocional, social, cultural dentre outras buscadas pelos leitores, quanto podem

gerar, também, novos problemas para futuras “soluções” que, por sua vez, solicitam

novas leituras do mesmo gênero (ficcional), fazendo os leitores nascerem delas e

elas deles.

Este tipo de obra torna-se atraente aos leitores porque é, mediante a interação

dos diversos níveis de conhecimento, que esses sujeitos conseguem construir o

sentido do material do processamento de leitura. Isto porque a leitura, nessa

perspectiva, implica uma atividade de procura de algo pelos leitores, em suas

experiências passadas e/ou em suas relações de vida presente, demonstrando o

poder de sedução dos aspectos ontológicos e deontológicos da mímesis de

produção na obra.

As práticas de leituras literárias, quando vistas pelo ângulo da similaridade

entre as obras e a realidade sociocultural dos estudantes leitores, parecem facilitar,

imediatamente, não só a identificação desses atores com os diversos gêneros com

que estiverem em contato, mas, sobretudo, a rápida compreensão e degustação das

obras por eles escolhidas e lidas.

Nos capítulos seis e sete desse estudo será demonstrado através de dados de

investigação de campo, que as obras ou textos assimétricos, isto é, não familiares a

um certo grupo social, podem provocar um tipo de interesse especial do leitor. Neste

caso, o não-idêntico a um certo contexto sociocultural representa condição para o
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efeito que se realiza no leitor,  como a formulação do significado ou sentido do texto,

conforme a fantasia ou imaginação de quem o lê e ainda conforme as influências

externas (de outras pessoas), ocorrendo uma prática prazerosa de  leitura, a partir

de uma experiência estética.

A não-familiaridade com certos temas ou assuntos é traduzida pela imaginação

do leitor e transformada em elementos de identificação, com significados próprios e

específicos que geram imagens e representações individuais. Neste sentido, a

sensação de estranheza e curiosidade em relação ao repertório de experiências dos

leitores, seria também um convite à leitura ficcional a todos os sujeitos de grupos

sociais expostos à Literatura no meio social, conforme demonstrar-se-á nos

capítulos subseqüentes, quando se fará uma análise de dados colhidos em campo

de pesquisa.

Os dados deste estudo podem estar revelando a existência de um grande

número de escolhas e realização de leituras de textos assimétricos que podem ser

conferidos se se fizer uma reflexão sobre os tipos de obras lidas pelos sujeitos

estudados. Nesse sentido, pode-se confirmar que esses leitores representam

exemplos do gosto tanto de textos similares às suas condições concretas de

contexto sociocultural imediato, quanto do gosto por textos assimétricos em relação

ao referido meio e experiências de vida. Essa posição revela a força de uma

experiência estética e a atração do leitor vinculada à magia da mímesis de produção,

uma vez que, esta possui, na sua gênese, a dicotomia expressa pelo caráter

subversivo entre similitude e diferença, e que se manifesta através do estilo de

enunciação da obra, adotado pelo autor, enquanto mais um dos aspectos
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importantes da estética da recepção. Desse modo, a mímesis da modernidade

possui, na sua base de criação estética, um papel fundamental relacionado às

estratégias textuais e ao estilo de linguagem e de organização da obra que,

implicam, diretamente, nas formas de recepção da leitura. Este fato torna o ato de ler

uma atividade ideológica que exige um maior entendimento sobre o que venha ser a

ideologia dentro da Literatura e de seus processos de leitura. Portanto, se a mímesis

adota um estilo que guia as estratégias tanto da poética da obra em suas

perspectivas textuais quanto de sua leitura, torna-se necessário esclarecer, aqui,

alguns pontos básicos relacionados ao referido estilo enquanto aspecto da

enunciação que desperta um estado afetivo e prazeroso no leitor.

2.2 O Estilo de enunciação como interface da estética da recepção

O verbete estilo vem do latim (stilu(m)) e é definido por Moisés em seu

Dicionário de Termos Literários (2002:205), como “ponteiro de ferro usado na

antiguidade greco-latino, para escrever sobre tabuinhas enceradas”. Esse termo

tornou-se muito ambíguo por reunir uma diversidade de conceitos que vão evoluindo

ao longo do tempo. Contudo, já entre os antigos gregos e romanos, estilo era o

modo de escrever e de falar; e, estava vinculado ao campo da retórica (área que se

preocupava com as regras do escrever bem e do discursar com elegância). Tanto

essa área de estudo quanto seus conceitos de estilo atravessaram toda a época

medieval e chegam até o período clássico. Foi bem antes do romantismo que a

retórica entrou em decadência diante da progressiva relevância atribuída à poética

e, assim, vai cedendo lugar a um conceito moderno de estilo. O novo conceito que

interessa a esse estudo e que por isso deve ser destacado, é sistematizado por
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Moisés (2002:205); da seguinte maneira:

O estilo refere o modo particular como são manipulados os recursos de
uma língua, podendo-se considerar: 1) estilos de época, ou seja, soluções.
Lingüística empregada por vários indivíduos em determinados lapsos de
tempo (por exemplo, o estilo romântico, o estilo realista, o estilo
impressionista, etc), cuja investigação pertence à chamada Estilística da
expressão; 2) estilos individuais, ou seja, as soluções preferidas por um
escritor, dentro do que se denomina Estilística do individuo. Num caso ou
noutro, é procedente vincular o estilo à questão das visões do mundo ou
mundividências, aquilo em que o estilo implica uma dada forma de
conhecer o homem e a realidade.

Analisando-se a natureza dos estilos tanto de escolas ou movimentos literários

quanto aquela pertencente à particularidade de cada escritor para representar o

mundo (de forma ficcional nas obras literárias), pode-se perceber que estes são

portadores de um feixe de ideologias utilizados como forma de expressão e

comunicação das visões do mundo, como diz Moisés. Pois, um dado estilo literário é

construído por uma forma de mímesis que pretende apresentar a humanidade e os

diferentes mundos reais e imaginários a seus leitores. Assim, o estilo pode ser

considerado como ”o conjunto objetivo de características formais oferecidas por um

texto como resultado da adaptação do instrumento lingüístico às finalidades do ato

específico em que foi produzido” (Carvalho, apud Martins, 1998:2).

O conjunto de traços e estilo utilizados pelo escritor/enunciador com a intenção

de despertar um estado afetivo e prazeroso no leitor/co-enunciador, é denominado

de etos. É função do etos, expressar o modo como as cenografias da obra são

evocadas comunicadas e procedidas, tornando a obra mais atraente e receptiva a

determinado público. Além disso, o etos envolve os aspectos referentes ao caráter
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de organização das idéias e o tipo de estruturação do corpus da obra como um todo,

ou seja, como o escritor inicia, como se desenvolve o enunciado do enredo –

posições e freqüência de momentos de maior tensão, melancolia,

desencantamento... – como se dá o final, e ainda a extensão e proporcionalidade

dos capítulos e respectivas seqüências (que poderá ou não oferecer mais de uma

opção para iniciar desenvolver e concluir uma leitura, dependendo do gosto e/ou da

necessidade do leitor).

O etos literário, entendido como parte da mímesis de criação no campo da

literatura, contribui grandemente para o estabelecimento das relações entre leitor e

obra, tornando-se uma das dimensões expressas pela estética da recepção que

pode facilitar a realização do ato de leitura. Assim, o etos desenvolvido por um

escritor durante a criação de sua obra, não se limita apenas ao estilo de escrever,

mais vai muito além, visto que se trata das diversidades de recursos que um

enunciador pode lançar mão para descrever, narrar uma cenografia que gere

vocalidade/voz (sotaque, tom, expressividade, movimento, estado emocional...)

trazendo ao leitor uma mensagem particular.

Neste sentido, Maingueneau (1995:143-144), referindo-se às relações entre

etos, cultura e posições literárias, diz que:

Não se poderia, portanto, estabelecer uma separação entre o etos e o
código de linguagem própria a uma posição no campo literário. O código de
linguagem só é eficiente associado ao etos que lhe corresponde. Não
surpreende ser a ele atribuída também uma corporalidade e um caráter.
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Ao considerar essa posição do autor, pode-se entender as razões pelas quais

ocorrem divergências em relação às posições estéticas entre escolas literárias e

escritores. Normalmente, há diferenças e, às vezes, até divergências em relação aos

modos de construção e caracteres enunciativos. É nessa perspectiva que, por

exemplo, o conjunto de traços e estilo que caracterizam um dado tipo literário

romântico se revela inseparável de um corpo esguio e transparente em que um

personagem aparece entre a paixão e a melancolia com palavras murmuradas,

pensamentos sentimentais, gestos e olhares sugestivos. Tudo isso, pode constituir o

etos de uma obra literária que facilita para muitos leitores, à recepção da leitura.

Desse modo, o grande sucesso de muitas obras literárias, independente do

gênero a que pertencem, pode ser explicado, também, através da manifestação do

etos da obra. Ou seja, pela relação “entre uma maneira de dizer e uma maneira de

se inscrever, carnalmente, no mundo”, caracterizando assim uma atração que se

ajusta às necessidades típicas de certos indivíduos em determinadas épocas e

contextos. Diante disso, instalam-se no imaginário e nos comportamentos coletivos,

os perfis de personagens e cenários com os quais se identifica determinado público,

caracterizando, portanto, a paratopia do escritor-enunciador.

Assim, compreende-se que o etos literário facilita e dá caução aos modelos de

comportamento social, em conformidade com os grupos sociais, e também em

termos específicos, de acordo com o gosto e a identificação do leitor(a) com o

enunciado e com o tipo de enunciação. Por isso, Maingueneau (1995:146) comenta:

Compreende-se melhor a eficácia do discurso da obra, sua capacidade de
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suscitar a adesão. As “idéias” nele só se apresentam através de uma
maneira de dizer que remete a uma maneira de ser, ao imaginário de um
vivido. Tanto para a literatura quanto para a publicidade contemporânea,
trata-se de atestar o que é dito chamado o co-enunciador a se identificar
com uma certa determinação de um corpo em movimento, apreendido em
seu entorno social.

Nesses termos, o etos literário, tomado como um enredamento imbuído de

determinações sociais de um corpo artístico-literário que se apresenta em

consonância com as cenografias já reconhecidas e validadas socialmente, fortalece

e confirma a recepção literária, através de uma maneira de dizer o ser do ser social

do leitor. Daí, a nossa constatação de que o etos possui uma certa “maneira de agir”

(tanto de enunciadores (escritores) quanto co-enunciadores (leitores)) que

compartilham de um mesmo objeto enunciado durante todo o processo de

enunciação da obra e da realização de sua leitura pelos referidos co-

enunciadores/enunciatários (leitores).

A partir da utilização dos etos literários com toda a sua propriedade é que os

escritores-enunciadores lançam mão dos elementos de estética da recepção,

sobretudo, daqueles pertencentes à sociologia e fenomenologia da leitura, na

tentativa de busca da aproximação autor-obra-leitor. Por isso, os autores de obras

literárias, quando têm a pretensão de alcançar, por exemplo, todas as camadas

sociais, provavelmente, utilizam-se de um etos que articula, principalmente, o estilo

das classes populares (relação com o corpo dominado, valorização da virilidade e

vários outros aspectos). Para tanto, os escritores tratam de “compreender como

pode se operar uma participação nos sentidos sociais através da linguagem, como

se podem fixar montagens duráveis e subtraídas das tomadas de consciência”

(Maingueneau, 1995:147).
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Todavia, convém ressaltar, ainda em conformidade com o autor evocado, que

mais freqüente é o caso de obras que se utilizam do relacionamento entre diversos

etos, alcançando a receptividade de públicos diferentes em várias camadas sociais.

É neste aspecto que narração clássica e etos popular se chocam e liberam uma

corporalidade e um caráter que marcam uma tensão impossível de encerrar o

enredo na plenitude natural. Em tal enunciação há um permanente desequilíbrio em

que se misturam abruptamente o modo de dizer “popular” e os signos típicos da

narração literária. Maingueneau (1995) apresenta como exemplo dessa mistura de

etos, o código de linguagem de Celine na obra Viagem ao Fim da Noite onde temos

uma história através do par inseparável e ao mesmo tempo dividido: Bardamu-

Robinson, o médico e o homem do povo.

O modo de dizer popular não representa, necessariamente, na enunciação

literária um dizer fora dos padrões convencionais de trato social, mas uma atitude

gentil, expressa também de maneira considerada gentil, a tal ponto que o co-

enunciador ou enunciatário consiga sentir afeto no conteúdo enunciado. Desse

modo, a comunicação literária é abordada num nível de complexidade muito superior

em que o enunciado trás o tom do narrador, estabelecendo um contato que recupera

a dinâmica entre enunciador (escritor) e co-enunciador (leitor). E assim, o etos

permite que o leitor não apenas decifre significados, mas que ele entre nas

cenografias e participe da enunciação do enunciador junto com o autor do mundo

representado na obra.

Assim, o leitor, ao entrar na obra através do diálogo sugerido pelas cenografias

que se utilizam de um modo de dizer popular, pode ser tratado pelo autor (ou
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observar o tratamento do referido autor com os personagens) ou testemunhar o

tratamento de personagens entre si, nos termos dos pronomes “tu/vous”, (modos em

francês) ou “tu/você” (modos em português) dependendo da esfera de reciprocidade

a que pertencem o interlocutor e o alocutório (no caso também do leitor). Desse

modo, uma mesma pessoa/personagem poderá receber os dois tratamentos

(tu/você) em uma obra de etos popular. O “tu” em situações circunstanciais, quando

os personagens se apresentarem na mesma esfera do falante e o “você” em outras

circunstâncias não comuns (no caso do modo de expressão francesa que equivale

ao você no português).

Essas formas de tratamento social, presentes, sobretudo, em obras de etos

popular (que pode aproximar e fortalecer o relacionamento autor/obra/leitor), são

assim explicadas por Maingueneau (1995:20): “Longe de ser uma forma de menor

polidez, o tu pode muito bem ser a forma requisitada: pode-se usar o vous para

marcar a exclusão do distanciamento, e não por respeito”. Portanto, os modos de

tratamento no discurso enunciativo como parte do etos literário, estabelecem

implicações diretas na recepção de uma obra, uma vez que, podem afastar ou

aproximar o leitor do texto, dependendo da natureza do seu habitus social.

Maingueneau (1995:147) ao citar Bourdieu (1977), diz que o hábito social pode ser

entendido como “princípios organizadores e geradores de práticas e de

representações que podem ser objetivamente adaptáveis à sua meta sem supor o

desígnio consciente de fins e o domínio proposital das operações necessárias para

atingi-los”.
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Fazendo referência ao assunto, Maingueneau (1996:20) ao tratar das formas

de polidez na enunciação literária, observa que quando se considera essa questão

do ponto de vista da atividade enunciativa do locutor, percebe-se que dizer tu e vous

ou tu e você a alguém não é tanto obedecer a um código pré-estabelecido mas

impor ao diálogo com outros, um certo enquadramento. Esse enquadramento pode

ser aceito ou recusado pelo alocutório, mas sua recusa manifesta certa

agressividade.

Pode-se perceber que as formas de tratamento no texto literário têm a função

de socializar e familiarizar o leitor, através do tom, do gesto, da articulação (sotaque)

comum a todos em um espaço enunciativo de compreensão flexível. Romper com

esse etos próprio de uma dada situação que torna as relações comunicacionais mais

competentes, constitui-se num ato, notadamente grosseiro, podendo frustrar os

alocutórios/leitores que se intimidam e inibem o fluxo de participação no discurso,

podendo por conseguinte, até mesmo suspender ou afastar-se na leitura.

Nessa perspectiva, fica evidente que a imanência do texto em sua

expressividade comunicativa, sugere níveis de significação a ser validados pelos

leitores no ato da interlocução durante o processo de leitura. A imanência a que se

refere “diz respeito ao plano de conteúdo, da manifestação, que é a união de um

plano de conteúdo com um ou vários planos de expressão” (Fiorin, 1999: 170).

Desse modo, temos na imanência de um texto os níveis fundamental, narrativo e

discursivo, todos considerados como parte integrante da enunciação de uma obra.

Por enunciação, entendemos conforme Benveniste, a instância de mediação que

garante a discursivização da língua, permitindo as passagens da competência
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lingüística à performance (dimensão do etos) e das estruturas semióticas virtuais

(em situações em que os vários etos se misturam) às estruturas efetivamente

realizadas no corpo do discurso enunciado com todos os seus traços e marcas.

A consideração dos traços e marcas no discurso narrativo, que evocam a

presença do locutor no interior de seu enunciado, estabelece a enunciação no

sentido lato e envolve todos os elementos, tanto do plano do conteúdo quanto

expressivo, contemplando as peculiaridades básicas e fundamentais que

caracterizam os sujeitos da interação: enunciador (autor) enunciatário (leitor). Por

outro lado, os fatos enunciativos, ou seja, os indicativos de pessoa, espaço e tempo,

correspondem às projeções da enunciação no enunciado, constituindo, desse modo,

um sentido estrito da enunciação.

Portanto, a enunciação na sua complexidade, equaliza toda uma relação e

envolvimento do enunciador/autor com o enunciatário/leitor. Ou seja, demonstra uma

performance comportamental, de modo que os co-enunciadores possam encontrar

diversas opções e possibilidades de diálogo, reflexão e participação no texto. Para

que isso venha ocorrer, o enunciador no ato da enunciação prevê o encontro de

seus leitores com o objeto enunciado, bem como pressupõe as reações desses

leitores ao adentrarem no texto. Com base nessas possíveis atitudes, o enunciador

lança mão de muitas estratégias e recursos enunciativos que ajudam a minar os

múltiplos sentidos do enunciado e da enunciação.

Durante esse processo, o escritor, semelhante a uma esponja, capta as

realidades sócio-historicas, culturais e psicológicas de uma diversidade de indivíduos
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e grupos sociais de épocas distintas. Nesse sentido, acredita-se que o grupo

formado pelos adolescentes leitores de Literatura em uma comunidade atual de

Teresina-PI, aqui estudado, (onde a referida prática não é comum), deve apresentar

interesses ideológicos pela diversidade de obras de cosmovisão captada e exposta

pelos escritores numa diversidade de estilos discursivos de gêneros literários que se

tornam plurisignificativos para o referido grupo de leitores. Ou seja, o discurso do

significante passa a ser a busca de um significado que é concebido,

simultaneamente, pelo escritor e sobretudo pelo receptor. Isto graças à natureza do

processo mimético de criação da obra que incorpora a mímesis clássica (da

representação) e a mímesis da modernidade (de produção) tornando a coerência

interna da obra um elemento básico para o seu sucesso junto aos leitores. Desse

modo, o texto enunciado recupera “estatuto pleno de objeto discursivo, social e

histórico” (Barros, 1994:1), uma vez que reflete uma realidade do mundo

devolvendo-a refratariamente ao mesmo universo, pelas relações de persuasão do

etos do locutor que facilitam as interpretações dos alocutórios e a construção de

sentidos.

Todo o contexto enunciativo (interior e exterior à obra) organizado,

dialogicamente, pelo autor gera uma movimentação cenográfica e de idéias nos

leitores, facilitando a formação de representações dos referenciais das realidades

concreta e ficcional. É nessa performance textual equilibrada pelo enunciador, que

se sustentam as relações afetivas de identificação dos leitores com a Literatura

provocadora de emoções e catarse (sonhos/fantasias). Nessa perspectiva, o autor

numa posição paratópica em seus vários sentidos, absorve e transfigura uma

experiência do mundo e abre várias janelas para uma vasta interpretação de
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sentidos, conforme as necessidades psicossociais de cada leitor no seu contexto

existencial. Diante disso, ocorre, naturalmente, a possibilidade de formação de

múltiplas imagens no imaginário dos leitores e, evidentemente, facilitando a

recepção e a extração de mensagens plurais (Jauss).

Dessa forma, os sentidos de uma obra literária ultrapassam os limites de sua

criação; pois, o etos e o estilo da enunciação cativam os leitores de maneira direta e

articulada com uma variedade de recursos, tais como: linguagem adequada a um

público alvo, clichês, temas de interesses gerais e específicos a um seguimento

social, marca de oralidade e muitos outros que contribuem com a boa recepção das

obras pelos leitores. Esses elementos estilísticos demonstram que nenhuma obra

literária possui sentido estático, mas está investida de significações plurais e móveis

que se constroem no encontro de uma proposição com uma recepção. Assim, os

sentidos atribuídos às formas e ao discurso enunciado numa dada obra, dependem

das competências ou das expectativas dos diferentes leitores que podem direcionar

suas atenções para diferentes pontos e concepções expostos pelo autor através do

elenco de seus personagens ao longo de toda a obra. Portanto, os sentidos de um

texto literário estão condicionados ao etos e ao estilo. Esses caracteres permitem

aos sujeitos leitores atuar em vários sentidos e direções sobre a obra. Por isso, a

evolução da dinâmica dos sentidos está condicionada à tomada de posição dos

referidos leitores que no cotejo de certos aspectos inusitados do texto, introjetam

novos valores já estruturados, deslocando tanto os horizontes da obra quanto dos

próprios leitores. Todavia, a apreensão, principalmente, dos sentidos da enunciação

do enunciado ocorre, através da interpretação, do questionamento e discussão dos

episódios básicos e dos problemas gerais definidores do estilo literário. Ou seja, das
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formas do discurso e das linguagens enunciativas da obra, em sua natureza

dialógica.

A dialogicidade do texto e, sobretudo, as trocas de turnos entre interlocutores,

evidenciam o aspecto interativo da obra, facilitando a compreensão do

desenvolvimento da história pelos leitores e permitindo a participação dos mesmos

nos acontecimentos relativos ao âmbito geral de todo o universo ficcional. E, desse

modo, os leitores extraem suas próprias conclusões (pessoais), graças à

dialogicidade da narrativa e à natureza da linguagem. Por isso, é que os aspectos

polifônicos do estilo de qualquer obra literária, são marcados ora por momentos em

que não se reconhece as outras vozes que falam no texto, através de evocações

contextuais, alusões culturais..., ora por momentos em que se identificam os

interlocutores no processo dialógico e até os donos de algumas vozes que também

se entrecruzam no tecido literário produzido pelo autor. Contudo, convém destacar

que o aspecto dialógico da natureza literária é manifestado, também, pelas relações

de uma obra com outros textos, o que torna evidente a perspectiva do dialogo

intertextual na obra. Tal sentido de dialogísmo é entendido como “dialogo entre os

muitos textos da cultura, que se instalam no interior de cada texto e o definem”

(Barros, 1994:3-4). Nestes termos, o aspecto dialógico da linguagem não se refere

ao espaço interacional entre o eu e o tu ou entre o eu e o outro, mas ao aspecto

relativo à intertextualidade. No contexto aqui abordado, o relevante não seria o

enunciador (eu) nem o enunciatário (tu), mas o espaço textual e contextual

construídos a partir do dialogo entre eu e tu, relevante a todo um estilo de linguagem

plurilinguística de tom humorístico.
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Os vários elementos constituintes da natureza dialógica intertextual que tecem

a linguagem do texto dão grande realce ao fenômeno plurilinguístico. É através

deste que se pode ouvir as muitas vozes resoantes (que já soaram em outros textos

de linguagem literária escrita e/ou falada). As vozes do diálogo nesse fenômeno

plurilinguístico, são muitas vezes mobilizadas no sentido de produzir um efeito

humorístico. É por essa razão que “a forma extremamente mais evidente e, ao

mesmo tempo, historicamente, mais importante de introdução e organização do

plurilinguístico é dada pelo assim chamado romance humorístico” (Bakyhtin,

1988:107). Em relação a esse aspecto, o texto literário embora não seja enquadrado

na categoria do gênero humorístico, apresenta no seu discurso, “alguns enunciados

breves, os quais são passíveis de várias interpretações, dada sua estrutura

gramatical ou a consideração de alguns fatores contextuais e regras de tipo

pragmático” (Possenti, 1998:59). Sendo a presença do diálogo intertextual entre

essas formas de linguagens possibilitadas também pelo humor (como parte do

plurilínguismo), que definem a estilização do texto.

Como se realiza o entendimento desse tipo de enunciação dentro de outro

enunciado mais amplo? Possenti (1998) diz que nessa tarefa são relevantes o texto

e os leitores, isto é, as palavras e suas relações com outras palavras (o que joga o

texto no intertexto) e o tipo de mentalidade do leitor (seu conhecimento da língua e

de um bom e variado número de fatores contextuais) que ajudarão na interpretação

e no entendimento da intenção humorística. Desse modo, sendo os conhecimentos

contextuais de natureza variada, constituem juntamente com os recursos

expressivos utilizados, a totalidade dos fatores relevantes para fazer brilhar todas as

combinações engraçadas possíveis da semântica textual.
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Ao utilizar esse recurso durante a enunciação, o enunciador introduz a fala de

outrem no discurso de uma forma dissimulada, ou seja, sem nenhuma indicação

formal ou referencial a outrem. Assim, percebe-se que nesses fragmentos, o

enunciado pertence a um único falante, quando na realidade se confundem dois

enunciados, duas maneiras de falar, dois estilos duas linguagens, duas perspectivas

semânticas e axilógicas. No entanto, entre tais aspectos, não há nenhuma fronteira

formal do ponto de vista sintático-composicional. A divisão de vozes e linguagens

ocorre ao nível de um único conjunto sintático, geralmente, simples. Com isso, um

único discurso pertence, ao mesmo tempo, às duas línguas e às duas personagens

que se cruzam, numa construção híbrida, e, conseqüentemente, produzindo dois

sentidos e dois tons diferentes (cf. Bakhtin, 1998).

Os traços e as categorias de estilo aqui destacados, dentre outros que,

conjuntamente, constituem o etos literários, caracterizam a estética das obras que

fascinam os sujeitos leitores, despertando o desejo da leitura, sobretudo naqueles

indivíduos em fase de construção e consolidação dessa prática, como aquela

desenvolvida pelos estudantes da comunidade “Cristo Rei” em Teresina-PI, que não

encontraram a leitura literária como valor, nem na escola onde estudam, nem no

meio social dessa comunidade onde vivem. Mesmo assim, conseguem ver traços de

beleza e estilos atraentes numa Literatura de etos enunciativo que lhes seduzem ao

revelar uma poética que seria “invisível” á luz dos olhos e da sensibilidade do resto

da comunidade, inclusive quando esta se apresenta diante da escola. Sobre esse

fato, Andrade (2000:67), diz:
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A sedução do poético tem sua razão de ser, segundo pensamos, no caráter
metafórico do objeto artístico, no ocultamento, na recusa da ordem
invisível. Seduzido, o sujeito leitor mergulha nessa ordem invisível para
conviver com a sua verdade que se lhe revelou ocultada.

Na realidade, a beleza que o grupo de leitores-estudantes da Comunidade

“Cristo Rei” (Escola Municipal “Simões Filho”), consegue perceber na literatura, se

associa às relações estabelecidas pelas palavras num verso, num poema ou numa

narrativa ficcional em que a natureza poética é caracterizada pelos traços e pelo

estilo de enunciação de um enunciado. Estes aspectos estilísticos são uma interface

da estética recepcional literária adotados pelos leitores como estratégia de absorção

da complexidade e natureza das variadas formas de manifestação do mundo

humano tecido na cosmovisão de uma obra. Tanto os traços quanto os estilos

distintos de gêneros e obras, que comunicam aos leitores uma infinidade de

comportamentos ideológicos que lhes chegam doce e fantasiosamente pelas portas

de suas historias de vida e de suas identidades socioculturais.

Por isso, a mímesis da modernidade está diretamente vinculada aos traços e

estilos de enunciação, determinando, assim, um etos literário que pode aproximar ou

afastar os leitores em relação a certas obras, uma vez que o estilo da enunciação é

na realidade outra base da estética da recepção. Desse modo, as estratégias

textuais recorrentes nos horizontes perspectivisticos e na poética da obra, tornam a

recepção literária um fenômeno ideológico na medida em que os leitores se

identificam com a cosmovisão literária e mergulham na mundividência particular de

um escritor (pensamentos, idéias, valores, sentimentos, etc). Este fato ocorre

porque, embora as tendências de uma época ou de uma cultura (guiados pelos

seguimentos de atualização do fluxo histórico) se reflitam nos elementos de criação
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da obra, o que se destaca são as idéias do autor (e não do escritor civilmente

determinado) pois, é:

O autor que se exprime através do texto, o outro “eu” que assume o
comando da criação literária no momento em que o texto se produz. De
forma que só tem cabimento falar em autor ou escritor – na perspectiva da
cosmovisão – como uma entidade virtual, espécie de alter ego, que
elaborou o texto. E é a cosmovisão desse autor do texto que se busca
surpreender, de modo tal que para o próprio escritor-civil se trata de uma
visão do mundo a depreender: o autor-ser-humano transfere para um “ele”
que narra a função de representar, por meio de palavras, uma visão do
mundo; tudo se passa como se, na verdade, o escritor-civil delegasse ao
escritor-virtual a incumbência de lhe revelar o mundo e, ipso facto, a visão
que ele, com toda a sua realidade psíquica, tem do Universo. Procura, em
síntese, descobrir no espelho do texto, que o seu alter ego constrói, a sua
maneira pessoal de conceber o mundo: escreve para ver-se a si próprio e
para ver o mundo que o circunda, cônscio ou suspeitoso de que é a única
forma de alcançar algo mais do que o reino das aparências e sombras, ou
de escapar a um mutismo ressentido e ignorante. (Moisés, 2002:111)

Diante das ideologias ou visão de mundo do autor impressas na obra através

de seu estilo particular de enunciação (e pelo fluxo histórico-sóciocultural), os

leitores utilizam também suas perspectivas estratégicas de leitura, conforme a época

e o lugar de onde e como lêem. Portanto, evidencia-se que a Literatura é um

processo artístico-científico das concepções ideológicas do mundo e sua leitura

constitui-se numa busca vital de inspiração dos leitores a partir da absorção e/ou da

criação de ideologias que dão vida à obra e aos leitores. Daí, a necessidade de

compreensão da ideologia como fenômeno intersubjetivo relacionado aos processos

estético-estilísticos da literatura e com a identidade sociocultural dos leitores no que

se refere às suas práticas de leitura literária na escola e na sociedade.
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CAPÍTULO 3

O EFEITO IDEOLÓGICO DA ESTÉTICA DA RECEPÇÃO

3.1. Ideologia: algumas concepções básicas fundamentadas em Gramsci,

Althusser e outros Neo-marxistas

O termo ideologia foi abordado por Marx, pela primeira vez, no sentido

pejorativo já usado por Napoleão Bonaparte, num discurso ao Conselho de Estado,

em 1812, conforme descreve (Chauí, 1994:24):

Todas as desgraças que afligem nossa bela França devem ser atribuídas à
ideologia, essa tenebrosa metafísica que, buscando com sutilezas as
causas primeiras, quer fundar sobre suas bases a legislação dos povos,
em vez de adaptar as leis ao conhecimento do coração humano e às lições
da história.

Desse modo, o léxico "ideologia" possuía uma semantização de caráter

fortemente pejorativo/negativo. Esta semântica negativa foi remanejada e

aprofundada por Marx ao adotar tal léxico no âmbito de seus discursos políticos.

Mesmo assim os estudos filosóficos e sociológicos a esse respeito, sistematizados
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ao longo dos discursos, apontam para a ideologia como:

O significado mais alto de uma concepção de mundo, que se manifesta
implicitamente na arte, no direito, na atividade econômica, em todas as
manifestações de vida individuais e coletivas e que tem por função
conservar a unidade de todo o bloco social (Aranha,1997:37).

Conforme Portella (1974:119) "o novo dimensionamento proposto pela

sociologia do conhecimento não conseguiu evitar aquela impostação culturalista...” e

os sucessivos esforços no sentido de estabelecer uma reconfiguração (positiva) para

o referido termo, não diminuiu nem aumentou a imprecisão do mesmo. Assim, a

palavra ideologia ainda comporta diversos usos e nuances, tornando-se uma

categoria que não  autoriza sua utilização sem as devidas reservas.

Para Marx e Engels, "fundadores da filosofia da práxis", a ideologia fazia parte

da "superestrutura". Para estudar uma sociedade seria necessário tomá-Ia como

uma composição de elementos essenciais, chegando a um esquema básico para a

análise. Dessa forma, dentro do esquema marxista pode-se determinar dois grandes

elementos numa sociedade: a super-estrutura e a infra-estrutura.

Nesse sentido, Guareschi, (1999:82) diz que:

Assim como nenhum edifício pode subsistir sem que tenha base, isto é,
fundamentos sólidos e garantidos, assim também, numa sociedade são
necessários os fundamentos. Esses fundamentos, essa base é a infra-
estrutura, que é constituída pela produção: forças e relações de produção.
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Todavia, num edifício, existem também os andares superiores. E, normalmente,

o que se vê primeiro são os andares, e nem se presta atenção aos fundamentos. A

superestrutura é constituída, geralmente, pela camada material da sociedade e se

apresenta na forma das leis, das tradições, dos mitos, do direito, da moral, das

normas, das crenças, das legitimações, das explicações, das lendas, dos decretos e,

finalmente, das ideologias, sejam elas no plano individual ou no plano social. Para

Gramnsci14 (1987:59), a ideologia é, muitas vezes, imaterial, não concreta e

palpável, mas é muito real e eficiente.

Se se busca as raízes do surgimento do termo ideologia percebe-se que ele

surgiu num contexto de exagerada valorização da força da percepção sensorial. Ao

considerar este aspecto, Gramsci afirma que o primeiro conceito de ideologia fora

elaborado por filósofos franceses ligados à visão materialista; teóricos que

pretendiam decompor as idéias até chegarem aos "elementos originais" delas, quer

dizer, até chegarem às "sensações" das quais, supostamente as idéias derivaram

(Konder,2000).

Gramsci chama atenção para as diferenças internas da ideologia. Para ele, é

preciso distinguir entre ideologias historicamente orgânicas, que são necessárias à

uma certa estrutura, e ideologias arbitrárias, racionalizadas, desejadas (Gramsci,

1987). Na concepção deste autor, ideologia arbitrária é aquela de interesse

particular, de um grupo, de uma classe. Por ideologia, historicamente orgânica, este

14 Antonio Gramnsci, "escritor e político italiano, (Ales, Sardenha; 1891 - Roma, 1937), um dos
fundadores do Partido Comunista Italiano, exerce com seus escritos grande influência no
pensamento marxista". Eleito deputado em 1924 foi, logo em seguida, preso pelo regime fascista,
vindo a morrer na prisão, onde compôs grande parte de sua obra teórica. Desenvolve uma
interpretação bastante original da filosofia do pensador Karl Marx, em vista da ideologia. Para ele, o
marxismo deve ser interpretado como uma "filosofia da práxis", como uma prática política
revolucionária com uma firme base teórica.
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mesmo autor pensa no sentido contrário, como do interesse comum ou geral. De

acordo com o referido teórico italiano, as ideologias em si não revolucionam a

sociedade, aos revolucionários cabe a missão de agir, de atuar praticamente. Eles

só precisariam superar as ideologias parciais e falaciosas, apoiando-se nas ciências

e na filosofia, buscando o máximo de "objetividade" no conhecimento e

encaminhamento à ação (Gramsci, 1987).

Sobre o assunto aqui tratado, Mannheim (apud Portella, 1974:120) diz que:

O conceito de "ideologia" reflete uma das descobertas emergentes do
conflito político, que é  a de que os grupos dominantes podem, em seu
pensar, tornar-se tão intensamente ligados por interesse a uma situação
que simplesmente não são mais capazes de ver certos fatos que iriam
solapar seu senso de dominação. Está implícita na palavra “ideologia" a
noção de que, em certas situações, o inconsciente coletivo de certos
grupos obscurece a condição real da sociedade, de, tanto para se como as
demais, estabilizando-a portanto.

Na tentativa de explicar a natureza da ideologia, Mannheim propôs a distinção

entre o que seria a ideologia propriamente dita e utopia, sendo, para ele a primeira a

força retensiva do passado, e a segunda a energia propulsora do futuro. Assim, o

referido autor sugere que o conceito de pensar utópico reflete a descoberta oposta a

ideologia. Ou seja:

Certos grupos oprimidos estão intelectualmente tão firmimente
interessados na destruição e na transformação de uma dada condição de
sociedade que, mesmo involuntariamente, somente vêem na situação os
elementos que tendem a negá-Ia. Seu pensamento é incapaz de
diagnosticar corretamente uma situação existente da sociedade (Mannhein,
1968:66 apud Portella, 1974:120-121).
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Tomando-se a concepção generalista de ideologia em Mannheim, situando-a

no plano específico total da referida categoria, tem-se o saber dos grandes pensa-

dores, contra os quais Marx se insurgiu em sua obra Ideologia Alemã. Nesta, a

noção de totalidade é tomada num sentido notadamente restrito. Isto porque se

limita apenas ao espaço da época15 sem integrar o todo do processo ideológico com

outros períodos históricos antecedentes/passados (cf. Marx e Engels, 2002). Nestes

termos, tem-se a ideologia da falsa consciência/alienação como concebia Marx

inicialmente. Marx, para contrariar a esse pensamento, é a consciência que sobre-

voa a realidade histórica, isto é, sobrevoa as estruturas de conexão da história. E a

realidade a identifica como sendo a infra-estrutura de articulação de todo o processo

histórico global. Tal realidade dinâmica, ao gerar novas necessidades históricas e

propulsoras de novas buscas infraestruturais, permite também sobrevoar sobre si

uma nova consciência histórica. No entanto, a ideologia enquanto saber (visão de

mundo) não tem essa consciência de sua dependência, conforme se descreveu no

processo acima. E desse modo a história prossegue e a ideologia fenece, tornando-

se a histórica (Chauí).

A ideologia de uma dada classe social acredita ser ela a própria história e não

apenas o resultado de uma estação da história. Em função disso é que uma vez no

poder, a ideologia se transforma numa camisa de força e se esvazia, isto porque o

movimento histórico continua e a ideologia paralisa e náufraga agarrada à verdade

da época julgando ser esta a única e total verdade e possibilidade da história. Assim,

"o dogmatismo mais uma vez conduz à simplificação: a ideologia é apenas uma fase

15 Eduardo Portella em sua obra "Fundamentos da investigação literária" (1974: I22), argumenta que
"a visão epocal historiográfica e periodizada, imagina-se proprietária da verdade de determinado
momento e, no seu absolutismo, delirante,' busca ampliar o ilusório domínio por todo o
acontecimento histórico".
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da verdade, e a verdade é dinâmica. Um dos fatores da consciência infeliz é a

consciência escrava; e a consciência é escrava porque é unilateral: não sabe que a

verdade vive do erro" (Portella, 1974:123).

Gramsci considera que, em primeiro momento, enquanto concepção de mundo,

a ideologia tem a função positiva de atuar como cimento da estrutura social. Quando

incorporada ao que se chama senso comum ela ajudará a estabelecer o concenso, o

que em última análise, confere hegemonia a uma determinada classe, que passará a

ser dominante. Aqui convém destacar ainda a diferença que Gramsci faz entre a

"guerra" e o confronto supra estrutural: na "guerra", o combatente procura atacar os

pontos fracos do adversário, enquanto que no conflito ideológico, cumpre enfrentar

as objeções mais fortes dos interlocutores mais notáveis na representação do

pensamento oposto.

De acordo com o pensamento gramsciano as ideologias circulam na sociedade

civil e, é nesta sociedade, que a classe hegemônica procura impor às classes

subalternas suas concepções de mundo, que sendo aceitas e assimiladas pelos

atores sociais populares, constitui o senso comum. Desse modo, a função

hegemônica consegue realizar-se. Isto quando a classe, que está no poder,

consegue paralisar a circulação de contra-ideologias, suscitando o concenso e a

colaboração das referidas camadas subalternas que passam a viver em opressão

como se estivessem em liberdade. .

Fausto Neto (1978:28) diz que "para Gramsci, a articulação entre infra e super-

estrutura ideológica e política se dá através de diferentes instituições no seio das
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quais estão os intelectuais". (Tal conjunto recebeu de Gramsci a denominação de

bloco histórico)16. Na opinião de Fausto Neto, Gramsci destaca a constituição de um

sistema ideológico reunindo aparelhos de produção e difusão bem como os agentes

de produção e seus conteúdos. No entanto, privilegia o espaço das instituições. Isto,

na medida em que a ideologia, na concepção gramsciana, passa a ser percebida em

nível institucional relacionado a seus agentes, e os conteúdos das (práticas

produzidas particularmente nos aparelhos ideológicos) são veículados pelos

referidos agentes.

O estudo dos aparelhos ideológicos (e seus agentes veículadores) foi, de

maneira mais enfática, uma das preocupações de Althusser17 em sua abordagem

estruturadista marxista. É neste sentido que antes de tratar, objetivamente, desta

questão, indaga-se: como combinar o marxismo (que analisa o social/histórico), com

estruturalismo (que analisa o não social/não histórico)? Sobre essa questão o

próprio Althusser faz a diferença entre ideologias (histórico/social) e ideologia

(estrutural). Ideologias são específicas, históricas e diferentes. Todavia, já

percebemos que ideologia é um fator que se abre a vários tipos de acordo com a

área abordada: ideologia cristã, ideologia democrática, feminista... Ideologia,

contudo, é estrutural. Althusser diz que ideologia é uma estrutura, e como tal é

eterna, isto é, pode ser estudada sincronicamente; daí porque ele diz que ideologia,

16 Gramsci definiu bloco histórico como as forças materiais que se constituem no conteúdo, na
ideologia e nas formas. Porém, a distinção nessa definição teria um caráter provisório, visto que as
forças materiais não seriam concebíveis historicamente sem forma, o que tornaria as ideologias
apenas caprichos individualizados e desprovidos de forças materiais.

17 Louis Althusser (1918 – 1990) foi filósofo francês considerado estruturalista Marxista. Desenvolveu
interpretação do pensamento de Marx na perspectiva estruturalista, combatendo o humanismo
marxista e o marxismo-leninismo. Quando jovem, era ativo nas organizações jovens católicas. Foi
preso em 1940 e passou o resto da 2ª Guerra em um campo de prisioneiros de guerra. Integrou-se
ao Partido Comunista em 1948. Foi professor de filosofia na “Escole normale supreure”. Para
Norberto Bobbio, Althusser é “o mais refinado e apurado teórico do marxista neste último decênio, o
qual teria declarado em Veneza, no decorrer do debate sobre o dissenso e os malefícios do Estado
soviético, que o marxista está em crise”.
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não tem história. Por isso, é que a expressão ideologia quando forjada por Cabanis,

Destutt de Tracy - designava objeto da teoria (genérica) das idéias. Para Marx, 50

anos depois, em Obras da Juventude é um sistema de idéias que domina o homem

ou o grupo social. Para Althusser, ideologia representa a relação do individual para

com a estrutura social maior, como o indivíduo deve obedientemente viver aquela

relação (porque desobedecer a uma ideologia é cair em outra).

 Althusser menciona dois grandes mecanismos para garantir que o povo

dentro de um Estado comporte-se de acordo com as leis deste. São eles: a)- os

Aparelhos Repressivos de Estado (ARE), instituições que fazem cumprir, que

coagem o comportamento do povo segundo as ordens do Governo, tais corpo a

polícia criminal e o sistema carcerário; b)- os Aparelhos Ideológicos de Estado (AIE),

que são instituições responsáveis pela construção de ideologias que os sujeitos

como indivíduos (e grupos) internalizam e agem de acordo com elas. Os Aparelhos

Ideológicos de Estado (AIE) incluem as escolas, as religiões, a família, a política, as

artes e os esportes.

 No pensamento de Althusser, as instituições (escola, família...) interpelam-

nos, chamam-nos. E esta ação é por demais insistente e apelativa a ponto de

geralmente não se resistir. Logo no início do livro Aparelhos Ideológicos de Estado

(1985:8), Althusser faz referência aos seguintes pressupostos fundamentais que

conferem especificidade à sua concepção das relações ideologia e instituições:
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1. “Não é no campo das idéias que as ideologias existem” - devemos,

portanto, buscar estudar as ideologias como conjunto de práticas

nescessárias à reprodução das relações de produção.

2. “As relações de produção implicam na divisão do trabalho” - a ideologia tem

por efeito o conhecimento da necessidade desta divisão e do caráter "natural"

do lugar determinado.

3. “A sujeição" (...) é um mecanismo com duplo efeito - o agente se reconhece

como sujeito e se sujeita a um Sujeito absoluto (entidades abstratas): Deus,

humanidade, Capital, nação etc...”

4. “A sujeição não está presente somente nas idéias” - ela existe nas práticas,

nos rituais das instituições concretas. Essas instituições possuem a unidade

de efeito de sujeição sobre os seus agentes. Unidade que não lhe é conferida

por uma política ou por um comando unificado, mas pela ideologia dominante:

Aparelhos Ideológicos de Estado.

 A partir dos pressupostos althusserianos acima citados, é possível

percebermos, que a ideologia, se situa na superestrutura, mas também existe na

relação entre a infra-estrutura e a superestrutura - questão da reprodução social,

também tratada por Althusser como uma das funções da ideologia, conforme se

mostrará nas partes subseqüentes da presente abordagem em que se focalizará a

ideologia, a literatura e o ensino de leitura.

De acordo com Fausto Neto (1979), a ideologia é para Althusser uma

decorrência da conformidade de todo o conjunto da sociedade em suas estruturas.

Tais estruturas estabeleceriam as funções desse elemento ideológico produzido em
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todos os espaços sociais, o que torna a ideologia opaca aos indivíduos que ocupam

um dado lugar dentro de uma sociedade. É esse lugar determinado, uma

decorrência do modo de produção que estrutura as relações sociais. Assim, na

concepção de Althusser no que se refere a essas relações, são apresentadas por

sistemas de representações18 (no plano simbólico). Desse modo os sistemas de

representações ideológicas seguem os seguintes princípios básicos de deformação:

Numa sociedade de classes, a ideologia é necessariamente deformante e
mistificante: por um lado porque é produzida como deformante devido à
capacidade da determinação (exercida) pela estrutura da sociedade; por
outro, porque é produzida. Como deformante pela existência da divisão de
classes (Althusser,1974, apud Fausto Neto,1979:20).

 Os princípios de deformação ideológica, através dos sistemas de

representações, concebem a ideologia como uma projeção do

desconhecido/limitado, na consciência do indivíduo. Ou seja, ela seria um reflexo

das incapacidades e limitações impostas pela precariedade dos graus de controle

alcançados sobre a natureza e a história. Assim, a ideologia dá a ilusão de que se

está ou pode-se compreender algo que não apresenta condições de explicação.

Neste sentido, ela se revela como um elemento básico e fundamental para o

processo de exploração das classes subalternas dominadas pela elite e pelo poder

político. É nessa perspectiva que a ideologia opera e nega as contradições

instauradas pela divisão e luta de classes.

18 Para Althusser a ideologia é caracterizada como um sistema de idéias e representações tendenciosas, posto
que ela não tem a finalidade de oferecer aos sujeitos sociais, um conhecimento objetivo do sistema social em
que vivem, mas fornecer-lhes a uma representação mistificada do referido sistema, a fim de manter os
indivíduos acomodados em relação aos modos de exploração de classe (cf. Fausto Neto, 1979).
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A ideologia em Althusser aponta para as instâncias da superestrutura de modo

não rigidamente subordinado ao econômico. Para ele, tais instâncias dispõem de

uma autonomia relativa, configurada através de práticas significantes ao nível de

representações como discurso de classe. Por outro lado, essas concepções com

ênfase nas representações/projeções dos indivíduos, nos levam a indagar: será que

o processo constitutivo do fenômeno ideológico não constaria de um mecanismo

muito mais amplo e complexo, em relação ao pensamento de Althusser? Pode-se

pensar a formação das ideologias, também, a partir das origens e das próprias

características de uma dada sociedade, de modo a englobar outras variáveis do

referido processo como um todo?

Fausto Neto (1979) recorre ao semiológo argentino, Verón (1975) para

posicionar-se à perspectiva representacional de ideologia em Althusser. Isto porque

o mencionado estudioso argentino acredita que:

A produção ideológica é um produto da combinação entre as forças
produtivas (...) e das relações de produção instituídas entre os homens e
que constitui o modo de produção ou a base social, isto é: a maneira como
os bens materiais são produzidos numa sociedade dada (Fausto Neto,
1979: 21-22).

Nestes termos, pode-se compreender que a postura de Verón, compartilhada

por Fausto Neto, ultrapassa as concepções de ideologia de Althusser, posto que ela

não só opera em termos de representações, mas seria um fato muito mais amplo

que se instaura em todo o transcurso de formação das sociedades. Portanto, numa

perspectiva semiológica a ideologia vai além das noções de idéias e representações
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criadas como particularidade de mensagem dos discursos sociais de classes. Nessa

abordagem, a ideologia é um sistema de regras semânticas que expressa um nível

de organização de mensagens. Ou seja, em toda a sua complexidade ela representa

um dos muitos níveis de organização de mensagens dentro das sociedades em

todos os sentidos. Dessa forma, fica evidenciado que:

A noção de ideologia pressupõe a visão unitária de um conjunto de
fenômenos extremamente heterogêneos e que se refere aos processos
que atravessam alguns níveis de uma formação social. O ideológico possui
uma multiplicidade de modos de existência social, isto é, pode se
manifestar no interior de qualquer matéria significante (Verón, 1975 apud
Fausto Neto, 1979:22).

Assim, a contribuição de Althusser para os estudos no campo ideológico,

apesar de relevante e de sua extrema importância para as Ciências Sociais,

Educação, Literatura, por oferecer uma visão geral básica sobre o referido aspecto,

parece ter ficado restrita aos setores das instituições sociais legais (Estado, família,

igreja, escola...) às formas de representações (idéias/conceitos) e mensagens

limitadas (específicas e dirigidas a uma classe). Isto porque ele articulou o ideológico

somente com os aspectos reprodutivos, esquecendo-se de fazer essa mesma

articulação com o conjunto dos modos de produção capitalista, posto que a ideologia

está no interior de todo o processo da referida produção.

Portanto, a ideologia para Althusser seria um resultado/efeito do sistema

econômico que sempre oculta suas bases das consciências dos agentes de

produção, tornando a percepção desse processo (econômico/ideológico) deformado

e falseado, a fim de manter a dominação de uma classe sobre a outra, o que
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segundo ele sempre vai assegurar as irresolutas diferenças sociais e econômicas. É

esse tipo de orientação teórica (relativista/pessimista), que impede o autor em foco,

de perceber que:

A deformação ideológica não se explica só por uma má consciência ou
vontade de enganar das classes dominantes, mas se deve
fundamentalmente à necessária opacidade das realidades sociais que são
estruturas complexas, que só podem chegar ao conhecimento através de
uma análise científica (Fausto neto, 1979: 25-26).

Assim, alguns elementos da teoria de Althusser, apontam para um pensamento

pessimista do autor (talvez por ter formado suas idéias na época das grandes

guerras, período em que chegou a ser prisioneiro da segunda guerra mundial). Ou

seja, são elementos básicos concernentes ao período histórico em que viveu e

produziu sua obra: as constantes e intensas lutas de classes, e a visão de que a

ideologia é fruto de elaboração da classe dominante sem perspectiva de como seria

a situação se a classe dominada chegasse ao poder do estado. Dessa forma,

Althusser, com relação ao aspecto das ideologias mostra um quadro sem

possibilidades de mudança (?). Em sua opinião as classes sociais vivem em

constantes guerras por causa da ideologia que camufla as intenções do poder

político e das camadas sociais privilegiadas, bem como também por conta do

desprezo da classe dominada, e com isso ele acredita que o Estado será sempre

controlado por aqueles que têm o poder econômico.

Althusser herda de Gramsci a metáfora funcional dos Aparelhos Ideológicos e

desenvolve, a partir daí, toda uma teoria de funcionalidade das instituições do
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Estado. Por outro lado, não consegue incorporar o otimismo das idéias Gramsciana.

Na realidade, pode-se perceber que a experiência de Gramsci é inserida em um

contexto de comunidade, de pessoas criativas que, de algum modo, conseguem

superar as principais dificuldades de sobrevivência. Gramsci acreditava na

possibilidade da intervenção ativa e consciente dos que estão “em baixo” da escada

do poder. Para ele, o povo pode se organizar, tornar-se mais crítico e assumir o

poder. Em sua concepção, o Estado, como agremiação do poder no sentido

econômico, pode controlar todo o sistema, mas pode também vir a ser conquistado

pelo povo (classe dominada) porque nada é eterno. Assim, Gramsci fornece o plano

para o estabelecimento da esquerda democrática, uma esquerda capaz de

confrontar-se com a classe dominante numa consciência político-cultural que possa

eliminar ou controlar as manifestações da barbárie política em vários sentidos.

De acordo com tudo que já se expôs aqui, sobre a formação ideológica e seu

funcionamento na sociedade, pode-se dizer com o auxílio de Santaella (1996:213)

que “toda e qualquer prática existe através e sob uma ideologia. Só há ideologia

através do sujeito e para sujeitos. Nessa medida, a ideologia se acha a tal ponto

presente em todos os atos e gestos dos indivíduos que chega a ser indiscernível de

sua experiência vivida”. É nessa perspectiva que a criação literária se constitui,

também, num dos vastos redutos ideológicos existentes nas sociedades da escrita

de todos os tempos.

Assim, literatura e ideologia se revelam indissociáveis. Isto porque ainda em

conformidade com Santaella (1986;225):
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Qualquer coisa que uma palavra possa significar ela está, antes de mais
nada, materialmente presente, como coisa enunciada, escrita, impressa,
sussurrada ou pensada. Ela estabelece uma relação entre indivíduos, que
é objetivamente expressa nas reações combinadas das pessoas: reações
em palavras, gestos, atos, organizações etc.

Dessa forma, embora reconhecendo a grande amplitude da temática “Literatura

e ideologia”, bem como a diversidade de questões que suscitam um tratamento

muito longo e complexo, tenta-se abordar esse aspecto na próxima parte da

presente tese, ainda que de modo sintético, mas que dê bases para analisar a

manifestação de práticas de leituras literárias em grupos de adolescentes de uma

comunidade social mais ampla onde essa referida prática não tem espaço garantido

nem um status junto às instituições. Essa breve incursão proporcionará uma

compreensão do ensino de leitura existente na escola e sobretudo, de suas práticas

desenvolvidas por sujeitos sociais pertencentes a um grupo específico de indivíduos,

ajudando também a entender as referidas práticas que poderão ajudar nas

transformações sociais de classes populares.

3.2 A Literatura e a Leitura Como Lugares Ideológicos

A ideologia, como elemento característico da sociedade, não está restrita,

unicamente, às noções Gramsciana de bloco histórico (onde ele tenta resgatar a

intenção dialética entre infra e superestrutura) e/ou às sistematizações

Althussuerianas que se encontram nos aparelhos ideológicos do Estado (ainda que

associados ao pensamento de Gramsci). Isto porque essas duas abordagens

(neomarxistas complementares), explicam o fenômeno ideológico apenas

parcialmente, visto que a ideologia está tanto na linguagem oral quanto na escrita.
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Assim, sendo a escrita um dos elementos básicos da literatura, ela se torna uma

fonte de ideologias.

Para Santaella (1996:146), “a linguagem materializa-se como prolongamento

do homem, insinuando-se por todos os poros da vida social e tornando difusa e

imprecisa a demarcação acabada entre infra e superestrutura”, como pensavam

muitos estudiosos que seguiram as analogias de Marx, atualmente repensadas.

Portanto, a linguagem define e constitui uma sociedade e todas as relações que se

travam em seu meio. Pois, o meio social aparece como uma rede intrincada de

signos tão bem utilizadas tanto pela linguagem oral quanto pela escrita não literária

e, sobretudo, pela Literatura em seus diferentes níveis abstratos de linguagem.

Neste sentido é que Bakhtim, em Marxismo e Filosofia da Linguagem (1986),

demonstra que tudo que é ideológico coincide com o domínio dos signos. Tal

concepção revela, portanto, que no tocante à ideologia o aspecto da palavra

aparece em primeiro plano, visto que não existe ideologia sem signo. Por isso, a

palavra é o modo mais puro e sensível de relação social que, funciona como

elemento indissociável tanto da criação literária quanto ideológica. Em outras

palavras: embora os signos ideológicos não sejam, necessariamente, substituíveis

por palavras, cada um deles nelas se apóia, pois elas estão presentes nos atos de

compreensão e interpretação de textos orais e/ou escritos, literários ou não-literários.

A palavra é o indicador mais sensível de todas as transformações sociais e a

palavra literária como realização artística da idéia, joga, visceralmente, com o sonho

do ser humano, quer individual e psicanaliticamente considerada ou social e
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ideologicamente abordada. Não se considera, desse modo, que seja a ideologia

elemento apenas “exterior” ou estranho ao fazer literário, uma vez que todo signo é

ideológico. Assim, a ideologia participa desse fazer na hora mesma em que a

literatura toma forma, através de uma imaginação e/ou de uma realidade

transfigurada artisticamente em palavra ou texto literário (cf. Nougueira, 1997).

As concepções sobre as relações entre literatura e ideologia, aqui abordadas,

apontam para o ideológico como o verdadeiro âmbito de atuação do signo literário.

Desse modo, a literatura torna-se, naturalmente, um fenômeno ideológico, “embora

ultrapasse a ideologia nos vários sentidos: histórico, político, econômico...

conseguindo sua autonomia” enquanto arte. Entretanto, alguns problemas

relacionados ao binômio ideologia-literatura, apontam para a necessidade de busca

de uma melhor compreensão sobre o referido assunto. Neste sentido, convém

chamar a atenção para os principais pontos ou questionamentos a serem levantados

na construção de uma teoria da produção literária no que concerne a seu aspecto

ideológico. Tais interrogações são: a) como funciona a ideologia na literatura? b) de

que maneira a ideologia transforma o leitor em um sujeito ideológico? c) até que

ponto o texto literário transcede a própria ideologia?

Esses questionamentos resultam de nossa compreensão de que a Literatura

não é um elemento ou práxis passiva diante do mundo e do próprio leitor. Mas ao

contrário, ela interroga o mundo humano em toda a sua natureza/existência e assim,

compromete-se com as inúmeras formas de sentimentos e pensamentos cotejados

pelas diferentes percepções e pelas necessidades que cada povo e cada cultura têm

de perenizar sua existência através de idéias e imagens das palavras. Portanto, a
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Literatura como produto da natureza humana, se amplia em exemplos que mostram

a fecundidade da contradição. Isto ao originar inúmeros enredos, personagens,

filosofias, idéias políticas e religiosas criadas nas obras literárias de todos os

gêneros possíveis e que iluminam o grande espetáculo da arte literária através de

um cosmus mutável que permite uma visão poliocular da vida e do mundo. É essa

peculiaridade da arte literária que orienta a crítica e/ou a defesa (sutil ou explícita) de

preconceitos, injustiças de várias ordens, discriminações diversas, etc, que podem

ser postos em evidência durante os debates e reflexões em torno de obras (escritas

por vários representantes de diferentes seguimentos sociais) lidos pelo público das

mais variadas classes socioprofissionais e culturais que relutam em combate ou

corroboram ideologicamente com tais obras.

Tanto a crítica quanto a defesa de certas ideologias atravessadas pela literatura

em suas criações, dependem do tipo de abordagem e leitura e dos objetivos dos

leitores. Assim, na dinâmica autor-leitor-texto, costuma-se enfatizar os seguintes

elementos, conforme a necessidade de reafirmação ideológica do sujeito-leitor e/ou

dos subsistemas sociais: a) o autor - para uma leitura psicobiografica e psicanalítica;

b) o leitor – para as leituras críticas da estética da recepção; c) o texto em si – para

as leituras analíticas formalistas.

A escolha de uma obra literária, assim como também, a opção pela forma de

leitura da mesma, podem convergir para os aspectos ideológicos presentes em um

dado texto que, desse modo, se torna uma fonte irradiadora e mantenedora de

determinadas concepções na sociedade e na literatura. Daí porque não é de

surpreender a insistência dos sistemas políticos dominantes em estimular
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análises/leituras formológicas em literatura. Pois, tem sido a literatura em sua

natureza e plenitude, uma grande arma no combate ao arbitrário. Ela tem sido

histórica e socialmente denunciadora dos abusos e dos fracassos dos Estados

politicamente organizados. Ou seja, a literatura funciona como uma história das

idéias e tendências político-filosóficas das sociedades.

Nessa perspectiva, e em conformidade com Freadman e Miller (1994), uma

obra literária funciona como um indicador das transformações sociais de sua época,

sendo a ideologia um nível de significação, um sistema de representações que

permite avaliar de que maneira o social faz parte da construção literária. Assim,

importa ao crítico literário e ao teórico em literatura, caracterizar o componente

ideológico correlacionado à formulação do texto, em uma dimensão dialética que

inclua a postura ideológica verificada como o princípio de composição literário.

Desse modo, pode-se observar que a ideologia funciona como verdadeiro dinâmo

gerador de forma de textos literários enquanto realidade histórica (e não apenas

como um simples reflexo ou mera representação dessa realidade).

Tomando por empréstimo as palavras de Fausto Neto (1979:49) convém dizer

que “desta forma, ao mesmo tempo em que indicam uma realidade, os textos são

produtos de uma formação social, produzindo-a e reproduzindo-a, o que afasta a

idéia de que as representações da realidade, não surgem sob forma puramente

conceitual”. Assim sendo, os textos como forma ideológica (entre outras)

corresponde a uma base de relações de produção historicamente determinadas e

também transformadas e ao mesmo tempo ligadas a outras fontes e formas

ideológicas.
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De maneira geral, a concepção de texto, enquanto forma, como se disse acima,

ressalta que no seu processo construtivo, todo texto possui uma realidade histórica.

Isto se se levar em conta que o referido processo é relativo a determinadas

condições e relações de produção em uma dada formação social. Diante disso, o

que emana do texto (entendido como produto de um trabalho) são práticas

ideológicas, posto que são exercidas concretamente através das formas de

composições dos textos e das leituras na sociedade (deixando de ser apenas

representações ou idéias).

A leitura de um texto, fundamentado na concepção formal, torna-se insuficiente

para promover uma reflexão capaz de desvelar a naturalidade e a natureza funcional

das práticas ideológicas ao utilizar a literatura/palavra escrita, como uma extensão

do ser humano. Pois, uma leitura obediente ou pautada singularmente nas formas

literárias que, ideologicamente, deram feições aos textos não dá conta de analisá-los

dentro de uma perspectiva que possa considerar a ilusão da unidade aparente e da

coesão prometidas pela forma enquanto elemento ideológico da literatura.

Para que se possa transgredir a dimensão formal do texto literário (e portanto,

romper com a ideologia presente), sua leitura deve considerar uma amplitude que

permita alcançar os índices das contradições materiais que os produzem. Índices

esses que voltam a se encontrar nos textos literários mediante a forma de conflitos,

desigualmente, resolvidos ao longo do corpo das obras de qualquer gênero da

literatura. Isto conforme se entende que os signos de coesão textual não devem ser

a preocupação básica durante o processo de investigação de uma leitura, mas, os

aspectos acima destacados como foco da leitura crítica e transformadora das
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concepções ideológicas veículadas na sociedade, através da literatura adotada

pelos leitores.

A abordagem pluralista aqui utilizada em relação ao modo de compreensão da

presença da ideologia na literatura e ao aspecto performático da leitura (como

prática crítica voltada para as mudanças sociais), guia suas estratégias

fundamentais de ação pelas seguintes concepções de texto literário, apontadas por

Fausto Neto (1979:59):

Ele é materialmente incompleto, chocante, incoerente, porque resulta de
uma eficácia conflitiva, contraditória de um ou vários processos não
superpostos que não deixarão nele, resolvidas, as contradições, salvo de
maneira imaginária. Sua configuração enquanto prática ideológica reside
no fato de que as contradições da sociedade, não podendo ser resolvidas
no plano social, impõem-se no plano simbólico com características
(ideológicas) literárias. Na realidade, estas contradições não são
puramente literárias, mas, ao contrário, são situações ideológicas que
cobrem todo o campo de luta de classes, por exemplo: as práticas
religiosas, jurídicas, políticas etc.

Nessa citação, que tenta caracterizar um texto literário, pode-se vislumbrar

também, alguns dos traços psicológicos típicos do ser humano (incompleto,

chocante, conflitivo, contraditório, incoerente, imaginário). É por esses traços

atribuídos aos humanos, que minam para a literatura, os modelos ideológicos de

humanidade e sociedade, expressos pela linguagem escrita que tenta consolidar

e/ou discutir certos valores em um mundo concreto e efêmero mais edificado pela

escrita que sempre permanece.
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Desse modo, a linguagem literária torna-se insinuante e própria para fertilidade

onírica. E assim, as sociedades, os grupos minoritários e certos indivíduos

particulares, são conduzidos “confortavelmente” pela literatura ao lerem e

perceberem através do colorido e da plástica da linguagem que nos enredos das

histórias muitos personagens vivem situações de injustiças sociais, de problemas

étnico-raciais, existenciais, entre outros semelhantes aos deles, mas que superam

de maneira “milagrosa ou mágica.” Então, os leitores dessa literatura, ao sentirem

necessidade, poderão enxergar uma esperança e se afogarem no sonho. Porém,

essas contradições só se resolvem no âmbito dos textos, pela forma literária e pela

forma das palavras.

Para tanto, há todo um trabalho simbólico-ideológico operacionalizado pela

especificidade da produção textual dentro da complexidade de um quadro

convencional do controle do leitor, marcando o jogo da luta de classes. Assim,

ocorre a condensação de idéias para “explicar” situações, e, portanto, buscar a

dissimulação dos fatos e com isso, oprimir aqueles que vivem uma realidade

indesejada. Porém, essa situação não é criada pela literatura propriamente dita, mas

pela ideologia do poder que constantemente recria sua estabilização para

institucionalizar-se, através da lógica da linguagem da literatura que cobre todo o

campo de luta de classes: jurídico, religioso, intelectual... e também educacional.

No campo educacional, a literatura pode ser utilizada como instrumento

ideológico de legitimação do poder, onde a palavra se torna um instrumento de vida

ou de morte numa luta de classes em que a escola fala e ensina em uma linguagem

contrária a das massas populares, sobretudo quando se trata do ensino de leitura.
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Pois a escola quase sempre desvia as reais funções da leitura de obras literárias,

visto que ela lança mão de regras, determinações, manipulações e tantos outros

meios que incutem a ideologia da classe dominante e inibem a crítica social e

política e o pleno desenvolvimento cultural e lingüístico. Tal negação faz emergir a

seguinte indagação: como seriam os processos pedagógicos de ensino de

literatura/leitura para a transformação social? A resposta dessa indagação fará parte

da presente abordagem quando serão sugeridas, no último capítulo dessa tese,

várias estratégias de trabalho com a leitura em instituições escolares.

Por essa razão, será apresentada, na parte II, capítulo (4), uma construção

teórico-prática sobre a estética da recepção literária, tomando-se, como pano de

fundo, as memórias de leituras e as identidades socioculturais de sujeitos leitores em

diferentes espaços socioculturais como suportes das aprendizagens e

desenvolvimento de práticas de leituras espontâneas na França, no Brasil e de

modo espacial, em Teresina-PI. O resgate dessas aprendizagens e dessas

experiências de outros sujeitos com a leitura em distintas épocas e espaços

constituem-se numa ferramenta que embasará a investigação sobre os modos como

se manifestam as práticas de leitura literária de indivíduos pertencentes a subgrupos

sociais e, em especial à Comunidade Cristo Rei, onde a população mais ampla

ainda não tem a leitura literária como valor.
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PARTE II

FORMAÇÃO DE LEITORES E EXPERIÊNCIAS DE LEITURAS

As experiências vividas, antecipam possibilidades

não concretizadas, expandem o espaço limitado do

comportamento social rumo a novos desejos,

pretensões e objetivos, abrindo, assim, novos

caminhos para a experiência futura

(Jauss)
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CAPÍTULO 4

LEITURA LITERÁRIA E IDENTIDADE SOCIOCULTURAL NOS DIFERENTES

MUNDOS DE SUJEITOS LEITORES

Para entender os processos sociais construídos pelos atores de nossa

sociedade contemporânea, que permitem o cultivo de práticas inusitadas de leitura

literária, tanto durante o período de formação escolar quanto após essa fase, se faz

necessário proceder, inicialmente, a uma contextualização historicobiográfica e

social das práticas de leituras desenvolvidas pelos sujeitos que revelaram suas

intimidades com a Literatura para além das propostas pedagógicas de suas escolas,

em diferentes épocas e em diferentes contextos socioculturais. Por isso, faz-se

nesse capítulo, um enfoque histórico-cultural sobre a sociologia da leitura literária e

dos diferentes modos de ler fora da escola e de suas pedagogias (formalizadoras de

normas e legitimadoras dos processos ideológicos para uma produção institucional

de suas leituras). Posto que esta instituição, embora tenha mudado as formas de

punir seus alunos, por suas práticas de leituras dessemelhantes àquelas propostas

nas salas de aula, ela ainda considera improváveis, grosseiras e, até mesmo,

rebeldes, e, portanto, reprovadas.
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Essa incursão histórico-cultural servirá de apoio para que se observe as formas

de apropriação e os meios de acesso aos materiais de leitura literária, desde uma

época já considerada moderna até os dias atuais, permitindo a realização de

inferências sobre os contrastes que vêm acompanhando a formação de um público

leitor de Literatura enquanto prática da mais alta relevância (para o prosseguimento

de outras atividades nos diferentes mundos de comunidades onde as letras

conquistaram o “status” e o poder simbólico da cultura de maior prestígio). Assim,

para conhecer tais meios de acesso e os modos de apropriação das obras literárias

pelos leitores (que se livram do controle e das previsões de significados dos textos

impostos pelos próprios autores e, principalmente, pelas escolas de cada estudante),

os recursos mais apropriados que eles oferecem são suas confidências encontradas

nas histórias do passado e do presente, com quem se dialoga aqui sobre os modos

de ler e os sentidos que puderam descobrir nas obras ao submetê-las aos desvios

semânticos e às imprevisões pragmáticas, típicas de quem lê com o espírito da

liberdade e do prazer num aprendizado particular que resultam em competências

muito diferentes daquelas de quem lê sob as determinações das instituições

escolares.

Todavia, essa proposta de uma história das práticas de leitura não terá o

sentido de apenas reunir um conjunto de situações e casos em que diversos

indivíduos famosos e outros comuns falam de um gosto literário particular e próprio,

e da realização de leituras pessoais conforme suas identidades socioculturais. Mas

tem como propósito primeiro, recuperar as circunstâncias e os modos pelos quais

essas práticas se constroem, para que se possa avançar numa análise dos aspectos

relacionados às identidades socioculturais que aproximam os leitores da Literatura e
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de suas leituras, proporcionando condições para que se faça o reconhecimento dos

traços dessas práticas culturais no cerne das concepções e dos suportes individuais

e coletivos criados pelos próprios leitores do passado e do presente.

Nesse sentido, passa-se a apresentar um mapeamento litérohistórico-

sociológico e antropológico que ajudará na contextualização e compreensão do

problema relacionado às possibilidades de formação de leitores de obras literárias

em contextos escolar e social indiferentes à valorização e ao cultivo dessas práticas

culturais. Para tanto, tomou-se os resultados de estudos e as pesquisas

desenvolvidas por especialistas do assunto, na seguinte ordem dos fatos a serem

relacionados a identidades sociocultural e memória do grupo de leitores estudados:

1) O aprendizado e as práticas de leituras literárias de leitores na França; 2) O

aprendizado e as práticas de leituras literárias de leitores no Brasil; 3) A leitura

literária numa comunidade teresinense.

4.1 O Aprendizado e as Práticas de Leituras Literárias de Leitores na França

Estudos sobre o aprendizado e o desenvolvimento das práticas de leitura

literária na França em diferentes épocas (entre crianças, adolescentes e jovens),

como os de Chartier (1996) e Chartier e Hebrard (1995), mostram que a história de

cada leitor e de suas leituras pessoais, apóia-se muito mais sobre os

questionamentos feitos pelos sujeitos leitores (e aprendizes dessa prática em seus

contextos extra-escolares e/ou após um longo período de freqüência a qualquer um

dos níveis de escolarização), que na própria instituição escolar. Pois os estudantes-

leitores não descobrem com a escola, uma ligação entre as obras literárias e os
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respectivos modos de ler, e os problemas pertencentes à difícil compreensão da

ordem do mundo. Com isso, os aprendizes ou leitores-escolares franceses, assim

como os brasileiros, vêem suas necessidades de leitura, ignoradas e, dessa forma,

muitos desistem da referida prática uma vez que a ideologia elitista da tradição

escolar como mostra Bourdieu em “A Excelência e os Valores do Sistema de Ensino

Francês” (1992), e o rigor das experiências clássicas dessa sociedade como uma

das maiores manifestações da literatura do mundo moderno, acabam inibindo o

gosto pelas leituras literárias em muitos leitores. Mas outros impelidos por grandes

necessidades de ler e por fatores e leis de ordem social, também quase sempre

ignorados pelo sistema de ensino, acabam buscando sozinhos no mundo, suas

próprias leituras que a escola desconhece ou não lhes atribui nenhum valor pelo fato

de não considerar, também, como leitura aquilo que “aparece espontaneamente

quando se vai ter tempo para não fazer nada, quando se vai ficar fechado sozinho

em  algum lugar”  (Bourdíeu e Chartier, 1996: 238). Na realidade, é preciso entender

que a necessidade de leitura enquanto distração e lazer é talvez a única

necessidade humana não social que um sociólogo pode reconhecer, uma vez que

mesmo tendo a sustentação de suas manifestações nos aspectos socioculturais que

constituem a identidade do sujeito com relação a leitura, sua realização ocorre no

plano individual caracterizando-se como um ato solitário socializável  e socializador

no pré e/ou no  pós-leitura.

Ao debater esse problema relacionado à dívida da escola com a Literatura e

com a sociedade (que reclama a ausência dos leitores por estes se restringirem a

pequenos grupos de indivíduos autodidatas, conforme eles mesmos relatarão
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adiante), e, partindo da realidade da França por ser um país literário por excelência,

Bourdieu diz:

O que me surpreendeu nos testemunhos de autodidatas que nos foram
relatados e que testemunham uma espécie de necessidade de leitura que,
de uma certa maneira, a escola destrói para criar, uma outra, de uma outra
forma. Há um efeito de erradicação da necessidade de leitura como
necessidade de informação: aquele que toma o livro como depositário de
segredos, de segredos mágicos (...), biológicos, educativos etc, que possui
o livro como um guia de vida, como um texto ao qual se pergunta a arte de
viver (...). Penso que o sistema escolar tem esse efeito paradoxal de
desenraizar esta expectativa (...) de profecia, no sentido Weberiano19 de
respostas sistemáticas a todos os problemas da existência. Penso que o
sistema escolar desencoraja essa expectativa, de uma vez, destrói uma
certa forma de leitura (Bourdíeu e Chartier 1996:241).

De acordo com Chartier (1996), o efeito de toda essa situação criada pela

escola (que nunca se consegue descrevê-la com fidelidade e profundidade), é

efetivamente espantoso quando é reconstruído através de testemunhas históricos

literários, como nos exemplos de experiência dos seguintes sujeitos (abaixo

relacionados) pertencentes ao contexto sociocultural francês (que se tornaram

famosos no cenário internacional, tendo por base suas práticas autônomas de leitura

literária cultivadas desde muito cedo na época em que viveram).

De acordo com Darnton (1996) Jean Jacques Rousseau em sua obra “Emílio”

propõe que uma criança aprenda a ler somente quando tiver vontade de desenvolver

esse aprendizado num estágio de maturidade que lhe permita tanto o aprendizado

19 A profecia de Max Weber como, parte de uma sociologia compreensiva, assim chamada por ele em
sua teoria social, demonstra que é necessário dar respostas áqueles que acreditam em algo capaz
de libertá-los e/ou satisfaze-los em relação ao que procuram, pensam, agem, sentem e vivem.
Aplicando-se a profecia Weberiana à compreensão das práticas de leituras literárias dos atores
sociais em fase de escolarização, percebe-se que esses sujeitos esperam encontrar na
Literatura/leitura, uma teodiceia que traga respostas para as diferentes emoções relacionadas aos
aspectos oníricos e do desejo inerentes à existência humana junto às injustiças e às imperfeições
da ordem do mundo no afã de suas ações e transformações.
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(sem sistemas/métodos fixos e sem exercícios artificiais) quanto o desenvolvimento

de práticas de leituras livres. Pois, foi assim que o próprio Rousseau aprendeu a ler,

conforme uma de suas declarações sobre o assunto: ”não sei como aprendi a ler;

recordo-me apenas de minhas primeiras leituras e o efeito delas em mim; é o

momento a partir do qual dato, sem interrupção, a consciência de mim mesmo”

(Rousseau, apud Darnton, 1996:151).

Assim, Rousseau aprendeu a ler e dominou a prática de leitura fora da escola,

sem fixação de métodos pedagógicos, e sem imposição/definição prévia de textos.

Rousseau criança aprendeu a ler numa relação afetuosa de convivência no lar com

seu pai, uma vez que pai e filho,

Liam-se, um para o outro, os romances deixados pela mãe após sua morte,
revezando-se,  discutindo,  juntos mergulhados  em  um mundo imaginário,
às vezes, da noite ao raiar do dia. “Vamos – nos deitar”, dizia o pai quando
as andorinhas anunciavam a manhã. (...) Esgotado o pequeno estoque de
romances, serviam-se da biblioteca do pai e do tio da Sra. Rousseau
(Darnton, 1996: 151 - 2).

Diante disso, podemos perceber que o ambiente cultural da família, associado

a uma pedagogia do afeto no lar, podem transformar uma criança num(a) grande

leitor(a), surpreendendo a própria escola com sua pedagogia, seus métodos e seus

textos de pouco ou quase sem valor para o educando que, por isso, não consegue

fazer representações dos mesmos. E, isso dificulta a formação de leitores(as) que

revelem a seguinte prática desenvolvida por Rosseau fora e sem orientações de

uma escola: “enquanto o  pai”,  relojoeiro, trabalhava em seu gabinete, o filho lia

Bossuet, Molière, La Bruyere, Ovídeo e  sobretudo Plutareo” (Darnton, 1996:152).
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Essas leituras de obras literárias Rousseau representava intensiva e,

oralmente, acompanhadas de discussões, de maneira muito íntima, a ponto de

considerá-las posteriormente à sua formação, como belas e importantes

recordações de sua infância/adolescência.  Foram as práticas infantil e adolescente

de leituras literárias livres que o tornaram, no futuro, um pensador moderno e um

clássico da Literatura universal. Conforme analisa Rosseau numa retrospectiva

autobiográfica sobre o processo extra-escolar que lhe fez leitor, essa prática de

leitura literária fora de qualquer instituição escolar, permitia-lhe o delineamento de

duas tendências: a) uma que lhe formava noções bizarras e romanescas sobre a

vida humana, oferecendo-lhe experiências e reflexões que jamais o deixaria sem

uma prática permanente de leituras de obras literárias ao gosto desse leitor; b) Outra

que lhe jogava de corpo e alma na leitura de obras como “As vidas paralelas” em

que o menino Rosseau avaliava e absorvia idéias que contribuíram com a formação

de  seu espírito republicano.

Ainda sobre sua formação de leitor literário longe da escola, onde podia

escolher obras que lhe pareciam interessantes, e ler ao seu modo e ao seu prazer,

Rosseau faz a seguinte declaração:

Dessas interessantes leituras, das conversas que ocasionavam entre meu
pai e eu, formou-se esse espírito livre e republicano, esse caráter
indomável e orgulhoso, que não tolera julgo, nem servidão, e atormentou-
me todo o tempo de minha vida... (Rousseau, apud Darnton, 1996: 152).
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Jean-Paul Sartre nos oferece sua experiência sobre os processos e as

condições reais que lhe tornaram leitor de Literatura antes de freqüentar uma escola.

Nesse sentido, Fraisse; Pompougnac; Poulain (1997), verificam em suas

investigações, que o aprendizado da leitura do pequeno Sartre e sua formação de

leitor literário foi constituída por três momentos que lhe introduziram no mundo da

Literatura:

 1º) Inicialmente o pequeno Sartre ao conviver com o mundo adulto burguês,

culto (onde os livros eram de princípio objetos de adorno e parte do cotidiano do lar

e da família), percebe a escrita e, principalmente, a Literatura e passa a sentir o

desejo de experimentá-las e descobri os seus sentidos, desde os primeiros anos da

sua infância.  Assim, Sartre mesmo, ainda, “sem saber ler” simulava a leitura de seu

avô (escritor) e de sua mãe, de quem herda a cultura literária20. No chão da sua

infância os livros se lhe apresentavam como objetos de culto e até mesmo de uma

liturgia profana. É nesse sentido que Sartre fala sobre essas lembranças num relato

de suas recordações de infância, onde declara:

Todos os dias eu assistia a cerimônias cujo sentido me escapava: meu avô
(...) manejava esses objetos culturais com uma destreza de oficiante.  Eu o
vi milhares de vezes erguer-se com um ar ausente, dar a volta, à mesa,
atravessar o cômodo em duas passadas largas, apanhar um volume sem
hesitar, sem se dar tempo para escolher, folheá-lo, retornando à poltrona,
com um movimento combinado do polegar e do indicador, e, em seguida,
logo que sentado, abri-lo com um gesto seco, “na página certa”, fazendo-o
estalar, como um sapato (Sartre, apud Fraisse; Pompougnac, Paulain,
1997:17).

20 Conforme a Sociologia das práticas culturais, a leitura é uma arte de fazer com que se herde mais
do que se aprenda. Já para a Psicologia a leitura como prática cultural seria um processo de
confirmação de uma cultura e a progressão dessa num mesmo campo (cf. Fraisse; Pompougnac;
Paulain, 1997).
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 Essa liturgia do livro e da leitura cerimonial cultuada tradicionalmente no

ambiente familiar pelo avô de Sartre, produziu no neto um processo bem

compreensível de identificação do menino com os livros e com o cultivo das práticas

de leitura desde a sua mais tenra infância. O início do referido processo da

construção de sua identidade com relação à cultura literária, foi assim caracterizado

pelo Sartre maduro, filósofo e escritor ao refletir sobre sua infância:

Eu ainda não sabia ler, mas já era bastante esnobe para exigir ter meus
próprios livros.  Meu avô fez uma visita ao seu editor velhaco e conseguiu
ganhar de presente Les Contes, do poeta Maurice Bouchor, narrativas
extraídas do folclore e adaptadas ao gosto infantil por um homem que, dizia
ele, conservara olhos de criança: Quis começar imediatamente as
cerimônias de apropriação. Peguei os dois pequenos volumes, cheirei-os,
apalpei-os, abri-os negligentemente na “pagina certa”, fazendo-os estalar.
(...) Tentei sem maior sucesso trata-los como bonecas, nina-los, beija-los e
bater neles.  Já quase em lágrimas, acabei por coloca-los no colo de minha
mãe (Sartre, apud Fraisse, Pompougnac; Poulain, 1997: 18).

Ao imitar seu avô lendo, a criança fracassa por não conseguir o entendimento

desejável.  Diante disso, recorre à sua mãe (a jovem viúva Anne Marie), que lê os

livros para ele, e assim, descobre que se tratava da mesma história por ele

escutada, muitas vezes, quando sua mãe limpava seu rosto. Aquela história lhe fazia

sentir cheiro de sabão e água-de-colônia, diz Sartre (cf. Fraisse; Pompougnac;

Poulain, 1997).  Então, esse episódio narrado por Sartre sobre suas experiências

como criança que não conseguia ler ou descobrir completamente uma leitura

sozinho, revela que a mediação (da leitura) procedida pela família entre o

menino e os livros, torna-se fundamental para que ele sinta a sensação de

possuir, realmente, tais objetos.  E, assim, o pequeno menino tem acesso à

Literatura e desenvolve cedo uma identificação e o gosto pelas letras.
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 2º) Após a percepção do uso e do valor das obras literárias como objeto de

lazer, entretenimento, diversão,... sonho e fantasia, o pequeno Sartre passa

efetivamente para um segundo momento de seu convívio com a Literatura. Era a

etapa da leitura materna, em voz alta reconduzindo o menino aos horizontes da

Literatura, através de histórias que apresentavam ao garoto, criaturas, como:

lenhadores, fadas... seres sobrenaturais e tantos outros. Dessas narrações

oralizadas pela mãe diante do filho, as palavras transmitiam cores às coisas,

transformavam ações em ritos e acontecimentos em cerimônias. O que muito

impressionava esse ouvinte da leitura literária em relação a cada história, era a

beleza do livro, conforme o Sartre adulto comenta:

Dele saíam frases que me davam medo: eram verdadeiras centopéias, que
expeliam  desordenadamente sílabas e letras, esticavam ditongos, faziam
vibrar  as consoantes duplas; cantantes, nasais, entrecortadas por pausas
e suspiros, ricos em palavras desconhecidas elas se encontravam com
elas mesmas e com seus meandros,  sem se preocupar comigo:  às  vezes
desapareciam antes que eu as pudesse compreender; outras vezes, eu já
havia entendido e elas continuavam a rolar nobremente para o final,  sem
omitir  sequer uma única vírgula (Sartre, apud Fraisse; Pompougnac;
Poulain, 1997:19).

A partir da audição de histórias literárias lidas e dedicadas pela mãe ao

pequeno Sartre, bem como das observações dos gestos e das palavras do avô

diante dos livros, surge sua percepção da especificidade da Literatura. Estava,

então, feito o definitivo encontro de um menino com o cosmus da cultura literária

escrita, uma vez que, flui sua sensibilidade estética, ajudando-lhe a evoluir para um

novo estágio de formação do leitor literário.
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 3º) No momento de percepção da natureza estética da Literatura o pequeno

Sartre vai aos poucos admitindo a emoção existente em cada livro e em cada

história.  E com o tempo acabou encontrando o prazer no “clic” da leitura que lhe

arrebatava de si. Ele havia aprendido a solidão e o prazer da leitura, assim como a

magia dos infinitos espaços imaginários existentes nas obras literárias e nos seus

pensamentos.

Esse aprendizado de prazer estético provocou no Sartre, criança ouvinte de

histórias, um ciúme de sua mãe leitora dos livros de que ele tanto gostava, e por isso

resolveu tomar seu papel. Desse modo, o pequeno passou a tentar suas próprias

leituras como que contando uma história numa aula particular para si mesmo em

ambientes solitários de sua casa.  Foi esse aprendizado de prazer estético que lhe

deu autonomia e liberdade de ler sozinho, o que resultou o seu afastamento dos

modelos familiares de leitura, tornando-se um grande leitor antes de freqüentar uma

escola.  No entanto, quando seu avô o apresentou ao Liceu Montaigne, como um

menino muito adiantado em relação à sua idade, a instituição ao contrário do que se

espiravam, adotou um simples teste de ortografia e admitiu o garoto na décima série,

revelando, portando, toda a incapacidade que a escola pode ter, de reconhecer as

competências de leitura e outras habilidades dos seus alunos.

Michel Ragon: oriundo de uma família de empregados domésticos que trocou a

zona rural da província de Vendéia na França pela capital deste país (Paris) no início

do século passado (XX). Seus avós esforçaram-se em dar uma educação melhor

que a deles à filha, para que ela pudesse evoluir, socialmente, principalmente, em

relação à possibilidade de conseguir se casar com um rapaz de condições
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financeiras superiores à de sua família, o que realmente aconteceu; pois, o pai

arranja para a filha um noivo militar que ela nem conhecia. Senão, posteriormente,

através de cartas, até a realização do casamento. Do casamento nasce Michel

Ragon já distanciado do seu meio social de origem. Contudo, embora sua mãe

tivesse alcançado um pouco de escolarização e seu pai ocupasse na sociedade a

posição de um militar (de pouquíssimas letras), Ragon enfrenta muitas dificuldades,

tanto econômicas quanto sociais e culturais, visto que, após a primeira guerra

mundial, o pai de Ragon, ao sair do quartel de polícia, não consegue emprego, por

falta de qualificação profissional que não obtivera no exército. Mesmo assim Ragon

consegue transpor os seus próprios limites, através da força e do desejo de encontro

com o encanto de uma vida possível nas páginas dos livros lidos, fervorosamente,

por sua mãe21, tornando-se um exímio leitor de obras literárias ainda na sua

adolescência.

Essa prática de leitura literária “herdada de sua mãe e desenvolvida por Ragon

no seio de uma família simples e humilde elevar-lhe-ia no futuro, uma inspiração que

o transformou num dos brilhantes escritores francêses do século XX. O alcance de

sua condição como leitor efetivo chegou-lhe propriamente pela convivência com a

mãe que reencontrando a solidão em sua juventude por ocasião da ausência do

marido, preenche o vazio dessa ausência com “bulimia na leitura”. É nesse espaço

de solidão e muita leitura que a relação mãe-filho se fortalece através das práticas

de leituras compartilhadas entre si. O leque de obras disponíveis era muito restrito,

21 As cartas da mãe de Ragon, enviadas por ela ao noivo que não conhecia e que estava aquartelado
em Marselha, foram guardadas pelo militar e, no futuro, o filho encontrando-as, percebe a
existência de um modo de comunicação estabelecida por sua mãe com seu pai (quando jovens),
através da Literatura. Uma vez que, lendo essas cartas, o filho verifica que ela usava o filtro de
suas leituras de obras literárias como forma de perceber e avaliar o futuro marido. Assim, o estilo
com que se expressava era o de uma cultura de empréstimo, como no caso do emprego da
metáfora do “belo militar” tomado por empréstimo do romancista Pierre Loti (cf. Fraisse;
Pompougnac; Paulain (1997).
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isto por razões financeiras, mas também por hesitações em aventurar-se fora do

universo das obras familiares e sempre relidas em decorrência de uma identificação

com essa literatura disponível e já experimentada, como os textos de Pierre

L’Ermíte, Delly, Pierre Loti e outros.

Fraisse; Pompougnac; Paulain (1997) dizem que mãe e filho vão para a cidade

de Nantes à procura de trabalho e lá encontram muitas dificuldades e,

principalmente, solidão, mas encontram também um emprego de vigia de

apartamentos vazios onde liam intensamente e, assim, o garoto Ragon pôde ampliar

seu campo de leituras. Sobre seu encontro com os livros, que lhe permitiu a

formação e a consolidação de uma prática de leitura de obras literárias, o próprio

Ragon citado pelos pesquisadores anteriormente mencionados, diz:

Logo que se chegava a um desses apartamentos, partia à procura de
novos livros (...) Ah! Que orgia! (...). Passávamos, minha mãe e eu, as
metades das noites lendo (...). tanto eu quanto ela ficamos tão cativados
com o que líamos que o mundo da vida cotidiana já não nos importava
mais (Ibidem, p. 26).

A mãe de Ragon tinha grande paixão por Rousseau. Por isso, ela ensina ao

filho a gostar desse autor e quando o via lendo obras do referido escritor, como

“Rêveris du  promeneur solitaire , La Nouvelle Héloise, Émile”... ela ficava contente

e às  vezes até tomava o livro das mãos do rapazinho e lia em voz alta. Mãe e filho

se identificavam com Rousseau porque viam na obra do escritor uma sombra da

solidão com a qual viviam grandes experiências e viam também a força das idéias

que iriam transformar suas vidas para sempre. Em suas leituras o garoto Ragon diz
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que buscava dar-se diversões, doces e simples distração dos seus infortúnios e

gozo devido sem dificuldades e, assim ele reconhece as contribuições da Literatura

para a felicidade da vida humana.

No decorrer do tempo, as práticas e o gosto de leitura de Ragon vão se

distanciando progressivamente daquelas de sua mãe, uma vez que ela agora

repreendia o filho por ler demais, por gastar muita eletricidade e por ele se dedicar a

uma Literatura considerada por sua mãe, como más leituras. Isso porque, para ela, a

leitura ficou limitada apenas como forma de diversão apesar de toda a sua paixão

devotada à Literatura, enquanto seu filho descobrira que a leitura literária se constitui

num meio aquisitivo de conhecimentos (lingüístico, político, filosófico, sociológicos...)

e que esses conhecimentos/saberes poderiam ser uma forma de ascensão social

(junto ao sistema econômico capitalista vigente) para pessoas de classes menos

favorecidas como a deles. Por isso, o jovem rapaz gasta o seu pequeno salário na

compra de obras da Literatura clássica, de Homero a Baudelaire... Hachete e

Larousse que podiam ser comprados em brochura, muito baratos (a preço de um

copo de vinho na época). Desse modo, Ragon consegue multiplicar e diversificar a

quantidade de obras literárias lidas, fazendo crescer aquele pequeno capital cultural

adquirido no seu meio de origem.

Assim, de pequeno leitor preso aos limites de pouquíssimos livros, o jovem

Ragon passa a ser um grande leitor de obras literárias variadas e famosas,

modificando toda a sua relação com a escrita e principalmente com a Literatura ao

construir um novo horizonte de expectativas diante das obras literárias e de suas

leituras. Depois, em pouco tempo, inspirado em Rousseau ele encontra o eco de sua
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própria vocação acalentada secretamente: ‘Ser escritor’. Em todo esse processo de

formação do menino/jovem leitor que culmina com sua vocação de escritor, a escola

foi ausente por não ter parte, diretamente, nessa história.

François Mauriac: oriundo da província de Guyenne (França), filho de família

burguesa e comerciante.  Antes dos seus dois anos de idade perde o pai ficando na

companhia da mãe que pertencia à tradição católica jansenista. Mauriac cresce e

permanece ligado à sua família respeitando a educação recebida, o que resulta no

apego aos livros herdados. Esses livros eram poucos, em decorrência tanto da falta

de interesse do seu meio de origem pela cultura literária, quanto da censura exercida

pelas mulheres católicas no espaço social em que vivia.

Em relação à falta de interesse pelas práticas de leitura literária em seu

universo de convívio social, Mauriac evoca num livro (MAURIAC apud FRAISSE;

POMPOUGNAC; POULAIN, 1997:22) por ele publicado sobre suas recordações de

infância, a existência da não-leitura, através da figura de um primo caçador de

pombos, ao declarar: “duvido que ele leia: para ele, um livro é como qualquer

outro...” . No que se refere à censura de muitos livros estabelecida pelas senhoras

católicas da sociedade aristocrática a que pertencia o menino Mauriac, ele mesmo já

adulto e escritor, diz que esse fato contribuiu diretamente com a produção da

raridade das obras literárias que herdou da família e, principalmente, do pai,

tornando muito afetuosa a relação entre aquele menino e os livros.

Foi nesse contexto que as obras literárias se tornaram precisas para um garoto,

a ponto de guardá-las em suas saudosas lembranças, conforme ele declara muitos
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anos depois: “eu tinha um livro na bolsa de caça, quase sempre um Balzac, de uma

edição que pertencera a meu pai, e que fora publicada quando Balzac ainda vivia,

com  títulos que não encontro nas obras completas”. Ainda sobre suas leituras a que

sempre estava ligado no período da infância e da adolescência, Mauriac comenta:

“talvez, afinal, não tenha sido a Alfred de Musset que eu permanecia fiel, mas à

seleção de poemas encadernada em pelica verde que esqueci num banco quando

tinha meus dezesseis anos, e que a chuva de outono penetrou lentamente,

manchando-a para sempre” .

O horizonte cultural de origem de Mauriac aparece sempre presente nas

associações que ele já adulto fazia entre certas obras literárias lidas por ele na

época de sua infância, e os lugares onde viveu a emoção de cada leitura. Para ele,

reencontrar um desses livros é reencontrar sua infância nas mais doces lembranças.

Nesse sentido, diz: “basta-me a primeira frase do primeiro capítulo: Eu sou uma

criança enjeitada...” para que este acorde me introduza numa sinfonia singular.

Revejo o livro gasto que eu levava ao fundo do parque e as palavras a lápis na

página, e do qual meus irmãos tanto riram”.

François Mauriac revela que toda a sua prática de leitura desenvolvida antes de

freqüentar a uma instituição de ensino, não fora reconhecida pela escola. Pois, a sua

capacidade como leitor e os seus conhecimentos adquiridos com e sobre a

Literatura, foram ignorados quando ele ingressou no processo de educação formal.

Para ele, essa teria sido a sua primeira experiência com a injustiça experimentada

ao entrar para a escola, conforme observa:
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Eu era sempre o último, mesmo em leitura, eu, que passava o tempo
lendo! O sentimento de injustiça me fez cuspir no boletim semanal e eu o
esfregava com o lenço para apagar esse injusto último lugar, até que furei
o papel. Não deixaram de me dizer que esse tipo de histórias acaba
levando um homem à prisão (Mauriac, apud Fraisse; Pompougnac;
Paulain, 1997: 30-31).

Contudo, o educando supera as dificuldades encontradas na escola, a partir de

sua herança cultural que lhe permitiu uma aprendizagem social da  leitura e um uso,

particular da Literatura. Embora a escola de Mauriac imponha-lhe obras e leituras

que contrariaram suas concepções e interesses já formados, ele consegue continuar

sendo leitor de obras literárias fora da instituição escolar. Essa capacidade de resistir

a uma pedagogia que nivela o gosto literário dos alunos e determina a compreensão

de uma obra possibilitou a consolidação do leitor e o desenvolvimento de um estilo

de escrever resultando no encontro de François Mauriac com a profissão de escritor

e com o sucesso que o levou ao prêmio Nobel de literatura.

A história da formação literária de Simone de Beauvoir não está ligada à

pedagogia escolar, mas diretamente a uma prática social de leituras compartilhadas

em família. O principal mediador nesse processo de aprendizagem e formação do

gosto pela leitura literária da atriz quando criança e adolescente, foi seu pai22 que lia

apaixonadamente os grandes clássicos para sua família, espaço este onde Simone

aprendeu a amar a magia da leitura e viver feliz no calor do lar e na fantasia da

Literatura, conforme relata em suas memórias: meu pai nos lia Le Voyage de

Monsieur Perrichon, ou então nós líamos lado a lado, cada um para si. Eu olhava

22 Quando era jovem, o pai de Simone passava noites inteiras lendo obras de autores da sua
afinidade.  Lia Daudet, Bourget, Lemaitre, Maupassant… De origem quase aristocrática, porém
falido e obrigado a trabalhar e viver de maneira modesta fez da sua grande paixão pela literatura o
seu único luxo; e mais tarde quando se tornou chefe de família passa a compartilhar suas leituras
com a esposa e suas filhas.
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meus pais, minha irmã e sentia um agradável calor no peito. “Nós quatro!”, dizia-me

com emoção. E pensava: “Como somos felizes!” (Beauvoir, 1976:100).

Toda a lembrança de Simone de Beauvoir, referente a sua descoberta da

Literatura, está ligada à imagem paterna e constitui-se num eco de saudade dos

momentos de plenitude e de alegria vividos, através da leitura em voz alta

compartilhada pelo pai.  Suas recordações sobre ele evocam-lhe gestos de leitura e

a presença da cultura literária, conforme relata:

Desde bem pequena, ele me subjugara por sua alegria e loquacidade; ao
crescer, aprendi a admirá-lo de modo mais sério; maravi-lhei-me com sua
cultura, com sua inteligência, e seu bom senso infalível. Em casa, sua
preeminência era óbvia: minha mãe, oito anos mais nova que ele, a
reconhecia de bom grado; fora ele quem a iniciara na vida e nos livros. (...)
Ele lia, em voz alta, Les orígines de la France Contemporaine, de Taine, e
o Essoi sur L inégaté des races humaines, de gobineau (Beauvoir,
1976:100).

Nesse relato autobiográfico da autora, o aprendizado da leitura e o cultivo da

cultura escrita aparecem, também, como herança adquirida no lar por meio de uma

iniciação particular e cuidadosamente à luz de uma pedagogia paterna. O ensino

afetuoso do pai que, precocemente, transformara Simone de Beauvoir numa leitora

abnegável, foi assim descrito por ela:

Sob uma capa de delicado fustão negro, uma pequena antologia: um
evangelho de Coppée; Le panting de La petite Jeanne, de Brinville; Helás!
Si j avais sul, de Hégésippe Moreau; e alguns outros poemas. Ele me
ensinou a recitá-los no tom apropriado. Leu para mim em voz alta, os
clássicos Ruy Blas e Hernani, as peças de Rostand, histoire de la
Littérature Française, de Lanson, e as comédias de Labiche. Eu lhe fazia
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muitas perguntas, que ele respondia sempre de bom grado (Beauvoir,
1976:51-2).

Essa relação pedagógica que proporcionou a Simone um aprendizado com e

da leitura literária no ambiente da família era sustentada pela veneração de seus

pais à cultura escrita. Nesse ambiente, as leituras de obras literárias e outras, eram

regulamentadas por permissão e proibições, tornando essas práticas sem escolha,

ou seja, impostas. A censura, portanto, contrasta com a profusão das consideradas

boas leituras, incentivadas e praticadas, sobretudo, no meio de comunidades

católicas. Contudo, as proibições feitas pela família em relação a certas leituras,

embora sejam inicialmente compreendidas e aceitas, pouco a pouco, dão lugar à

curiosidade da garota.

Simone, cheia de curiosidades e seguindo o exemplo de uma prima que

desobedecia a censura e corria o risco de ler às escondidas, passa a se abastecer

de livros a seu gosto na biblioteca do pai que não era fechada a chave. Assim, lia

até tarde da noite e os livros proibidos ela escondia embaixo do colchão. A evasão e

o prazer nas “leituras transgressoras” aumentavam com o medo de ser descoberta,

sendo esse o modo através do qual passa a criar um mundo particular sobre sua

pessoa, escapando às normas e valores de seu meio social.

A leitura de livros proibidos foi a primeira forma de ruptura de Simone com os

limites de uma tradição, embora não questione a educação recebida, pois de

princípio conserva os valores herdados.  Essas leituras de obras não recomendadas

pela sociedade (família, igreja e escola) foram apenas um primeiro meio e um

primeiro motivo de todo o processo de sua liberação. Tais leituras enquanto material



184

de elaboração de um universo pessoal e impulsionador desta liberação, tiveram a

função de instrumento que lhe abriria o mundo.

O gosto pela leitura, herdado do pai, ao se transformar num “vício” solitário,

oculto, impune e “perverso”, passa a exigir novas curiosidades de leitura. No

entanto, para prosseguir com a ampliação do seu campo de leituras, Simone buscou

apoio social e intelectual em outras fontes fora do lar, de modo que pudesse superar

a cultura conformista e sectária do seu meio de origem. Assim, a jovem passa a

tomar empréstimos de obras aos amigos de sua idade, tornando possível o que ela

chamaria, depois, em suas memórias, de revelação perturbadora da leitura

contemporânea e de “livros verdadeiros” que lhe deixaram atônita, conforme declara:

Fiquei perturbada, deslumbrada, excitada. Afora as raras exceções que já
mencionei, considerava as obras literárias como monumentos, que eu
explorava com maior ou menor interesse, e que, às vezes, até mesmo
admirava, mas que não me diziam respeito.  De repente, homens de carne
e osso me falavam, junto ao ouvido, deles mesmos e de mim; exprimiam
aspirações, revoltas que eu não soubera formular, mas que agora
reconhecia (Beauvior, 1976:258).

De acordo com a própria Beauvoir (1976), a trajetória de sua formação

completa como leitora de obras literárias fez o seguinte percurso: primeiro o

aprendizado e a prática de leituras compartilhadas no lar com o pai, depois, o

acesso à biblioteca Cardinale proporcionado pela mãe que lhe concede uma

assinatura pessoal para escolha de obras nessa instituição e, a seguir, a utilização

da biblioteca do também jovem e primo, Jacques; e finalmente ela recorre a

biblioteca pública de Sainte Geneviève e se filia, ao mesmo tempo, à “Casa dos
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amigos dos Livros”. A partir daí, a referida jovem entra em bulimia de leitura e

entusiasmo pela Literatura, pondo-se a querer compartilhar seus conhecimentos e

percepções com outras pessoas: “quando eu lia nos jardins do Luxemburgo e

alguém se sentava no meu banco e puxava conversa, me apressava em responder”

(Ibidem: 273).

Frente a um novo repertório muito diversificado de obras, Beauvoir alcança alto

nível de maturidade como leitora e, então, modifica sua prática de leitura ao aspirar a

totalidade do real. Isto lhe direciona rumo ao equilíbrio e ao ideal do estado de graça

da leitura. Depois dessa etapa feliz de leituras em que buscava harmonizar sua

cultura de origem com a socialização de outros universos bem variados em termos

de valores, ela passa para o palco das leituras críticas que ameaçam abalar as

estruturas das ideologias culturais internalizadas na sua família e na sociedade

conservadora.

Nesse período, Beauvoir mergulha na literatura: maçãs e livros proibidos eram

alimentos prediletos o dia inteiro. A jovem de quinze anos já descrente da fé que

professara, anteriormente, leu na época o estranho idílio de um homem e de uma

pantera do proibido Balzac. A leitura para ela substituía a oração de outrora e as

obras “profanas” são elevadas na condição de Bíblias. Nesse sentido transcreve,

resumos de suas leituras preferidas em seu diário intimo. Ler, então, não seria mais

um fenômeno de conhecimento e/ou de simples fortalecimento cultural. Ao contrário,

se torna uma busca de superação de uma tradição conservadora de sua

comunidade de origem.  Assim, o modelo de leitura calcada na religião e numa

cultura fechada, quebra-se e dá origem a um vasto horizonte de leituras com
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repertório infinito... que se combina com o desejo e o gosto de uma prática intensa

de leituras heterogêneas nascidas de uma nova identidade sociocultural.

4.2 O Aprendizado e as Práticas de Leituras Literárias de Leitores no Brasil

Após uma abordagem histórico-biográfica num país de tradição literária onde se

mostraram situações em que crianças comuns aprenderam a ler e se tornaram

jovens  e brilhantes leitores fora de suas escolas, passar-se á demonstrar algumas

experiências do referido aprendizado e da realização dessas práticas no contexto da

realidade brasileira. A esse respeito convém lembrar que no Brasil o ensino de

leitura nas escolas, é historicamente marcado por uma pedagogia muito limitada em

termos de usos de obras literárias variadas e compatíveis com as buscas e com as

necessidades socioculturais e psíquicas dos educandos. Isto por diversos fatores de

ordem política, econômica e cultural, entre outros que resultam numa pedagogia da

privação da leitura literária.

Em relação às circunstâncias que comprometem o ensino escolar de leitura

para a formação de uma sociedade leitora de obras literárias, Araujo (1999:61) ao

apresentar resultados de pesquisas sobre o assunto, comenta:

A maioria das escolas impõe a seus alunos o reconhecimento efetivo de
suas sanções, conseguindo simular o verdadeiro objetivo dos artifícios e
mecanismos das condições sociais que determinam a adoção dessa
pedagogia da privação,  conduzindo grande parte dos alunos ao fracasso
em leitura.
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A pedagogia da privação ressaltada por este pesquisador refere-se à negação

ou ausência da dimensão onírica, tanto na oferta de Literatura nas escolas, quanto

na adoção dos modelos de leitura, bem como nas relações pedagógicas entre

profissionais do ensino e estudantes. Este fato rouba a construção dos sonhos e a

fantasia de crianças e adolescentes que necessitam de tais elementos para formar o

gosto pelas leituras de obras literárias e para a conquista dos seus ideais de vida. É

por essa falta de apoio às fantasias e sonhos das populações infantis e juvenis (que

se encontram em fase da construção de identidades e de um mundo particular), que

muitos dos referidos sujeitos vão buscar identificação com a leitura de Literatura fora

da escola, conforme se destaca algumas experiências representativas dessa

realidade no Brasil.

De acordo com as investigações de Moura (1994), o aprendizado e as práticas

de leituras literárias de Manuel Bandeira, teve grande influência paterna. Essa

pesquisadora diz que o pai de bandeira ensinava-lhe as trovas populares, coplas de

zarzuelos, couplets de operetas francesas, versos de toda sorte. E, assim, na

companhia do pai o menino ia se embebendo da idéia de que a poesia estava em

tudo: nos amores, nos objetos, nas coisas lógicas, nas disparatadas... o próprio pai

do pequeno bandeira era um grande improvisador de nonsenses líricos.

Em suas memórias o poeta diz que seu primeiro contato com a poesia sob

forma de versos foi, provavelmente, através das cantigas de rodas, contos de fadas

e histórias da carunchinha. Da época ele enfatiza o conto “A madrasta” do qual tinha

uma lembrança nítida de uma menina enterrada viva.
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Ao falar de suas impessões poéticas da primeira infância (antes de freqüentar

uma escola), Manuel Bandeira cita os seguintes livros de imagens como primeiras

obras literárias infantis lidas por ele:

João Felpudo, Simplício Olho pro Ar, Viagem à Roda do Mundo numa
Casquinha de Noz. Para este último, Bandeira dá um destaque muito
especial, dizendo que foi através dele que adquiriu a noção de haver uma
realidade mais bela, diferente da realidade cotidiana; coloca ainda que a
página do macaco tirando cocos para os meninos despertou o seu primeiro
desejo de dar asas à imaginação.  Na sua opinião, já era um prenúncio de
“Pasárgada” (Moura, 1994:105).

Em seu livro Itinerário de Pasárgada (1957) Bandeira lembra que a cantata

“DIDO” do autor Garção foi outra obra que fizera as delícias de sua infância,

iniciando-o na leitura literária da sua língua. Esse livro seu pai o fez decorar de uma

maneira que pudesse encontrar a emoção da forma pela forma.  Foi assim que o

pequeno Bandeira descobriu o prazer estético ao repetir, deleitosamente, certos

versos de beleza puramente verbal.

A introdução de Manuel Bandeira no mundo das histórias infantis, bem como

sua iniciação à leitura de obras literárias da língua materna e de língua estrangeira,

foram sempre conduzidas por pessoas de grande significação na sua vida que

contribuíram, naturalmente, e de forma decisiva para a formação do leitor de

Literatura e do poeta que se tornou.  Foi desse modo que se constituiu leitor de

poesia ainda cursando o antigo ginasial (correspondente, hoje, às quatros últimas

séries da Educação Fundamental). Nesse período, Bandeira se envolveu com a

poesia na casa do seu tio Cláudio da Costa Ribeiro onde lia livros de poesias de
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vários autores como Lucilo Bueno, e de Sousa da Silveira de quem foi grande amigo

e com quem sentiu nos celebres escritores do passado, “o gênio da língua”,

tornando-se uma lição preciosa para a sua experiência poética.

Ao relatar suas memórias, Bandeira lembra das várias maneiras como ele foi

influenciado durante o período de sua formação de leitor literário e, especialmente,

de poesias, destacando as seguintes obras poéticas lidas (e respectivos autores), e

revelando situações significativas para esse processo de aprendizagem, conforme

escreveu:

Outros poemas que fizeram época na minha experiência poética  desses
anos de  formação  foram: “La Chanson de mal-aimé” de Guillaume
Apolllinaire, a primeira revelação para mim  da nova poesia, o “Plenilúnio”,
de Raimundo Correia,  o poema em prosa “La Poterne du Louvre e
Gaspard de La Nuit”,  de Louis  Bertrand (eu e meu pai fazíamos grandes
pagodeiros pela manhã no meu quarto de doente, representando ao vivo,
para ninguém, o diálogo  do poema) três ou quatro sonetos de Camões
(“Afonso Lopes de Almeida foi quem me deu a conhecer Camões
Sonetista,  presenteando-me o  livro Paroles pour les jeunes gens de guy-
Charles Cros... sobre os sonetos de Camões”) (Bandeira, 1957:28).

Ao falar da época de sua escolarização, Bandeira evoca a lembrança de um

livro denominado “Cuore de De Amicis” na tradução de João Ribeiro. Ele diz que

este era o livro de leitura adotado em sua classe na época em que esteve semi-

interno no colégio de Virgínio Marques Carneiro Leão, à Rua da Matriz. Aquele não

era para ele, um livro de estudos como a escola queria, mas o tinha como a porta de

um mundo onde se misturavam sentimentos com a intuição terrificante das tristezas

e maldades da vida conforme revelam suas memórias. Sobre esse livro para leitura

adotado por sua escola e tomado por ele como companheiro de solidão no semi-
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internato, convém ressaltar que foi o primeiro lido com seus próprios olhos,

proporcionando-lhe intensa emoção. Isso demonstra tanto uma grande limitação de

obras para leitura, quanto a determinação de um modelo pedagógico restritivo do ato

de ler impostos pela escola que acaba por retardar as práticas de leituras dos

educandos e suas experiências estéticas com a Literatura. Diante dessa situação é

que Bandeira acredita na sorte de poder, contar entre seus mestres, com o professor

Silva Ramos desde os primeiros anos de ginásio e com o poeta e amigo Sousa da

Silveira que lhe ensinaram a gostar de Camões. Aprendeu de cor os principais de

“Os Luziadas” e os declamava, para si mesmo, com ênfase.

Durante o período de formação do seu gosto pela leitura, Bandeira diz que seu

pai dava-lhe a ler livros da área de desenho para que despertasse o interesse pela

arquitetura. Assim, via e lia criticamente com o pai, diversos livros de reproduções

das grandes obras-primas arquitetônicas do passado. A estratégia funcionou porque,

depois, o jovem Bandeira resolve matricular-se na Escola Politécnica de Engenharia-

Arquitetura, em São Paulo, mas no final do primeiro ano adoece e abandona a

Arquitetura para sempre. Agora, a poesia que era na sua vida, apenas uma

diversão, passou a ser também necessidade.

Nessas circunstâncias, a influência das leituras literárias realizadas na sua

infância e adolescência fortaleceram a vocação de poeta, juntamente com a música,

conforme declara: “não há nada no mundo que eu gostei mais do que a música.

Sinto que na música é que conseguiria exprimir-me completamente” (Ibidem, 41).

Portanto, o gosto pelas leituras literárias e suas experiências vivenciadas através de

práticas orientadas por pessoas de grande importância em sua vida, bem como a
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sensibilidade pela música como expressão e inspiração, o conduziram rumo ao

campo da Literatura.

Conforme Lacerda (2003), a escritora Dupré era filha de uma família do interior

de Sorocaba – SP. Seus pais, embora sem muitos recursos, conseguiram boa

educação nos moldes das famílias tradicionais de Sorocaba que tinham formação

esmerada. No entanto, os infortúnios da vida23 não lhes permitiram que dessem a

todos os filhos a mesma educação que obtiveram. Porém, as incertezas econômicas

não se constituíram em obstáculos para a manifestação de um ambiente doméstico

favorável às práticas de leitura literária lidas ou ouvidas.

A pesquisadora Lacerda diz que os pais de Maria José Dupré “não só

mantinham a prática de leitura individual e coletiva, como também incitavam os filhos

ao gosto pela Literatura, à prática de recitativos” (2003:147). Ainda conforme

Lacerda, o pai da referida escritora recitava Guerra Junqueira e lia muitos romances

da Literatura portuguesa, chegando a conhecer, integralmente, a produção de Eça

de Queiroz e dizia que toda a Literatura do século XIX, por ele desfrutada, tinha sido

uma herança recebida de seus pais.  Da mesma forma, Maria José Dupré atribui ao

pai a formação de seu gosto pela leitura da Literatura e mais tarde sua inspiração e

estréia no campo das letras, como escritora de Literatura infanto-juvenil.

23 Durante todo o período de sua infância a família de Maria José Dupré, tinha poucos recursos
financeiros. Viviam como capatazes de fazendas ou como administradores em outras no interior de
São Paulo em peregrinação buscando, melhores condições de sobrevivência. Assim, os infortúnios
da vida levaram os pais de Dupré a sairem de Sorocaba (onde no início da vida do casal a vida era
boa e tranqüila) passando a viver uma vida humilde em localidades rurais na época, como
Botucatu, Sertão... depois novamente em Botucatu. Desse modo, a família tinha poucos recursos
para custiar a escolarização de todos os filhos e filhas.  (cf. Lacerda 2003).
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Em seu livro de memórias Os Caminhos (1975), Maria José Dupré comenta

que o clima criado por sua família através de práticas de recitação de poemas e

versos, de leituras da Literatura Clássica... e de histórias recontadas oralmente,

foram incorporados em alguns personagens de seus livros infantis e no estilo de

narração aprendido com sua avó. Sobre tais experiências de leitura desenvolvidas

desde sua infância, Dupré destaca entre os vestígios da memória uma doce

lembrança dos seguintes autores: La Fontaine, Cervantes, Eça de Queiroz,

Alexandre Dumas, Dickens, Guilherme de Almeida, Guerra Junqueira, Rimbaud,

Heine, Goethe, Shiller, Casimiro de Abreu, Nietzsche e outros.

Ao comentar sobre a sua formação de leitora e aprendizagem do gosto

Literário, Dupré declara:

Antes que eu começasse a freqüentar alguma escola, já conhecia autores
clássicos. Talvez isso tenha influído para minha futura vida literária. Eu
ouvia meus pais comentarem Eça de Queiroz; falavam sobre os
personagens do romance como que colocavam os mesmos personagens
em pessoas de suas relações: “- Aquele fulano, com tanto orgulho, pensa
que é da Ilustre Casa de Ramires” (Dupré, 1975:63).

Falando da gênese de sua formação de leitora e da aprendizagem do gosto

literário em tenra infância (época em que a família da pequena Dupré vivia sérios

problemas econômicos), a referida escritora enfatiza muito o papel de sua família

nesse processo. Assim, destaca as lembranças que tinha dos pais ao dizer que:

Falavam de Júlio Dinis e de Camilo Castelo Branco. Quando mamãe
conversava com minhas irmãs mais velhas já casadas discutiam o
comportamento de Ana Karinine como se discutissem sobre pessoas de
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suas relações. (...) Antes de aprender quanto eram 7 vezes 7, eu já sabia
de cor a história do Amor de perdição (Ibidem: 63).

Em sua obra de memórias Anarquistas, Graças a Deus24 (1986), Zélia mostra

que nasceu numa família de imigrantes italianos em 1916 e encontra uma influência

de seus descendentes (pais e avós) na sociabilidade e na formação dos brasileiros e

estrangeiros que moravam em São Paulo. Entre os costumes e comportamentos de

seus familiares trazidos naquele tempo, da Itália para o Brasil, Zélia criança

encontra: a leitura em serões domésticos, a influência dos folhetins na formação e

gosto das leituras, os traços da tradição oral, os recitativos... (cf. Lacerda, 2003).

Nesse ambiente onde a Literatura se manifesta como herança e como lazer,

diversão e entretenimento, a menina vai construindo sua identidade sociocultural

junto aos familiares e, conseqüentemente, construindo-se enquanto leitora.

Sobre o processo de formação do gosto pela leitura de obras literárias da

leitora-escritora aqui em destaque, podemos constatar que em depoimento ela relata

o amor de sua mãe pelo folhetim recortado em capítulos e pelas histórias lidas e

contadas por seu Ernesto (pai de Zélia, repetindo tais histórias às filhas, como quem

partilha e procura despertá-las para o gosto ou interesses pelas artes afins: o teatro,

a ópera, as músicas, a Literatura anarquista e o cinema que faziam parte da cultura

daqueles imigrantes e ao mesmo tempo se achavam distribuídos na belle époque

brasileira (modelo francês).

24 Nessa obra, Zélia relata a vinda da família Gattai (paterna) da Itália para o Brasil em 1890, e da
família de sua mãe, também da Itália, por volta de 1894. No referido livro, a escritora mostra a
aproximação e envolvimento das duas famílias que resulta no casamento de dois jovens (seus
futuros pais), em 1910 na cidade de São Paulo onde essas famílias enfrentaram díficieis condições
de vida em nome da esperança e da vontade de uma vida melhor.
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Em Anarquistas, graças a Deus, Zélia evoca a imagem da mãe leitora e

incentivadora, Dona Angelica25, que sabia de cor Dante Alighiere, Castro Alves e

Iracema de José de Alencar. Porém, diz que a emoção vinha com Zola pela obra

Acuso e que o sofrimento com a força de Victor Hugo pela obra Os miseráveis, nos

registros de sua memória dos tempos de menina, Zélia resgata as leituras favoritas

de sua mãe e de seu pai que indicam os modos, as práticas de leitura nos diversos

espaços do ambiente familiar: na sala, no quarto a portas fechadas ou em voz alta

para ouvintes-leitores(as), tudo favorecendo à formação de Zélia como leitora

apreciadora de Literatura. É nesse sentido que Lacerda, ao analisar a obra

Anarquista, graças a Deus, acrescenta:

Nas lembranças anarquistas, Zélia vai revelando as relações de leitura,
com  a leitura, em torno da leitura - o que se lia, como se lia e as
preferências de leitura confessadas pela mãe-leitora. São representações
acerca do escrito constituídos nos gestos e nas maneiras da mãe de se
apropriar dos textos e impressos que vão sendo incorporadas pela menina
Zélia (Ibidem: 160 – 161).

Assim, os processos de socialização de Zélia menina e sua aproximação com a

Literatura/leitura mesclam-se com os processos de socialização da família que tinha

um cotidiano dinâmico povoado de idéias incorporadas através das reuniões

anarquistas que freqüentavam, das peças de teatro, operetas, das músicas, da

Literatura e das fitas a nenhuma escola. Pois, aprenderam a ler e a cultivar a

Literatura de forma independente, com esforços próprios, posto que enfrentaram os

25 Durante as horas de costura e bordado Dona Angelina compartilhava suas leituras com outras
mulheres. Para tanto, ela tinha coleções de livros guardados no fundo do guarda-roupa. Zélia
lembra e cita muitos títulos: Divina comédia, Os Trabalhadores do mar, Tereza Raquim,
Germinal...e outros românticos e anarquistas. O prazer de Angelina em suas leituras manifestava-
se mais às altas horas da noite, levando Zélia a crê que o silêncio e a solidão das horas
proporcionavam-lhe um melhor aproveitamento e um maior prazer na leitura de autores, como: Eça
de Queiroz, Guerra Junqueiro, Bakunin, Dropotkin, Pietro Goripro...
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limites sociais e econômicos impostos por um orçamento familiar modesto, diz a

memorialista. Dessa forma, embora tenha conseguido freqüentar uma escola

primária, nível máximo permitido pelo pai, por conta de seus princípios anarquistas e

valores idealistas, Zélia adquire, também, a prática de leitura literária com a família,

auxiliada pelo Senhor Ernesto seu pai que era contador de histórias e de casos, e

principalmente, pela mãe, autodidata, grande leitora de Literatura. Contudo, Zélia

rompe a conduta imposta pelo pai e, às escondidas, cuida do seu próprio itinerário

escolar, o que se tornou um comportamento suficiente para obter do pai a

autorização de freqüência a uma escola.

A partir de relatos de conferência (2002) e em entrevista (2003), a escritora

pernambucana Luzilá Gonçalves, da atualidade (ensaísta e romancista), revela suas

memórias de leituras literárias na infância e adolescência, possibilitando, assim, uma

breve reconstituição da história de sua formação social como leitora de Literatura.

Neste sentido é que, relembrando a infância, ela diz que lia espontaneamente e sem

incentivo de ninguém. A esse respeito, declara: “eu lia na biblioteca do meu irmão.

Coleguinhas me emprestavam livros”. Ela ainda comenta que, dessa época, guarda,

nas suas lembranças, diversas obras e cita algumas ao comentar: “A formiguinha

viajeira: tive muita pena da formiguinha que se perdeu de seu formigueiro. Sianinha

e Mariceta: eram dois irmãos temíveis: colocaram um siri no buquê de flores para a

tia; amarraram um monte de balões de estoure no cachorro da solteirona e ele foi-se

embora, voando. O gato de botas, a Condessa de Sangue...”

Ao referir-se a essas leituras de obras literárias na infância, a referida escritora

chama atenção: “aprendi a ler sozinha. Um dia, minha, mãe viu que eu sabia ler (...)
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eu lia na cama ou na rede”. Luzilá afirma que suas leituras de obras literárias na

infância eram realizadas porque ela se apaixonava ao entrar em outros mundos.

Dessa fase de sua vida ela ressalta: “lembro de muitos poemas de Casimiro, na

integra: Eu me lembro: era pequeno e brincava na praia, o mar bramia...; minha

terra tem palmeiras..., de G. Dias, trechos de Navio Negreiro..., Era um sonho

dantesco..., etc)”.

Numa conferência no Piauí (2002), a escritora Luzilá, ao relatar suas primeiras

experiências como leitora de literatura, narra o seguinte fato que marcou a sua vida:

Eu tinha uns nove anos de idade e ainda não lia muito bem quando fiquei
doente de sarampo e minha mãe colocou-me por vários dias num quarto
isolado que ficava nos fundos da casa e eu me senti sozinha. Nesse
quarto, ficava a biblioteca que era do meu irmão. Ali havia diversas
coleções de obras literárias e, num dado momento, resolvi ler. Lia o dia
todo e o quarto encheu-se dos personagens das obras. Muitas vezes
dialogavam, ao meu redor e eu não me sentia mais só. Quando sai do
quarto recuperada do sarampo eu tinha lido quase todas as obras literárias
da biblioteca e passei a ler tudo de literatura.

Percebe-se que a introdução da pequena Luzilá no universo da Literatura e,

conseqüentemente, sua formação enquanto leitora ocorreram muito cedo e de

maneira natural sem a incentivação da escola. Sua prática de leitura na infância está

ligada ao meio social e familiar que lhe fizeram chegar na adolescência com o gosto

literário formado. É na adolescência que a futura escritora encontra incentivo à

leitura em seus amigos. Nessa época, ela diz que pegava livros na biblioteca

ambulante, do Departamento de Extensão Cultural da Prefeitura do Recife e,

também, na biblioteca da Escola Normal onde estudava.
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Em entrevista acadêmica (2003), ela cita de suas lembranças uma série de

obras literárias que lera na adolescência e destaca algumas recordações dessas

leituras: “sofri com o massacre dos Romanov, pelos revolucionários de 1917... chorei

quando Weither morreu, curti demais a atmosfera estranha dos romances de Selma

Leguleff...” Nesse comentário sobre suas memórias de leituras na adolescência a

referida escritora ainda menciona uma relação de obras: Cartas a um jovem poeta,

de Rilhe; Diário de um Exilado Russo, de Alia Rochmanova; A Lenda de uma quinta

Senhorial, de Selma Leguleff; “Weither”, de Goethe e outros. Nessa época, ela diz

que seus autores preferidos eram Rilha, Goethe e Rolland.

Na adolescência, as leituras de Luzilá eram realizadas, geralmente, à noite e,

às vezes, na escola enquanto o professor corrigia provas. Conforme essa escritora,

a leitura de obras literárias na sua adolescência era uma forma de descobrir o

mundo e de conhecer pessoas sensíveis iguais a ela. Sua prática de leitura

proporcionou-lhe a descoberta da Literatura e o desejo de ler cada vez mais,

resultando num aprendizado cultural sobre lugares, costumes e valores. Em relação

a essa época de sua vida ela recorda que era uma devoradora de livros da biblioteca

municipal “para onde ia a pé, muitas vezes, de casa até lá”. Ao revisitar seu passado

de adolescente, Luzilá mostra que, naquele tempo, já era amante da poesia; pois

ainda lembra de muitos poemas em português e em francês.

4.2.1 A minha história como aprendiz e leitor de literatura

Refletindo sobre a minha infância, recordo-me que os meus primeiros contatos

com a leitura estão ligados à minha jovem mãe que possuía um livro religioso cheio
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de histórias de santos, lendas e mitos bíblicos ilustrados com alguns desenhos

simples em preto e branco. Era um livro da capa preta, curto e bem volumoso. Ainda

tenho lembranças muito distantes dos momentos em que minha mãe lia esse livro,

geralmente, por volta das três da tarde ou à noite. Ela lia essas histórias

repetidamente, por várias vezes, ao longo dos meus seis, sete, oito... anos e eu

ouvia como num sonho que me transportava para o céu.

Nessa mesma época minha mãe lia, também, em voz alta outro livro menor de

capa vermelha com histórias sagradas muito parecidas com aquelas do livro maior.

A minha imaginação ficava povoada de anjos de todas as cores, muitos deles

tocando para Deus, alguns cantando ou voando sobre nuvens de luzes e brincando

com as estrelas. Outros personagens apareciam, magicamente, na minha fantasia:

eram almas livres que passeavam dos céus à terra, almas tristes em leitos de

recuperação. Deus era bem velhinho com barba grande e branquinha passando

ordem aos santos e aos espíritos humanos que lutavam contra o demônio (esse era

uma criatura baixa, grossa, de chifre e calda longa). Eu tinha muito medo.

Historinhas e poemas dos livros didáticos de língua portuguesa dos meus

irmãos mais velhos eram lidas por minha mãe também em voz alta e eu curtia muito

principalmente, as fábulas e as rimas dos versos. Por isso, eu pensava: Se minha

mãe sabe ler, por que preciso aprender? Pensando assim, fui para a escola mas não

queria aprender a ler. Achava muito chato as lições que a professora passava.

Desse modo, dei muito trabalho nos anos de iniciação escolar em que pouco

aproveitei e só aprendi, realmente, a ler com o apoio de minha mãe que lia comigo

pela manhã antes de ir para a escola e à noite. Naquele tempo, dizia-se, entre as
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crianças, que contar historinhas de trancoso de dia fazia criar calda em quem conta.

Mas minha irmã mais velha contava belíssimas histórias desse tipo à tarde. Ela

reunia todos os irmãos e passava a contar muitas histórias de animais falantes e

sábios (macacos, jabutis, cachorros, urubus...), tolos (onças, raposas...) e histórias

de índios antropófagos. Além dessas histórias, ela nos contava contos de fadas

envolvendo reis e rainhas, príncipes encantados e princesas, bruxas e outros

personagens. Assim, a minha irmã mais velha também contribuiu com o meu

aprendizado da leitura e com a manifestação do desejo e do meu gosto pela leitura,

uma vez que todo aquele universo das histórias fantásticas trouxeram-me a verdade

da Literatura e a transcendência do tempo e do espaço em que vivi a minha infância

ouvindo falar da vida e de seres maravilhosos, sobrenaturais e alegóricos e

sobretudo da alma, o que me tornou alguém que passou a buscar a liberdade e a

segurança através dos movimentos simbólicos de construção humana presentes na

Literatura fantástica.

Depois dessa fase passei a ler e tornei-me referência em leitura para muitos

coleguinhas. Recordo-me que, nessa época, li sozinho, em poucos dias, o livro que

a escola adotou para o ano inteiro. Esse livro chamava-se Meu Tesouro e continha

muitas lendas, mitos e histórias do folclore e da cultura popular do sul do Brasil. Por

isso, a professora resolveu passar-me para a série seguinte no meio do ano letivo.

Infelizmente, eu não tinha opções de leitura nem na escola nem em casa, tornando

latente a minha disposição, o meu desejo de ler obras infanto-juvenis. Mas foi

quando eu estava na terceira série do antigo primeiro grau que vi uma publicidade

de obras literárias para crianças (num jornalzinho de editora) que circulava entre os

alunos na escola e, então, resolvi economizar algumas moedas que me davam para
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o lanche e comprei um daqueles livros que seria a minha primeira escolha de leitura.

O nome dessa obra era O Menino, o gato e o violino Mágico, cujo autor não me

recordo mais. Contudo, suas ilustrações ainda estão vivas na minha memória e o

enredo que me encantava permanece comigo. Esse livro falava de um menino que

fugiu de casa e se perdeu pelo mundo levando consigo um gatinho cego de um olho

e seu violino mágico que bastava pôr a mão em suas cordas e ele já tocava as mais

lindas melodias, fazendo brotar água fresca no deserto e atraindo os pássaros

silvestres. Após algumas leituras do referido livro, eu o troquei com uma amiga da

escola que possuía algumas obras literárias já lidas por ela, assim pude ler mais

alguns, entre eles destaco: O chapéu de papai e Deixem papai dormir, dos quais

não me recordo seus autores.

A partir da quarta série passei a freqüentar a biblioteca da Prefeitura Municipal

da cidade de José de Freitas – Piauí (a menos de cinqüenta quilômetros da capital

do Estado) onde eu me maravilhava com as fábulas, com os contos maravilhosos e

com os contos os poemas, sendo Vinicius de Moraes e Cecília Meireles os meus

autores preferidos. Geralmente, eu lia a tarde quase toda e ainda levava livros para

ler em casa. E assim cheguei à adolescência lendo a partir dos meus próprios

interesses porque na escola só havia leituras do livro didático para estudo de

gramática e interpretação do pensamento dos autores.

Na adolescência, as obras literárias que li, por empréstimo da biblioteca

municipal, deixaram-me recordações de seus personagens e de seus ensinamentos.

Foi nessa época que li Ferreira Goulart, Manuel Bandeira, Carlos Drumond de

Andrade e outros. Além da poesia, o meu gosto pela leitura foi ao encontro das
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seguintes obras: Vidas Secas (Graciliano Ramos), O Quinze (Rachel de Queiroz),

Menino de Engenho (José Lins do Rego), A Moreninha (Joaquim Manoel de

Macedo), Éramos Seis (Maria José Dupré), A Escrava Isaura (Bernardo Guimarães),

Chão de Meu Deus (Afonso Ibiapino) e tantos outros com quem me tornei leitor e

construía minha vocação literária.

4.3 A Leitura Literária numa Comunidade Teresinense

As investigações realizadas na comunidade “Cristo Rei” na zona sul de

Teresina-PI (1999) sobre as práticas de leitura, de modo geral, permitiu perceber

que o cultivo da leitura de obras literárias pela população do referido bairro,

manifesta-se como uma prática ali existente. Porém, de forma isolada, uma vez que

não se constata a existência dessa atividade cultural em toda a extensão da referida

comunidade. Ou seja, não se encontra, nessa população, uma ampla e efetiva

valorização das práticas de leitura literária (o que transforma a eventual

manifestação dessa atividade cultural em algo diferente), conforme declararam

alguns comunitários dos diversos setores do mencionado campo social como um

todo:

-“...não sei o que acontece porque todo mundo se interessa por outras
coisas e acaba conseguindo... mas por livros! Obras de Literatura acho que
quase ninguém, eu tiro por mim” (jovem transeunte).
- “meus meninos não gostam de ler. Eu mando eles lerem pelo menos os
livros que a escola pede, mas eles dizem: mamãe tem tipo de vídeo de
livro, a senhora aluga e agente assiste o livro” (senhora mãe de
adolescentes).
- “... eu sempre vejo isso com muito pesar. Esses jovens, eu observo que
não estão lendo nada” (pároco da comunidade)
- “... as obras de Literatura são muito interessantes mas agente tem  pouco
tempo e tantas  opções  mais  práticas e  acaba não lendo...é uma perda
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porque tem muita coisa boa que agente não toma conhecimento” (jovem
comunitário em  final de semana).
- “Eu nunca li um livro desses que fazem filme e novela e outras coisas...
Já ta tudo no ponto e os livros são mais difíceis, são caros, e o tempo?”
(Senhor na rua).
- “... hoje em dia acho que são poucas as pessoas que realmente lêem, lá
em casa pelo menos num vejo ninguém lendo um romance da Literatura”
(mãe de estudantes dos níveis fundamental e médio).
-“... existem alguns alunos que gostam de ler mas muitos deles para lerem
pelo menos os textos do livro didático é preciso a gente forçar...”
(professora da comunidade).
-“... nós temos aqui uns alunos que se dedicam a ler literatura (...) a gente
vê que são melhores até pra escrever (...) eu admiro eles mas o resto, se
não lêem nem o livro da escola, vão ler outras coisas? ”(professora de
letras da escola).
-“... uns alunos até que começam a ler os textos aqui na escola mas dizem
que depois terminam em casa e acabam, não lendo...” (professora da
escola após aula).
-“... uma parte destes alunos lêem o que agente manda mas tem muitos
que eu abro o livro na carteira deles e fico insistindo pra poder ler um
pouco...” (professora da 8ª série após aula na escola estudada).
-“... lá em casa só meu menino gosta de ler. Ele arranja uns livros
diferentes dos da escola mas eu fico mandando ele ler é o que os
professores dele passam ...” (mãe de um aluno da escola).
-“... antes eu reclamava porque ele vivia lendo uns livros que não tinha
nada ver com a escola. Ele conseguia com os colegas. Agora é eu que
mando ele conseguir e leio primeiro..” (mãe de um aluno da escola ao
referir-se ao filho).
-“... meu filho é muito inteligente mas eu me preocupo porque ele vive
lendo histórias no quarto dele e pouco conversa...” (...) é diferente dos
outros... (mãe de um aluno da 8ª série).
-“... eu leio muito, mas meu namorado não gosta que eu fale nada do que
leio quando tem alguém por perto porque ele fica com vergonha (...) ele
sabe que não lê nada e acha que ninguém gosta de ouvir o que os outros
lêem...” (aluna da 8ª série em recreio).
-“... lá em meu clube de jovens quem lê os livros para fazer as
apresentações são os que gostam daquela obra que deve ser lida...” (aluna
da 8ª série).

As condições sociais para a valorização e prática de leituras de obras literárias

no campo em foco são muito precárias; pois, apresentam diversas limitações

relacionadas aos aspectos tanto econômicos da população quanto estruturais (falta

de bibliotecas públicas e escolares e/ou outros ambientes abertos com um acervo

literário variado e disponível ao público), além da ausência de uma educação

escolar, suficientemente, voltada para a formação literária dos comunitários.
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Na única e pequena biblioteca pública do bairro observou-se que existem

pouquíssimas obras na estante de Literatura e essas mesmas, os pretensos leitores

não podem retirá-las por empréstimos, dificultando a realização do referido tipo de

leitura por aqueles que poderiam fazê-lo. Entre as diversas conseqüências disso,

tem-se a confirmação feita pelos funcionários, de que os jovens só procuram

algumas das obras clássicas da restrita coleção de Literatura, para ler, quando estão

chegando próximo do vestibular, depois das seleções nas universidades ninguém

mais lê nada. Por outro lado, uma das atendentes dessa biblioteca comunitária fez a

seguinte declaração sobre as relações dos adolescentes com um gênero específico

da Literatura:

- Quando fazemos exposição de obras de Literatura aqui na sala de leitura,
agente percebe que os adolescentes gostam de histórias de terror, de amor
e de mistérios. Esses livros são os que interessam aos adolescentes que
têm tempo de ficar aqui lendo (funcionária da biblioteca).

Nessa mesma perspectiva é que um comunitário adulto comenta com saudade

das obras preferidas por ele na época de sua adolescência quando tinha tempo para

ler:

- Eu gostava muito de me transportar para o mundo da ficção e do
mistério... Eu me fascinava. Eu gostei muito da reportagem de um
robozinho, que foi levado para outro planeta. Eu via a imagem: aquele é um
mundo que não tem dono, não é de ninguém, é uma coisa livre que
ninguém está por dentro ainda... Eu me fascinava nesta viagem ao
fantástico (membro da comunidade, 1997 citado por Araújo, 1999:102).



204

Nas sete escolas existentes nessa comunidade, em que se encontra o foco

desse  estudo, constatou-se pequenos espaços destinados a uma biblioteca ou sala

de leitura. No entanto, estes são transformados em depósitos de porções de velhos

livros sem utilização, e de outros materiais das escolas, ali guardados nos seus

respectivos recintos. Menos grave é a situação da Escola Municipal “Simões

Filho”, foco central dessa investigação literária sobre as manifestações de leitura

dos estudantes na referida área de conhecimento. Nessa instituição de ensino, há

um ambiente de espaço físico muito estreito, contendo 09 (nove) estantes pequenas

e cheias de livros sem catalogação e quase sem utilização pelos professores.

Na biblioteca da escola dos sujeitos estudados, a coleção de obras de

Literatura é também bastante reduzida em relação ao conjunto das obras de outras

áreas. A Literatura presente no acervo não recebe nenhuma classificação, ficando

desordenada e misturada, quando poderia ocupar uma só estante organizada. Além

disso, esse setor da escola permaneceu fechado por mais de um ano. Ou seja,

durante todo o período de realização dessa pesquisa de campo (que foi

desenvolvida de maio a dezembro de 2002 e de janeiro a dezembro de 2003), por

falta de alguém para assumir as funções do funcionário que se encontrava de

licença durante todo o ano de 2003, quando se necessitou revisitar esse campo de

pesquisa, para revitalizar alguns dados, verificou-se que a mesma biblioteca

continuou fechada até o final de outubro do referido ano, quando foi designada uma

professora que passou a abri-la provisoriamente. Falando sobre esse fato, a

professora diz: “quando cheguei aqui que vi a situação dos livros, deu vontade de

chorar”.  Isto porque o quadro era este: paredes sujas e com cupim, quase atingindo

os livros que se encontravam cobertos de poeira e goteiras no telhado sobre as
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paredes. Mesmo depois de receber “cuidados” o recinto não passou a dispor de

lâmpadas nem ar condicionado ou sequer ventilador, tomando agora uma

configuração mais de depósito de livros didáticos (devolvidos pelos alunos no final

do ano) que de uma biblioteca propriamente dito. Ainda, assim, desorganizada,

escura e quente, vários alunos passaram, imediatamente, a procurar livros conforme

comenta a atendente na biblioteca:

- eles procuram livros que eu nunca ouvi falar. Num dia, tinha uma menina
da  6ª série lendo o livro de Euclides da Cunha, Os Sertões e eu disse:
menina, isso é livro para o vestibular, deixa de mão. E a menina
respondeu: ora, eu já me preparo d’agora pra quando chegar meu tempo...
A menina comparou o cenário da terra no livro Os Sertões, com a realidade
atual do município de Guaribas no sertão do Piauí (professora responsável
pela biblioteca, em novembro de 2003).

 Continuando a falar do comportamento dos alunos da escola que estão

freqüentando a biblioteca, a funcionária responsável pelos livros revela as reações

de alguns alunos diante das obras literárias. Nesse sentido ela diz:

- Teve uns meninos que estavam lendo trechos do volume I de Sermões do
padre Antônio Vieira e disseram que se arrepiaram, aí comentaram com os
colegas no recreio e outros vieram ler e disseram que se arrepiaram
também, não sei porque (Ibidem, 2003).

Prosseguindo em conversas, a funcionária destaca: “os alunos da 8ª série são

os que mais gostam de ler. Você precisa ver. Eles riem e brincam quando estão

lendo diversos livros de poesia e de conto da coleção Literatura em minha casa”
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(Ibidem, 2003). E acrescenta relatando os seguintes títulos e autores mais lidos, por

iniciativa própria:

- De conto em conto, de Carlos Drumond de Andrade e outros autores. Pé
de poesia são vários autores, Cecília Meireles, Ferreira Gular...
Saltibancos, poesia de Chico Buarque de Holanda. Palavra de poeta, conto
dos autores: Henriqueta Lisboa, José Paulo Paes, Mario Quintana e
Vinícius de Moraes. Varal de Poesia, de Cecília Meireles e outros. Cidades
mortas, conto de Monteiro Lobato (Ibidem, 2003).

Na perspectiva de conhecer os fatores socioculturais que promoveram o

processo de desenvolvimento das práticas de leituras literárias de professores e

funcionários da escola, Municipal “Simões Filho” na época em que também eram

crianças e adolescentes (e que hoje devem ser leitores-modelos para os atuais

estudantes na comunidade), resolveu-se resgatar a história de formação de tais

atores. Para tanto, aplicou-se um questionário que resultou na revelação de uma

realidade ilustrada pelos seguintes profissionais da comunidade escolar em estudo:

a) Professora de cordel:

Essa profissional, já aposentada após prestar mais de 40 (quarenta) anos de

trabalho como diretora na referida escola, retorna à comunidade para trabalhar com

Literatura de cordel junto aos alunos interessados em leitura e produção de cordéis.

Em relatos ela diz que seu pai era cordelista e que na infância recebera dele grande

incentivo para a leitura, conforme declara: “eu tinha livros na minha casa, pois o meu

pai possuía uma estante cheia. Ele lia cordel, poesias e histórias pra nós”.
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Pode-se verificar que essa professora de cordel herdou a referida arte do pai,

uma vez que desde sua infância conviveu com ele, lendo e ouvindo cordéis, poemas

e histórias da Literatura clássica infantil. Sobre esse período de sua vida, cheio de

leituras fantásticas, ela comenta: “as minhas histórias preferidas eram as de

príncipes, princesas, bruxas, fadas, etc. Eu gostava muito dos contos de fadas. Nós

líamos geralmente à tarde na varanda, numa mesa enorme”.

Ao falar de suas leituras de poemas na infância a professora cordelista mostra

que o tempo não lhe fez esquecer estrofes e até textos poéticos inteiros quando,

entre outros autores e poemas, fez menção a Da Costa e Silva (poeta piauiense) ao

recitar o poema Saudade:

 Saudade! Olhar de minha mãe rezando.

 E o pranto lento deslizando em fio...

 Saudade! Amor da minha terra... O rio

 Cantigas de águas claras soluçando.

 Noites de junho... O caboré com frio

 Ao luar, sobre o arvoredo, piando, piando...

 E ao vento as folhas lívidas cantando

 A saudade imortal de um sol de estio.

Saudade! Asa de dor do pensamento!

 Gemidos vãos de canaviais ao vento...

As mortalhas de névoa sobre a serra...

Saudade! O Parnaíba - velho monge
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 As barbas brancas alongando... E ao longe,

 O mugido dos bois da minha terra...

Na adolescência, a professora diz ter ficado sem aquela assistência mais direta

do pai, em suas leituras de obras literárias. Entretanto, informa: “mas continuei lendo

os livros do meu pai em casa. Ele lia e me informava, depois eu lia também”.

Lembrando dessa fase de sua formação como leitora de Literatura, ela admite:

- Comecei com uma tendência por poesia e escolhia as de alguns autores
românticos, principalmente Castro Alves, um dos poetas, que admirei na
minha adolescência. Adorava suas rimas. Hoje, vejo que era uma
inclinação interna para cordel, a minha querida Literatura cordeliana
(professora e Cordelista em novembro, 2003).

Ainda relatando suas leituras espontâneas realizadas no período da

adolescência, a mesma professora relembra o tempo vivido com os amigos que

compartilhavam o mesmo gosto poético: “alguns contemporâneos meus tinham

tendência para arte. Declamavam, com todo brilho, poemas lindos. Eu admirava e

gostava muito. Nunca esqueci tais momentos que marcaram minha adolescência”.

(Ibidem, novembro de 2003).

A professora brinca com suas saudades e lembranças ao rememorar fatos da

Literatura e de suas leituras que se ligam diretamente ao pai:
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- Lembro-me do livro Iracema, de José de Alencar, principalmente quando
eu dizia que Iracema era do Piauí; pois, se o escritor escreveu do Ceará,
dizendo que Iracema, tinha nascido além muito além da Serra, o outro lado
da Serra, é o Piauí. O meu pai achava graça!  Eu dizia repetindo para ele:
“Além, muito além daquela Serra, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos
lábios de mel, tinha o cabelo mais preto, que a asa da graúna e longo como
o talhe da palmeira...” (Ibidem, 2003).

b) A diretora e a pedagoga da escola

Lembrando das leituras dos contos de fadas da coleção de livros que ganhara

de presente na infância, a diretora fala desse fato dizendo: “ainda hoje, tenho um

dos livrinhos – Cinderela, meus filhos leram e vou guardar para os netos”. Durante

as séries iniciais da educação fundamental (antigo primeiro grau menor), ela recorda

que sua escola só lhe orientou a ler textos isolados, do livro didático de português, e

nada mais.  Ao chegar à adolescência é que, através de amigos, descobre diversos

clássicos da Literatura e começa com algumas obras da Literatura brasileira. Nesse

sentido relata:

- A moreninha, quando li, estava começando o namoro com o hoje meu
marido, eu tinha na época 12 (doze) anos, o amor de moreninha eu me
imaginava sentindo o mesmo. Durante minha fase de namoro que foram
sete anos, li várias obras da Literatura brasileira, sempre aqueles que têm
uma história de amor: Helena, Iracema, Escrava Isaura e tantos outros.
Mas foi nessa época, também, que li um livro da Literatura portuguesa, O
crime do padre Amaro, só que minha mãe descobriu um dia, eu com
minhas seis irmãs fazendo comentários a respeito do livro e nos proibiu de
lermos. Por isso, passei a ler esse livro depois que todas as minhas irmãs
dormiam. (diretora da escola em dezembro de 2003).

Após os amigos incentivadores das leituras dessa adolescente, futura

profissional da educação, surge seu marido como grande aliado do processo de
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formação de seu gosto literário. Ao lembrar dessa época, revive com satisfação

escrevendo e depois comentando oralmente:

- Quando casei, encontrei no meu marido um grande incentivador das
minhas leituras de  obras de Literatura. Ele comprava os livros do circulo do
livro e usava da seguinte estratégia. Dizia pra mim que já tinha terminado
de ler e passava pra mim para que eu lesse. Depois me pedia para falar da
história e fazer comentários sobre a obra e eu fazia. Passado muito tempo
eu fiquei sabendo que ele não lia os livros. Isso foi bom, pois terminei lendo
obras memoráveis, como: O último dia de um condenado, de Victor Hugo;
O vento dos morros uivantes; A carne, de Júlio Verne; Pássaros feridos, E
o vento levou... (Ibidem, dezembro de 2003).

Em seus depoimentos, a diretora escolar revela que, atualmente, lê, mas

sempre obras pedagógicas para o seu trabalho relacionado à escola e que, além

desse tipo de obra, lê auto-ajuda por entretenimento pessoal e também como

orientação para a vida. E explica que não tem mais tempo para ler Literatura. Já a

pedagoga dessa escola, reportando-se ao modo como foi incentivada para a

formação do gosto literário na época de sua infância, assim se expressa:

- Tornei-me uma leitora de Literatura observando o meu pai lendo. Ele
possuía coleções de livros: de faroeste, de guerra, denominado de hora H,
e espionagem que tinha uma personagem central, a espiã Brigite Monford.
Destes 3 estilos os preferidos eram os de faroeste e espionagem. Eram
livros de bolso e eu chegava a ler 2 por dia. (Pedagoga da escola em
dezembro de 2003).

Nos livros de faroeste e nos de espionagem, havia aspectos que muito

chamavam a atenção da futura pedagoga, de forma que se sentia atraída por essas
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obras. Tais elementos propulsores de suas leituras, ainda na pré-adolescência,

foram por ela enumerados:

- Nos faroestes eu gostava mais dos livros que apresentavam situação de
romance onde, no final, o mocinho ficava com a linda donzela. Tanto era
que primeiro lia o final, se não fosse assim, não o lia. Já os de espionagem
eu admirava a beleza, a inteligência e o poder de comando de Brigite.
(Ibidem, dezembro de 2003).

A menina, que aprendera o gosto pelas leituras de faroeste e espionagem

observando o pai lendo os mencionados livros, sempre desenvolvia essas práticas

nos seus horários e locais preferidos, conforme descreve: “eu lia durante o dia na

sala da minha casa e à noite embaixo de um poste de iluminação pública que ficava

na calçada da minha casa, ali eu lia. Também contos de fadas”.

Na adolescência a leitora de histórias de faroeste, de espionagem e contos de

fadas, passa a receber influências de algumas amigas do colégio que se entretiam

lendo romances literários, e ela começa a pedir emprestado para ler em casa e

também compra alguns, por iniciativa própria. Porque segundo ela, era um passa-

tempo, agora não mais na sala nem na calçada, mas no seu quarto durante as

tardes, quando leu A pata da gazela, de José de Alencar:

- Este me chamou muita atenção pelo fato da história se desenvolver em
torno de um  romance de um jovem que se apaixonou por uma senhorita
que tinha um  pé muito pequeno mas que para ele era o contrário. E eu me
sentia solidária à jovem que tinha o pé grande, visto que para mim,
adolescente, isso era muito constrangedor (pedagoga da escola em
dezembro, 2003).
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Na adolescência, essa pedagogia evidencia que teve poucos títulos de obras

literárias à sua disposição. Ao contrário das muitas leituras de faroeste e de

espionagem que fizera por ter muitos em casa. Em relação a essa farta coleção que

leu, ela diz: “ainda hoje gosto desse tipo de leitura. Li toda a coleção de Harry Porter.

Gostei e me diverti com os jogos para computador da mesma autora”. Mas declara

que atualmente está lendo auto-ajuda e obras pedagógicas e que seu tempo não lhe

permite mais ler Literatura.

c) As professoras de Letras

As experiências de leitura literária, que três profissionais da área de letras

dessa escola, tiveram nos períodos da infância e adolescência, nos foram assim

relatados pelos aqui denominados de professoras “A”, “B” e “C”, conforme seguem,

as descrições e concepções das mesmas.

A professora “A”, inicialmente, destaca a carência de obras literárias em casa e

a ausência de incentivo à leitura por parte da escola durante o período de sua

infância, conforme ressalta: “época de difícil acesso às obras literárias e ausência de

incentivo por parte da escola que se limitava apenas nos livros didáticos. Por isso,

tenho lembrança dessa época somente de uns poemas de Gonçalves Dias, Olavo

Bilac e Castro Alves”.

No lugar da leitura de obras literárias na infância, essa professora informa que

ouviu muito as histórias orais, os “causos” e os cordéis em reuniões de família ou em

rodas de amigos, como nos fez saber:
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- Os momentos de contação de histórias em rodas de família (histórias de
trancoso e outras chamadas de causos) marcaram a minha infância
estimulando a minha curiosidade por narrações orais ou escritas desse
tipo. Foi nessa fase também que iniciei o contato com a Literatura de cordel
muito em gosto por parte dos meus pais que em rodas de amigos
gostavam de ler ou pediam-me para ler em voz alta: pavão misterioso,
lampião, rei do cangaço... e tantos outros títulos que guardo na memória.
(professora de letras em dezembro de 2003).

A mesma professora afirma que só começou a ler obras literárias já no final da

adolescência quando um irmão mais velho, que se tornou, na época, um leitor

apaixonado, incentivou-lhe a ler os livros que ele ia lendo por empréstimos, e que ao

mesmo tempo, ia concedendo, também, para ela. Na sua concepção, foi essa a

maior influência que recebera em relação ao desenvolvimento do seu gosto pela

literatura. Entre as muitas outras que leu, incentivada pelo irmão, no final da

adolescência, ela cita: O diário de Dário; O diário de Ana Maria; Como era verde o

meu vale (volumes I e II); memórias de Adriano; Paris é uma festa; O morro dos

ventos uivantes; O Pequeno Príncipe; A morte no Nilo; Senhora; Iracema... Lendo

esses e outros livros, a jovem e futura professora pensou em ser escritora e ainda

começou a escrever o primeiro livro, mas foi vencida por seu leitor e crítico, o irmão,

conforme revela nas suas palavras: “deixei-me podar com suas críticas nada

animadoras diante da única tentativa de escrever um pequeno livro (... mas não

podia ser mesmo bom!)”. No final de suas reflexões a professora pergunta a si

mesma: “Será que parei aí?” Concluindo seu pensamento, assim ela se expressa: “o

certo é que sinto ter deixado de fazer algo que deveria ser feito. Não aquele livro,

mas alguma coisa escrita, desenhada..., criada por mim.”

Nos depoimentos históricos sobre seu processo de formação como leitora, a

professora “B” mostra, nas suas recordações de infância, que ela não possuía
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Literatura em casa nem na sua escola, mas lembra que ao arranjar uma obra por

empréstimo com muita dificuldade, ela adorava ler. Questionando a escola em que

estudou na época, admira-se: “não sei ao certo como foi que aprendi a gostar de ler!

Acho que nasceu comigo”. Para tanto, a única pessoa que de vez em quando lhe

dava um livro para ler, era uma tia zeladora que trabalhava numa escola onde havia

um armário de obras literárias. A despeito disso a professora “B” diz:

- Eu sabia desses livros lá e pedia à minha tia para trazer um de cada vez.
Lembro-me de um dia que fui ajudar a minha tia na arrumação da escola e
fiquei encantada ao ver aquele armário de livros, trancados e sem ninguém
usá-los. (professora de letras em dezembro de 2003).

 Entre os livros ali existentes, ela ainda diz que dava preferência aos contos de

fadas e, principalmente, aos poemas e recita uma quadrinha entre as muitas lidas na

época: “essa menina / tão pequenina / quer ser bailarina / não sabe nem ré / mas

sabe andar / na ponta do pé”. Em seguida, declara a admiração que tinha pelos

poemas de Cecília Meireles. Sobre as narrativas que leu trazidas da escola por sua

tia, ela cita alguns títulos: “A Barquinha de Noé”; “Chapeuzinho Vermelho ;

“Rapunzel ;  “Poliana menina”; e comenta que lhe marcou muito a história de uma

menina órfã , assim resumida, por ela:

- A mãe da menina morre,  e ela, então,  vai  morar com uma tia indiferente
à sua condição de órfã. Essa tia maltratava a coitadinha sempre por
qualquer motivo. Mas o carinho da menina, a simplicidade dela, reverteu a
situação naquela casa. (Ibidem).



215

Em sua adolescência, a professora “B”, ao cursar o Ensino Médio (antigo

segundo grau), passa a estudar com uma amiga cuja mãe era sócia do circulo do

livro e, daí, surge a possibilidade de novas leituras, conforme fala: “eu tinha uma

amiga que sua mãe era sócia do circulo do livro e emprestava-me os seus livros

após lê-los”. Por outro lado, ela afirma que no colégio, os professores incentivam a

leitura de obras literárias, mas somente dos clássicos que iriam cair no vestibular e

que, por sinal, além de não ser do gosto dela, achava-os fora de seus objetivos,

pessoais, isto é, fora de seus interesses particulares.

O relato da história de formação literária da professora “C” mostra toda a

realidade da leitura em sua escola e em sua vida quando menina. Dessa volta ao

tempo, ela traz à tona o seguinte quadro:

- Em minha casa, eu não tinha livros e, na escola, não havia biblioteca.  A
leitura restringia-se apenas aos livros didáticos que eram pouco atrativos e
impessoais, visto que eram passados e repassados de um irmão para o
outro, amassados... (...) Eu achava monótonas as aulas de leitura em sala.
Os alunos ficavam decodificando aqueles textos, sem empolgação e a
professora, sem interesse algum, ouvia ou não, aquele “lenga-lenga”.
(Ibidem).

Foi dentro desse contexto, onde a ausência da Literatura infantil e juvenil,

deixou grandes vazios preenchidos pela tradição oral popular26, que a professora “C”

viveu toda a sua infância. Porém, chega à adolescência ainda iniciando a leitura de

obras literárias. Em relação a esse fato, ela exclama: “não sei como eu comecei a

26 A professora “C” lembra que, em sua infância, havia uma vizinha que era literalmente uma velha
cachimbeira e que lhes contava histórias todas as noites. A professora recorda que, a criançada
sentava-se ao redor da cachimbeira, e era uma história atrás da outra: de reis, príncipes, princesas,
fantasmas, etc.
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ler”. Diante dessa condição, levanta uma hipótese e tece um comentário sobre sua

iniciação na leitura literária:

- Talvez eu tivesse sentido necessidade de ler Literatura por falta de
opções de lazer. Eu passei a devorar toda obra que podiam me emprestar.
Passei a ler, socialmente, José de Alencar, meu Deus! Eu viajava através
das descrições minuciosas dos cenários, dos personagens... Eu sonhava e
me tornava protagonista daquelas histórias.  Eu creio que li quase tudo de
Alencar: Diva, A viuvinha, Cinco minutos, Til, Lucíola, O guarani, Iracema...
Nessa época eu conheci também Monteiro Lobato. (Ibidem)

Na realidade, aquela adolescente, hoje professora de letras, havia descoberto

uma biblioteca pública que passou a freqüentar como opção social no dizer dela, e

desse modo,, passa a ler os clássicos da Literatura Brasileira por iniciativa própria,

em busca de lazer e entretenimento. Após toda essa prática provocada pelo

deslumbramento da beleza literária, aquela adolescente, hoje professora, passa

para a idade adulta voltando-se para as leituras de obras infantis. Essa mudança é

assim justificada por ela: “hoje leio obras infantis (...), principalmente, agora que os

livros são, lindamente, ilustrados. (...) Posso enfim, preencher as lacunas da falta de

leitura na infância”.

d) A funcionária da biblioteca escolar

No seu relato, a assistente da biblioteca dessa escola (que possuí formação

pedagógica de nível médio e nenhum treinamento para o trabalho ao qual fora

designada), registra que, na sua época de criança, não possuía livros de Literatura

infanto-juvenil em casa e que também não dispunha de biblioteca ou, sequer, de

coleções desse tipo de obras literárias na escola onde fez as séries iniciais do
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Ensino Fundamental (antigo primeiro grau menor). O livro didático da escola era o

único para as atividades de leitura em sala de aula e as professoras também não

faziam indicações de obras para leituras extras. A despeito disso a funcionária

ressalta:

- A minha irmã mais velha foi quem sempre incentivou as mais novas a ler
outras coisas por fora do livro de textos da escola. Ela procurava numa
biblioteca pública algum que pudéssemos gostar de ler e às vezes pedia
emprestado de alguém que tinha e que já havia lido. (funcionária da
biblioteca escolar em dezembro de 2003).

Desses livros lidos por empréstimo da biblioteca pública ou de algum amigo, a

funcionária cita os títulos que mais lhe chamaram atenção e que, segundo ela, foram

inesquecíveis: Chapeuzinho Vermelho;  “Os Três Porquinhos”; “O Casamento de

Dona Baratinha”; “Sítio do Pica  Pau Amarelo”. Tais livros eram lidos no fundo do

quintal onde ela brincava com os personagens, conforme dizem suas palavras:

- Eu lia esses livros no fundo do quintal da minha casa, sentada em  uma
pedra debaixo de uma goiabeira. Divertia-me com a esperteza do tio
patinhas, com o choro de dona baratinha e com a inocência do
chapeuzinho vermelho. (Ibidem).

Na adolescência, aquela menina, hoje assistente da biblioteca na Escola

Municipal “Simões Filho”, continuou sem contato com a Literatura no colégio onde

estudava, mas ainda leu por empréstimos de iniciativa própria, alguns romances da

Literatura nacional, debaixo da mesma goiabeira sobre a pedra. E assim, ficaram em

sua memória, conforme diz: “apenas uma saudade daquele lugar onde li meus
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poucos romances, e as lembranças dos personagens das obras: “Pata da Gazela”, e

“Moreninha” de José de Alencar, uma lembrança de seus personagens.

e) O professor de letras dos setenta alunos da 8ª série.

Na infância, o professor aqui abordado, não conheceu a Literatura para

crianças, visto que a escola onde estudou nesse período não dispunha de biblioteca

e os professores também não se utilizavam de obras literárias como fonte de leitura

ou como base para outras atividades na e fora de sala de aula. Outro fator que

contribuiu para que a criança, futuro professor de letras, não tivesse acesso à

Literatura em sua infância, foi a falta de uma cultura para este fim, por parte de sua

família e, principalmente, dos pais que não o orientaram na época ou não facilitaram

o processo de aquisição de uma prática de leitura voltada para o desenvolvimento

da formação cultural e psicossocial do menino. Com relação a isso, o professor

afirma:

- Meus pais exigiam que passássemos de uma série para outra, mas não
sabiam nos orientar nem quanto a leitura nem quanto as tarefas escolares.
(...) De materiais de leitura só havia o livro didático, as revistas em
quadrinho, que foram proibidas por meu pai (...), e os romances de cordel.
(professor de letras da 8ª série, agosto de 2003).

Falando sobre isso, o professor reconstrói sua experiência vivida na infância,

destacando a Literatura de cordel como elemento importante que lhe apareceu

enquanto possibilidade de sonho e fantasia, conforme relata:
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- O grande triunfo, foi a Literatura de cordel. Eu passava as férias no
interior onde minha mãe tinha romances de cordel. À noite alguns vizinhos
dirigiam-se à nossa casa para conversar com meu pai que era vereador e
ocorreu que um dia ele me mandou ler um dos cordéis de minha mãe para
os vizinhos que se encontravam lá naquela noite, e isto à luz de lamparina.
(...) O leitor gaguejava; parava quebrando o ritmo dos versos, mas os
ouvintes analfabetos e com muito desejo de ouvir algumas histórias de
valentões e princesas, não criticaram. Eu, porém, tratei de criticar-me e de
nos dias seguintes treinar, até que adquiri o ritmo da Literatura de cordel.
E passei a gostar de ler esses romances. Nas férias sempre no interior, eu
torcia para que os vizinhos viessem à noite para ver o meu talento na
leitura. (Ibidem)

Nos seus depoimentos, o professor rememora, dos tempos de menino, os

diversos títulos de cordéis lidos por ele em serões com adultos analfabetos à sua

frente. Desses vários cordéis lidos na época, menciona os seguintes: A princesa da

Pedra Fina; A Donzela Teodora; Lampião, Rei do Cangaço; O valente Apolinário; O

Valente Zé Garcia; O Pavão Misterioso, entre outros. Porém, ao mencionar esse

último, recita longos trechos do mesmo, depois, suspende para iniciar outro recital

de grande sucesso de leitura e de público ouvinte – A chegada de lampião no

inferno, e em conclusão diz: “esses versos ainda hoje povoam a minha cabeça”.

Se na infância as práticas de leitura desse professor foram limitadas aos

cordéis, na adolescência ele perdeu o contato com essa literatura popular, e

continuou sem acesso às obras literárias e sem incentivação (das escolas onde

estudou e da família), para a formação de um gosto literário. A esse respeito diz:

“depois disso, passei a adolescência longe dos romances (...) e só na faculdade de

letras é que consegui ler obras literárias”. Prosseguindo com suas declarações, o

professor diz que, na sua época de estudante, leu pouco e hoje precisa ler mais. E,

após citar algumas obras literárias por ele já lidas depois de profissional, exclama: “o

que é uma pena! Pois já poderia ter lido mais”, e conclui suas declarações, dizendo:
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“quiçá todos os professores (...) para termos jovens lendo muito e tornando-se

cidadãos conscientes e com repertório para desenvolver a oratória necessária ao

bom convívio social”.
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CAPÍTULO 5

MEMÓRIA DE LEITURAS E IDENTIDADE DOS LEITORES: A ESTÉTICA DAS

RELAÇÕES SOCIAIS E A RECEPÇÃO LITERÁRIA

5.1 A Relação Memórias de leituras Literárias Versus Identidade Sociocultural

de Sujeitos Leitores

O olhar lançado sobre o passado em relação aos processos de aquisição de

obras literárias e suas leituras pelos sujeitos histórico-sociais aqui abordados em

espaços, épocas e culturas distintas, permitiu-me alcançar uma percepção que nos

autoriza a dizer que, a formação do gosto literário, tem ligação direta e estreita com

as diferentes expressões e dinâmicas das identidades que se constroem na memória

cultural (cf. Bosi, 1986). Assim, a identidade torna-se uma categoria importante para

o estudo da formação do gosto literário e das práticas de leituras dos sujeitos leitores

em uma comunidade. Além disso, a identidade que se constrói na memória de

leitores de literatura em uma época tem implicações significativas para a

compreensão dos valores estéticos da recepção literária socializados entre as
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gerações de leitores. Pois, os indivíduos reagem uns aos outros tentando manter

uma linha consistente ao buscar a manutenção da realidade social que construíram

ou que constroem (cf. Mendes, 2002). Portanto, “não é só o autor de uma obra que

influencia o leitor, mas também a identidade, uma vez que, a literatura, é um espelho

refletindo a imagem de uma identidade coletiva”  (Albergaria, 1996:35).

É nesse sentido que se constitui um espaço temporal (de identidade), através

de obras lidas no passado pelos leitores que deixaram suas histórias de formação do

gosto literário e de suas práticas de leitura, conforme se relatou as experiências de

Rousseau, Sartre, Ragon, Mauriac e Beauvoir no item (4.1) do capítulo anterior,

assim como as de Bandeira e Dupré no item (4.2) do referido capítulo. Da mesma

forma, as experiências daqueles atores sociais da atualidade, descritas ainda no

item (4.2) (Gattai, Luzilá e as minhas) e no (4.3) (diretora da escola, pedagoga,

funcionária da biblioteca e professores de letras) adquiridas com as práticas de

leituras de obras literárias na infância e na adolescência (e que hoje exercem

influências na formação de novos leitores), constituem um segundo espaço temporal

de identidade em que as estruturas enunciativas das obras lidas apresentam

significados que refletem uma identidade ideológica e cultural da época em que

foram escritas. Mas estabelecendo, também, e sobretudo, percepções, interesses e

reações representativas do local e do momento da leitura e não só do local de

nascimento da obra. Tais fatores da identidade coletiva relacionados às experiências

de leituras dos indivíduos se modificam e, ao mesmo tempo, permanecem vivos,

através da história e da memória27 presentes nas relações e nas práticas sociais de

sujeitos em meios comunitários, conforme sugere Sartre (2003:169):

27 A relação da história com a memória é de complementaridade, uma vez que a primeira é uma
referência ao mundo assinalada pela designação dos fatos (literários), e preocupa-se com os
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... Do conteúdo do passado enquanto tal, nada posso subtrair, e a ele nada
posso adicionar. Em outros termos, o passado que eu era é o que é, é um
Em-si como as coisas do mundo. E a relação de ser que tenho de sustentar
com o passado é uma relação do tipo do Em-si. Ou seja, de identificação
consigo mesmo.

Dessa forma, o aprendizado e as práticas de leituras literárias, “nem nascem,

nem habitam apenas no indivíduo isoladamente, mas remetem, também eles, à

existência de um corpo sócio-histórico de traços discursivos que constituem o

espaço de memória”  (Mayer, 1998:144) onde se formam as identidades de uma

comunidade social com relação às manifestações das práticas de leituras literárias

que se a figuram, a seu modo, em cada geração, constituindo uma história da

Literatura e da leitura. Este fato demonstra que tanto o ensino escolar de

Literatura/leitura quanto suas aprendizagens e suas práticas sociais vivem de

memórias reconhecidas ou não, mas que se manifestam com maior intensidade para

uns e com menor para outros. Por isso, é que todos que trabalham com o ensino

literário, assim como aqueles que gostam de ler Literatura, encontram a postura e a

voz de sua leitura, e ainda o caráter desta, no denso labirinto da memória enquanto

lugar de lembranças e também de descobertas.

Esse fato ocorre quando as crianças e adolescentes mergulham suas raízes na

história vivida, ou melhor, sobrevivida, de familiares e/ou de sua classe social e,

sujeitos (leitores). A segunda, destaca as descrições, os predicados, as qualificações dos
acontecimentos (realizações de leituras) e dos traços que deixaram, nos novos leitores (cf.
Todorov, 1995). Daí, a memória constitui, ao mesmo tempo, um campo e um objeto de luta em que
se pode identificar os modos como funcionam as redes sociais e cognitivas que procuram impor a
sua versão do passado e da identidade oficial. Na realidade, a memória é sempre o resultado de
um trabalho de construção e reconstrução efetiva e sistemática, que faz, o enquadramento das
experiências (de leituras literárias) dos sujeitos, através de seus representantes em cada contexto e
instituição. E pelo acesso aos sentidos dos acontecimentos das memórias individuais, podemos
constatar os limites dos representantes e trabalhadores da memória (escritores, professores...), ao
identificar suas narrativas,  seus discursos e a gestão  das contradições, os conflitos e as
continuidades entre as imagens oficiais das identidades, o passado e as experiências pessoais do
presente.
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sobretudo, da escola representada pelos professores que organizam a socialização

sistemática (cf. Bosi, 2003) do aprendizado da Literatura/leitura de seus alunos,

conforme as representações daquilo que são enquanto memória, considerando que:

O passado pode ser concebido, então, como existindo no presente; mas
nos privamos dos meios de apresentar esta imanência sem ser como a de
uma pedra no fundo do rio. O passado pode decerto infestar o presente,
mas não pode sê-lo; é o presente que é seu passado. (Sartre, 2003:165).

Assim, a memória legitima-se pela História ou pela Literatura, como propõem

Benjamin (1992) e Nora (1993), uma vez que as fronteiras desses dois campos se

confundem colocando em discussão os limites entre história e ficção. E, por

conseguinte, situando a memória no movimento da história, através de atitudes e/ou

ações relacionadas aos modos de proceder no ensino ou no traquejo literário que

faz a passagem das memórias de leitura enquanto herança de identidade

sociocultural que se renova na educação das novas gerações. Isto porque:

Para além das lembranças positivas que são material para uma psicologia
positiva. É preciso reabrir o campo das imagens primitivas que, talvez,
tenham sido os centros de fixação das lembranças que permaneceram na
memória (Bachelard, 1993:47)

Essas imagens, aprofundam as lembranças de leituras vividas e gravadas na

memória, tornando-se lembranças da imaginação criadora da leitura diante das

novas gerações. Desse modo, as novas gerações aprendizes do gosto literário e das

práticas de leitura, ao entrar em contato com espaço histórico-temporal (estrutura do
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contexto de origem da obra) de identidades, a partir do segundo (contexto temporal

de onde se lê, e das formas de orientação da pedagogia escolar), estabelecem uma

cisão, constituindo um terceiro espaço-temporal de identidades que carrega, o fardo

do significado ideológico e cultural da Literatura. Em As regras da Arte (2002),

Bourdieu chama este fato de dupla historicização. Portanto, é esse terceiro espaço-

temporal o entre-lugar, onde co-habitam as forças ideológicas das identidades dos

novos leitores ou dos novos gostos e modos de recepção literária. É nesse sentido

que Bhabha (2001:67-68) diz:

É o Terceiro Espaço que, embora em si irrepresentável, constitui as
condições discursivas da enunciação que garantem que o significado e os
símbolos da cultura não tenham unidade ou fixidez primordial e que até os
mesmos signos possam ser apropriados, traduzidos, re-historicizado e lidos
de outro modo.

Diante disso, fica evidente que os contextos sociohistórico-político-econômico e

cultural de produção de uma obra literária e de sua leitura, é sempre antenado

diacrônica e sincronicamente, modificando os valores estético-ideológicos e a

recepção da obra. Esses aspectos característicos da Literatura agem sobre a

enunciação, modificando os sentidos e os significados, o que força o surgimento do

terceiro espaço temporal da identidade do leitor e, conseqüentemente, rompendo

com o espelho da identidade coletiva absorvida pelo autor na época de sua

elaboração. O referido fenômeno pode ser assim explicado nas palavras de Bhabha

(2001:67):
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A intervenção do Terceiro Espaço da enunciação, que torna a estrutura de
significação e referência um processo ambivalente, destrói esse espelho da
representação em que o conhecimento cultural é, em geral, revelado como
um código integrado, aberto, em expansão. Tal intervenção vai desafiar, de
forma bem adequada, nossa noção de identidade histórica da cultura como
força homogeneizante, unificadora, autenticada pelo passado originário
mantido vivo.

Essas idéias problematizam a divisão binária tanto de passado/presente quanto

de tradição/(pós) modernidade ao nível de enunciação da diferença, da

representação cultural e da legítima interpretação. Ou seja, Bhabha nos remete a um

questionamento: de que maneiras as ideologias existentes em uma obra literária

podem ser repetidas, relocadas e traduzidas em nome da tradição e do passado,

sob a intenção de novos significados e numa aparência de signos que não são fiéis

à memória histórica? A indagação aqui colocada exige a busca de uma ampla

compreensão sobre a categoria identidade, uma vez que nos capítulos 1 e 3 ela

apareceu articulada com a estética da recepção literária e com o efeito ideológico da

referida recepção. Por isso, será tratado, a seguir, dos diversos delineamentos e das

questões fundamentais relacionadas à identidade nos contextos dos diferentes

mundos da leitura.

5.1.1 Identidade e Leitura ou a Leitura como Expressão da Identidade do Leitor

A identidade é uma categoria que abrange duas dimensões: a pessoal e a

social. Ela serve de referência para a legitimação de modelos de vida e atendimento

a vários processos e reivindicações sociais entre grupos minoritários como ciganos,

índios, negros e ainda entre seguidores de facções políticas, agentes ideológicos,

grupos religiosos, autores e simpatizantes de artes como a música, pintura,
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escultura, teatro, cinema e literatura. Ela envolve diversas questões ligadas à prática

educativa em culturas específicas, ou classes sociais, gênero, profissão, origem

geográfica, linguagem e outros aspectos que contribuem com a formação do gosto

literário e com a recepção da leitura em cada meio sociocultural de característica

particular.

Para uma melhor compreensão do termo identidade, convém distinguir aqui as

duas dimensões constitutivas do referido aspecto: a) identidade pessoal –  é

sempre vista como objeto de investigação de psicólogos interessados em explicar

como a pessoa se constrói, biopsicologicamente, e se realiza em nível individual; b)

identidade social – é envolvida dos aspectos socioculturais, da noção de grupo

social e da relação entre o mesmo e o individuo. Estes aspectos delineiam para o

indivíduo os caminhos de sua trajetória. Castells (1999) afirma que a construção

social da identidade sempre ocorre em um contexto marcado por relações de poder,

e propõe a seguinte distinção e origens em relação à construção social das

identidades:

a) Identidade legitimadora: introduzida pelas instituições dominantes da

sociedade no intuito de expandir e racionalizar sua dominação em relação

aos atores sociais (refere-se à teoria da autoridade e dominação aplicada

a diversas outras teorias relacionadas ao nacionalismo).

b) Identidade de resistência: criada por atores que se encontram em

posições/condições desvalorizadas e/ou estigmatizadas pela lógica da

dominação. Construindo, assim, trincheiras de resistência e sobrevivência

com base em princípios diferentes dos que permeiam as instituições da

sociedade, ou mesmo oposto a estes últimos.
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c) Identidade de projeto: quando os atores sociais, utilizando-se de

qualquer tipo de material cultural ao seu alcance, constroem uma nova

identidade capaz de redefinir sua posição na sociedade e, ao fazê-lo, são

capazes também de buscar a transformação de toda a estrutura social.

Como ilustração, podemos mencionar o caso do grupo de alunos da

escola Simões Filho que rejeitam as leituras propostas pela referida

escola, transformando-se em leitores autônomos dentro da estrutura

social onde influenciam e são influenciados no processo de formação de

outros leitores.

A identidade social surge do processo de identificação do indivíduo com

aqueles fatores considerados importantes em sua socialização. Logo, a identidade

social se interrelaciona com a identidade pessoal. Sendo assim, não existe a

possibilidade da construção de uma identidade pessoal, relacionada à Literatura,

desvinculada da identidade social do gosto de classe. Nessa perspectiva, Castells

(1999:24) afirma que:

Do ponto de vista da teoria social, nenhuma identidade pode constituir uma
essência, e nenhuma delas encerra, per se, valor progressista ou retrógado
se estiver fora de seu contexto histórico. Uma questão diversa e
extremamente importante, diz respeito aos benefícios gerados por parte de
cada identidade para as pessoas que a incorporam.
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Na concepção de Castells, as identidades sociais28 podem começar como

resistência e acabar resultando em projetos, ou ainda tornarem-se dominantes nas

instituições da sociedade, e assim, podem, também, se transformar em identidades

legitimadoras para racionalizar sua dominação. Ainda relacionado a essa dinâmica

das três formas de identidades sociais entre si, propostas por Castells, pode-se

verificar a associação das mesmas, também, como o processo de construção da

identidade pessoal com relação ao gosto pela leitura de certos estilos literários.

Para Silva (1995:26-27), o conceito de identidade pode ser analisado segundo

diferentes perspectivas:

Na perspectiva psicanalítica ou freudiana a identidade é um processo de
construção individual e o olhar do sujeito sobre si mesmo torna-se
consciente de que possui um eu único. A certeza dessa unicidade significa
uma emancipação interior; pois as ordens e proibições internalizadas pela
criança desde a infância constituem o superego, veículo fixador das
tradições e dos valores passados de geração a geração.

Por outro lado, Ronald Laing em sua obra O eu dividido  (várias edições),

privilegia a definição da identidade a partir da relação ‘eu–outro’, inspirado nas

antepsiquiatrias. É nessa perspectiva que ele demonstra como a dinâmica do

indivíduo de “se–para–se“ e “ser–para–outros” define, interiormente, sua identidade.

28 Recortando a questão na perspectiva do sentido étnico, pode-se verificar que as identidades
étnicas são construções simbólicas pelas quais os atores e os grupos sociais, percebem sua
pertinência a partir de signos étnicos particulares. Mas, mesmo em relação à pluralidade de
identidade, a classificação étnica, freqüentemente, termina sobrepondo-se às outras, em virtude de
seu grau de visibilidade social. Entretanto, essa classificação étnica é também contrastiva, visto que
se constrói no contexto concreto das relações e contradições intergrupais. Com isso, o
estabelecimento das relações interétnicas, assim como também das classificações que as supõem,
dependem também dos grupos que se encontram em permanentes contatos definidores dos vários
processos de enfrentamento, dominação, aposição, resistência e submissão, ocorridas
simultaneamente nos planos simbólicos e das relações sociais (cf. Gonçalves, 2000).
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Desse modo, as relações saudáveis seriam as que ocorrem entre duas pessoas,

baseadas num reconhecimento mútuo/recíproco da identidade de cada um (cf.

Fichmann, 2000) que também podem influenciar na formação do gosto literário de

um indivíduo. Assim, na definição da identidade, não se pode abstrair o que, num

indivíduo, se configura como sua “realidade–para-os-outros“ e o mesmo da realidade

que atribui aos outros, a si mesmo, ou  que supõe que lhe atribuam (Laing).

Sobre a definição da identidade, Goffman (apud Fichmann, 2000:97-98) diz que

ela:

Aponta a relevância de se considerar o papel do grupo e das organizações
na constituição da identidade. Mostra que, freqüentemente, instituições
totais, nas quais, inclui a escola, passam por cima das individualidades
para preservarem certos padrões de resposta que lhes convém.  Trabalhar
detalhadamente a temática dos “territórios do eu”, mostrando como é
freqüente ocorrerem “invasões como o que se dá no caso de um bate –
estaca funcionando ao lado de uma sala de aula, invadindo o território
aciditivo de professores e alunos”.

Ao discutir os processos de manifestações da identidade, Goffman faz a

seguinte classificação da categoria aqui abordada: a) identidades sociais,

constituídas pelas bases sociais mais amplas a que um indivíduo pertence e recebe

o valor da leitura, por exemplo; b) identidade pessoal, entendida como continuidade

orgânica imputada a cada pessoa e é estabelecida através de traços distintivos

(aparência, nome, idade entre outros) vinculados à biografia do sujeito herdada de

práticas culturais como as leituras literárias; c) identidade de ego/ou identidade

“sentida”, expressa pela sensação relativa à situação e ao caráter e continuidade do
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sujeito, decorrente de suas experiências sociais que podem, por exemplo, revelar o

gosto e o prazer da leitura em muitos grupos sociais.

Entende-se que as identidades sociais são resultadas do cruzamento de

atributos pessoais e estruturais. São categorizações derivadas dos contextos sociais

onde ocorrem as interações sociais. Mendes (2002) acrescenta as seguintes

categorizações dentro do referido processo das identidades sociais: a) identidade

social virtual, formada pelas exigências e características atribuídas aos indivíduos

e/ou personagens de ficção; b) identidade social real, representada pelos atributos

que os sujeitos possuem de fato, pelas categorias a que, realmente, pertencem e

encontram nas obras literárias. De acordo com Mendes, o jogo social passa por

tentativas permanentes de ajuste da identidade social virtual à identidade social real,

colocando os leitores ente a verdade real da Literatura e a virtualidade ficcional das

obras.

Em nível analítico, pode-se distinguir as identidades sociais, conforme Calhoun

(1995 e 1991), através da seguinte classificação:

a) identidades sociais primárias: partem das relações sociais diretas e a

estas se referem. Nesse tipo de identidade estão representadas aquelas

que se manifestam baseadas no sexo enquanto categoria construída,

socialmente, na comunidade local, nas instituições de trabalho e outras

como a família, a igreja, as associações, os amigos, etc como suportes

que podem definir os estilos, os modos de leitura dos sujeitos.

b) Categoriais: partem das relações sociais indiretas. Contudo, são também

reais, pois os sujeitos portadores da identidade, enquanto categoria, estão
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ligados a seus membros por via indireta; e definem os campos de poder.

Nesse contexto, pode-se destacar as identificações relacionadas a um

país/nação, uma região, um grupo de rock, grupos de leitores(as), um

estilo literário ou escritor, entre outros.

Ao falar da identidade pessoal, Goffman considera a pessoa como entidade

única e integradora. Isto é, como instância de controle em que são formadas as

informações que o indivíduo dispõe sobre si mesmo. Além disso, a identidade

pessoal, assim como a identidade social, “divide e escolhe os outros com quem o

indivíduo interage (dados biográficos), sobretudo entre os que o conhecem ou não

pessoalmente” (Mendes, 2002:510), constituindo aí, as tribos reais e/ou virtuais de

leitores de gostos literários semelhantes ou próximos de um mesmo estilo. Ainda de

acordo com Mendes, é na identidade de ego concebida por Goffman, que o

indivíduo constrói uma imagem de si próprio mediante os mesmos meios com que os

outros antes constituem as identidades social e pessoal dele, mas acrescentando

uma maior dimensão de liberdade ao estabelecer essa identidade que se relaciona

com vários aspectos da Literatura: linguagem, personagens, temáticas e demais

elementos que atraem leitores.

Assim, a identidade de ego é definida a partir das concepções que o indivíduo

deve ter ou adquiriu sobre si mesmo. Esse tipo de identidade é processada e

construída através de pressões de grupos a que o sujeito pertence. É uma

identidade, portanto, gestada pela participação de uma pessoa em grupos. Portanto,

a natureza de um sujeito que gosta de ler obras literárias, por exemplo, é formada a

partir das filiações do referido sujeito a certos grupos sociais formais e/ou informais,
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conforme se viu nas experiências de leitores de Literatura de vários atores sociais na

França (4.1), no Brasil (4.2) e em Teresina-PI (4.3). Nesses grupos, seus

participantes só terão uma dignidade devida, se adotar as linhas de práticas

presentes em tais grupos. Ou seja, os indivíduos membros de um ou mais grupo,

naturalmente, aderem às suas ideologias (assunto já tratado no capítulo 3 dessa

tese), aos jogos e políticas de identidade que definem o perfil de um leitor e de suas

práticas de leituras.

Tem-se ainda a perspectiva antropológica que foi desenvolvida por Erickson29

(1987). Esse autor relaciona a organização social ao desenvolvimento do indivíduo,

concebendo a construção do sujeito e aqui a construção do leitor de Literatura como

resultado de um processo de reflexão no qual os membros de um grupo social

avaliam a si e àqueles que o rodeiam. Assim, esse processo de reflexão, em

conseqüência de pressões internas, pode provocar crises de identidade no

indivíduo, conduzindo para uma identificação com algo diferente como a Literatura

que se torna fora do gosto do resto de uma comunidade.

Pode-se perceber uma ligeira diferença entre as duas perspectivas conceituais

do termo identidade (Psicanalítica e Antropológica). No entanto, essa diferença entre

ambas talvez possa ser caracterizada através da seguinte distinção que Erickson faz

entre identidade pessoal e identidade psicossocial:

29 Erickson publica em 1950 um trabalho inovador para a época, sobre a identidade (hoje um clássico
do tema). Ele dirige a dedicatória da referida obra “aos filhos dos nossos filhos”. Mostra no seu livro,
a formação da identidade na infância e sua relação com a vida social, tanto no padrão norte –
americano comum, quanto em tribos indígenas. A contribuição básica de Erickson nesse estudo é:
chamar a atenção para a existência genérica de ciclos vitais, aos quais se liga o processo de
constituição de identidade, ciclos estes estranhados nas características sociais de tempo e espaço
de cada indivíduo, grupo, geração. É assim que, ao tratar da evolução do ego, toma alguns
exemplos célebres – Hitler e Gorki -, para produzir a reflexão questionando a possibilidade de se
viver “para além da ansiedade” (cf.  Fichmann, 2000).
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Quando desejamos estabelecer a identidade de uma pessoa perguntamo-
lhe qual é o seu nome e que condições ocupa dentro de sua comunidade.
A identidade pessoal tem um significado mais amplo: inclui também o
sentido subjetivo de uma existência contínua e uma memória coerente. A
identidade psicossocial possui características ainda mais complexas, às
vezes, subjetivas, individuais e sociais. (Silva, 1995:27).

Com isso, entende-se que a interação entre pessoas e grupos forja a

identidade do indivíduo com relação ao gosto pela Literatura como se pode ver na

formação da identidade literária do conjunto de atores sociais pertencentes a épocas

e realidades diversas. Já a estrutura social determina e cristaliza essa identidade. No

entanto, as múltiplas identidades produzidas podem recair sobre a estrutura, pois a

realidade não é estática, ora assumindo as tipificações ou gosto do meio que lhe são

imposta nas interações, ora transformando-as, rumo a novas idéias e atitudes

captados no universo da Literatura.

Assim, o indivíduo ao ocupar um espaço específico em um meio físico-

geográfico e social determinado, constrói o seu eu ao se tornar aberto para o mundo

mediante a sua identificação com elementos significativos de seu grupo social, como

ocorreu com os vários sujeitos que se tornaram leitores famosos, como: Beauvoir na

França; Luzilá, no Brasil; a cordelista, de Teresina e tantos outros citados ao longo

desse capítulo. É essa abertura que possibilita, no ser humano, uma constante

reflexão e reformulação de si mesmo, através de seus contatos e experiências

sucessivas que propiciam o desvelamento de inúmeras faces ocultas e latentes,

acordadas pelos acontecimentos do mundo que provocam e excitam o fenômeno

espetacular das mudanças de atitudes numa relação de interfaces como, ao que

tudo indica, ocorreu também com os sujeitos do grupo de alunos da 8ª série da
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escola Simões Filho que se transformaram em leitores de obras literárias em virtude

do deslocamento das estruturas da identidade dos sujeitos.

Pode-se compreender como estrutura deslocada “aquela cujo centro é

deslocado, não sendo substituído por outro, mas por ‘uma pluralidade de centros de

poder”. Desse modo, as sociedades modernas (ou pós-modernas) não têm nenhum

centro definido ou os seus centros podem ser em qualquer lugar, visto que somos

sujeitos sociais no e do mundo. Sendo assim, o deslocamento não se constitui num

aspecto negativo das atuais sociedades, como, às vezes, é apontado por muitas

pessoas, pois: “ele desarticula as identidades estáveis do passado, mas também

abre a possibilidade de novas articulações: a criação de novas identidades, a

produção de novos sujeitos” (Hall, 1997:19), que ajudam no processo de formação

dos leitores de uma comunidade ou grupo social. Além disso, recompõe estruturas

articulatórias desgastadas, fazendo surgir, conforme o autor citado, um conjunto de

novas variáveis que estabelecem as características dos “novos” indivíduos

modernos ou pós-modernos que se tornaram desagregados, deslocados e

transformados. Tudo isso resultando numa pluralidade do eu ao desenvolver uma

dinâmica mutável no processo de identificação com aspectos da existência,

anteriormente, oposta à existência de práticas culturais, como a leitura de Literatura

em grupos sociais, iguais àquelas da comunidade Cristo Rei.

Ao que se evidencia, as identidades nacionais (locais e regionais) quando

colocadas abaixo do nível das culturas estrangeiras (americanas, italianas...) podem

deslocar e, possivelmente, até apagar as identidades nacionais ou ainda multiplicá-

las, tornando-as diferentes e, ao mesmo tempo, parecidas com outras identificações
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globais que se poderia detectar num país de primeiro mundo como a França ou

lugares específicos do Brasil, onde se lê desde uma Literatura secundária, até os

grandes clássicos.

É isso que, atualmente, vem ocorrendo com as identidades, da comunidade

Cristo Rei em Teresina; pois, embora ainda se possa encontrar traços fortes de

identidades locais e nacionais, estas vêm se comprometendo processualmente cada

vez mais, posto que as culturas (pós) modernas estão muito expostas às influências

externas. Assim sendo, é muito difícil uma pessoa se colocar de maneira isenta das

infiltrações culturais de diversos pontos do globo. Isto porque qualquer indivíduo,

mesmo aquele que mora em um país considerado pobre, poderá receber

diretamente mensagens e imagens de países desenvolvidos, através da televisão,

internet... e outros meios de comunicação que, interferindo no modo de pensar

desse sujeito, transformam-no em agente transmissor dos novos ideais (para

aqueles que sendo mais pobres ainda não possuem internet e outros similares),

atingindo mesmo que indiretamente a todas as camadas de qualquer país ou aldeia

pobre. E, desse modo, todos podem ter suas identidades e o gosto pela leitura

modificados como se vê a febre mundial da leitura das obras Harry Porter (de Joane

K. Rowling), O Senhor dos Anéis (de J. R. Tolkien) realizada entre adolescentes e

jovens de todas as camadas.

É nesse exercício dinâmico que o ser flui na dança das identidades ao seguir o

ritmo do tempo. Nesse compasso, deslocam-se os itinerários e os pensamentos, dos

indivíduos que parecem flutuar de ser em ser, “livres”, descobrindo novas

identidades globais e novas identidades locais, sem destruir o passado de nossa
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história como leitores, nem aquilo que é o ser dos sujeitos que não tiveram boas

experiências de leitura literária, e sem impedir os limites da metamorfose do ser que

se faz diferente ao sabor de um novo saber ser leitor no lócus de sua constelação

social.

Nessa perspectiva, pode-se perceber que “as identidades nacionais30 e locais

não são coisas com as quais nós nascemos, mas são formadas e transformadas no

interior da representação” (Hall, 1997:53) que se vai formando acerca de todas as

coisas postas ao nosso alcance real e/ou virtual, alterando os sentidos das coisas e

as nossas relações com as mesmas, como ocorreu entre os estudantes leitores na

comunidade Cristo Rei, onde se localiza a escola dos sujeitos em estudo. Daí que:

Os sujeitos sociais mostram na ação e nas relações travadas com outras
pessoas sua marca no mundo e em si próprios. Portanto, a maneira de
cada pessoa viver, compreender, dar sentido ao mundo, construir-se a
partir do cotidiano vivido nas relações sociais (...). As significações e
sentidos que expressam estão vinculados ao contexto cultural, econômico
e político.  (Guia, 1998:15).

Os contextos referidos nessa acepção extrapolam atualmente as dimensões

territoriais nacionais e ganham natureza transnacionais31, provocando com este fato

30 O sentimento de identidade através da língua, associado á idéia da nacionalidade, que atualmente
parece muito “natural”, é produto da combinação de diversos processos históricos que têm sua
origem com a modernidade já consolidada. No entanto, não há nada de natural na identidade
nacional, visto que ela se constrói, historicamente, e adquire determinados sentidos ao longo das
próprias histórias das nações. Pois, as identidades se constroem, cada nação possui formas
particulares de narrar sua história. Cada nação cria e recria seus “mitos de origem” e seus
símbolos, seus laços próprios de solidariedade e lealdade. É no processo de criação dessas
identidades que se estabelece uma cultura nacional que dá sentido às ações da população e
influência as concepções desta sobre si mesma (Berenblum, 2000).

31 Partindo-se dessa analogia, pode-se chegar a uma compreensão de que hoje se vive entre
fronteiras, posto que ao se entrar em contato com outras “máquinas desejantes” (que somos), para
ser possível algum intercâmbio procede-se a uma desterritorialização. Mediante esse processo de
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uma “crise de identidade”. Isto porque os povos introjetam as representações que os

outros fazem de si, em diferentes culturas estrangeiras e, ao mesmo tempo,

assimilando-as, via satélite ou via Literatura ou, ainda, através dos movimentos das

populações e de culturas multinacionais (transculturalidade), que constituem as

novas identificações relacionadas às práticas leitura de grupos na sociedade.

Toda esta movimentação que envolve cada indivíduo, cada grupo social e cada

país, é guiada pelo mesmo espírito humano de base universalista promovido pela

racionalidade e pela necessidade de novas buscas do diferente e dos próprios

limites do mundo que tentam unificar (igualar) a humanidade como espécie em

constantes descobertas e evoluções que podem ser encontradas na Literatura.

Assim, ao longo desse espiral da vida, vão-se desenrolando, surpreendentemente,

as multifaces da realidade e das identidades gestadas neste contexto dialético de

formação de leitores em lugares, aparentemente, inviáveis a exemplo da

comunidade dos sujeitos aqui estudados. Diante disto, indagamos: pode ou não

haver identidade autêntica? Ou seria a própria falta de autenticidade a responsável

pela “crise” identitária no que se refere, especificamente, no caso dos novos

comportamentos de grupos sociais que tornem leitores de Literatura?

Sobre esses questionamentos, Luz (1998:27), ao abordar o pensamento de um

dado estudioso, ressalta que não existe uma identidade autêntica, mas “uma

pluralidade de identidades, construídas por diferentes indivíduos em diferentes

momentos históricos”, como se viu nas várias experiências de formação de leitores,

desterritorialização é que se é posto nas fronteiras (dos entre-lugares do mundo) e assim os
indivíduos passam a interagir com o outro na tentativa de reterritorialização. Isto porque, sob uma
estrutura capitalista que não dá condições sociais adequadas à convivência e ao intercâmbio de
“produção desejantes”, requisitam-se indivíduos desterritorializados, produzindo-se esquizofrenia
ou respostas esquizofrênicas
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tornando-se um elemento importante e diferente a cada momento da vida de uma

pessoa e de um grupo social. É exatamente em relação a essa questão que Damata

(1998:15) diz que:

De fato, a identidade social é algo tão importante que o conhecer-se a si
mesmo através dos outros  deixou os livros de filosofia para se constituir
numa busca, antropologicamente, orientada. Mas o mistério, como se pode
adivinhar, não fica na questão do saber quem somos. Pois será necessário
descobrir como construímos nossas identidades.

Na realidade, essa é uma problemática densamente complexa porque os

distintos papéis sociais representados pelos sujeitos em diferentes contextos,

espaços e lugares configuram a manifestação de múltiplos personagens num só ator

social. Sendo que esses atores “ora se conservam, ora se sudecem, ora coexistem,

ora se alteram” (Jacques,1998). E nessa dinâmica imprevisível pode ocorrer uma

interpenetração entre os múltiplos personagens do eu que, por conseguinte, também

se interpenetram com outros eus, vinculados a contextos regionais e globais,

originando “a processualidade da identidade enquanto repetição diferenciada,

emergindo em  outro que também é  parte da identidade” (Jacques, 1998:164),

orientado ao gosto estético e das práticas de leitura de certos estilos de Literatura.

Essa teia complexa tecida pelos dinamismos sociais da era da velocidade ou

dos tempos pós-modernos fortalece a pluralidade humana em seu duplo aspecto de

igualdade e também de diferença. Entretanto, tal pluralidade implica em certa

“unicidade”, pois:
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O indivíduo vai se igualando por totalidades conforme os vários grupos em
que se insere (brasileiros ou estrangeiros, homens ou mulheres, etc.) sem
pressupor homogeneização: ao mesmo tempo em que o indivíduo se
representa semelhante ao outro a partir de sua pertença a grupos e/ou
categorias,  percebe sua unicidade a partir de sua diferença. (Jacques,
1998:164).

Ao acompanhar o fio desse raciocínio, é possível perceber que hoje não há

mais espaço para o indivíduo de uma identidade linear, uma vez que se vive em

Estados Nações onde suas culturas são confrontadas cotidianamente por “pressões”

culturais externas. Ou seja, por um lado há os filmes de Hollywood, as “mass mídias”

globais, disco sound, as fastfoods, etc.; por outro lado pode-se encontrar nos

diferentes países do globo, movimentos comunitários em busca de direitos e justiça,

as marcas e práticas de culturas regionais e locais, todas contribuindo com a

formação do gosto estético e estas, conseqüentemente, com a recepção literária das

obras lidas pelos respectivos sujeitos.

Em meio a essas forças repolarizadoras de nossa época, massas inteiras em

todas as partes da terra, reparticularizam e recontextualizam suas identidades

automaticamente. Esse fato ocorre quando as inter-relações e os vínculos entre

países (com suas ciências, cultura, tecnologia...), classes sociais, culturas regionais,

comportamentos com relação à etnia, raça e ao sexo, são reconhecidos.  Diante

disso, é que se acredita que essa é uma das razões por que ocorreram mudanças

com relação ao tratamento dos seguintes fatos sociais internacionais:

O novo racismo na Europa; o declínio geral da política de classe, sobretudo
evidente nos EUA, onde parece substituída pela política étnica do
multiculturalismo ou pela política sexual dos movimentos feministas, (...) o
colapso dos Estado-Nação – afinal, multinacionais; (...) a
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transnacionalização do fundamentalismo islâmico... etc. (Santos,
1997:145).

Tais fatos revelam as mudanças de atitudes e de comportamento que parecem

caracterizar o surgimento das faces de novas identidades: identidades renovadas

pelo impacto do encontro entre forças globais (internacionais) e forças nacionais

(regionais e locais). Pode-se ver, nos exemplos citados, novas relações de espaço-

tempo, definidas em eventos distintos que podem provocar diferentes reações em

épocas e culturas diferentes, do mesmo modo que as seguintes artes: (...)

As pinturas cubistas de Picasso e Broque, os trabalhos dos surrealistas e
dos dadaístas, os experimentos com o tempo e a narrativa nos romances
de Marcel Proust e James Joyce e o uso de técnicas de montagem nos
primeiros filmes de Verlov e Einsten. (Hall, 1997:75).

Neste sentido é que o exercício de leitura, cultivada a partir da identidade

sociocultural do leitor com as obras literárias, pode criar, neste leitor, a prática e o

prazer de ler, além de promover o desenvolvimento do intelecto e de certos estados

de espírito. Essa âncora, proporcionada pela base de identidade Sociocultural, não

só possibilita uma busca de aproximação de indivíduos e grupos e as estratégias

com a Literatura, mas, historicamente, sempre asseguraram as práticas e as

condições de leituras de obras literárias mesmo em situações desfavoráveis ao

desenvolvimento das práticas como se viu, anteriormente, o caso de Michel Ragon e

a minha própria experiência em contextos muito desfavoráveis a tais práticas

culturais.
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Assim, percebe-se que, mesmo diante de dificuldades para o desenvolvimento

de práticas de leitura na sociedade, a identidade dos indivíduos sempre ajudou a

superar os limites dessa prática. Tal relação pode ser confirmada através de estudos

como os de Ariés e Chartier (1994) que mostram a existência de uma forte

identidade popular com a leitura de novelas de cavalaria na Espanha dos séculos

XVI e XVII. A esse respeito, os referidos pesquisadores destacam o seguinte

depoimento de um leitor-ouvinte de auditório da época, que fala sobre a identificação

dos sujeitos com tal tipo de Literatura:

Na verdade, não conheço melhor leitura no mundo. Tenho aqui dois ou três
desses livros [...] que muitas vezes, me deram a vida, e não só a mim como
a muitos outros; pois na época da colheita muitos segadores vêm reunir-se
aqui nos dias de festa e entre eles sempre se encontra um que sabe ler; e
pega um desses livros, e nós nos colocamos à sua volta, mais de trinta e
ficamos ouvindo-o com tanto prazer que nos tira mil cabelos brancos (Áries
e Chaztier, 1994:135).

Diferente desse tipo de leitura coletiva eram os encontros secretos com os

livros de textos eróticos, libidinosos, ousados e sensuais, ainda hoje denominados

“pornográficos”. Essas obras lidas, por um público masculino desde o início da

modernidade (séculos XVI, XVII...), sobretudo em Paris na França, em Londres na

Inglaterra, e em outros lugares que se modernizavam, eram vistas de forma

complacente, conforme declara um leitor da época: “fiquei ali uma hora e comprei

esse livro torpe, malicioso. (...) É uma obra muito licenciosa, porém não é errado um

homem sério folheá-lo a fim de aprender a conhecer a infância do mundo (Áries e

Chartier, 1994:144)”.
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Assim, tem-se a manifestação de uma prática de leitura estabelecida pela

identidade com relação a gênero32. Entretanto, naquela época, assim como hoje, as

preferências estabelecidas, a partir desse tipo de identidade, não se restringiam,

nem se restringem somente à presença do erotismo e do sexo na Literatura, mas

também, e sobretudo, pela presença de temas ligados ao espírito de aventura, ao

universo das lutas de guerra, das empreitadas policiais entre outros que sempre

aproximaram os leitores das obras literárias em todos os tempos e espaços sociais.

Da mesma maneira, certas temáticas, também, sempre refletiram mais as

identidades e a sensibilidade da alma feminina retratada em obras que embora

possam agradar a ambos os gêneros, chama atenção mais direta e fortemente do

público feminino (sendo esta uma questão tão antiga quanto a próprio Literatura).

Além do gênero (masculino/feminino), muitas outras variáveis podem servir de

suportes para a manifestação das práticas de leitura como expressão da

história/memória de leitura e da identidade do(a) leitor(a). Essas variáveis resultam

em parâmetros de vida e em modelo de inspiração ideológica minados das

necessidades psicossociais tanto de leitores da antiguidade quanto daqueles de

toda uma época moderna e que ultrapassaram os limites das velhas convenções

institucionais em atendimento à identidade do eu. E assim, contribuíram com uma

memória de leitura literária enquanto herança cultural que abre a compreensão da

32 No início da cultura literária (na Grécia) havia uma dificuldade de identificação social dos indivíduos
de gênero masculino com as mesmas obras lidas ou ouvidas pelo público do gênero feminino e
vice-versa. As mulheres, por exemplo, identificavam-se com uma Literatura de temas específicos e
associados ao que mais tarde seria chamado de amor romântico e aventura. Nessa Literatura que
representava a identidade feminina da época o herói e a heroína eram sempre jovens, belos e bem
nascidos; a desgraça caia sobre eles, mas o final era sempre feliz, esperava-se que houvesse
confiança nos deuses e virgindade e castidade pelo menos da heroína (Manguel, 1997). E foi lendo
essa Literatura de conteúdo romântico, desde a sociedade patriarcal da Grécia do século I até a
Bizância do século XV, que as mulheres (com a força de sua identidade sociocultural da época) de
algum modo puderam encontrar estímulos intelectuais e, às vezes, alimento irrepreensível para o
pensamento dando início á fecundação de um longo e árduo processo emancipatório.
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formação e do desenvolvimento das referidas práticas sociais nas gerações do

presente e do futuro.

A esse respeito, destaca-se, aqui, algumas experiências de leitores brasileiros

com a literatura durante a primeira metade do século XX e que tomaram suas

identidades como a base para uma aproximação com as obras representativas do

gosto dos jovens naquela época. Portanto, as ilustrações a seguir, demonstram que

as identidades guiaram o gosto e as práticas de leitura dos sujeitos, para além dos

muros de papel dos compêndios escolares33, e, muitas vezes, até da presença dos

pais, tornando-se grandes leitores e depois escritores de destaque como assim o

fizeram os atores sociais dos itens (4.1), (4.2) e (4.3) abordados no transcurso do

capítulo anterior.

De acordo com o depoimento de Graça Aranha, em sua obra O Meu Próprio

Romance (1931), citado por Lajolo & Zilberman (1996:207), o escritor afastava-se e

declarava-se imune aos clássicos portugueses, mesmo em vernáculo, conforme

argumenta:

Os clássicos portugueses não me interessavam profundamente. Achava
divertidas as anedotas de Manoel Bernardes. De Camões, só Inês de

33 Com relação ás questões referentes à identidade da escola, temos informado que esta instituição
educacional, em nosso país, está sob uma situação de “esquizofrenia pedagógica”, pelas muitas
identidades que lhe atribuem, além daquela efetivamente vivida. O referido quadro de
“esquizofrenia pedagógica” completa-se, quando há órgãos ligados à Secretaria de Educação que
funcionam como se a escola não existisse, e outros que se dedicam a tentar construir partes de
adequação entre a identidade burocrática e a idealizada, por meio de uma identidade técnica.
Fischmann (2000:), falando sobre os problemas de identidade da escola, em relação às práticas
pedagógicas, diz que: até chegarmos a ponto de podermos falar em “resistência à mudança  será
preciso que se construa, no  cotidiano,  caso a caso, a identidade da escola. Para tanto, é
indispensável que os protagonistas dessa história aprendam a adquirir informações essenciais
sobre os processos que vivem; que devidamente conscientes de seus processos, tenham
permeabilidade para assimilar o que lhes seja interessante e relevante”.
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Castro me agradava. O resto muito cacete. Dos latinos, somente o ritmo de
Virgílio me seduzia. Nada tão antipático do que Horácio, com quem jamais
me reconciliei. As primeiras e inesquecíveis lágrimas, que a música literária
me fez derramar, devo-as a Chateaubriand. Depois da iniciação no francês,
o livro de estudo era os Mártires. O assunto me arrebatava.

Assim como Graça Aranha não se identificou muito com as propostas de leitura

de sua escola, Graciliano Ramos, em situação pior, só encontra identificação com a

leitura literária, também fora das ordens de sua escola, e vai descobrir na leitura

encantos raros. Ao contrário de sua vida marcada por frustrações, inclusive na

escola. Lajolo & Zilberman (1996:227) registram a seguinte passagem na própria fala

do romancista: “eu precisava ler, não os compêndios escolares, insossos, mas

aventuras, justiça, amor, vinganças...”

De sua juventude e de seu tempo escolar, o escritor Ledo Ivo relembra Camões

de modo muito amargo, encontrando uma identificação com o grande expoente da

poesia de Portugal só bem mais tarde, conforme ele mesmo declara em Confissões

de um Poeta (1985: 165).

No ensino de português e literatura imperava uma edição expurgada de Os
Lusíadas. Éramos todos induzidos a descobrir a oração principal em certas
estrofes camonianas – e de forma tão ameaçadora que, só muitos anos
depois, tendo já publicado o meu primeiro livro de versos, foi que me atrevi
a me aproximar do maior poeta de nossa língua.

Como se pode explicar o comportamento de Ledo Ivo ao ler impostamente a

obra de Camões em seu tempo escolar? Provavelmente, ainda não tinha interesse

pelos temas abordados e/ou se sentia perdido diante da linguagem e da visão
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complexa do mundo apresentado pelo narrador. Talvez Lêdo Ivo, naquela época,

não possuísse, ainda, os elementos cultuais necessários que lhe permitissem atribuir

à obra do poeta português um significado, ficando, portanto, sem entendê-la e,

assim, sem descobrir os cantinhos para a leitura da renomada obra literária.

Lêdo Ivo está próximo da situação representada por Rubião no romance

Quincas Borba de Machado de Assis, que na ficção ostenta uma pseudo

identificação com obras clássicas, e também com os impressos que chegam de

Portugal, na intenção de modernizar-se, e assim atender às exigências da

sociedade. Conforme Magalhães (1995:18), o personagem machadiano apresenta o

seguinte quadro como leitor fictício criado pelo autor para criticar a burguesia da

época:

Rubião é a representação do leitor fracassado. Sua relação com o mundo
da escrita esbarra no mesmo problema que o leva ao fracasso em suas
relações sociais, falta-lhe um repertório que lhe permita estabelecer com o
texto uma comunicação em pé de igualdade. Desinformado, ele não dispõe
de dados que lhe permitam preencher satisfatoriamente os esquemas da
ficção e do real.  Não dominando o código de convenções que fornecem os
padrões de leitura e de conduta, de acordo com as normas literárias e
sociais, Rubião perde o contato com a realidade exterior. Preso a um
sistema de normas obsoletas, ele insiste em ler romanticamente um mundo
anti-romântico.

A situação anacrônica, presente em todas as dimensões da vida de Rubião

desencadeou-no vários problemas, inclusive sua doença (a loucura). Pois, a loucura

de Rubião é, sutilmente, atribuída aos livros que lê, uma vez que são eles que

oferecem a matéria-prima para seus delírios visto que esse personagem procura

cada vez mais na leitura a compensação de seus problemas existenciais. No
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entanto, ele não consegue resolver a tais problemas porque, não se identificando

socioculturalmente com os livros que tenta ler sem sentir o prazer estético ou gosto

literário, não consegue, também, fazer a recepção da leitura e, com isso, sente-se

perturbado. Ao contrário dessa situação, pode-se verificar as experiências vividas

pelo elenco dos leitores representantes dos três diferentes campos histórico-culturais

(França, Brasil e Piauí) aqui apresentados, e que tiveram experiências de

aprendizagem e desenvolvimento das práticas de leituras literárias na infância e

adolescência, a partir de suas identidades socioculturais próprias do mundo de cada

um e fora das determinações da escola, conforme testemunham também, Graça

Aranha, Graciliano Ramos e Lêdo Ivo, o que lhes proporcionou o prazer estético da

leitura, transformando-os em leitores modelos para as suas respectivas sociedades.

Assim, foi entendendo a leitura literária como prática sustentada, também,

pelas bases ideológicas existentes tanto em seus grupos sociais quanto permeadas

na própria Literatura que se buscou, através de uma abordagem da estética da

recepção (como categoria fundamental desse processo, desdobrada em suas

variáveis históricas influentes – memórias/lembranças de leituras, identidades

socioculturais, mímesis de construção da obra, estilo literário e, por fim, as

ideologias), responder à questão básica dessa pesquisa: como explicar a

existência de manifestações das práticas de leituras literárias em subgrupos

sociais (de estudantes) onde a população mais ampla, inclusive os

profissionais da instituição escola, não legitimam ou não valorizam essas

práticas culturais? A análise dos dados relacionados à manifestação desse

fenômeno será realizada nos capítulos (6 e 7) em que se demonstrará os processos
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de formação literária de um subgrupo de estudantes-leitores numa comunidade

social/escolar de Teresina-PI sem a leitura como valor.
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 PARTE III

ANÁLISE DE DADOS: IDENTIDADE SOCIOCULTURAL E PRÁTICAS DE

LEITURA LITERÁRIA

Acompanhar a evolução das pessoas e preparar-se

para as adaptações necessárias não exige qualquer

mudança de identidade profissional .

(Chartier e Hérbrad, 1995; 521)
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CAPÍTULO 6

O PROCESSO DE FORMAÇÃO LITERÁRIA DE ESTUDANTES LEITORES NUMA

COMUNIDADE SOCIAL E ESCOLAR SEM A LEITURA COMO VALOR

6.1 Os Caminhos de Busca das Aprendizagens da Leitura e da Recepção

Literária no Mundo de Estudantes Leitores

A teoria da recepção literária associada aos estudos sócio-culturais estabelece

os aspectos básicos para uma investigação sobre os modos pelos quais ocorrem o

aprendizado e as práticas de leituras literárias entre estudantes–leitores da

educação fundamental, membros do corpo discente de escolas que não conseguem

formar leitores nem despertar o gosto e o prazer estético na leitura através de suas

práticas pedagógicas. Práticas estas que, sequer, legitimam ou reconhecem os

interesses daqueles que constroem suas experiências em leitura fora dela, conforme

já se mostrou no capítulo dois, os resultados de estudos e pesquisas históricas

sobre as memórias/lembranças dos processos de construção social de leitores

literários na França (4.1), no Brasil (4.2) e sobretudo numa comunidade social de

Teresina (4.3) onde a literatura ainda não conquistou um espaço suficiente para

projetar o brilho de seu valor. Além da história/memórias de leituras, uma pesquisa
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com metodologia de investigação dessa natureza torna necessário a utilização de

suas outras variáveis complementares enquanto dimensões culturais da estética da

recepção literária, também abordadas como bases teóricas nos dois capítulos

anteriores, sendo elas: as identidades socioculturais dos sujeitos leitores (capítulo 5

e 5.1.1), mímeses de construção das obras lidas (2.1), bem como o estilo de

enunciação dessas obras (2.2) ainda as ideologias impressas tanto em tais obras

quanto em suas leituras (capítulo 3).

Assim, para investigar as manifestações de práticas de leituras literárias entre

os atores sociais pertencentes a um subgrupo de 70 (setenta) estudantes–leitores

da 8ª série, representantes de um universo de 350 (trezentos e cinqüenta) sujeitos

membros do corpo descente da Escola Municipal Simões Filho (enquanto

instituição educacional situada na comunidade Cristo Rei – zona sul de Teresina –

PI que não consegue ensinar o gosto estético a seus alunos, nem dispõe de uma

comunidade social leitora de Literatura e, contudo, se vê diante de alguns exercendo

tal prática), recorreu-se, inicialmente, a uma breve descrição das características de

identidade sociocultural do grupo de sujeitos tomados para a realização desse

estudo. Pois, essa dimensão da estética recepcional está diretamente vinculada à

promoção dos encontros entre os referidos indivíduos e a Literatura (1.2.1), definindo

os diferentes tipos de recepção literária, (1.2.2) conforme as estratégias textuais das

obras disponíveis e os traços sócio antropológicos dos sujeitos de um dado grupo

social que revelam a sensibilidade estética do mesmo, (1.1). Por isso, convém

apresentar, a seguir, um retrato sobre as características fisionômicas da identidade

sociocultural do grupo de estudantes leitores de literatura, da 8ª série (Escola

Municipal Simões Filho no ano de 2002).
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Na sua composição, o referido grupo constituía-se por sujeitos na faixa-etária

entre 14 (quatorze) e 17 (dezessete) anos, sendo a maioria do sexo feminino e,

predominantemente, da comunidade Cristo Rei e adjacências. Esses atores sociais

eram oriundos dos seguintes estratos da sociedade e respectivas situações: a)

classe média baixa cuja família entrou em decadência, vindos, portanto, de escolas

particulares por acreditar nessa escola pública; b) classe social intermediária entre a

média baixa e a baixa, cujos pais têm uma representação positiva dessa escola

formulada em decorrência da época em que a referida instituição servia quase que

exclusivamente a uma classe média que se instalara nessa comunidade no final dos

anos 70 (setenta) e início dos anos 80 (oitenta); c) Classe social média baixa ou

intermediária entre a média e a baixa, que não conseguiram êxito em instituições

particulares de ensino, e seus pais não queriam continuar perdendo dinheiro em

investimentos sem sucesso nem pretendiam deixar seus filhos perdendo tempo.

Essa classificação está na “cara dos alunos”; pois, embora sejam bem

nutridos, higiênicos e, aparentemente, saudáveis, percebe-se que a

heterogeneidade em termos socioeconômicos entre eles varia tanto dentro da escola

(pelas formas com que se apresentam), quanto fora ou seja no meio comunitária a

que pertencem, uma vez que têm acesso a diferentes formas de lazer e diversão

definidos pela ligeira variação do poder aquisitivo relacionado também à

heterogeneidade cultural.

O grupo de estudantes leitores pesquisados possui traços de identidades

socioculturais que se vinculam às raízes históricas do processo de urbanização do

bairro quando, em 1964, o padre italiano Pedro Biondon Maione chega ao Piauí e
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recebe como missão os cuidados dessa comunidade que, na época, ainda vivia em

condições de precariedade, em todos os aspectos da vida humana. Foi com o

trabalho desse primeiro pároco que a referida comunidade garantiu a condição de se

transformar num bairro predominantemente de classe social mediana influenciando a

construção de novos valores que embora atualmente já modificados ainda resistem,

sobretudo entre os sujeitos do grupo de estudantes leitores tomados para essa

investigação. Isto porque o pároco que permaneceu como líder dessa comunidade

por mais de vinte anos, preocupou-se não apenas com os aspectos religiosos, mas

também com o desenvolvimento cultural comunitário.

Assim, Maione incentiva uma cultura acadêmica bem variada junto a essa

população, priorizando, inclusive, a juventude e inicia com a instituição de um grupo

de jovens, culminando com a criação de um museu e instalação de uma Fundação

Cultural. Desse modo, o grupo de jovens da comunidade desenvolve diversos

trabalhos culturais sob a direção do padre Maione, desde o final da década de

sessenta até quase final da década de oitenta (século XX), possibilitando o

surgimento de uma identidade sociocultural que tenta resistir aos anos posteriores

da década de noventa e dias atuais quando as novas lideranças da comunidade

deslocaram o eixo cultural das ações instituídas, para concentrar-se apenas nas

dimensões social e religiosa. Esta atitude desativa as seguintes atividades

realizadas pelos jovens que, até hoje, mesmo sem nenhum incentivo por parte de

instituições sociais como igreja, escola, família e outras, revelam uma identificação

com tais práticas, conforme as especificações abaixo:
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a) freqüência à biblioteca comunitária criada no bairro e aberta ao público, hoje

defasada e sem abertura para empréstimos de obras.

b) participação no grupo de leitura da comunidade (uma espécie de clube criado

pelo pároco, onde a população em geral, inclusive os jovens, desenvolviam

leituras, debates político-econômicos, literários e outros);

c) dinamização de um grupo de teatro organizado pelos jovens que mantiveram

a tradição das artes cênicas, o que ainda pode se ver em algumas iniciativas

de dramatização feitas pelos jovens na escola e nas igrejas.

d) jornal comunitário denominado Amoipirá, cujo nome significa índio guerreiro

(que de tanto lutar sua tribo recebeu o seu nome), no qual eram divulgados os

fatos culturais, artísticos, literários, religiosos etc.

Foi nesse ambiente comunitário, em que há toda uma história/memória

artística, cultural e literária como valores herdados enquanto representações no

imaginário da coletividade, que o grupo de estudantes leitores de Literatura, objeto

do presente estudo, construiu sua identidade sociocultural que mantêm vivas suas

práticas de leitura. Esses sujeitos apresentam não só traços referentes a uma cultura

acadêmica em suas identidades socioculturais, mas também demonstram variadas

expressões da cultura popular regional que não modificam o gosto da classe média

adotado tanto pelo grupo em estudo quanto por seu meio comunitário. Ao contrário,

a cultura acadêmica dilui-se através da força das seguintes manifestações populares

(e fatos característicos que se diversificam em espaços distintos) onde se encontram

cada estudante-leitor, conforme as situações sóciohistóricas locais:
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a) Contos e lendas do folclore piauiense, amplamente difundidos na

comunidade, tais como: cabeça-de-cuia, Macyrajara, cavalo Piancó, etc;

b) Literatura de cordel difundida na comunidade principalmente pela

cordelista Maria do Carmo Ribeiro Nunes ao longo dos quarenta e cinco

anos de trabalho nessa comunidade onde exerceu, também, as funções

de diretora da escola Simões Filho durante quase todo esse período;

c) Danças folclóricas típicas do Piauí (cavalo Piancó, do côco, Num-se-pode,

Bumba-Meu-Boi de estilo piauiense, etc) entre outras manifestações

populares das quais participam os sujeitos dessa pesquisa, influenciando

suas práticas de leitura e o gosto literário dos mesmos.

Sobre a alma regionalista da população local, convém ressaltar o gosto das

gerações mais jovens, pela poesia piauiense, desde os poetas mais clássicos até

aqueles considerados amadores, e sobretudo a poesia feita por pessoas conhecidas

na comunidade e pelos adolescentes que fazem sucesso com seus próprios poemas

entre amigos, comemorando a vida e dramatizando a felicidade de cada momento

festivo. A forte identificação com a poesia foi percebida quando se pediu aos

estudantes da 8ª série que trouxeram textos literários do gosto deles para as

atividades da aula no dia seguinte e eles, então, trouxeram uma grande variedade

de poemas – pequenos, médios e grandes – em fotocópias, livros e cópias manuais

nos cadernos e agendas. Grande parte desses textos eram de autores piauienses

de todos os tempos e até de colegas e amigos, além dos clássicos da poesia

brasileira em obras emprestadas e textos captados na internet. Todos lidos com

emoção e brilho por diversos adolescentes. Esses atores exibiram o prazer de ler
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poemas, utilizando-se de expressões corporais e de vozes que brincavam com a

beleza e a graça dos textos.

O grupo de adolescentes, considerado nessa pesquisa literária, tem como

preferência de lazer os jogos eletrônicos em casa e nas locadoras de videogames,

os filmes alugados, preferencialmente, eróticos ou de ação e aventura e, também

aqueles que têm como base as obras literárias conhecidas, conforme disseram os

próprios adolescentes e os funcionários de algumas locadoras de vídeos, existentes

na comunidade. Ainda como lazer diário, tem-se, entre as meninas, as leituras de

histórias românticas místicas e religiosas. Já entre os adolescentes masculinos é

comum os contos eróticos e humorísticos, além dos jogos de futebol nas quadras

esportivas do bairro e as pequenas reuniões de fim de tarde nas praças, nos

barezinhos e nas calçadas das casas. Os estilos musicais eletrônicos, forró, rock e

suas letras, as novelas e os programas de auditório na tv, também fazem parte do

contexto sociocultural de identidade do grupo de estudantes leitores e de sua

comunidade social.

Os sujeitos leitores abordados nessa pesquisa são envolvidos por uma

heterogeneidade cultural que vai desde as manifestações populares locais aos

padrões importados como aqueles socializados no inicio do desenvolvimento da

comunidade, pelo padre italiano Maione e a 1ª Igreja Batista (americana) que marca

presença desde o final da década de 50 até hoje com seu trabalho educativo e

cultural, além das tendências espíritas do candomblé e dos apelos da mídia

eletrônica que impõe elementos virtuais representados através de mitos e símbolos

projetados no plano da realidade sociocultural do grupo de estudantes leitores.
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Como parte dessa diversificação cultural, tem-se, ainda na comunidade dos sujeitos

leitores, a influência das culturas e dos costumes de moradores oriundos das várias

regiões do Piauí e de Estados vizinhos. Todo esse mosaico cultural define as

características do ambiente social teresinense e sobretudo da comunidade Cristo

Rei onde o grupo de estudantes leitores da 8ª série constrói um conjunto de

identidades socioculturais que permitem a criação de representações e apropriação

simbólica/recepção de leituras literárias. Isto, num espaço de construção subjetiva

de significado de uma literatura “secundária” por intermédio de suas relações com os

outros durante as tramas de descobertas dos sentimentos e das emoções enquanto

adolescentes ávidos por um mundo que lhes espera.

Conforme Snyders (2001), a literatura “secundária” que os estudantes leitores

entram em contato com ela, apartir de suas identidades socioculturais construídas

nas relações de vida real e virtual em sua comunidade, seriam aquelas obras que

não são escritas pelas grandes genialidades da Literatura universal nem apresentam

personagens de linguagem complexa com enredos que exigem uma ampla formação

cultural, mas são aquelas que deixam os leitores à vontade para fruí-las. São obras

de intermediação que conduzem os alunos a um processo de formação e

consolidação das práticas de leituras literárias e a uma condição de leitores literários

plenos capazes de admirarem as obras–primas como continuidade e como ruptura

da condição de leitores apenas de obras “secundárias” que proporcionam uma

alegria intermediária entre as coisas mais simples da realidade de seu contexto de

identificação sociocultural, aos primores mais complexos da ficção requintada.
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Com a presente caracterização cultural, tem-se um suporte capaz de sustentar

essa investigação que se fundamenta nos estudos da formação de identidades

socioculturais de indivíduos, enquanto terreno da estética da recepção literária. A

partir daí, apresenta-se, a seguir, uma análise dos aspectos relacionados à

identidade sociocultural do grupo de 70 (setenta) estudantes leitores (da Escola

Municipal Simões Filho pertencente à comunidade Cristo Rei – Teresina–PI), a fim

de verificar os modos como estas contribuem para os encontros e prazeres da

leitura, bem como para a realização de práticas de leituras literárias. É desse modo

que se busca, aqui, uma explicação para a existência de leitores literários num

contexto sociocultural (escolar e comunitário) sem interesses nem práticas de

leituras que se utilizem da Literatura como valor simbólico da e sobre a humanidade.

Para tanto, recorre-se aos materiais recolhidos através de instrumentos, como:

observações de campo (contextos de identidades socioculturais/escolar e

comunitário), acompanhamento (permanente) das duas turmas de alunos leitores

(que totalizam setenta indivíduos), aplicações de questionários junto aos alunos e

correspondente professor de Letras/Literatura e realização de oficinas de leitura. Os

resultados da investigação estão sistematizados na seguinte ordem: 6.1.1) Literatura

e escola: a leitura literária sem o vôo da liberdade do leitor; 7) Lendo a Literatura sob

o signo do mundo: a leitura à luz da identidade dos leitores em processo de

formação; 7.1) O aprendizado e as práticas de leituras literárias em um grupo de

estudantes: a recepção de obras poéticas; 7.2) O aprendizado e as práticas de

leituras literárias em um grupo de estudantes: a recepção do gênero ficcional; 7.3) A

oficina lúdica de leitura e seus efeitos estéticos nos leitores.
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6.1.1 Literatura e escola: a leitura literária sem o vôo da liberdade do leitor

Para os estudantes leitores ainda adolescentes, as práticas de leituras literárias

representam uma forma de vivência, de alegrias e felicidades quando conduzidos

por suas identidades socioculturais em construção no contexto comunitário dessas

sujeitos. Assim, a Literatura lida com o sentimento e a percepção elaborados pelos

adolescentes, junto à realidade do mundo que já conhecem, torna-se um lugar de

vida, sonhos e fantasias que dão prazer por encontrarem nela uma consonância

com eles mesmos, resultando na alegria de ler. A partir dessa alegria, enquanto

estado psicológico positivo, os adolescentes, ao tempo em que se encorajam,

reúnem forças para se desvencilharem de satisfações primitivas e vão adiante em

suas práticas de leituras por pressentirem que os avanços nesse universo da

Literatura podem lhes proporcionar muito mais prazer estético (cf. Snyders, 2001).

Mediante essa relação entre as identidades socioculturais dos estudantes leitores,

Literatura e leitura, que sustenta o processo histórico de descoberta natural do

mundo da leitura e de sua construção social contínua, convém perguntar: as práticas

pedagógicas da escola em relação ao trabalho com a leitura junto aos alunos em

fase de formação literária inicial consideram a identidade sociocultural de sua

clientela, como base do processo estético de recepção das obras?

Analisando essas práticas numa comunidade escolar de 350 alunos onde se

estudou um grupo de 70 sujeitos leitores, pertencentes a duas turmas de 8ª série da

escola Simões Filho em Teresina–PI, durante o ano de 2002, observou-se que,

nesta escola, o referido ensino parece não favorecer sua clientela que se encontra

em fase de descoberta e legitimação de valores proporcionados pelo contexto de
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identidade sociocultural do meio a que pertencem e do qual constroem suas

experiências e visões de mundo promotoras dos sentidos das obras e dos modos de

recepção. Pois, os objetivos de leitura da escola, para o ano inteiro, formulados nos

planos de aula da área de Letras/Literatura para as classes de 8ª série, não

consideram essa relação entre as identidades socioculturais desses sujeitos, obras

literárias e práticas de leitura. Esse aspecto que impede o encontro entre os

horizontes de obras e leitores, portanto dificultando a manifestação do prazer

estético e da alegria de ler, foi confirmado quando se encontrou em todos os planos

didáticos de ensino, a seguinte relação de comportamentos ou habilidades

esperadas dos estudantes ao final de cada bimestre do ano letivo, assim

distribuídos:

 1) Objetivos das práticas de leitura literárias da escola para o primeiro

bimestre:

            “ler com fluência”;

            “ler em grupo”;

            “identificar os argumentos do autor”;

 2) Objetivos das práticas de leitura literária da escola para o segundo

bimestre:

 “ler fluentemente”;

 “perceber as idéias colocadas pelo autor e compará-las com a realidade e

com as opiniões próprias”;

 “perceber que os valores são influenciados pela sociedade, mas que

predominam alternativamente nos indivíduos”;

 3) Objetivos das práticas de leitura literária da escola para o terceiro bimestre:

 “ler com fluência”;
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 “analisar as idéias do texto”;

 “expressar oralmente seu ponto de vista sobre os valores repassados pelos

textos”;

 4) Objetivos das práticas de leitura literária da escola para o quarto bimestre:

 “ler com fluência”;

 “ler em conjunto”;

 “ler com prazer”;

 “compreender as mensagens do texto”;

 “inferir as mensagens que podem ser aplicadas no cotidiano”.

Acompanhando o desenvolvimento desses objetivos ao longo do ano letivo

escolar nas turmas de 8ª série dessa instituição de ensino, pôde-se conhecer as

atividades e estratégias de leitura literária em sua natureza, recursos e concepções

utilizadas numa prática que teria como finalidade educacional e política, formar os

cidadãos leitores exigidos pela sociedade do mundo atual. Nessa perspectiva, o

professor de Letras/Literatura adotou em suas salas de aula a cada bimestre, os

seguintes textos literários que integralizam o livro didático da escola:

a) No primeiro bimestre, (iniciado e interrompido por uma greve de quase

dois meses que fez o semestre ser prolongado até o final de julho com

aulas aos sábados e atividades extra-escolar complementares), foi

utilizado apenas um texto literário de duas páginas, intitulado Quando se é

jovem é forte, extraído do livro Porta de Escola do autor Afonso Romano

de Sant Ana;

b) No segundo bimestre, são oferecidos dois pequenos textos literários. O

primeiro intitulado Vai, extraído do livro O Ladrão de Sonhos e outras
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historias, de Ivan Ângelo, e o segundo, que tem como título O Casamento,

extraído da obra Histórias Divertidas, do autor Luis Fernando Veríssimo.

c) No terceiro bimestre, a proposta de leitura literária restringe-se aos

seguintes poemas Soneto de Felicidade, de Vinícius de Moraes, e Canção

para os fonemas da alegria, de Thiago de Mello.

d) No quarto bimestre, a presença da Literatura nas salas de aula foi

marcada por dois textos: ter ou não ter namorado? Eis a questão, de

Carlos Drumond de Andrade, e Ela tem a alma de pomba, do autor Rubem

Braga.

Ao longo do acompanhamento de todo o processo escolar relacionado à

delineação e cumprimento de seus objetivos de trabalho com a Literatura, percebeu-

se que as abordagens de ensino de leitura ainda se utilizam de uma filosofia

estrutural funcionalista que definem e fundamentam as ações pedagógicas na sala

de aula. Pois, os objetivos de ensino conforme mencionados, estão presos a uma

constante repetição de atividades, como: adquirir modelos de leitura/pronúncia e de

escrita, fazer interpretações das idéias dos autores e de trechos específicos dos

textos, estudar conteúdos gramaticais dentre outros que são incompatíveis com a

natureza artístico–literária dos textos que, mesmo selecionados em relação à

identidade sociocultural e o gosto estético em formação no grupo de adolescentes,

foram dirigidos sem esse cuidado no ato da leitura. Essa incompatibilidade entre a

natureza da Literatura correlacionada à identidade sociocultural definidora do gosto

estético e as formas de trabalho escolar com a mesma, aparece nas concepções do

professor das turmas de 8ª série quando, logo após o início do ano letivo, indagou-

se-lhe, através de um questionário (ver anexo B), sobre os fins dos objetivos de

incentivo à leitura literária que este proporciona a seus alunos. A esse respeito, ele
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então faz as seguintes confirmações: “Colocar o aluno diante de textos onde a

estrutura da língua está trabalhada de forma organizada onde ele vai percebendo-a

(...) onde aumenta seu vocabulário e a possibilidade de construção de textos”.

Assim, as experiências e a afetividade dos adolescentes, construídas num

contexto sociocultural de existência que direcionam esses sujeitos para a plenitude

das fantasias e para o mar dos sonhos, são desconsiderados. Isto porque no

momento de realização das leituras designadas pelos poucos e pequenos textos

literários (sete) bem vinculados à identidade do grupo de estudantes, esses textos

ao invés de serem lidos livremente ao modo de cada leitor, foram submetidos a

análises, interpretações e formas de compreensão que não permitem diálogo entre

os textos e os leitores. Sobre essa situação, constatou-se que nessas atividades

com a Literatura dentro e fora da sala de aula, a escola considera apenas os textos

definidos pelo livro didático. Portanto, as aulas de Literatura/leitura são ministradas

seguindo os textos do livro didático Português: Linguagens da autoria de William

Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães, da editora Atual. O referido livro foi

distribuído, gratuitamente, pelo Ministério da Educação nas escolas públicas do

Brasil. Trata-se de uma obra constituída por uma coletânea de textos dos gêneros

informativo, científico e literário, sendo que, este último, divide espaço nos capítulos

da obra, ocupando poucas páginas de textos pequenos não suficientes para

demonstrar as dimensões das obras dos seguintes autores abordados: Afonso

Romano de Sant’Ana; Ivan Ângelo; Luis Fernando Veríssimo; Vinícius de Moraes;

Thiago de Mello, Carlos Drumond de Andrade; Rubem Braga e outros menos

conhecidos e representados por fragmentos não lidos pelos estudantes .



264

Esses textos do livro da escola aparecem acompanhados por um estudo de

vocabulário e exercícios padronizados que envolvem em média cinco aulas para

cada um e trazem, repetidamente, as mesmas propostas, modelos e concepções

que definem o plano da leitura nas seguintes atividades: leituras silenciosas; leitura

oral; leitura dinâmica, leitura em grupo; compreensão e interpretação (listas

exaustivas de exercícios que pedem aos alunos para descobrir as mensagens dos

textos, localizar parágrafos, idéias principais, aspecto importantes e muitos outros

pontos); estudos gramaticais (classes de palavras variáveis e invariáveis e outros

aspectos como pontuação, acentuação, sintaxe, morfologia e semântica); produção

de texto (após exposição do professor sobre o texto literário); leitura dos textos

produzidos, entre outras atividades de metalinguagem.

Ao seguir fielmente os caminhos apontados pelo livro didático, o professor

tenta, sem sucesso, convencer suas turmas de que a leitura literária consiste na

busca de elementos estruturais a serem identificados dentro de um texto sem,

contudo, abrir espaços para uma pluralidade de interpretações e possibilidades de

compreensão baseados em relações extra-textuais, intra-textuais, intertextuais e

contextuais permitidos pelas experiências e pelas emoções dos leitores que os

fariam entrar e sair do texto e de si mesmos infinitas vezes, seguindo tão somente os

limites do prazer estético proporcionados pelos diferentes modos de recepção de

uma obra, conforme tratou-se no item (1.2.2) no capítulo um, contribuindo, assim,

com a formação de um espírito livre. Mas ao contrário, no livro didático do grupo de

estudantes leitores pesquisados, esses sujeitos são obrigados a tomar os textos

literários (insuficientes tanto pela quantidade quanto pela qualidade das leituras)

como pré-texto para o cumprimento dos objetivos definidos pela escola enquanto
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instituição ideológica de manutenção do domínio do Estado sobre sua população

(ver item 6.1 em que se fez uma abordagem sobre o assunto), impedindo as

manifestações do efeito estético da Literatura sobre seus leitores que trariam a cabo

os próprios interesses ideológicos das classes sociais a que pertencem (ver capítulo

7 à frente), bem como das necessidades da natureza estética humana como base

de aproximação entre os leitores e as obras literárias que lhes tornam atraentes,

tendo em vista as estratégias textuais (item 1.2.1), os modos de mimetizar o mundo

ficcional e poético (item 2.1) e os estilos com que são apresentados a esses leitores.

Contudo, no questionário respondido pelo professor, em que indagou-se-lhe,

também, sobre os modos como ele acompanha o desenvolvimento das práticas de

leituras literárias junto a seus alunos, o mesmo afirma: “principalmente através da

produção de texto, verificando a melhoria da estruturação da língua e,

principalmente, a capacidade de argumentação de fundamentação de onde são

baseados os argumentos colocados”. Diante disso, indaga-se: como esses sujeitos

podem torna-se leitores literários efetivos se estes são conduzidos às preocupações

pedagogistas da escola que retira a liberdade da leitura, através de uma prática

ainda estruturalista funcional? Como navegar pelos infinitos oceanos da leitura

literária quando essas possibilidades são, traumaticamente, reduzidas por estruturas

e funções definidas que não permitem, sequer, um vôo razante no pensamento do

leitor?

Na tentativa de explicar a existência de manifestações de práticas de leituras

literárias entre os membros do grupo de estudantes leitores da 8ª série que

convivem com essa falta de legitimação ou de valorização de tais práticas, ainda,

indagou-se ao professor desses alunos; através do questionário a ele dirigido: que
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estratégias você utiliza para promover as leituras literárias como prática efetiva de

seus alunos? Diante dessa indagação, ele explica:

Tentando fazer ver, por eles, que ler é como voar (...) inclusive pelas
entranhas da língua, pensando em um projeto de leitura de cunho,
prazeroso que pudesse trazer ao aluno o hábito da leitura. Não a leitura por
obrigação escolar, mas para o deleite. Para isso cada aluno entrou no
projeto com uma obra literária. Estas obras são lidas e trocadas por outras,
a cada semana, fazendo com que haja uma rotação das obras, passando
pelas mãos de vários, oportunizando, com o ingresso de um livro, a leitura
de vários outros.

Em conversas comigo sobre esta proposta de formação do gosto literário, o

mesmo professor diz que os livros do projeto são lidos, paralelamente, às atividades

de leitura realizadas em sala de aula com seus alunos. No entanto, as leituras na

sala de aula, conforme já se mostrou anteriormente neste capítulo, resumiu-se a

quatro contos, dois poemas e uma crônica, lidos durante os quatro bimestres do ano

letivo. A respeito dos processos de leitura das obras literárias em geral, enquanto

proposta escolar acompanhada pelo professor junto aos alunos da 8ª série,

perguntou-se a ele sobre sua participação nessas leituras e as circunstâncias em

que ocorre. Como resposta ele diz: “a minha participação no processo de leitura se

dá através de contos, crônicas e poemas...”. Isto demonstra que ele, após sua

formação em Letras/Literatura, retoma às experiências de sua história de leitura na

infância e adolescência (ver item 4.3), uma vez que não leu e nem lê as obras do

projeto com seus alunos adolescentes. Tentando explicar essa situação, justifica: “na

concepção do projeto, os alunos lêem, paralelamente, às aulas mas, em muitos

momentos, damos espaços para comentários das obras lidas”, o que não se
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constatou durante as observações sistemáticas feitas rigorosamente quando se

acompanhou todo o trabalho de sala de aula o ano inteiro.

Durante uma entrevista de informações complementares a essa investigação, o

professor das turmas em destaque relata os detalhes de funcionamento do projeto

de incentivo à leitura literária adotado pela escola. A esse respeito, diz:

Dia de quinta é dia dos alunos trazerem os livros para a sala de aula para
trocarem. Aqueles que lêem mais rápido eu troco logo e os que chegam ao
dia da troca e não terminaram a leitura do livro que recebeu do colega eu
não permito a troca. Mesmo assim, há alunos que agente vê que não ler e
dizem que terminaram a leitura, só para trocarem de livro porque não
gostaram da leitura. Às vezes, eu vejo que não leram e faço umas
perguntas sobre o livro só para confirmar (...) e eles não respondem porque
não sabem.

Na realidade, para participar do referido projeto, é necessário que cada aluno

traga, de sua casa, uma obra literária. No entanto, percebeu-se que a minoria das

obras trazidas pelos alunos para fazer parte dessa troca, já foram lidas na

comunidade, tanto por aqueles que trazem tais obras quanto por muitos dos

elementos do grupo de alunos da 8ª série. O próprio professor diz: ”esses livros, que

eles trazem, eles já leram por incentivo de um irmão mais adiantado ou por

influência de amigos ou parentes que têm livros em casa e lêem”. Assim, o projeto

limita as opções de leitura quando só dispõe de obras, quase sempre, conhecidas

pelos alunos na comunidade. Além disso, os sujeitos que não trazem obras

correspondentes com a ideologia da instituição escolar, ficam excluídas desse

projeto, conforme foi observado e endossado pelo depoimento de uma aluna que fez

o seguinte comentário:
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Eu não estou participando dessa troca semanal de livros por que os livros
de Paulo Coelho que eu trouxe e que já li todos em casa, o professor não
aceitou dizendo que não são para a nossa idade e que tem coisas pesadas
demais. Mesmo que o professor aceitasse os meus livros, o que eu iria
levar para ler em casa, se eu já li quase todos esses livros que meus
colegas trazem para a troca na escola?

Essa situação cria um clima de insatisfação e desconforto por parte dos alunos

em sala de aula durante o procedimento de troca desses livros pelo professor.

Notou-se uma falta de conciliação entre as leituras da escola e as leituras de

interesse dos alunos. Tal fato, historicamente, vem se renovando através das

diversas pedagogias escolares, basta voltar um pouco às histórias de formação do

gosto pela leitura de muitos sujeitos em espaços como aquele do contexto

sociocultural francês onde se pôde ver no item (4.1), as experiências de Rousseau,

Sartre, Ragon, Mauriac e Beauvoir, bem como áqueles do contexto brasileiro

apresentadas no item (4.2) e ilustrados com as memórias de Manuel Bandeira, Maria

José Dupré, Zélia Gattai Amado, Luzilá Gonçalves e outras do item (5.1) onde

destacou-se, também, as experiências de Graça Aranha, Graciliano Ramos e Lêdo

Ivo quando tratou-se sobre as relações entre identidade e leitura literária no item

(5.1.1), como base para a formação do gosto e do prazer estético não valorizados e,

portanto, não reconhecidos diante das regras ideológicas da escola durante o

manejo pedagógico do trabalho com a Literatura em sala de aula. É neste sentido

que se pode colocar aqui a opinião de outra aluna que fala sobre o projeto de leitura

de sua turma logo após o momento de uma troca de livros, prestando o seguinte

esclarecimento:

O professor diz que muitos dos livros que agente quer trazer para a troca
na escola não servem porque nós não vamos entender. Ele diz que são
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livros só para quando agente tiver de vinte anos em diante... com um maior
adiantamento na escola. E como eu leio e entendo e a Kelly também/Se
alguém não gostar ou não entender, outros já gostam e entender, outros já
gostam e entendem. Como nós duas entendemos?!

Além disso, a troca possui critérios rígidos, uma vez que é procedida pela

ordem decrescente de quem lê um maior número de livros por mês para quem leu

menos. Desse modo, só os primeiros, ou seja, os que “lêem mais” conseguem

“escolher” realmente. Assim, a maioria do grupo fica insatisfeita com a troca, visto

que esses estudantes gostariam de ler outra obra. Porém, são obrigados a “ler” o

que está disponível por não terem alternativa diante de suas condições em relação

aos que “lêem” mais. Sobre essa situação um dos alunos comenta: “eu sei quando o

livro é do meu agrado quando a história está falando de coisas que eu já ouvi falar,

de coisas que eu quero saber mais (...) aí eu sinto vontade de ler”. Este sujeito deixa

evidente que a leitura de obras literárias só faz sentido para o leitor quando a

mesma está relacionada com a identidade sociocultural do indivíduo, o que parece

ainda não ser compreendido pela escola que adota esse tipo de prática pedagógica

reforçada pela direção escolar quando, assim, se expressou diante dos alunos que

menos leram em relação aos que leram mais: “vocês merecem ser punidos. Vocês

não estão no nível da turma”. Se a diretora, juntamente, com a pedagoga da escola

não conseguem mais usufruir o gosto literário, como na época de suas respectivas

infância e adolescências, como orientar os alunos dessa instituição escolar? Muitos

alunos, principalmente, os que mais trocam de livros no projeto de leitura literária,

não levam essas obras para casa porque se identificam com as mesmas, mas

porque embora o projeto seja apresentado como simples meio de aquisição do

hábito de leitura sem nenhuma espécie de cobrança, o professor acaba atribuindo

dois pontos para o qualitativo de cada aluno que diz ter lido uma quantidade de
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obras acima da metade da média aritmética entre aquele que leu mais e o que leu

menos, e os demais pegam um ponto ou nada na avaliação qualitativa. Por essa

razão, muitos levam esses livros, mas acabam sendo lidos por outras pessoas da

família e/ou da comunidade social, caso ocorra um encontro de horizontes entre as

expectativas de identidades dos atores sociais e a natureza estética e poética da

obra. O estudante que pega a obra só por causa da avaliação espera que outra

pessoa leia e conte-lhe o resumo da história. Caso ninguém se identifique com tal

obra na comunidade, o participante do projeto, então, a lê por partes, sem a emoção

e sem o prazer estético da leitura, mas apenas para cumprir a tarefa designada que

vai garantir uma nota atribuída pela escola e ainda uma boa impressão dos colegas

do grupo (tendo em vista que a leitura dá status e prestígio no meio social, desses

sujeitos). A respeito disso o professor analisa:

Há os que lêem porque precisam andar páreos com os demais, mas não
sabem bem o que leram, não conseguem fundamentar-se quando dizem
que a obra é boa ou ruim.
Deparamo-nos, também, com os que não lêem. Levam o livro para casa,
possivelmente, passam os olhos pelas páginas, (...) mas não retiram a
essência da leitura, não captam as idéias nem percebem a estrutura da
língua e continuam com pouca participação nas tarefas da sala de aula e
fazendo textos sem argumentos bem fundamentados.

Por isso, a hora da troca dos livros é sempre motivo de tensão para aqueles

que participam do projeto, conforme se pode ilustrar esse fato com os seguintes

comentários daqueles que manifestam suas insatisfações com a troca dos livros em

sala de aula:
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(...) Eu queria ter pego era A Moreninha (...) eu queria fazer uma coisa com
ele no meu clube de jovens (aluna triste, com o livro que vai  ler).

(...) Ninguém pegue esse livro aí de capa amarela, por favor, eu quero
muito ler ele. (aluna gritando sem sucesso, pelo direito de ler sua obra
preferida).

(...) Professor, deixe eu trocar logo o meu porque se não eu nunca vou ler
A Supremacia do amor!! (aluna clamando pela liberdade de ler um livro de
sucesso na escola).

(...) Eu não queria ler nenhum desses o meu sonho é ter a obra de Vinícius
de Moraes (aluna reclamando a ausência de Vinícius de Moraes no
projeto).

(...) Professor, quem está com o livro No Fundo dos teus olhos? (aluna
após uma troca frustrada).

Essas reações dos alunos demonstram que este projeto de leitura literária não

atende ao gosto estético dos sujeitos a ele vinculados porque não há uma

preocupação do professor com as questões de identidade dos leitores construídas

pelo contexto sociocultural desses sujeitos históricos que se filiam a certos estilos,

interesses e gostos de classes presentes nas diferentes obras que se aproximam ou

se afastam das diferentes histórias de leitura dos grupos sociais em uma

comunidade. A falta de conhecimentos da escola, sobre as identidades em

construção no interior do grupo de estudantes, bem como a limitada oferta de obras

relacionadas a essas identidades, destroem as expectativas dos leitores que, por

isso, reagem através das constantes declarações de insatisfação com o projeto. Foi

referindo-se a tais manifestações de descontentamento de seus alunos com as

propostas de leitura da escola que o professor certa vez, assim expressou-se

cansado dos descontentamentos de seus alunos na sala de aula: “não adianta

ficarem berrando ai (...) você não vai tomar A Moreninha de quem pegou! Ou vai?”

Diante disso, fica evidente que os estudantes leitores dão provas de uma

insatisfação de suas vidas na escola por esta lhes oferecer poucas obras literárias
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favoráveis às suas realizações em atividades prazerosas com a leitura. Isto deixa

claro que se essas práticas pedagógicas continuarem com a dissociação entre a

escola e o prazer estético da leitura, os jovens e adolescentes, também, continuarão

encontrando alegria só na vida no contexto sociocultural extra-escolar onde se

sentem livres para apreciar as artes/Literatura ao gosto de seus interesses

ideológicos, já apreendidos conforme a história de seu grupo legitimador de uma

identidade com relação aos diversos valores que atribuem os sentidos estéticos de

uma obra literária. A situação aqui em foco é vivenciada na escola pelos sujeitos do

grupo de estudantes pesquisados que, embora por vezes demonstrando seus

descontentamentos contidos em palavras e atitudes, suportam, pacientemente, as

regras limitadoras e incoerências do projeto de leitura literária nas salas de aula.

Referindo-se ao enfrentamento desse problema, uma aluna diz:

(...) Não sei porque o professor não permite que agente traga os livros de
Paulo Coelho para serem lidos no projeto. Eles devem ver de forma
negativa com a formação moral dos adolescentes e jovens. mas eu leio por
minha conta. Alguns até releio porque me dão tanta paz! (...)

Embora os alunos não encontram no projeto de leitura uma pedagogia escolar

fundamentada na continuação da cultura de interesse da classe (que possa superar

a contradição entre a ideologia da escola e os desejos, valores, gostos e

expectativas do grupo), muitos desses sujeitos são leitores. Nesse sentido, é que, ao

sentir isso, o professor das duas turmas desse estudo, diz:
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Há bons leitores, aqueles que lêem, depois sabem o que leram, têm
condições de expor e de criticar as obras fundamentando seu conceito de
bom ou ruim (...) têm uma boa percepção do que leram. (...) agora eu não
sei como aprenderam a gostar de ler porque os livros da troca são
insuficientes para isso. Eu ainda não tinha pensado nisso!

O projeto de leitura da turma “A”, dispunha de 25 (vinte e cinco), obras e o da

turma “B”, 33 (trinta e três) durante todo o ano letivo (ver lista de obras no anexo E).

A totalidade dessas obras literárias representavam, somente, o gênero narrativo e as

que pertenciam aos estilos como aventura romântica e conto, já haviam sido lidas

por empréstimos na comunidade social pela maioria dos alunos que se identificavam

com as mesmas, antes de ingressá-las no projeto. Somente algumas obras

dramáticas e outras poucas de estilo romântico ou de aventuras que estivessem de

acordo com a identidade dos alunos, realmente, despertavam o desejo de leitura

naqueles que se punham a esperar pelo dia de sorte de sua leitura e, ainda, sem

nenhuma explicação que acenasse para a beleza como um convite à leitura de tais

obras, de forma que elas não fossem lidas avulsas, sem orientação, quase no quilo.

Isto é, conforme a quantidade de livros lidos no projeto. É nesse sentido que

Snyders (2001:131), recomenda:

Muitos alunos têm necessidade de explicações que despertem a beleza de
um texto, que chamem à vida, que convidem os alunos à beleza de um
texto; e porque a escola é um ambiente fechado onde se conhecem os
alunos e a situação de cada um, pode-se tentar pressentir o que eles
necessitam – é por isso que um esforço desses tem alguma chance de ser
bem-sucedido.

Mas, para isso, a escola deveria ir além da pequena relação de obras (ver lista

em anexo) postas arbitrariamente, e dos poucos textos literários do livro didático,
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tolhidos nos seus sentidos pelas dissecações e pelos longos exercícios

interpretativos que confundem e afastam os leitores da Literatura, impedindo o

acesso às várias formas de compreensão do mundo humano e de percepções da

beleza literária como espaço onírico e da fantasia que nutrem os ideais de jovens e

adolescentes num presente que busca o futuro através de reflexões amplas e livres.

Todavia, o próprio professor das duas turmas de alunos percebeu e admitiu que a

escola precisa desenvolver uma prática mais aberta que oportunize sua clientela a

encontrar a complementaridade da trajetória entre as culturas que elaboram o gosto

literário pelo que vivem e sentem em seu meio sociocultural real e imaginário, e a

história de outras culturas que ampliam a construção da carga semântica de obras

mais elaboradas no sentido clássico das literaturas universal, nacional e regional de

diversas épocas e leituras variadas. Foi nesse sentido que o professor disse:

A formação do leitor, portanto, não é resultado de ações só da escola, mas
a escola precisa oportunizar a leitura de mais obras por estes alunos e,
principalmente, selecionar obras literárias adequadas. (...) mesmo sabendo
que é uma tarefa que requer criatividade e conquista.

Essa realidade criada pela ideologia da instituição escolar através de suas

pedagogias da dominação que dão à Literatura clássica a função de supervalorizar

os bons (os que têm condições de ler mais que os outros, conseguindo formar

grupos restritos de indivíduos que normalmente estão de um lado melhor da escala

social) e levar a grande maioria ao fracasso em leitura literária (por não permiti-la

uma escolha livre e variada de obras relacionadas às suas identidades que lhes

renderiam o prazer de ler e a formação de um gosto estético mais apurado de

alcance ás obras primas), não oferece condições para a expansão do gosto pelas
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práticas de leituras literárias existentes em muitos sujeitos do grupo de alunos dessa

escola. É diante dessas circunstâncias que se propõe, no próximo capítulo, uma

análise da questão fundamental que busca conhecer os modos de superação do

dilema da leitura na escola e na sociedade pelo grupo de estudantes leitores da 8ª

série da Escola Municipal Simões Filho na zona sul de Teresina-PI.
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CAPÍTULO 7

LENDO A LITERATURA SOB O SIGNO DO MUNDO: A LEITURA À LUZ DA

IDENTIDADE DOS LEITORES EM PROCESSO DE FORMAÇÃO

A descrição do ambiente sociocultural dos estudantes leitores de Literatura,

apresentada no início do capítulo anterior caracteriza, também, as condições de

construção das identidades desses atores sociais pertencentes ao grupo dos

referidos leitores da 8ª série do Ensino Fundamental da Escola Simões Filho em

Teresina–PI. Por essa descrição, pode-se evidenciar que os sujeitos recebem

influências do contexto onde suas identidades constituem-se em consonância com

uma natureza biopsicologica específica da adolescência. Desse modo, os sujeitos do

grupo de estudantes leitores atribuem valores da adolescência e da história

sociocultural de seu universo concreto, para dar significados próprios à Literatura

poética e ficcional. Tais indivíduos lêem essa Literatura com a liberdade do mundo

numa ânsia de descobri-lo e conhecê-lo, longe dos ditames e das limitações da

escola que se preocupa com o ensino não para o prazer estético de que necessitam

esses estudantes, por se encontrar em fase de transformação de si mesmos e de
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suas visões de mundo, mas volta-se para um ensino preso pela tradição do passado

e pela proposição de um futuro ainda vazio e distante aos olhos dos adolescentes.

Com efeito, ao esboçarem suas identidades, os adolescentes enquanto

estudantes leitores de um grupo social sentem necessidades relacionadas às

funções estéticas da vida humana, uma vez que estas permitem a busca do

equilíbrio da diversidade de valores éticos, espirituais, religiosos, sexuais, políticos

(ver item 1.1) que se constroem e se manifestam, objetiva e subjetivamente, como

atitudes informais dentro da sociedade. Essas atitudes ou comportamentos sociais

estabelecem as orientações e os interesses espontâneos pela arte/Literatura como

fonte de emoção estética capaz de manter as ligações entre indivíduos e grupos

através de um plano simbólico e imaginário nutrido pelas práticas de leituras que

põem esses sujeitos em contato natural com as obras literárias dentro do contexto

sociocultural, como diz o próprio professor dos alunos leitores, quando se referiu ao

uso de obras literárias por seus alunos, para uma freqüente realização de leituras

extra-escolares:

Numa comunidade, há inúmeras oportunidades para ler. Desde quando a
criança começa a compreender o que existe à sua volta, a falar e
compreender o que existe à sua volta, a falar e compreender o básico do
que lhe são contados em relação às historias da carochinha, contos de
fadas dos irmãos Grimme outras variedades (...).
As crianças freqüentam rodas de amigos, centros sociais, casas de
vizinhos e parentes e em todos esses lugares entram em contato com
histórias, com livros, com filmes sobre obras literárias, e isto vai
despertando seu desejo de informar-se mais, de divertir-se mais com
leituras e de repente estão lendo.
(...) Assim como um adolescente começa a fumar, porque sua turma fuma,
ele pode começar a ler porque sua turma lê, porque alguém lê: um tio, a
mãe, o pai (...). (professor de letras das turmas estudadas, em dezembro
de 2002).
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Nos depoimentos do professor acerca dos modos como os seus alunos

tornaram-se leitores de Literatura, verifica-se que ele não só tem consciência de que

a sua prática pedagógica não formaria os leitores existentes na escola, mas também

conhece os processos sociais de formação dos leitores de Literatura que realizam

essa atividade fora da escola por não ser adotada pela referida instituição, do modo

como os alunos necessitam e desejam. Mas, ao contrário, na vida extra-escolar,

conforme o professor também aborda no seu depoimento, os alunos despertam o

desejo de informação e diversão com a Literatura, a partir do suporte oferecido pelas

interações socioculturais que além de condicionar a formação de diferentes

identidades facilitadoras dos diferentes tipos de recepção, esta coloca-os em contato

direto com a Literatura que lhes permitam estabelecer relações com a poesia e a

ficção enquanto gêneros preferidos pelos educandos. Isto quando as obras, de

alguma forma, vinculam-se às histórias de vida desses sujeitos, às suas memórias e

visões de mundo, sendo portanto esses aspectos responsáveis pela identificação

espontânea dos leitores com a poesia e com a ficção.

Assim, é na vida extra-escolar dos componentes do grupo de estudantes

leitores que esses sujeitos encontram uma diversidade de obras literárias, nos

estilos poético e ficcional, lidas na primeira e segunda preferência, respectivamente.

Entretanto, a diversidade de estilos desses gêneros literários não é valorizada pela

escola e, portanto, não têm espaço nas salas de aulas de forma que haja uma

prática lúdico-prazerosa valorizada pelos atributos como a liberdade dos sonhos e

das fantasias de cada leitor que corresponderiam a seus desejos e gostos distintos.

Mas essa situação é superada pelos grupos de estudantes quando estes mantêm

diversas estratégias de contatos naturais com a Literatura dentro do contexto
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sociocultural em que, seus próprios interesses, os transformam em leitores efetivos,

principalmente, de poemas enquanto objeto de atração e revelação do mundo

onírico dos adolescentes, e de ficção como segunda preferência pela fertilidade

oferecida em termos de discussões e avaliações das realidades física e psicológica

desses leitores que buscam as funções estéticas humanas como possibilidades de

dar vasão às suas angústias e problemas existenciais típicos da adolescência.

A respeito desses gêneros literários valorizados pelos sujeitos para a realização

de suas leituras, convém ressaltar que, os dois, tanto oferecem condições de

exercício das funções estéticas humanas, independente dessa divisão, pois ambos

podem permitir que os leitores adolescentes dêem vasão aos dramas e inquietações

dessa fase de suas vidas, conforme suas formas de perceber e captar as obras. Isto

porque um objeto literário, enquanto objeto estético-artístico, pode ser: “1) criado

como prosaico e captado como poético; 2) criado como poético e captado como

prosaico. Isso indica que o caráter estético de um objecto o direito de relacionar com

a poesia, é o resultado da nossa maneira de captar” (Chklovski, 1965:77). Portanto,

as duas formas de discurso se incorporam, mutuamente, de modo transgênero, ora

com mais, ora com menos intensidade, podendo apresentar-se de modo entrelaçado

ou apenas muito próximas ou ainda distantes, mas permitindo as mesmas formas de

contestação pelos leitores que, assim, relativizam os limites da essência entre a

natureza dos campos poético e ficcional. Sendo por isso que para Sartre (1993), em

toda poesia, tem-se uma certa forma de prosa (contestação de êxito maior) e, do

mesmo modo, em toda prosa, por mais seca que se expresse, sempre tem-se uma

presença de poesia (contestação do fracasso oculto que vem com a vitória). Desse

modo, a referida divisão depende da época e da percepção estética dos indivíduos
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estabelecidas mediante as regras da arte em um dado contexto sociocultural. Pois,

os gêneros “são variáveis e mutáveis; estão sintonizados com o sistema da

Literatura, com a conjuntura social, com os valores de uma cultura. Estes últimos

tanto acolhem ou modificam o perfil dos gêneros em função de mudanças históricas”

(Lima, 1983:255).

Contudo, as leituras realizadas pelos sujeitos dessa pesquisa que classificaram

seus gostos literários nas formas de poesia e ficção, sugerem a consideração dessa

divisão para efeito de uma observação mais específica e, ao mesmo tempo, mais

ampla sobre a estética da recepção das referidas categorias de obras, junto ao

grupo de estudantes leitores investigados. Assim, as concepções desses sujeitos

sobre poesia e ficção nas interações sociais que permitem o acesso dos referidos

sujeitos às respectivas categorias de obras literárias, bem como as estratégias

naturais de contato com essa Literatura dentro das classes sociais populares

pertencentes aos indivíduos do grupo estudado, tornaram-se aspectos importantes

nessa pesquisa. Por isso, aplicou-se, junto aos 70 (setenta) sujeitos em estudo um

questionário específico sobre a recepção de poemas (anexo C) e outro também

específico sobre a recepção ficcional (anexo D), ambos com 9 (nove) questões

relacionadas aos objetivos da presente investigação. Os resultados desses

questionários são analisados em associação com as observações feitas na

escola/campo ao longo do ano letivo, e com informações obtidas em entrevistas com

os professores da referida instituição de ensino (anexo A) e ainda com um

questionário específico dirigido aos professores dos alunos da 8ª série (anexo A e

B). Esses instrumentos permitiram os resultados que se apresentam, a seguir,

conforme a ordem de preferência de leitura dos estudantes.
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7.1 O Aprendizado e as práticas de leituras literárias em um grupo de

estudantes: a recepção de obras poéticas

Modernamente, pode-se considerar poema toda obra literária em prosa ou em

verso, organicamente construída com o vigor que contém, suscita ou segrega como

expressão de beleza do mundo (Paz, 1981). Portanto, toda poesia revela um poema,

quer seja em formas narrativas de romances ou contos, quer em versos, mas nem

todo poema revela poesia porque a beleza pode não estar presente nos versos.

Assim, são as obras do gênero poético em versos que ocupam a primeira

preferência entre os estudantes leitores da 8ª série na escola Simões Filho em

Teresina–PI. Pois, na condição de leitores, demonstraram grande atração e

encantamento pela beleza de poemas ligados a diferentes épocas e tendências

literárias. Essa preferência pôde ser evidenciada nos diversos momentos e

circunstâncias do cotidiano em que se tornou comum à visualização de cenas de

estudantes lendo poemas sem qualquer recomendações ou orientações da escola.

Eram leituras realizadas nos intervalos de aulas, no recreio escolar nos horários

livres, e em outros momentos oportunos como aquele concedido e relatado por mim

no início desse capítulo. Segundo eles mesmos, e de conformidade com o que se

verá adiante, as leituras de poemas constituem-se numa prática adquirida no âmbito

de suas relações sociais e tornou-se uma atividade de lazer muito comum entre

esses sujeitos, principalmente, em suas casas.

Dos 70 (setenta) alunos observados e acompanhados, 68 (sessenta e oito)

demonstraram que gostam de obras poéticas, encontrando-se desse modo 97% de

leitores de poemas. Respondendo ao questionário como forma de certificação da



282

referida prática, quase todos esses sujeitos admiradores da poesia, deram respostas

muito parecidas ao serem indagados sobre quando e onde começaram a ler

poemas, sendo essas as declarações mais representativas:

(...) Essa minha simpatia começou quando eu me apaixonei por um garoto
aos onze anos; Mas esse gosto por poesias eu já tinha. Não sei como
aprendi a gostar. Agora só foi despertado mais naquele momento da minha
primeira paixão quando eu passei a usar os poemas como meio de
expressar o meu sentimento para alguém.

(...) Comecei a ler poemas em casa com meu pai quando eu tinha uns doze
anos de idade. Desde essa época, eu gosto mais de livros que têm poemas
sobre amor (...) quando eu vou para a casa da minha prima eu pego os
livros de poemas para preencher meu tempo que, às vezes, não tenho
nada para fazer. (...) meu pai gosta muito de ler poemas. Muitas vezes, ele
fica me chamando para agente ler juntos.

(...)Eu ainda era pequena quando comecei a ler poemas. As minhas primas
tinham livros de poemas e eu pegava com elas e lia na minha casa.
Primeiro eu lia nas horas vagas e quando a minha mãe chegava ela pedia
para eu ler em voz alta para ela e para minha avó. Nessa época, eu
anotava muitos desses poemas no caderno que era cheio.

(...) Leio poemas desde uma vez em que eu folheei uma agenda de uma
amiga e encontrei um poema que falava de um sentimento que todos nós
conhecemos, o amor. Eu fiquei muito interessada e comecei a ler, achando
muito bonito e admirando aquele sentimento tão lindo. E assim aprendi a
gostar e até hoje leio poesias.

(...) Comecei a ler poemas quando um dia eu estava sozinho sem fazer
nada e me deu vontade de fazer alguma coisa e fui na casa toda vi um livro
de poemas que não sei de quem era, só sei que li todo e desde esse dia
me tornei leitor de poesia.

(...) Li o primeiro livro de poesias por minha própria vontade. Gostei muito e
passei a procurá-las nos livros de pessoas amigas que sabendo desse meu
interesse me emprestam ou então tiro cópias.

(...) Um dia, eu estava em casa procurando um livro para estudar e
encontrei um livro de poemas. Achei interessante e comecei a ler até o fim.
Aprendi a gostar dos poemas e, hoje, eu me divirto com eles quando estou
desocupado.

(...) Passei a ler poemas na época em que o amor começava a brotar em
meu coração. Foi, exatamente, quando me senti apaixonada pela primeira
vez. Li muitos sonetos de amor e passei a admirar Vinícius de Moraes.
Nessa época, ganhei de presente um livro de sonetos que sempre releio
porque nunca mais esqueci a poesia.

(...) Foi há algum tempo que eu conversava com uma amiga e ela estava
com um livro na mão e eu como sou curiosa peguei da mão dela pra ver do
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que se tratava. Era um livro de poemas chamado Oito Contos de amor.  Li
o primeiro poema e gostei muito. Pedi o livro emprestado... Gostei tanto do
livro que li duas vezes. Foi um gosto que eu peguei de repente. Depois
disso, tanto leio como me arisco a fazer alguns!

(...) Aprendi a gostar de poemas em casa há um bom tempo. Eles mostram
as coisas da vida e as pessoas devem aprender com eles. O primeiro que li
foi para toda a minha vida.

Essas informações que representam a realidade das duas turmas de

estudantes leitores mostram que ninguém aprendeu a ler poemas a partir de um

incentivo da escola ou de uma orientação que apresentasse aos alunos o valor e a

importância desse tipo de Literatura. Fica evidenciando, portanto, que esses alunos

aprenderam o referido gosto através da necessidade de valorização da beleza que

todo ser humano sente, sobretudo, na fase da pré-adolescência e adolescência

propriamente. É por isso que a poesia torna-se, no caso dos escolares, um

instrumento que lhes ensina a conhecer o mundo que a escola não mostra, e a

admirar a beleza que sonham para suas vidas. Para esses sujeitos, o fenômeno da

poesia como transfiguração do caótico (do medo, da dúvida sobre os sentimentos,

do tempo e das coisas que querem aprender e viver), permite-lhes uma melhoria da

auto-afirmação e da auto-estima. Desse modo, todo adolescente é propenso a ser

leitor de poesias e a admirá-las, intensamente. Porém, a escola não oferece aos

alunos essa “jóia da Literatura ficcional”, como diz Bloom (2001:65), assim chamada,

por esse autor, após considerá-la um gênero profético. Portanto, a maioria dos

estudantes, praticamente, não usam essa força do encantamento dentro da escola,

o que leva a referida instituição a perder seu brilho e a capacidade de surpreender

os alunos com a ficção da poesia e com a poesia da ficção que profetizam os

sonhos e os desejos mágicos e flutuantes, existentes nas fantasias dos

adolescentes sobre o presente e o futuro. Então, é com o mundo que aprendem a
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amar a poesia da vida e a vida da poesia. Pois, é fora da escola que os

mencionados sujeitos instauram identidades com relação aos valores subjetivos da

Literatura, e de especial modo, da poesia que não aparece nas propostas de leitura

da escola, conforme se pode ver na lista de obras proposta por esta instituição (ver

anexo E).

Mas, o que poderia interessar na poesia aos estudantes leitores desse grupo

de adolescentes em pleno tempo da cibernética, a ponto do referido gênero literário

tornar-se uma predileção diante da ficção e uma opção ao lado da música, dos

filmes, dos esportes, e de outras formas de diversão e lazer? Percebeu-se que os

membros desse grupo de alunos acumulam toda uma tensão em decorrência de não

encontrar na escola a revelação das emoções, dos sentimentos, dos suspenses e

dos mistérios que as artes como a Literatura podem dar conta, sendo esse um dos

fatores que conduzem a tais estudantes para uma identificação não só com aquelas

formas de entretenimento, típicos da adolescência, como se mostrou na descrição

do contexto sociocultural desses sujeitos, mas, também, com a poesia. No caso dos

estudantes leitores da 8ª série da escola Simões Filho, há uma identificação forte e

surpreendente que se pôde conhecer a partir de uma indagação referente ao porquê

da prática de leitura de poemas por esses sujeitos. Sobre essa pergunta, as

respostas mais representativas da maioria, foram as seguintes:

(...) porque parece muito comigo.

(...) porque acho bonito, interessante e gosto muito.

(...) porque eu acho lindo a expressão dos poemas.

(...) porque acho divertido.
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(...) por causa do sentimento profundo e da força e percepção que passam
para os leitores.”

(...) porque me dá prazer e chama atenção das pessoas fazendo agente ter
muitos amigos que querem ler os mesmos poemas.

(...) porque acho bárbaro a beleza de cada um. É uma beleza que me
encanta tanto que não me deixa parar de ler. Eu repito muitas vezes a
mesma leitura.

(...) porque é meu passa-tempo preferido.

(...) leio porque me deixam de bem com a vida.

(...) porque gosto de refletir, pensar na minha vida. (...) Me deixa mais
relaxada. A cabeça fica muito mais leve dos problemas em todos os
sentidos.

(...) leio porque é uma forma de conhecer os dois mundos: o dos homens e
o das letras.

(...) porque acho chique e nobre. É um prazer que me permito como
diferença na sociedade.

(...) porque amplia a cultura de grande valor.

(...) pela atmosfera que cria na hora da leitura.

(...) porque eu me sinto bem. Por isso é o que mais leio atualmente.

(...) porque é a minha maneira de lidar com os meus sentimentos.

(...) porque, pra mim, os poemas são uma expressão sentimental que mais
ensina a pensar sobre o mundo que nos rodeia. Além disso, os poemas
são algo que podem nos ocupar nas horas livres.

A identificação dos leitores com uma dada obra poética é, para estes, um dos

principais elementos motivadores dessa prática de leituras do referido gênero

literário como se pôde ver nas declarações dos sujeitos. É a identidade do leitor com

o texto que produz a poiésis, elevando a produção da afirmação estética (ver 1.2.2)

que faz os sujeitos sentirem-se no seu mundo e, ao mesmo tempo, fundando um

momento de satisfação das necessidades humanas, principalmente, das

necessidades de beleza muito presentes nos depoimentos dos estudantes quando

declaram os motivos por que lêem poesias. Daí, a razão do prazer estético surgir na

fala dos estudantes como “um tipo de percepção, ao mesmo tempo, mais complexa
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e precisa que consegue renovar, (...) a visão reconhecedora ou o reconhecer

perceptual” (Jauss, 1983:308), sendo este efeito da recepção estética denominada

de aisthesis (visibilidade, contemplação, percepção...). O outro ponto destacado

pelos leitores estudantes nas citações de suas opiniões, aparece como diversão e

corresponde à Katharsis, visto que se refere à liberdade do livre curso da leitura dos

poemas que os permitem uma diversidade de jogos prazerosos e emoções

profundas para além da psique como efeito das reflexões.

Assim, a identidade dos leitores com relação ao gênero poético, a beleza desse

tipo de texto e o prazer estético da leitura, bem como a diversão livre, são apontados

pelos estudantes como principais motivos de suas leituras de obras poéticas. No

entanto, outros fatores que atraem e fascinam os membros do grupo de estudantes

leitores, de forma que se tornem sensíveis à poesia, foram detectados quando

pediu-se-lhes num questionário escrito sobre a especificidade desse gênero literário,

que eles fizessem um comentário sobre os aspectos de que mais gostam nos

poemas, tendo sido estes os fatores predominantes:

(...) A criatividade dos autores.

(...) Gosto de tudo nos poemas. São, em si, belos.

(...) Gosto da harmonia e do modo como as palavras se encaixam
formando um belíssimo poema.

(...) A verdade sobre o mundo, a existência das coisas e a própria vida.
Tudo isso que os poemas tocam profundamente.

(...) As mensagens que transmitem.

(...) Gosto da forma como as coisas se juntam no final de um poema.

(...) Os sons dos poemas que fascinam porque parecem uma música.

(...) Os sentimentos humanos sempre presentes, principalmente o amor!!
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(...) É a facilidade com que os poetas expressam seus sentimentos como
se estivessem ali naquele momento. Seja como for o poema: de dor, de
amor, de paz ou solidão.

(...) Gosto muito da estrutura deles, como eles foram feitos e também da
inspiração dos poetas que nos faz ver o mundo com outros olhos.

(...) Gosto do sentimento que nos parece tão real que nos coloca para
viajar.

(...) Os aspectos da poesia que meu gosto são as rimas e a forma como
são colocadas as palavras falando muitas coisas para quem lê o poema.

(...) Gosto dos estilos que são muito diferentes uns dos outros cada qual
tem um modo como as pessoas. Acho isso fantástico.

(...) Os diferentes tipos de rimas. Eu fico encantado com os sons e os
efeitos produzidos nos poemas.

(...) Os aspectos psicológicos da criação da poesia e acho legal também
fazer parte da leitura a ser descoberta.

(...) Gosto do modo de expressão dos poetas.

(...) Gosto do romantismo que sempre me faz chorar principalmente agora
que estou sentindo muito falta do Acaz nosso amigo de sala que partiu
para sempre. Mas gosto também da ação e da emoção que bota agente
pra cima nos momentos difíceis da vida.

(...) Eu acho muito bonito as maneiras como os poemas vêm pra gente e as
diferentes emoções que a pessoa sente na hora da leitura. acho a poesia
uma coisa tão forte que chega até provocar o amor, a dor, o medo, a
alegria, a felicidade, etc, dependendo do poema.

(...) ...Gosto do amor na poesia porque ele é lindo e tudo (...) é através
desse amor que vem na poesia eu conquisto os meninos. Acho bárbaro a
maneira de comunicação dos poemas de amor.

(...) As rimas e os sons das palavras.

(...) Gosto das emoções postas pelos poetas quando escrevem um poema

(...) O que mais me chama atenção é o modo como os poetas conseguem
transportar para uma simples folha de papel todo o sentimento, todo o valor
que faz com que as pessoas fiquem leves ... é como se os poetas
conseguissem passar aquele momento e aquele fato que o poema retrata.
Admiro a felicidade que eles têm, de expressar tudo isso que nos mostram
com tanta delicadeza, com tanto talento...

Os motivos das leituras de poesias, citados anteriormente, pelos estudantes da

8ª série e agora essa extensa lista de fatores por eles destacados nos poemas,

como condições para uma aproximação da Literatura poética, constituem um
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conjunto de elementos básicos que facilitam o aprendizado e as práticas de leituras

desse gênero fora da escola. Para isso, as vivências históricas desses sujeitos

constroem uma compreensão de signos da beleza através dos signos do mundo

sem recorrer a uma interpretação objetiva; pois, se o desempenho de um leitor é

definido em termos históricos, pressupõe-se que este tenha necessidade e uma

certa familiaridade com o lirismo da poesia advindo das memórias da identidade

sociocultural do meio em que vive e se encontra em fase de experimentação de suas

sensações, das vibrações dos sentimentos e das percepções de si mesmo diante da

existência. Portanto, esses sujeitos apenas se utilizam da capacidade de se

surpreender e expressar essa surpresa durante a leitura por meio de perguntas (cf.

Jauss, 1983) que buscam a compreensão em determinados tipos de poesias

relativas a um gosto de ler caracterizado pelo uso das impressões estéticas

concentradas no entendimento e no prazer de apreciar as diferentes obras poéticas

correspondentes a um elenco de necessidades humanas. Foi nesse sentido que se

fez a seguinte indagação aos atores sociais aqui estudados: quais os tipos de

poemas de que você mais gosta? As respostas dos referidos sujeitos a essa

pergunta foram muito semelhantes entre si e giraram em torno das palavras que se

seguem:

(...) eu gosto de todos os tipos, principalmente, os que revelam mais
amores.

(...) aqueles que falam de amor.

(...) românticos e dramáticos

(...) românticos e sonetos.

(...) poemas de amor e os que falam da vida e da realidade do mundo.

(...) Prefiro os poemas de amor porque podemos fazer uma pessoa feliz
com um simples poema desses.

(...) poemas de amor, saudade, felicidade e amizade.
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(...) românticos, trágicos, realistas e as de histórias de vida.

(...) românticos e de amor que tenham eloqüência na colocação das
palavras.

(...) românticos, históricos, dramáticos e de aventuras.

(...) poemas da juventude e biográficos.

(...) poemas alegres que falem da vida.

Essas revelações dos estudantes leitores demonstram, enquanto adolescentes,

que têm preferências e gostos de poesia em estilos bem diversificados. Mediante

tais declarações, aqui mencionadas, pode-se classificar os estilos ou tipos de

poemas lidos e apreciados pelos sujeitos desse estudo em três direções básicas,

conforme suas regras e impressões estético-ideológicas que se definem pelo

contexto sociocultural;

 1º) aqueles que envolvem os sentimentos humanos como: amor, saudade,

amizade e felicidade

 2º) aqueles que tematizam as condições da existência sob os estilos: a)

românticos; b) dramático; c) trágico e; d) histórico–biográfico.

 3º) aqueles que expressam os comportamentos relacionados com a fase

adolescente vivida pelos sujeitos, como: aventura, juventude e alegria.

De acordo com o que se pode observar nas declarações dos sujeitos, os

poemas de amor e o estilo literário romântico fazem parte de um gosto e de uma

preferência predominantes entre os estudantes leitores da 8ª série. Tal identificação,

dos referidos sujeitos com esse estilo de poesia e conteúdo relacionados à

sensibilidade estética dirigida pelos sentimentos, parece estar relacionada às

necessidades afetivas e a um deslumbramento com a descoberta das capacidades
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de amar e ser amado dentro de suas relações sociais. Os demais estilos e temáticas

em poesia com que se identificam esses leitores, também, correspondem a

necessidades de vasão que os mesmos sentem em relação às saudades de algo ou

de alguém, dramas e tragédias testemunhadas diante do mundo. Além disso, há os

poemas que celebram histórias de vidas, as aventuras, as alegrias, a amizade e a

felicidade da juventude. Todas essas formas dinâmicas de vida fazem parte da

natureza dos adolescentes leitores da 8ª série e contribuem com a formação da

identidade sociocultural desses atores e, conseqüentemente, promovem os

encontros de horizontes dos mesmos com uma variedade de estilos poéticos e

respectivos tipos de recepção estética (ver item 1.2.2) mesmo numa sociedade em

que a Literatura e, sobretudo, a poesia não têm espaço privilegiado nem igualitário

em relação a outras ofertas de artes, lazer... de entretenimento cultivados por

demandas massivas.

Assim, sentiu-se a necessidade de saber, através da aplicação de questionário

junto aos sujeitos da amostra de investigação, como eles tomam conhecimento dos

poemas que lêem e que os tornam leitores de Literatura, fora da escola e longe da

maioria representativa das massas sociais. Foi respondendo a essa questão que, ao

referir-se aos modos como se encontram com a poesia, muitos desses estudantes

leitores fizeram os seguintes comentários ilustrativos de todo o grupo:

(...) através de minha irmã que gosta de poesia (...) depois que ela lê eu
leio também.

(...) Eu encontro poemas nas casas dos meus primos. Lá tem livros só de
poesias. Eu me apaixono lendo esses livros quando pego alguns.
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(...) Procuro por mim mesma nas bibliotecas, nas casas de vizinhos e de
meus primos que têm livros de poesias ... e nas agendas dos meus
amigos.

(...) Através da minha curiosidade de saber mais sobre a vida de um poeta,
então, vejo que ele tem mais obras e passo a procurar quem possui ou
onde posso encontrá-las. Aí amplia a minha paixão pela poesia.

(...) Com meu pai que gosta de me dar poemas novos e eu mesma me
acostumei a procurá-los nas bibliotecas.

(...) Através dos comentários de algumas pessoas, amigos do meu bairro
que às vezes lêem. E o que eu gosto peço emprestado e leio também com
minhas tias.

(...) Através de pessoas que já leram e decoram trechos que recitam ou
escrevem, então, eu pergunto qual é o livro e leio depois o livro todo.

(...) Com os vizinhos e com meus tios e alguns amigos aqui da escola.

(...) Com as pessoas que lêem e comentam. A Kaline aqui na escola por
exemplo, toda vez que ela consegue pelo menos um poema novo ela me
mostra e, se eu gosto, ela me empresta.

(...) Os poemas que leio são todos indicados por uns amigos que tenho. Eu
adoraria ler mais livros de poemas, mas o problema é que eu não conheço
mais pessoas que tenham os tipos de poemas que gosto. Um dos poetas
que eu gostaria muito de ler é Vinícius de Moraes. Mas eu tenho certeza
que um dia eu vou encontrar alguém que me empreste a obra desse poeta
e de outros que têm poemas belíssimos que ainda não conheço.

A partir da consideração desses depoimentos dos sujeitos leitores, verifica-se

que, todos eles, tomaram conhecimento dos poemas, que os ajudam a ser leitores

de poesias, através de convivências sociais como função estética que possui

normas relacionadas ao contexto sociocultural em que co-habitam os indivíduos

(com suas histórias/memórias de leituras) e a Literatura (com seus estilos e valores

ideológicos). Tais normas põem os sujeitos em contatos restritos com as obras

literárias, chegando a constituir, com sua função estética, o isolamento de um grupo

em relação às suas práticas de leituras de poesias dentro da escola e da sociedade.

Esse isolamento aparece como forma de resistência às modificações das normas

estéticas gerais da escola e da sociedade que, ao evoluir, distanciam-se do gosto

poético correspondente à sensibilidade e à percepção onírica dos adolescentes em
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um momento histórico de identificação e busca do amor e da beleza do mundo e de

si mesmos. É mediante os referidos alicerces que os adolescentes unem-se nas

suas relações sociais especificas dentro de um convívio comunitário onde

compartilham os gostos e experiências de auto-afirmação, conforme se pôde ver nos

depoimentos oferecidos pelos sujeitos quando falaram sobre os modos como se

encontram com a poesia na sociedade.

Os esclarecimentos dos sujeitos evidenciam que os mesmos aprenderam o

gosto de ler poemas com seus familiares (primos, tios, irmãos e pais) que,

naturalmente, já tinham suas representações socioliterárias, uma vez que estes têm

uma identidade sociocultural marcada pela memória de uma época vivida por essa

comunidade quando o pároco Maione difundiu uma cultura artístico-acadêmica e

literária no referido meio social. Ainda vendo as respostas dos estudantes leitores

sobre os modos como se deu o encontro entre estes e a poesia, verifica-se que os

amigos da mesma comunidade, inclusive os vizinhos que certamente sendo

portadores de uma memória e também relacionada à história de formação da

identidade desse bairro, influenciaram os mencionados sujeitos tanto no

aprendizado quanto nas práticas de leituras do gênero poético. Por outro lado,

constatou-se que, os amigos da escola, pertencentes ao mesmo grupo de

estudantes da 8ª série, são agentes mediadores e socializadores de suas leituras

entre si dentro do ambiente escolar em que estudam. Este fato foi reafirmado

quando se fez as seguintes indagações a esses atores sociais: você traz poemas

para a escola? Para quê e para quem? Sobre essas solicitações as respostas mais

representativas de quase todo o grupo, foram:
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(...) De vez enquando, eu gosto de trazer poemas para a escola para
minhas amigas lerem e todas elas também levam com o objetivo de saber
quais são as mais interessantes e mais emocionantes.

(...) ...trago porque as minhas colegas gostam muito e levam também para
lerem e trocar.

(...) sempre trago poemas para dar às minhas amigas que gostam de ler
poemas também; a Thaís, a Alline, a Keilane, a Mírya e outras.

(...) só trago aqueles poemas mais interessantes, românticos ... que têm a
ver comigo ou com alguém da minha turma.

(...) trago para eu ler para eu me amenizar e quando eu termino de ler eu
passo para as minhas colegas (...) alguns levam para casa (...).

(...) trago para eu ler nos espaços de uma aula para outra e na hora do
recreio e emprestar também para minhas colegas (Kaline, Allyne,
Regina...).

(...) trago muitos para mim e para minhas colegas e amigos.

(...) trago para me divertir com meus colegas.

(...) ...quando leio livro de poemas que contém poesias belíssimas eu levo
pra escola e sempre compartilho com uma amiga minha, a Thalita que
também gosta de ler. Eu levo esses livros para ela porque eu acho que se
tenho uma coisa boa não devo guardar só para mim, mas devo
compartilhar com as pessoas que me rodeiam.

(...) eu trago para a escola todos os poemas que eu amo e passo eles para
uma grande amiga da minha sala e ela também me passa os seus poemas
preferidos. Fazemos isso porque gostamos de ler tudo que se parece com
a gente. (...) e esses poemas que trocamos são a nossa cara.

(...) tenho uma agenda cheia de poemas que trago para a escola todos os
dias. (...) algumas amigas de sala de aula pedem muito emprestado a
minha agenda. Tenho outra agenda que deixo em casa pois ela não está
completa de poemas, faltam algumas folhas.

(...) os poemas da minha agenda são para as minhas colegas da escola.

(...) quando eu gosto mesmo de um poema eu o levo para onde eu vou. É
para a escola, para casa de minhas primas, irmã e amigas.

(...) quando eu estou sem tempo para ler meus poemas em casa eu os levo
para ler na escola e outros acabam lendo também.

(...) Só levo para a minha classe os poemas que as minhas colegas não
conhecem.

Diante do exposto pelos estudantes leitores, fica evidente que a escola é, para

esses sujeitos, um lugar de encontros com a poesia, onde a maioria dos membros

do grupo se reúnem, lêem e trocam poemas. É nesse momento que o referido grupo
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torna-se mais isolado dentro da sociedade e, principalmente, em relação à escola,

posto que esse processo socializador da Literatura/poesia ocorre em função das

ideologias vinculadas à identidade do grupo de adolescentes e ao estilo e formas de

percepção estética estabelecidos pelos valores convergentes dos meios sociais bem

específicos/localizados que se interessam entre si por conta de suas naturezas em

comum. Tal fato resulta em interesses e modos de recepção estética divergente dos

valores e ideologias cultivados pela escola e pelo universo social mais abrangente, o

que torna o aprendizado e as práticas de leituras de poesias, do referido grupo, um

fenômeno isolado, tanto dentro da escola quanto na sociedade como um todo.

A condução de obras do gênero poético pelos estudantes leitores durante a

rotina de freqüência às aulas na escola está ligada a diversos fins que podem ser

observados nas próprias palavras dos sujeitos acima citados. Esses fins, que

orientam a decisão de levar poemas para a escola, de modo a tornar possível as

alegrias clandestinas dos estudantes, através das funções estéticas das relações

sociais entre os amigos do grupo de leituras, podem ser, assim, classificados:

a) ler e dar vasão às emoções presas pelas adversidades do cotidiano;

b) trocar poemas com os amigos que buscam novidades;

c) dar vasão aos sentimentos reprimidos pelos adolescentes;

d) amenizar as tensões conflituosas da rotina;

e) divertir-se com as leituras junto aos amigos da escola;

f) emprestar para os colegas como forma de compartilhar as coisas boas da

vida e expressar carinho às pessoas queridas;

g) demonstrar bom gosto e status sociocultural aos amigos do grupo de

leitores;
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h) satisfazer hábitos rotineiros que, às vezes, só podem ser cumpridos nos

intervalos de aulas da escola.

 O horizonte de expectativas desse grupo de estudantes leitores como um

primeiro público leitor de certas obras poéticas com fins particulares, conforme se

demonstrou acima, prossegue através de uma dialética da lógica hermenêutica que

faz relações entre a posição desses primeiros receptores com outros possíveis

leitores, tornando fortalecido o potencial de significados das obras lidas por esses

sujeitos que, usando o diálogo, influenciam outros no desenvolvimento da mesma

prática com sentidos diversificados, tanto na escola quanto na sociedade. Essa

função do horizonte de expectativas enquanto um dos papéis da estética da

recepção (de poesias) presentes no grupo de estudantes leitores, pôde realizar-se

quando os indivíduos desse grupo reconstroem o referido horizonte que se abre

para novos relacionamentos entre os poemas lidos e outros potenciais leitores das

mesmas obras poéticas. Tal fato foi confirmado quando se perguntou aos sujeitos da

investigação, o que fazem com os poemas após suas leituras, sendo as respostas

mais significativas as seguintes:

(...) comento com os amigos e eles acabam pedindo para ler também. Só
que eles copiam muito antes de devolvê-los porque aí podem ler de novo e
mostrar para outras pessoas e ainda usam em outras coisas que precisam.

(...) leio para alguns colegas e, se eles gostam, eles pedem emprestado
para ler, à vontade, em casa. Depois de ler várias vezes sempre eles
apresentam a outros amigos que também gostam.

(...) comento com minha irmã Berenice e ela lê também, depois a gente
copia nas agendas e decoramos por brincadeira.

(...) quando eu gosto muito de um poema eu comento com o pessoal da
vizinhança de casa e da escola. (...) sempre que faço isso as pessoas
pedem emprestado e eu empresto.
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(...) comento com minhas amigas sobre os poemas e depois eu empresto
os livros para elas lerem e quando elas terminam de ler também, agente
comenta juntas.

(...) quando termino de ler um livro de poemas ou pelo menos um só
poema que me chama atenção, eu comento em família e sempre todos
acham interessante e lêem também.

(...) depois que leio os poemas eu gosto de comentar com as minhas
colegas, assim elas sabem se querem ler também (...) mas sempre elas
pedem emprestado e quando devolvem agente comenta tudo porque se
você comenta aquilo que percebeu e sentiu na leitura, isso é repassado de
uma colega para outra nos encontros de estudo, nas horas vagas na
escola e quando se vai sair pra passear.

(...) os poemas que encontro e leio eu comento com minha prima sobre a
beleza e a verdade que há neles. Faço isso  porque sei que ela também é
amante da poesia e vai querer ler depois de mim.

(...) depois que leio aqueles poemas que mexem com a gente eu comento
com minhas amigas, principalmente, a Gizelle que gosta muito de poesias.
Em seguida, é certo que elas pedem emprestado e quando devolvem a
gente brinca com a beleza das idéias dos poemas.

(...) comento com minhas amigas que são apaixonadas por Literatura e que
têm um maior conhecimentos do que eu e assim posso discutir os sentidos
permitidos pelos poemas.

(...) comento com as minhas amigas e até leio em voz alta para elas que
depois pedem emprestado. Por isso, acho que a maioria das minhas
amigas gostam de poemas.

(...) geralmente, eu comento os poemas que leio e, através dos
comentários, os meus colegas acham quase todos interessantes e pedem
para ler. (...) eu empresto meus livros para as minhas amigas não só da
escola como também da vizinhança de casa.

(...) todos os poemas que leio eu comento com minha irmã e minhas
primas e depois que elas lêem eu empresto para outros amigos e amigas
do bairro e também da escola.

Em todos os depoimentos dos sujeitos, percebe-se a presença de uma dialética

da lógica hermenêutica que promove a dinâmica das relações entre os indivíduos

leitores de poesias tanto dentro da escola Simões Filho quanto na sociedade a que

pertence essa instituição e os referidos alunos do grupo da 8ª série. Este aspecto

comunicador do fenômeno da concretização da leitura, manifesta-se, principalmente,

através de comentários sobre as estruturas das obras poéticas que se vinculam às

normas estéticas das relações sociais dos leitores no seu contexto sociocultural de
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identidades. Desse modo, aqueles estudantes leitores que vão descobrindo,

historicamente, as obras poéticas, vão também abordando os outros membros do

grupo da escola e da comunidade social por meio de indagações em forma de

análises, interpretações, leituras orais, estudos decorados e opiniões, todos

relacionados aos poemas lidos. Isto oferece novas formas de percepção dessas

obras poéticas que passam a ser objeto de interesse de outros leitores, em

decorrência dos comentários acerca das mesmas para os indivíduos que, neste

momento, interrogam-nas como possibilidade de novas formas de recepções

permitidas por diferentes valores ideológicos e modos de avaliação, o que resulta na

decisão de ler o texto poético apresentado, conforme se pode ver nos depoimentos

dos leitores. E assim, o círculo hermenêutico de recepção histórica de uma obra

poética, repete-se no grupo e na comunidade social como resultado das interações

de um poema com as seguintes dimensões do universo social (onde sua leitura

ocorre pela primeira vez): estética, ideológica, psicológica (identidade) e de classe

(econômica).

Nesse processo interativo, há uma interpolação hermenêutica mútua entre os

sujeitos. Tal fato abre expectativas para a manifestação de diferentes formas de

recepção da poesia. No entanto, a concretização da recepção literária vai além da

interação social; pois, esta ocorre conforme os modos de apreensão e vivência

desses poemas por parte de cada leitor dentro do circulo hermenêutico

dinaminazador do contingente de leitores. Contudo, a recepção, em sentido amplo,

só ocorre através das percepções próprias que se fazem sobre os signos poéticos

da linguagem e pelas diferentes competências que os diferentes atores dispõem

para a apreensão dos significados de cada verso e de cada poema, o que requer
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uso de intuição imaginativa sobre os aspectos objetivos e subjetivos das situações

apresentadas nas obras poéticas (Ingardem). Portanto, a interação social entre os

estudantes leitores, quer na escola quer na comunidade, representa, apenas, uma

primeira base para que a concretização recepcional ocorra. Isto porque a visão

interperspectivista (impressão de um poema passado de um leitor para outro dentro

do movimento hermenêutico das relações sociais como necessidade estética) não é

suficiente para a concretização recepcional, posto que a mesma requer que se tenha

uma experiência individual e própria com a leitura da poesia porque esse é um ato

único. Isto é, não se pode experimentar a experiência e a emoção vividas por outrem

durante a leitura de uma obra literária.

 Desse modo, a concretização da recepção de uma obra parte do plano da

interação social, ultrapassando-a, de forma que os leitores de um grupo específico,

como aquele da 8ª série da escola Simões Filho, submetam-se ao contato direto

com o mundo da Literatura numa relação leitor-obra. Nessa relação, os leitores

encontram, nos textos, os meios de controle como condições de interação entre

leitor-obra que permitem um processo de comunicação e os sentidos construídos

(Iser, 1996), conforme as histórias e as memórias de leitura de cada leitor, o que

consiste na recepção da Literatura e, especificamente, da poesia como gênero de

maior preferência entre os adolescentes da referida comunidade social e escolar.

Daí, os componentes do grupo de estudantes leitores aqui investigados

atribuem vida àquilo que percebem e intuem mediante as interações sociais (que

apresentam a Literatura ao mundo de cada ator em seu grupo ou em seu contexto

sociocultural, como se pôde ver nas informações prestadas pelos sujeitos sobre os
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destinos que dão aos poemas, após suas leituras) condutoras das interações entre

leitor-texto que despertam nos sujeitos identificados com a obra, uma multiplicidade

de vivências do prazer estético. Prazer, este, diferente daqueles comunicados pelos

colegas em grupo no círculo hermenêutico das relações sociais com a Literatura

enquanto necessidade estética, resultando numa avaliação também diferente sobre

a mesma natureza estética de uma obra lida e comentada por outrem.

Assim, o horizonte de expectativas criado pelo leitor inicial de uma obra junto a

um grupo e/ou comunidade, a partir das interações sociais como caminho para a

concretização da recepção literária (que ocorre com o processo interativo entre

leitor-texto), poderá ou não satisfazer os próximos leitores de uma mesma obra.

Pois, o referido horizonte, vai afastando-se ou aproximando-se daqueles que vão

sendo descobertos na obra durante o processo de interação direta com a mesma,

definindo, portanto, a natureza da recepção, conforme essa distância estética. Como

distância estética, considera-se, aqui, o espaço entre o horizonte de expectativas,

criado num leitor sobre uma dada obra, e o surgimento de uma oportunidade para a

realização da leitura dessa nova obra, podendo ser percebida, historicamente, nos

tipos de reações do público e na crítica literária (Jauss, 1994). Essa distância está

relacionada com a identidade e com o contexto sociocultural da obra e dos leitores.

Se for diminuída, ela também diminui o acesso ao horizonte de experiências

desconhecidas pelo leitor receptor. Se for aumentada, ela aumenta,

proporcionalmente, o estranhamento e o prazer de leitura. Quanto maior a distância

estética mais uma obra literária/poética aumenta seu valor junto aos leitores (nas

que pode desaparecer para os leitores subseqüentes em virtude do desconhecido

transformar-se em algo comum na obra).
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No caso das leituras literárias realizadas pelos estudantes da 8ª série em seu

contexto de identidade sociocultural, a distância estética entre as obras poéticas

conseguidas através das interações sociais, parece dispor de um bom intervalo entre

os poemas e os códigos estéticos vigentes nas relações sociais, uma vez que há um

estranhamento correspondente ao horizonte de expectativas construído por esses

leitores em relação aos novos poemas conhecidos junto aos comentários de amigos

do grupo da escola Simões Filho. Pois, verificou-se que, quase todos os sujeitos do

grupo de leitores da 8ª série, ao decidir ler as novas obras poéticas, concretizaram a

recepção dos referidos poemas. Sobre esse fenômeno, os mesmos sujeitos citaram

uma lista de obras poéticas completas lidas e vivenciadas por eles, dentro do grupo

fora da escola, fato este constatado quando se pediu que relacionassem títulos e

correspondentes autores de poemas de grande sucesso entre eles, tendo sido os

seguintes os mais freqüentes em suas respostas:

“Antologia Poética, de Vinicius de Moraes”

“Poemas, Sonetos e Baladas, de Vinicius de Moraes”

“Novos Poemas, de Vinicius de Moraes”

“As borboletas, de Vinicius de Moraes”

“Viagem, de Cecília Meireles”

“Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meireles”

“Ou isto ou aquilo de Cecília Meireles”

“Os melhores poemas, de Cecília Meireles”
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“Estrela da Vida Inteira, de Manuel Bandeira”

“Sonetos, de Luiz Vaz de Camões”

“Navio Negreiro, de Castro Alves”

“Os Escravos, de Castro Alves”

“Poemas, de Charles Baudelaire”

“O Amor Natural/Discurso de Primavera e algumas sombras/Amar se
Aprende Amando/A Paixão Medida/Alguma poesia, de Carlos Drumond de
Andrade.”

“Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães.”

“Poesias reunidas, de Oswaldo de Andrade”

”Eu & Outras Poesias, de Augusto dos Anjos.”

A concretização da leitura e recepção dos poemas relacionados pelos leitores

estudantes ocorreu não apenas por causa da interação social entre os membros do

grupo de alunos da 8ª série e deste com a sua comunidade social em que ocorre a

dinâmica do circulo hermenêutico de apresentação e interpolação das obras

poéticas por esses leitores. Mas, sobretudo, em decorrência do encontro dos

horizontes de expectativas presentes nas identidades dos poemas e dos novos

leitores de almas sensíveis à história e à memória do mundo sociocultural onde

viveu, tornando real a distância estética entre esses atores e seus poemas

preferidos. Sendo esse aspecto a base da manifestação do estranhamento do leitor

em relação ao poema, dando origem ao que estudiosos como Iser, Zilberman e

outros, chamam de efeito estético. Esse efeito representa a ligação entre texto e

leitor receptor no ato da leitura.
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Nesse sentido é que, analisando-se a relação entre os leitores e a lista de

poemas citada por eles, pode-se verificar os elementos de ligação desses dois

horizontes que desencadeiam os efeitos estéticos sobre os leitores identificados com

os mencionados poemas. Assim, convém ressaltar os elementos provocadores do

efeito estético como resultado da ligação entre tais poemas e seus respectivos

leitores, conforme a seguinte descrição:

 a) Vinicius de Moraes no domínio do grupo de estudantes leitores – é com as

obras “Antologia Poética”, “Poemas, Sonetos e Baladas”, “Sonetos”, e “Novos

Poemas“ que os sujeitos estabelecem uma ligação forte criada pela linguagem

sensual do poeta e pela temática do amor tratada de modo diferente, atraindo os

sujeitos do grupo pelo culto da beleza que os encanta pelo prazer erótico sugerido

na música do jogo poético que envolve os sentimentos e os desejos do amor

sensual descoberto pelos adolescentes. Do universo da poesia de Vinicius, os

sujeitos destacam vários poemas com os quais mantêm um relacionamento muito

íntimo e recíproco que une a obra do poeta a esses leitores, neutralizando toda a

assimetria criada pela distância estética através da identificação com os domínios

dos textos, culminando com o efeito (produzido sobre os membros do grupo de

estudantes) que faz os mesmos lerem inúmeras vezes como novidade, os seguintes

poemas por eles destacados do conjunto da obra desse poeta: “Soneto de

felicidade”; “Para viver um grande amor”; “Soneto de contrição”; “Poética I”;

“Felicidade”; “Soneto de Separação” e outros. Já entre o poema “As Borboletas” e os

adolescentes, há um relacionamento de pura magia e sonho provocado pela fantasia

suscitada por esse poema nos espíritos dos adolescentes recém chegados da

infância ainda com desejos de criança.
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 b) Cecília Meireles e seus leitores estudantes – as obras “Viagem”,

“Romanceiro da Inconfidência”, e “Os melhores poemas”, representam a parte da

obra dessa poetisa, experimentada pelos estudantes da escola Simões Filho. E os

efeitos estéticos que atuam sobre esses leitores durante a leitura das obras

mencionadas, são construídos pelas peculiaridades da poesia da autora que resulta

numa distância estética capaz de evocar os leitores adolescentes, através do lirismo

da simplicidade, da musicalidade e da espiritualidade. Sendo todos esses elementos

representantes da identidade dos leitores em processo de formação biopsicologica,

espiritual e intelectual, atuando, portanto, como traços que conduzem o efeito da

recepção poética. Ainda sobre o relacionamento dos estudantes com a poesia de

Cecília Meireles convém chamar atenção para o efeito estético que resultou da

interação desses sujeitos adolescentes com a obra da poetisa, constituindo a

consciência da expressão artístico-literária contida na obra, o que torna possível ao

grupo de estudantes destacar os seguintes poemas como preferências: “Ou Isto ou

Aquilo”, “A bailarina”, “O menino Azul”, “Motivo”, “Canção de Alta Noite” entre outros.

 c) Gonçalves de Magalhães e Castro Alves no espírito romântico dos

adolescentes – através das interações sociais no grupo de estudantes e na

sociedade, os sujeitos entram em contato com “Suspiros Poéticos e Saudades”, de

Gonçalves de Magalhães e com “Navio Negreiro” e “Os Escravos” de Castro Alves.

O encontro entre os leitores e esses dois diferentes estilos românticos projeta os

horizontes de expectativas de obras e leitores que apresentam distâncias estéticas

em termos históricos, lingüísticos e ideológicos, provocando um estranhamento na

psique dos sujeitos. Tal fato produz o efeito estético sobre os novos leitores de

Gonçalves de Magalhães e de Castro Alves. Isto, na medida em que se concretizam
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as relações leitor-obra conduzidas por traços estilísticos mais gerais vinculados ao

romantismo de Gonçalves de Magalhães – sonho, solidão, sentimentalismo,

saudosismo, necessidade de evasão, exagero de imagens, culto à natureza,

patriotismo, nostalgia, formas e rimas – e às características da poesia de Castro

Alves – vocabulário expressivo imagens fortes e trágicas, discurso direto e indireto o

sofrimento do homem negro, a injustiça, a visão social e as rimas. Esses traços e

estilos são auxiliados pela historicidade das obras dentro de seu processo de

amplitude alcançado pelas identidades socioculturais e pelas ideologias de cada

conjunto de leitores de cada época em que a recepção estética das referidas obras

se concretizam de modos diferenciados.

 d) Camões e a inspiração dos sentimentos nos leitores adolescentes – a lírica

camoniana de estilo erudito com uma diversidade de temas, em forma de soneto,

expressa as grandes e fortes emoções humanas, possibilitando o ato de sentir de

sua poesia pelos estudantes leitores da escola Simões Filho. Assim, Camões

demonstra a universalidade e anespacialidade de sua poética assegurando a

recepção pela emoção. Nesse sentido é que Duarte (1999) diz que, para Camões, a

identificação do leitor com os sentimentos expressos era fundamental para a

recepção da poesia. Desse modo, o ser humano e seu mundo de emoções

enquanto universos cantados por Camões fazem surgir nos leitores uma explosão

de horizontes de expectativas nos estudantes leitores da atualidade que pela

distância estética revelada entre os horizontes dos poemas camonianos e os jovens

leitores, gera a estranheza da linguagem poética. E isto, atraía qualquer leitor em

virtude do efeito estético da sedução sobre os sujeitos ao interagirem com uma obra

que trata do sentimento de amor e de outras emoções humanas. Por isso, a poesia
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camoniana é admirada e bem recebida pelo grupo de estudantes leitores por esta

despertar novas visões sobre a humanidade e seus sentimentos.

 e) Charles Baudelaire e Augusto dos Anjos no mundo crítico dos estudantes –

Das interações sociais como necessidade estética do grupo de estudantes da 8ª

série da escola Simões Filho, ainda resulta no encontro com as obras “Poemas” de

Charles Baudelaire e “Eu e outros poemas” de Augusto dos Anjos. A partir daí, os

sujeitos conhecem essas obras que se tornam interessantes para eles em razão de

suas identidades socioculturais preservarem uma história e uma memória da

comunidade em que há ressonâncias de práticas de leituras dos referidos poetas por

parte de raros indivíduos dessa comunidade que ainda relembram as leituras de tais

obras na época em que havia uma iniciação da cultura literária na comunidade

Cristo Rei. Dessa forma, muitos atores do grupo de alunos investigados dispõem de

base estético-ideológica para admirar os estilos de Baudelaire (sua argúcia crítica e

sua genialidade como um dos mais importantes poetas modernos da França) e de

Augusto dos Anjos (sua crítica objetiva e técnico-cientifica). Nos dois poetas, os

estudantes leitores percebem a crítica sociohistórica e a miséria humana como

âncora para a interação direta com essas obras, uma vez que os horizontes de

expectativas dessas obras e respectivos leitores se aproximam na medida em que

se afastam em termos estéticos provocando um efeito que concretiza a recepção

das duas obras.

Do mesmo modo como os estudantes entraram em contato com Baudelaire e

Augusto dos Anjos, mediante as condições históricas e da memória de sua

comunidade (que resulta na formação de uma identidade sociocultural fértil a leitura



306

literária), esses atores passam a identificar seus horizontes de expectativas com

aqueles existentes nas obras “Estrela da vida inteira” de Manuel Bandeira (suas

rimas e musicalidade, o sórdido, o cotidiano, o coloquial e o banal), “Poesias

Reunidas”, de Oswaldo de Andrade (sua linguagem popular e a mistura de temas e

assuntos e “O Amor natural/Discurso de Primavera e Algumas sombras/Amar se

Aprende Amando/A paixão medida” de Carlos Drumond de Andrade (o medo, a

perplexidade, a incerteza, a solidão, a estranheza, a realidade do mundo e da

humanidade – a fome, o envelhecimento, a poluição...). E, conseqüentemente,

aparecem as diferentes distâncias estéticas entre estudantes e obras poéticas, o

que implica, também, manifestação de diferentes níveis de efeitos estéticos

caracterizadores de cada tipo de recepção poética.

Foi dentro desse mesmo processo que os estudantes concretizaram a leitura e

a recepção de uma diversidade de poemas representativos de vários poetas,

conforme citaram: “Se eu morresse amanhã” e “Lembranças de morrer” (Álvaro de

Azevedo), “Os pobres” e “Os dois lados” (Murilo Mendes), “Meu Sonoro passarinho”

e “Marília de Dirceu” (Tomás Antônio Gonzaga) ”A morte de Lindóia” e “Caramuru”

(Basílio da Gama), “Canção do Exílio” e “Meus oito anos” (Gonçalves Dias), “A

canção do Amor” (Thiago de Mello), “Canções” (Mário Quintana) e muitos outros.

Além desses, os sujeitos destacaram uma lista significativa de poemas de autores

locais, como: “Segredinhos de Amor” (Elias José), “Eu te amo”, “Êxtase”, “Desejo”

(Hélio Marques), “Poemas que neguei entre Caminhos” (Ednólia Fontenele);

“Confissão Explícita” (Mary Coimbra), “Vozes do Coração” (Leda Almeida) e outros.
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Todo esse conjunto de obras literárias do gênero poético foi identificado por

seus devidos leitores, através das interações sociais enquanto necessidades

estéticas do grupo de estudantes da 8ª série no seu contexto interno e externo ao

mundo nas suas dimensões sociohistórica, Político-ideológica e Lingüístico-

antropologica. Mediante essas circunstâncias, os referidos atores sociais puderam

comparar seus horizontes de expectativas com aqueles das obras poéticas e optar

entre as que corresponderam com as suas identidades socioculturais reais e/ou

virtuais, neutralizando as distâncias estéticas dos contextos ideológicos das épocas

de elaboração de cada estilo poético através da mímesis de produção e reprodução.

Assim, a mímesis torna-se uma das bases do estilo sedutor, uma vez que ela

permite ao mesmo exercer um novo efeito estético-ideológico sobre os leitores,

contribuindo com a consolidação do aprendizado e concretização recepcional da

poesia. Diante do quadro aqui levantado, através da pesquisa em foco, pode-se

autorizar aos educadores que, paralelo à critica dirigida a seus alunos (vistos como

indispostos à leitura) estes profissionais, que estão diretamente envolvidos com o

processo de ensino escolar, devem aproveitar o grande potencial e predisposição

desses jovens e adolescentes em relação ao gosto de leitura de poesia. Ou seja, os

professores de Língua Portuguesa e Literatura Portuguesa/brasileira, devem buscar

alternativas no sentido de restabelecer o contato do poeta com o seu público. Por

essa razão, deve-se realizar um trabalho que desenvolva essas atividades e

proporcione o reatamento entre poeta/poesia e público/sociedade.

Partindo do gosto pela poesia encontrado entre os jovens estudantes é que se

apresenta, aqui, algumas sugestões que podem contribuir com o ensino de poesia

na escola e com o reatamento das práticas de leitura desse tipo de Literatura na

sociedade. Isto, a fim de aprimorar a sensibilidade poética da população em



308

processo de formação sociocultural e escolar. Desse modo, novas gerações poderão

desenvolver um posicionamento crítico diante dos fatos e das idéias presentes nos

textos de poemas lidos e orientados por especialistas do ensino.

Assim, a poesia poderá cumprir o seu papel social que consiste também em

ensinar, visto que os grandes poetas sempre se interessaram pela filosofia, pelas

ciências e pela política. Pois, a poesia interpreta um sentimento de uma época e de

um povo, tornando-se excelente instrumento de ensino. É nesse sentido de

aproveitamento desse material primoroso que ainda irradia, na juventude

cibernetizada, uma atmosfera de entusiasmo, que se propõe atividades de ensino a

partir da 5ª série do ensino fundamental até o final do ensino médio, tais como:

• Tomar os poemas como textos básicos, para a produção de outros textos, sob

forma de paródia, posto que esse tipo de criatividade é elemento fundamental

na produção da referida arte, entendida como canto paralelo que opera um

corte com os modelos anteriores. Tal prática promove uma inversão e um

deslocamento do texto em estudo, fazendo com que as palavras apareçam

fora dos lugares naturais. Ou seja, “são lançadas como projeções, explosões,

vibrações, máquinas, sabores: a escritura faz do saber uma festa” (Barthes,

1980, p.22).

• Exame dos poemas para detectar as mensagens (temas e idéias) que

possam tornar o texto um testemunho crítico da realidade social, política,

cultural..., tornando-o instrumento de luta e de exercício da cidadania.

• Procura dos códigos que tornam os poemas, objetos de linguagem integral,

se possível, dentro da estrutura perceptiva das comunicações de massa da

atualidade.
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• Estudo das metáforas e das disposições espaciais dos vocábulos, associados

à fonética e às figuras de linguagem e de estilo.

• Estudo do arsenal léxico do discurso poético, destacando as imagens verbais

em movimento, bem como as imagens substantivas, por estas serem muito

importantes na poesia.

• Leitura e criação de texto em diferentes modalidades (dissertativos,

narrativos, descritivos e/ou mistos), como atividade integrada (língua,

literatura, redação e arte) numa dimensão teórico-prática.

• Dissecação de textos poéticos em várias perspectivas do conhecimento:

histórico-social, filosófico, ético-espiritual, metafísico, dentre outros, que

possam abrir os diversos ângulos de percepção do mundo pelo educando,

buscando situá-lo num universo onde deve atuar como sujeito ativo.

• Práticas parafrásticas de textos poéticos como endosso e adesão à Literatura

e estudo do referido gênero literário, sem contudo, permanecer na superfície,

mas através da mímese consciente tornar a paráfrase como “modelo”, ao

estabelecer uma linha de continuidade da linguagem anteriormente escrita.

• Realização de recitais de poesia, integrando-no à música clássica, dança e/ou

ao canto lírico (ópera e outros) de modo a realçar o culto à poesia como arte

de expressão e de linguagem para a comunicação e formação integral do ser

humano.

• Estudo das superposições poéticas (espacial, situacional, temporal,

significacional e imaginativa), entendidos como recursos expressivos de

grande amplitude (Bousoño, s/d).
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Atividades como estas, dentre muitas outras que poderiam aqui serem

sugeridas, mostram inúmeras possibilidades de se fazer um uso mais corrente em

salas de aulas, do gênero literário poético, uma vez que, tais procedimentos ajudam

aos jovens e adolescentes, a ver, de alguma forma, o mundo, o saber e a vida, com

olhos múltiplos e sofisticados à luz da razão e da emoção. Para tanto,

É preciso somar outros elementos a essa aproximação, entre os quais, em
primeiro lugar, o próprio entusiasmo do professor. É preciso antes de mais
nada que o professor seja ele sensível ao texto poético, permeável à
comunicação do artista, para que se torne um porta-voz desta
comunicação (Averbuck, 1985:69).

Todavia, a descarga emocional provocada pela sensibilização a um texto

poético tem seu circuito interrompido antes de chegar ao aluno, se ele passar por um

professor indiferente ao amadurecimento de conceitos da Literatura e aos apelos da

arte. Isto porque não será a pura memorização ou o estudo de regras de

metrificação capaz de favorecer o estado de empatia dos alunos em relação aos

textos poéticos. Mas isso ocorre, principalmente, pela criação em sala de aula, de

uma atmosfera própria em que a meta é, de início, favorecer a predisposição e a

sensibilização do educando, para que ocorra posteriormente a exploração e a

revelação da riqueza dos poemas. Então, se o poema guarda intactas suas riquezas

a serem reveladas por uma educação humanista, como o aluno-leitor deve penetrar

efetivamente em seu âmbito para recriá-lo e também recriar-se a si mesmo?

7.2 O Aprendizado e as Práticas de Leituras Literárias em um grupo de

Estudantes: A recepção de obras ficcionais
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O gênero ficcional corresponde às obras que revelam histórias de gente com

muita coragem e astúcia desafiadoras de perigos. Nessas obras, os escritores

mesclam realidade e imaginação ao recriarem o fascinante mundo da aventura

humana representado na Literatura. Portanto, as obras de ficção são retratos

psicossociológicos de indivíduos que lutam contra uma realidade contraditória

representada através de um plano simbólico e imaginário. Assim, esse imaginário é

transformado pela configuração concreta das atividades de representação.

“Estabelece-se, neste sentido, uma relação entre o mundo representado no texto,

que não é um mundo, e a impressão afetiva nos receptores de se representarem o

mundo como se fosse um mundo” (Iser, 1983:403).

Dessa forma, a possibilidade de representação encontrada pelos leitores num

texto ficcional, provoca uma reação afetiva que marca e estrutura a obra e sua

recepção. Pois, no ato da leitura o mundo da obra não representa a si mesmo mas o

mundo do outro não conhecido. Este outro, torna-se visível aos leitores pelas janelas

da ficção onde os curiosos, inclusive os adolescentes, lançam seus olhares sobre as

situações intimas de lugares, pessoas, coisas, fatos e fenômenos, provocando

impressões afetivas nos referidos sujeitos leitores, orientando-os quanto ao ato da

leitura numa relação de reação entre o mundo do texto ficcional (como condição

transcendental de construção da realidade) e o mundo do leitor.

Daí, a ilusão aparece como um modo de pensar no qual não se percebem as

diferenças intrínsecas entre a ficção propriamente dita e a realidade fingida sob o

signo de um mundo em suspensão. Isto explica o porquê de existir, nas obras

ficcionais, elementos identificáveis tanto no contexto sociocultural de uma realidade
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que ela não é, quanto no universo virtual permitido apenas no plano do imaginário

de engenharias literárias que contempla as diferentes identidades de grupos e

comunidades em diferentes espaços e épocas. Esta é a natureza da ficção que

mantém o referido gênero literário como segunda maior preferência de leitura entre

os estudantes da 8ª série da escola Simões Filho na comunidade Cristo Rei em

Teresina-PI. A propósito constatou-se que, dos 70 (setenta) sujeitos investigados

nessa escola, 64 deles, ou seja 91% iniciaram suas práticas de leituras ficcionais no

contexto sociocultural fora da escola. Essa informação foi conseguida quando se

indagou aos atores investigados acerca de quando e onde começaram a ler ficção,

obtendo-se como respostas predominantes os seguintes resultados:

(...) há algum tempo. Os primeiros eu peguei por iniciativa própria na
biblioteca pública do bairro e também na biblioteca da escola quando
estava funcionando.

(...) há uns três anos, comecei a ler esses tipos de obras lá em casa vendo
minha irmã lendo e meus amigos vizinhos.

(...) ...faz tempo que leio. Eu comecei com minhas colegas que já liam
antes de mim.

(...) desde que eu tinha 12 anos de idade. Iniciei com obras românticas
porque são as que sempre mais gostei, quer dizer todas as minhas amigas
gostam. A única que não gosta é a Regina, pois ela só lê obras que falam
da morte, de espírito e coisa assim do tipo Paulo Coelho.

(...) mais ou menos a partir dos 10 a 11 anos. Sempre li esses tipos de
obras em casa. Minha mãe é professora, então, ela pega emprestado os
livros para mim. Nunca parei de ler.

(...) faz tempo que comecei a ler Literatura. Antes desses aqui da escola
que muitos deles eu já tinha lido ainda no ano passado emprestado da
casa de amigos e uns das bibliotecas. (...).

(...) há alguns anos com minha irmã que fazia o curso de Letras na
universidade.

(...) quando eu tinha nove anos de idade, comecei a ler por iniciativa
própria em casa: a cada livro que eu lia, tinha mais vontade de ler mais.

(...) foi de um certo tempo para cá que comecei em casa por mim mesma.
Primeiro os contos de fadas e agora as românticas em forma de romances
e de contos e, de vez em quando, leio de aventura pra variar.
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(...) comecei há pouco tempo quando achei uns livros e fui lendo, por
curiosidade. Depois um amigo meu (...) me emprestou outros de aventura.

(...) quando eu tinha uns dez anos. Eu ia para a casa das minhas primas e
lá elas tinham muitos livros. (...) eu vi aquele livro em cima de uma mesa e
peguei para ver e gostei e fui lendo logo. O nome do livro era Predadores
da inocência. Daí para cá arranjo sempre um livro para eu ler.

(...) comecei a ler Literatura antes desse projeto de leitura da escola, pois
eu já lia na casa da minha tia onde moro atualmente.

(...) comecei a ler quando uma amiga minha comentou para mim sobre a
Moreninha e fiquei bastante interessada e comecei ler porque essa amiga
me contou a história e achei linda (...).

Diante dessas declarações dos sujeitos, é possível perceber que os mesmos

aprenderam a ler ficção da mesma maneira com que aprenderam o gosto pela

poesia. Isto é, por si mesmos; no convívio do contexto sociocultural entre familiares,

vizinhos, amigos e parentes. Esses indivíduos aprenderam o gosto pela ficção

apartir da necessidade que tais adolescentes têm de auto-compreensão, o que é

possibilitado pelas leituras do tipo suspense, aventura e mistério. Pois, esse tipo de

ficção permite que os sujeitos adolescentes apreendam um campo de lutas e

batalhas pela vida em seus diversos momentos da existência humana. Por isso, os

referidos tipos ficcionais sempre atraíram os adolescentes porque retratam bem o

mundo mimético e conflituoso resultante do processo de transformação

biopsicológica típica dessa fase da vida porque passa o grupo de estudantes que se

encontra em um momento de descoberta e exploração compulsória do mundo e de

si mesmo. Portanto, todo adolescente, além de ser um potencial leitor de poemas

conforme se mostrou anteriormente, é também forte candidato a ser admirador e

leitor de ficção.

Por outro lado, verifica-se que, nas falas dos adolescentes, a escola se torna

ausente em relação ao ensino do gosto pela Literatura ficcional. Uma vez que esse
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aprendizado ocorre, normalmente, fora das salas de aula como prática que aparece

entre os elementos do grupo já a partir dos nove a dez anos de idade em certos

casos e em outros por volta dos doze anos, havendo ainda os casos em que o

referido aprendizado e prática de leituras ficcionais só surgiu mais recentemente.

Contudo, em quase todos os casos, o aprendizado e as práticas de tais atividades

foram estimuladas pelas influências e ações de outros sujeitos dentro do contexto

extra-escolar das identidades socioculturais, iniciando pelos contos de fadas e

histórias românticas ou pelas narrativas dramáticas e de aventuras. Através da

identificação desses atores com os mencionados gêneros ficcionais, a Literatura

torna-se uma necessidade estética para a promoção do cultivo do lazer e

entretenimento de adolescentes que, desse modo, chegam a superar a escola em

relação às propostas de leitura dessa instituição.

Na perspectiva de se conhecer as razões da identificação dos estudantes

leitores da 8ª série da escola Simões Filho com a ficção literária, resolveu-se

indagá-los através de questionário, sobre o porquê de suas práticas de leituras

ficcionais. Analisando-se o resultado dessa indagação encontraram-se as seguintes

respostas que dominou as concepções dos sujeitos em relação aos motivos de suas

leituras ficcionais:

(...) porque eu adoro entrar em outro mundo onde eu posso me imaginar
nele.

(...) porque gosto de conhecer os modos de vida das pessoas que vivem
em lugares diferentes do meu e em épocas diferentes. Eu adoro saber
como as pessoas são e o que elas fazem.

(...) para ver as várias situações que o ser humano vive e ensina aos outros
com suas experiências de sentimento, de problemas, de angústias.
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(...) só para preencher o tempo com coisas que gosto.

(...) acho uma boa diversão que ajuda a entender o mundo em que vivemos
a partir das obras que trazem outros mundos imaginados mas que existem
na realidade por aí. (...). e quando agente ver já sabe.

(...) porque eu gosto. Acho superdivertido as situações das histórias e os
pensamentos que a gente vai tendo e também é chique a pessoa sentada
lendo atenciosamente.

(...) é muito interessante o que os autores escrevem nas narrativas. Nelas,
eu posso saber e imaginar coisas que tenho curiosidade.

(...) porque eu adoro de paixão... assim, histórias de amor que expõe
sentimentos e aventuras secretas. Acho isso legal demais.

(...) porque nas histórias tudo é interessante quando os personagens falam
o que as pessoas não dizem na vida real e eu queria saber. Leio porque
embora seja uma ficção fala a verdade que já existiu ou existe, então ainda
vai existir.

(...) leio essas que eu gosto porque nelas tudo pode acontecer até o que
muitos acham impossível pelo que vivem na realidade. É legal sonhar com
essas coisas.

(...) acho uma diversão interessante por que a gente se sente participando
da história quando está lendo. É uma coisa boa se curtir porque a gente
escolhe as histórias que gosta.

As identidades socioculturais reais e virtuais (psíquicas) dos leitores promovem

tanto uma aproximação quanto à admiração e, portanto, a formação do gosto

literário relacionado ao gênero poético conforme se viu na parte anterior, mas

também se relaciona, diretamente, às necessidades oníricas que podem ser

realizadas com as leituras da ficção. É por isso que ao ter acesso à Literatura na

sociedade, os sujeitos adolescentes sempre encontram alguns motivos para realizar

suas leituras ficcionais preferidas. Esses motivos de tais práticas de leituras do

referido gênero têm natureza psicossocial, sendo eles os seguintes, destacados em

seus depoimentos:

a) ”entrar em outros mundos”, “preencher o tempo com coisas que gostam”,

“divertir-se e entender o mundo”: “esses motivos de leitura apontados pelos leitores

representam a satisfação de suas necessidades humanas (psicossociais) e estão
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relacionados à poiésis enquanto atividade de leitura possibilitada pelo encontro da

identidade dos leitores com a realidade plena do mundo expressa nas obras  de

ficção;

 b) conhecer os modos de vida das pessoas, “ver as várias situações vividas

pelos seres humanos”, “conhecer verdades que só a Literatura pode falar”: nesses

motivos de leitura tem-se mais uma razão da existência do ato de ler que abre

espaço para a manifestação da aisthésis enquanto significado básico de um

conhecimento presente na experiência histórica da memória e na percepção

ideológica que levam os leitores ao reconhecimento do mundo e da obra,

conduzindo-os ao prazer estético perceptivo;

 c) “satisfazer curiosidades” e “sonhar”: por esses dois motivos de leitura os

leitores são conduzidos às novas informações que os ajudam a modificar suas

concepções, liberando a psique desses sujeitos ao encontrarem o prazer Kathártico

na nova visão adquirida sobre o outro ou sobre suas curiosidades antecipadas pelo

sonho.

As práticas de leituras ficcionais realizadas por cada um dos estudantes da 8ª

série da escola Simões Filho estão associadas a um ou mais dos motivos

destacados nos depoimentos desses indivíduos. Tais motivos fazem com que os

sujeitos sintam as necessidades estéticas que os põem numa livre busca de

soluções dessas necessidades, também nas atividades de leituras de ficção. Outros

fatores que atraem o grupo de estudantes para a Literatura, de modo que estes se

tornem admiradores da ficção, foram identificados quando os mesmos sujeitos

falaram sobre os aspectos básicos de que mais gostam, em relação aos diferentes

gêneros e estilos ficcionais. Estes fatores, que possibilitam o cruzamento entre os
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horizontes das obras e seus correspondentes leitores, são os seguintes, conforme

revelaram os próprios sujeitos: as recordações dos momentos de aventuras já

vividas e/ou vistas pelas adolescentes, a linguagem e os modos de fala dos

personagens com que se identificam (nas obras do tipo aventura); os modos de

declaração de amor a uma pessoa amada e a um amigo, o comportamento dos

personagens diante do amor (em obras românticas); os modos de agir em situações

complicadas e problemas semelhantes àquelas que esperam os jovens num futuro

quase imediato (referente às obras dramáticas) e às doces ilusões oferecidas pelos

contos.

Tanto os motivos que conduzem às leituras de ficção em um grupo de

estudantes quanto os fatores por estes destacados do gênero ficcional, bem como

outros traços e estilos que podem aproximar os jovens estudantes da ficção,

contribuem com o aprendizado e com as práticas de leituras literárias na e fora da

escola. A partir daí, tem-se uma valorização da identidade, do gosto e da

compreensão dos gêneros ficcionais caracterizadores das necessidades e das

impressões estéticas e ideológicas que constituem o prazer da leitura de uma dada

tipologia ficcional. Porém, a escola não considera os referidos motivos e fatores

como aspectos fundamentais para otimizar essa prática entre os referidos atores nas

salas de aula e na sociedade. Diante dessa situação, indagou-se: como os

estudantes tomam (ou tomaram) conhecimentos das obras ficcionais de que mais

gostam (gostaram) e que os tornaram leitores de Literatura em um contexto

sociocultural onde pouco também se lê ficção? Sobre essa questão, os próprios

atores sociais investigados fizeram os seguintes comentários que ilustram o ponto

de vista de 90% de todo o conjunto dos 70 (setenta) indivíduos:
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(...) os românticos que gosto muito eu peço emprestado a amigos e
parentes (...)

(...) quando eu vejo alguém com um livro que tem um título que gosto e se
a pessoa é minha amiga ou parente eu peço para eu ler depois.

(...) com alguns amigos porque só gosto de livros de ação e aventura (...)

(...) através de minha irmã que sempre me fala sobre as obras de ficção
que ela já leu, e também minhas amigas que fazem comentários de livros e
se eu acho interessante peço para eu ler.

(...) com uma amiga que lia muito  e um dia me interessei por um livro que
ela  me contou uma parte da história. Eu gostei muito e li o resto até o fim.
Depois daí, sempre procuro um livro de Literatura para ler.

(...) foi na biblioteca do bairro quando uma amiga me falou sobre uns livros
românticos que tinha lá e eu fui pegá-los porque as obras românticas são
inesquecíveis e ficam guardadas com agente.

(...) com amigos e amigas que lêem obras de aventuras, porque são as que
eu me identifico quais, parecem com a minha vida pois eu gosto muito de
participar de aventuras.

(...) com amigos e parentes que iam me emprestando e fui lendo e lendo...e
agora eu estou lendo uns do projeto de leitura da escola mas eu não gosto
muito desses livros não (...). Ás vezes não me dá vontade (...). eu gosto
mesmo é do tipo romântico que mostra as volúpias do amor e de
aventuras. Agora essas sim fazem o meu tipo por isso eu peço algumas
emprestado de alguém quando tenho mais tempo.

(...) quando vi um amigo meu lendo o livro Memórias de um Sargento de
Milícias, de Manoel Antônio de Almeida. A partir  desse livro passei a ler
outros que meus amigos iam lendo primeiro. Não sei como eles sabiam
desses livros.

(...) eu mesma fui descobrindo sozinha as obras que gosto e fui lendo...
lendo... Mas só gosto de histórias dramáticas com mortes, assassinatos e
crimes pacionais mas só nos livros, é claro! E as da vida real Deus me
livre! Só que esses não existem na escola, aí eu procuro algumas que têm.

O encontro dos estudantes com a ficção literária ocorre quase que,

exclusivamente, no contexto sociocultural extra escolar, uma vez que apenas sete

indivíduos, ou seja, 10% da amostra, falaram da escola como um lugar onde

conheceram algumas das obras literárias lidas por eles em atendimento à satisfação

das necessidades psicossociais oriundas das identidades dos sujeitos. Além disso,

esses poucos atores que abordaram a escola relacionando-a com os processos de

formação literária, referiam-se tão somente às raras obras que leram por prazer no
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projeto de leitura da referida instituição de ensino. Pois, enfatizaram a influência da

família em sentido amplo e as relações sociais entre amigos, conforme se percebe

nas falas dos  sujeitos de todo o grupo. Nos dois casos, torna-se evidente a força

das relações sociais e suas funções estéticas que aproximam os sujeitos da ficção

dentro do contexto sociocultural a que pertencem. Fato este ocorrido através das

normas do referido meio, construídas e transformadas, historicamente, no terreno da

memória onde as identidades definem e caracterizam as referidas regras que

fundam o encontro de horizontes entre os sujeitos de um grupo social (que se isola

em relação ao gosto e prazer na leitura de determinados estilos ficcionais) e as

correspondentes obras literárias com que os estudantes leitores se identificam

estética e ideologicamente.

Nos depoimentos dos sujeitos leitores fica muito claro que o grupo dos

estudantes da escola Simões Filho tomou conhecimento das obras ficcionais de

que mais gostou de ler, no contexto da sociedade e de seus familiares. Nesses

locais, há focos isolados de uma identificação com o gênero literário ficcional, por

este se encontrar representado na memória de uma pequena parcela dos

comunitários do bairro Cristo Rei que herdaram a leitura de ficção como um valor

ainda sobrevivente da época de construção dessa área da capital do Piauí. A

resistência dessa identidade do contexto sociocultural influencia o aprendizado e o

cultivo das práticas de leituras narrativas no grupo de alunos que se fecha por

normas estéticas específicas, isolando a prática cultural da leitura literária dentro da

sociedade, em função dessa atitude ser ainda mais difícil para os estudantes por

causa de fatores como: valor de aquisição (diferente da poesia que pode ser

adquirida e lida por partes), o tamanho das obras que requerem maior tempo para
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leitura e a falta de orientação pedagógica adequada entre outras. Esses entraves

isolam as leituras de ficção feitas pelos estudantes da 8ª série, não apenas do

grande cenário da sociedade, mas também da própria escola onde estudam. Pois,

ao contrário do que ocorre com a poesia que é levada por quase todos esses

sujeitos para o ambiente escolar de modo a ser socializada entre eles, apenas sete

atores do grupo, ou seja, 10% (dez por cento) levaram algumas obras ficcionais do

gosto particular de cada um para a escola, durante um semestre. Isto foi percebido

quando, além de se fazer observação sistemáticas, indagou-se aos sujeitos acerca

dos livros que levavam para a escola.

Esses processos de interação social entre os primeiros leitores espontâneos de

uma obra de ficção e aqueles que são alcançados pelas interpolações analíticas,

interpretativas e de opinião, criam, também, vários horizontes de expectativas nos

leitores potenciais porque a percepção estética dos receptores comentadores, em

relação aos horizontes de expectativa de uma dada obra, é reconstruída pelos

sucessivos leitores. Por essa dinâmica, os horizontes de expectativas vão se abrindo

para novas possibilidades de entendimento e significados de uma mesma narrativa

diante de seus novos leitores. Caso esses sujeitos venham a se identificar com as

obras que lhe são apresentadas, estes se tornam herdeiros de uma Literatura em

momentos raros e, ao mesmo tempo, restrito a certas famílias e a alguns de seus

amigos. Este fenômeno foi identificado quando, no questionário aplicado aos sujeitos

estudados, perguntou-se a eles: o que você faz com as narrativas de ficção após

suas leituras? Diante da indagação, os sujeitos leitores investigados deram

respostas convergentes que podem ser representadas pela seleção das seguintes

falas:
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(...) comento, dizendo para meus primos, amigos e amigas: esse livro é
legal, você vai se “amarrar”, vai adorar. Eu digo logo para eles alguns
trechos que decoro e, em seguida, eles querem ler e eu empresto. Aí, cada
um espera sua vez.

(...) Primeiro, eu comento com minhas primas, com meus tios e amigos.
Falo da história, dos personagens e das belezas que o autor cria e das
coisas boas que o livro pode ensinar. Depois disso, eu empresto porque
sempre alguém quer e com os outros comentários de quem vai lendo
outros também já querem ler!

(...) comento com alguns vizinhos, com os amigos mais próximos e,
principalmente, com minhas primas nos momentos que a gente se reúne
em conversas sobre vários assuntos da vida de cada uma. (...) depois todo
mundo quer ler e alguém procura o livro e vão lendo. (...) Mas essas primas
e os amigos também comentam sobre livros que eu acho interessante em
depois leio quando está desocupado.

(...) comento com alguém da família e com alguns amigos que gostam dos
meus tipos de leitura, e sempre empresto também para os que se
interessam pela história. A exemplo, emprestei uma obra romântica para a
minha prima e até hoje ela não me devolveu. Liguei para ela e ela disse
que gostou tanto do livro que queria ficar com ele (...). então eu lhe dei
esse livro. Ela ficou muito feliz disse que ia me retribuir com outro livro.

(...) Comento com os amigos que lêem também porque, quem lê, não vai
ficar calado. Por isso, quando eu leio um livro que acho muito bom eu digo
para aqueles que gostam de ficção que eles não vão se arrepender de ler
também.

(...) eu comento com minhas melhores amigas. Falo sobre os livros que vou
lendo quando alguém da minha família ou outros amigos me indicam um
livro que sabem que vou gostar. Em seguida, quem se interessa primeiro
eu empresto.

(...) faço comentários com minhas primas que já liam e, principalmente,
com alguns amigos que ainda não leram. Teve um bem romântico que
emprestei para minha prima a um tempo e ela ainda não me devolveu
porque já está com outras pessoas que quiseram ler também.

(...) copio as partes que acho mais bonitas e depois as mostro às minhas
amigas. Conto os fatos mais marcantes de história e depois que elas lêem
agente vai falar sobre o que cada uma gostou mais.

(...) Às vezes, a gente brinca de representar algum personagem (...) fazer
encenação de uma obra. Eu gosto de usar trechos que combinam com
algumas situações vividas por alguém que gosto e que quero homenagear
essa pessoa de modo muito especial. (...) depois disso, outros amigos
meus querem ler o livro e eu informo com quem ele está.

Nas falas desses sujeitos, verifica-se que os alunos da 8ª série não levam a

ficção para a escola. Ao contrário da poesia que, por sua natureza, pode ser

selecionada e copiada, manualmente, (nas agendas, nos cadernos e em papéis
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avulsos), “xerocado” por partes e mesmo lida na individualidade de cada poema no

próprio livro, facilitando as aquisições, as leituras e as trocas na escola e na

sociedade. No caso da ficção, constatou-se que os referidos atores, não dispondo

das mesmas possibilidades de acesso e modos de leitura que encontram na poesia,

conseqüentemente, não conseguem levar a ficção de que gostam, para a escola.

Por isso, a Literatura ficcional sendo limitada, conhecida e inadequada dentro da

escola como proposta pedagógica para os estudantes e, ao mesmo tempo, restrita

dentro da sociedade do ponto de vista quantitativo e de fruição de sua leitura por

ficar confinada entre poucas famílias, torna-se algo precioso que deve ser

preservada e cultivada somente nos espaços específicos da sociedade onde ela é

valorizada. Talvez por isso quase todos os estudantes leitores que usufruem da

ficção de que gostam, não a levam para a escola. Ao contrário, em suas declarações

mostram que comentam suas leituras e emprestam esse tipo de obra, mas sempre

em ambientes domésticos das próprias famílias ou junto a amigos. Além disso, há

casos em que os estudantes copiam trechos de obras que acham bonitos, de forma

que possam reler sempre e expressá-los aos amigos, como se pode ver nas duas

últimas transcrições de suas palavras. E, ainda, representam personagens

individuais ou, conjuntamente, em pequenas encenações, conforme também é dito

na última citação da fala de um dos sujeitos investigados.

Dessa forma, a dialética da lógica hermenêutica que gera as relações mútuas

entre os estudantes leitores de ficção, pode ocorrer, ao mesmo tempo, dentro da

escola e na sociedade. Porém, elas só se manifestam no caso dos alunos da 8ª

série, quase que, exclusivamente, no mundo fora da escola, como privilégio de

família-a-família e de geração a geração, através dos comentários de obras lidas por
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outros que, geralmente, conheceram essa Literatura antes dos novos leitores. E,

assim, constroem a identidade de um meio sociocultural e uma comunicação para a

concretização da leitura de obras ficcionais de acordo com as ideologias das normas

estéticas das relações sociais entre indivíduos e famílias que vivenciam histórias e

memórias de leituras. Portanto, ao descobrirem, historicamente, as obras de ficção

por meio de interações sociais, os sujeitos do grupo de estudante da 8ª série, vão

socializando-as por meio de práticas e diferentes modos de recepção, conduzidos

pelos estilos de mímesis e pelas estratégias textuais que os autores se utilizam no

ato de representação de um mundo real e/ou imaginário. Do resultado de todo esse

processo surge o distanciamento de variados graus entre os sujeitos e as obras em

relação ao ponto de vista estético, de modo a atrair os horizontes de expectativas de

obras e leitores, deixando espaços para a produção de novas ideologias durante a

formação das imagens no pensamento de quem ler identificado com os signos do

mundo sociocultural que se mesclam com o mundo da ficção, constituindo o

fenômeno do encontro de horizontes.

Daí, surgem diferentes formas de construção e percepção da poética da leitura

de uma obra ficcional que, de acordo com a distância estética sentida durante as

interações sociais dos primeiros leitores de uma obra com os futuros leitores da

mesma criação literária, essa pode tornar-se objeto de interesse de novos atores

sociais, conforme se viu nas falas dos sujeitos abordados, e de acordo com o que já

se disse anteriormente. Porém, apenas esse processo de interação social entre

aqueles que, lendo uma obra, comunicam suas experiências aos que ainda não a

leram, não garante a realização da leitura dessa obra nem o desenvolvimento efetivo

da referida prática pelos integrantes de um grupo social como aquele dos estudantes
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da 8ª série. Pois, é preciso que os indivíduos usem suas próprias percepções e

competências individuais para elaborar os significados das obras de ficção e

descobrir nestas as estruturas de objetividade e subjetividade (estratégias de

encontros entre os horizontes do leitor e da obra – ver item 1.2.1) existentes na

poética da obra e de suas possíveis leituras e modos de recepção.

Na base de cada tipo de recepção de leituras literárias está a identidade

sociocultural e, conseqüentemente, a ideologia dos valores morais éticos e

espirituais vigentes dos espaços e momentos históricos onde foram criadas e lidas

como necessidades estéticas das relações sociais. Essas relações sustentam a

manifestação dos dinamismos hermenêuticos da recepção ficcional que,

historicamente, se repete em núcleos sociais isolados como aqueles representados

pelas famílias de cada componente do grupo de estudantes da 8ª série e, também,

por diversos familiares de seus amigos, como se confirmou nos relatos dos sujeitos

pesquisados.

Dessa maneira, as interações sociais entre os estudantes leitores de ficção, no

contexto das identidades socioculturais de sua comunidade, representam uma

possibilidade de recepção literária posto que, ao terminarem suas leituras pessoais,

tecem comentários acerca do que perceberam e viveram durante suas leituras e, em

seguida, emprestam-nas. É assim que o efeito estético do fenômeno da recepção,

propriamente dito, vai expandindo-se em um grupo social, visto que, isso, só é

possível através do ato da leitura pelo próprio leitor que, se identificando com algum

elemento do universo da obra, entrega-se ao prazer de ler apoiado na memória de

suas experiências e na emoção da vivência simbólica daquilo que, antes, só era
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“conhecido”, indiretamente, pelos comentários de familiares e amigos que projetam

imagens e ideologias de modo bem particular.

Nesse processo de manifestação do efeito estético de obras de ficção, a

experiência histórica com a leitura literária acumulada, sobretudo, pelas interações

com as obras, dentro da sociedade, e em seguida, a participação nesse universo,

através da leitura com seu próprio sentimento e emoção que fazem intuir os fatos,

tornam-se os fios condutores da real interação leitor-texto. É nessa interação que

ocorrem as múltiplas vivências do prazer estético capaz de oferecer condições para

uma apreciação e avaliação não de outrem que comenta uma obra de ficção para

alguém, mas diretamente do seu novo leitor. Desse modo, os efeitos estéticos da

leitura vão se manifestando, conforme vai relevando-se a distância estética entre a

identidade do leitor em relação a seus horizontes de expectativas e os horizontes da

narrativa em leitura.

Na perspectiva de conhecer os efeitos estéticos das leituras ficcionais

desenvolvidas pelos sujeitos leitores da 8ª série da escola Simões Filho, pediu-se-

lhes que falassem sobre os momentos em que realizam suas leituras narrativas e os

respectivos modos como efetuam tais práticas. Foi nessa oportunidade que os

referidos sujeitos confirmaram a manifestação de fenômenos intersubjetivos e

intrapsiquicos como resultados de efeitos estéticos das obras sobre quase todos

eles, tomando-se os seguintes depoimentos representativos das sensações da

maioria:
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(...) os lugares preferidos em casa para as minhas leituras são o silêncio do
meu quarto onde eu saio de mim mesmo e vou para o mundo inventado
pelo autor, e numa área bem ventilada de frente para o jardim. Ah! eu vou
embora em pensamentos com o vento. Quando suspendo a leitura
parece que eu estava sonhando. (grifo meu).

(...) Adoro ler no meu quarto com uma música bem baixinha, de preferência
à noite até quase meia noite. A calma me faz envolver e sentir a história. É
isso que não me deixa parar com as leituras. Mas isso no caso das obras
que eu leio porque me identifico mesmo. Eu fico sempre querendo saber
o depois... (grifo meu).”

“Na maioria das vezes, eu leio no meu quarto porque lá é o lugar que eu
mais gosto e me sinto confortável lendo e sonhando acordada no
silêncio, bem tranqüila (grifo meu).

(...) ...minhas leituras são inesquecíveis porque só leio o que eu gosto
mesmo e, por isso, leio em qualquer lugar da minha casa e a qualquer hora
do dia. Sou muito sensível, por isso me emociono muito com o que
acontece de bom ou ruim com os personagens. (...), às vezes, choro
(grifo meu).

(...) Leio no meu quarto à noite. Só leio histórias interessantes pra mim. Por
isso, sinto emoção em tudo (grifo meu).

(...) Acostumei-me a ler meus livros no meu quarto porque gosto do silêncio
dele. Lá eu leio pela manhã e à noite também. Toda vez que termina um
capítulo eu faço uma parada, reflito ... e depois fico pensando: e agora?
... (grifo meu).

(...) Leio pela manhã no quintal da minha casa que é bem arborizado. Lá eu
me transporto pela imaginação através das leituras de obras que me
identifico e gosto muito. (...) quando leio Paulo Coelho absorvo uma
grande paz interior (grifo meu).

(...) Gosto de ler deitada numa rede ou no chão com almofadas. Ou ainda
sentada bem à vontade num sofá. Mas tudo em silêncio porque me sinto
muito concentrada na leitura. Às vezes, me sinto fazendo parte da
história ou imagino-me presente nas falas que me marcaram na
história (grifo meu).

(...) geralmente, eu leio no meu quarto pela manhã e, às vezes, à noite. A
leitura de obras de ficção que gosto me faz sentir e viver outras
experiências de vida. É como se eu estivesse presente em todos
acontecimentos quer se passam na obra (grifo meu).

(...) ...eu aproveito algumas horas livres e procuro um lugar tranqüilo em
casa e vou me divertir, ou seja, ler um livro do meu gosto. Os momentos de
leitura que faço são momentos de muitas aventuras nos livros que me
dão adrenalina e até vontade de sorrir sozinho (grifo meu).

Nos depoimentos dos sujeitos, pode-se evidenciar, entre outros aspectos, as

condições básicas que contribuem com as operações dos efeitos estéticos durante
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as práticas sociais autônomas de leituras de ficção. Dessas condições que facilitam

as manifestações dos efeitos estéticos das leituras ficcionais nos sujeitos estudados,

tem-se as seguintes:

a) a tranqüilidade e o conforto do ambiente em que as leituras são realizadas por

quase todos os sujeitos;

b) a identidade dos sujeitos com relação às obras lidas, uma vez que os leitores

só lêem uma literatura quando se identificam com a mesma.

c) a liberdade de escolha das obras e o descompromisso pedagógico com a

leitura em relação ao tempo, modos e objetivos, conforme se pode ver nas

falas dos estudantes leitores;

d) o desenvolvimento da sensibilidade estética dos leitores no contexto

sociocultural, a partir das interações com as artes e com os diferentes estilos

de obras ficcionais;

e) os modos de percepção do mundo construídos pelos leitores em seus

espaços sociais particulares;

f) os valores e as ideologias com que se identificam os sujeitos dentro dos

processos históricos locais e globais, como se pode ver nos leitores de Paulo

Coelho.

Desse modo, pode-se constatar que os efeitos estéticos das leituras ficcionais

sobre os leitores, dependem das condições estabelecidas pelas variáveis históricas

— memórias, identidades socioculturais, mímesis de construção das obras literárias,

estilo de enunciação literária e ideologias ;— e, pelo contexto sociocultural desses

sujeitos. Posto que, as estratégias e os diferentes tipos de recepção literária de cada

indivíduo leitor, estão ancorados, por um lado, no conjunto de variáveis históricas e,

por outro, na realidade do contexto sociocultural, resultando em efeitos estéticos
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diversificados, como os seguintes que estão grifados nas falas dos estudantes

leitores da 8ª série, citados anteriormente:

(...) ... vou embora em pensamentos com o vento. Quando suspendo a
leitura parece que eu estava sonhando.

(...) ... eu fico sempre querendo saber o depois...

(...) ... lendo e sonhando acordada no silêncio, bem tranqüila.

(...) ... me emociono muito com o que acontece de bom ou ruim com os
personagens (...), às vezes, choro.

(...) ... sinto emoção em tudo.

(...) ... reflito ... e depois fico pensando: e agora?...

(...) ... quando leio Paulo Coelho absorvo uma grande paz interior.

(...) ...Às vezes me sinto fazendo parte da história ou imagino-me presente
nos fatos que me marcaram na história.

(...) ...me faz sentir e viver outras experiências de vida. É como se eu
estivesse presente em todos acontecimentos que se passam na obra.

(...) ... são momentos de muitas aventuras nos livros que me dão
adrenalina e até vontade de sorrir sozinho.

Os efeitos estéticos demonstrados nas palavras dos sujeitos aqui investigados,

indicam que há uma distância estética entre esses indivíduos e as narrativas

adquiridas por eles através de suas interações sociais. Esse fato confirma a

existência de um afastamento significativo entre as obras de ficção adquiridas e lidas

pelos referidos atores e os valores estéticos do cotidiano sociocultural desses

indivíduos. Pois, no ato da leitura das obras ficcionais (comentadas e recomendadas

pelos familiares e amigos) os estudantes em foco reagiram aos elementos estéticos

de tais obras, uma vez que se tornou evidente o estranhamento dos estilos estético-
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ideológicos dos modos de absorção da mímesis da construção e representação do

mundo da ficção por intermédio de signos.

Daí, observa-se a ocorrência da fusão dos dois horizontes perspectivisticos,

que se atraem por assimetria sociocultural neutralizando as distâncias estéticas.

Assim, ocorre a concretização de modos específicos de recepção ficcional das

leituras de narrativas, enquanto heranças construídas e guardadas pelas identidades

presentes na memória histórica dos sujeitos no seu contexto sociocultural, conforme

se constatou nas vivências do grupo de estudantes leitores da 8ª série com as

narrativas ficcionais em meios familiares isolados da escola e da maior parte da

sociedade.

Desse modo, é possível demonstrar que a concretização da recepção literária

pelos atores sociais participantes do grupo de alunos da 8ª série da escola Simões

Filho em Teresina-PI, é uma realidade; pois, os mesmos, ao serem examinados

sobre suas práticas de leituras, citaram os seguintes autores e respectivas obras

ficcionais que podem ser classificadas, conforme Georges Snyders e Marcel Proust

e ainda de acordo com os circuitos interno e externo de cada obra além do campo

de surgimento e aceitação, em secundárias/intermediárias ou obras primas (lidas e

vivenciadas a partir das interações sociais ou incentivo de familiares e amigos):

a) Obras Secundárias  ou Intermediárias

§ Clementina Malangolini; O Sonho não acabou.

§ Dráuzio Varela: Estação Carandiru.

§ Eleanor Porter: Poliana Menina; e Poliana Moça

§ Giselda Nicoles: Predadores da Inocência.
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§ José Louzeiro: Gang do Beijo.

§ José Mauro de Vasconcelos: Meu Pé de Laranja Lima.

§ Maria José Dupré: Éramos seis.

§ Marian Zimmer Bradley: Teia de Luz: a queda de Atlântida.

§ O. G. Rego de Carvalho: Ulisses: entre o amor e a Morte.

§ Paulo Coelho: As Valkírias, o Diário de um Monge; Verônica decide Morrer;

Na Margem do Rio Piedro; Eu sentei e chorei; O Alquimista; Brida; O Diário

de um mago; Maktub; e O Demônio e a Srtª Prym.

b) Obras Primas

§ Bernardo de Guimarães: A Escrava Isaura.

§ Camilo Castelo Branco: Amor de Perdição.

§ Eça de Queiroz: O Crime do padre Amaro.

§ Érico Veríssimo: Olhai os Lírios do Campo.

§ Joaquim Manoel de Macedo: A Moreninha.

§ José de Alencar: Senhora, Iracema e o Guarani.

§ Lima Barreto: Triste Fim de Policarpo Quaresma.

§ Manoel Antônio de Almeida: Memórias de um Sargento de Milícias.

§ Visconde de Taunay: Inocência

§ William Shakspeare: Sonho de uma Noite de verão; A Megera Domanda;

Romeu e Julieta; Otelo; e A Tempestade.

Em todas as obras literárias relacionadas e lidas pelos alunos da 8ª série,

pode-se encontrar, repetidamente, os vários aspectos representantes das

preocupações de leitura desses sujeitos. Pois, grande parte dessas obras,

apresenta, ao mesmo tempo, aspectos da identidade sociocultural tanto do mundo
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concreto e exterior desses leitores quanto do mundo interior e psicológico em que os

estudantes leitores convivem com seus sonhos, desejos, fantasias, medos,

curiosidades, ansiedades e outros tipos de sentimentos. Isto faz com que haja uma

atração por simetria de identidade sociocultural e psicológica entre os leitores e as

obras por eles mencionadas. Por outro lado, os aspectos socioculturais assimétricos

ao mundo concreto desses sujeitos e que correspondem com as fantasias

representadas no mundo psíquico, também, constituem bases de atração entre as

obras ficcionais e seus leitores.

Nesse sentido, o não-idêntico a um certo contexto sociocultural, representa

condição para o efeito que se realiza no leitor, como a formulação do significado ou

sentido da obra, conforme a fantasia ou imaginação de quem a lê e ainda de acordo

com as heranças histórico-socioculturais constitutivas da memória dos leitores de

uma comunidade. A não-familiaridade com certos temas ou assuntos é traduzida

pela imaginação do leitor e transformada em elementos de identificação com

significados próprios e específicos que geram imagens e representações individuais

e neutralizadoras da distância estética entre leitores e obras, o que torna a distância

estética um fator de admiração e atração para o leitor. Desse modo, a sensação de

estranheza e curiosidade em relação ao repertório de experiências do leitor,

constituem, também, uma forte base para a concretização da leitura literária,

inicialmente, de obras secundárias e depois de obras-primas num dado grupo ou

comunidade social. Posto que no estranho entendido como princípio da estética “o

que fascina é o efeito resplandecente que só se pode revelar na fugacidade indizível

da estranheza inquietante” (França, 1997:140) presente nas obras secundárias e

nas chamadas obras primas enquanto Literatura sedutora.
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Assim, analisando-se a Literatura lida pelos sujeitos dessa pesquisa, observa-

se que, a metade das obras relacionadas, podem ser consideradas secundárias. Isto

porque as obras “secundárias” correspondem muito às expectativas das identidades

dos sujeitos em formação literária por adotarem alguns elementos de estrenhamento

como estratégias estéticas. Em virtude disso, tais elementos provocam desejo de ler

e atração mútua no seu pretenso público, proporcionando a felicidade do encontro

de horizontes entre os leitores e eles mesmos, motivando e movimentando a maioria

dos alunos na escola e na comunidade onde vivem. Por isso, é que Snyders

(2001:154) faz a seguinte afirmação sobre tais obras com que se identificam os

iniciantes no gosto estético da literatura: “Se as obras intermediárias tomam parte do

progresso dos alunos, é porque elas se inserem num certo modo de continuidade:

trazem em si algo de valor, de grandeza das obras-primas em quantidades

infinitesimais e por isso mesmo mais assimiláveis”.

 Diante disso, fica evidente que o interesse e o estímulo pela leitura, podem

estar tanto na simetria quanto na assimetria (estranheza gradual) da criação poética

ficcional em relação aos leitores que iniciam suas leituras através dessas obras

secundárias e culminando com os clássicos, conforme se demonstra, a seguir, as

relações entre algumas dessas obras e seus correspondentes leitores. Nesse

sentido é que se destacam, para tal fim, as seguintes obras literárias de Paulo

Coelho e Shakespeare lidas pelo grupo de estudantes da 8ª série da escola Simões

Filho, evidenciando-se alguns dos principais elementos provocadores dos efeitos

estéticos durante o encontro de horizontes perspectivisticos no ato da concretização

da leitura. Entretanto, não se pretende realizar uma análise textual, propriamente
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dita, por esse tipo de abordagem não constituir objetivo específico do presente

estudo, mas apenas buscar as relações entre as obras e as identidades dos leitores.

Em  “As Valkírias”, de Paulo Coelho, tem-se uma obra que trata da tradição

esotérica, da magia e das disciplinas necessárias para realizar os rituais de buscas

espirituais como algo constante e guiado, apenas, pela vontade de seguir em frente.

O próprio autor dessa obra diz que a mesma trata quase somente de experiências e

detalhes da sua vida pessoal marcada pela distância entre a tradição mágica a que

ele pertence e o homem comum que ele é. Sobre a realidade dos fatos e as

estratégias de organização dessa obra, Paulo Coelho comenta numa nota: ”a ordem

de alguns trechos está trocada e em duas ocasiões utilizei a ficção, apenas para que

o leitor pudesse compreender melhor os assuntos tratados – mas todos os fatos

essenciais são verdadeiros” (Coelho, 2004:16). Assim, a imaginação do autor nessa

obra, ultrapassa e canta a realidade (Bachelard, 1994).

A poética esotérica da obra “As Valkírias  e as formas miméticas como o autor

capta os eventos reais e abstratos do mundo espiritual humano, revela as bases da

simetria e da assimetria em relação ao contexto sociocultural de identidade do grupo

de alunos leitores pertencentes à 8ª série da escola Simões Filho. Esta natureza da

referida obra, expressa a força da poética do espaço (Bachelard) explorado pelo

autor, através de um estilo enunciativo e da abordagem de elementos temáticos que

tocam na ideologia sedutora da busca de compreensão da espiritualidade e da

mortalidade do ser humano. É mediante o espaço desse contexto que “o interesse

real da narrativa passa para o nível cósmico. As realidades servem aqui para expor

sonhos (...) Agora a narrativa dos acontecimentos reais pode ser retomada: recebeu
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sua provisão de cosmicidade e de devaneio” (Bachelard, 1993:40 e 42) . Por esse

motivo, “As Valkírias  tornou-se um texto belo e atraente para muitos dos sujeitos

investigados que teceram vários comentários sobre essa obra, como assim o fez

uma aluna que leu quase toda a literatura do referido autor:

Paulo Coelho embarca numa viagem com sua mulher para o deserto
mexicano, sonhando os dois, em encontrar seu anjo e com ele conversar.
Essa história ensina aos leitores que as pessoas nunca devem olhar para o
que está perto; pois, o que está perto, já é nosso e o que, realmente, mais
devemos olhar é para o horizonte que ainda não possuímos (...) e acredite
quem realmente for em busca de si, encontrará as respostas para todos as
suas perguntas, com faz uma Valkíria em oração ao arcanjo Miguel para
que ele continuasse aparecendo para ela: Tu venceste as batalhas com
outros anjos. Me ensina a vencer. Que eu não dispense esse rebanho
de oito pessoas, para que um dia possamos ser milhares, milhões.
Perdoai meus erros e enchei meu coração de entusiasmo. Me dá
forças para ser homem e mulher, dura e suave. Que minha palavra
seja a tua lança Que o meu amor seja a tua balança. (grifo meu)

Percebe-se que a leitora decorou um trecho inteiro da obra, evidenciando uma

recepção pragmática proporcionada por seus conhecimentos prévios sobre esoteria

e espiritualidade e por suas necessidades de ordem afetiva, emocional, social,

dentre outros aspectos que caracterizam os horizontes de expectativas dos leitores

que se fundem com os horizontes da obra de Paulo Coelho em muitos lugares do

mundo. Esse tipo de obra torna-se atraente aos leitores mediante a interação dos

mesmos com o mundo pós-moderno convencido dos limites da racionalidade

científica, o que faz nascer em muitos seres humanos uma necessidade de

reencantamento que pode ser nutrida com esse estilo de Literatura. Por isso, é que

os leitores conseguem construir os sentidos do referido estilo de Literatura, uma vez

que a leitura, nessa perspectiva, implica atividade de procura de algo pelos leitores

em suas experiências passadas e/ou em suas relações com as coisas sagradas que
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fogem aos padrões do mundo físico diante da vida profana ou cotidiana, gerando

uma distância estética que provoca uma variedade de efeitos no leitor.

Identificados com as ideologias desse estilo de literatura, muitos dos sujeitos do

grupo de alunos da 8ª série, que leram quase toda a obra de Paulo Coelho -

considerado por Snyders (2001) como secundária – deram, para ela, as funções que

desejaram, conforme suas necessidades estético-espirituais. Observou-se que,

essas obras, servem de intermediação para uma busca da concretização de outras

leituras de literaturas semelhantes no que se refere aos modos de construção

estabelecidos pela mímese, estilo e ideologia. Tais elementos funcionam como

estratégias poéticas de promoção do encontro entre as obras e os leitores que se

identificam com elas, por proporcionarem admiração e prazer estético. Foi nesse

sentido que se pôde ver, nos comentários de mais de um leitor de Paulo Coelho, a

grande importância das obras secundárias para o despertar das necessidades de ler

outras obras. Sobre este aspecto o referido leitor comenta mais uma experiência de

leitura realizada com uma obra de José J. Vieira:

Depois que li As Valkírias eu me passei para O Trono no Morro (...) é uma
história de um cara chamado Jerônimo Quintino que morava numa
cidadezinha e trabalhava na roça todos os dias. Um dia, a caminho da
roça, foi apanhado por um grupo de malfeitores da cidade. Mal trataram
muito ele. Depois de certo tempo de maus tratos em cativeiro, ele foi solto
e convidado a participar do grupo desses malfeitores. Como Jerônimo já
estava longe de sua cidade, decidiu ficar nas empreitadas com outros
grupos. Depois de algum tempo, Jerônimo cansado da vida bandoleira,
pensou em casar, ter filhos e uma família. Ele saiu a conhecer uma linda
menina filha de um vendedor de mantimentos domésticos. Casou-se com
ela e tiveram um filho que nasceu com um pezinho virado para trás. Ele
sentia muito desgosto de olhar para o filho. Depois de um ano, Jerônimo
estava conversando na cozinha com sua mulher, quando ouviram um
gemido lá na frente da casa. Foram ver o que tinha acontecido e acharam o
bebê com o rosto sangrando. Tinha sido um coice de um burro. A criança
estava morta. Depois de algum tempo, sua mulher engravida, novamente,
e, na hora do parto, a má notícia: a mãe e o bebê haviam morrido. Desde
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então, ninguém mais ouviu falar em Jerônimo. (...) Será que foi uma
espécie de castigo divino ou alguma coisa dos espíritos do mal?...

Nota-se uma influência da literatura de Paulo Coelho na busca dos sentidos

da obra O Trono no Morro. Pois, no ato criador da poética da leitura, há sempre uma

relação de diálogo entre o leitor com suas experiências em seu universo de

identidade sociocultural e sua memória, seu lugar na estrutura social, suas relações

com o mundo em que vive, bem como entre a obra com os mesmos elementos

significativos. Portanto, é essa relação subjetiva que institui o caráter social e o

significado, da obra e da sua leitura, para cada grupo de leitores e para cada sujeito

desse mesmo grupo. Com isso, tornou-se possível, entre os sujeitos pesquisados, a

livre concretização da leitura de uma lista diversificada de obras intermediárias,

conforme se elencou, anteriormente, o gosto dos leitores.

A partir daí, os sujeitos, ao construírem uma identidade literária, passam a

sentir prazer em ler, não só as obras de intermediação, mas, também, os clássicos

que apresentam uma relação de correspondência implícita ou explícita, direta ou

indireta, entre as obras e os referidos leitores, tornando concretas as possibilidades

de voar pelo mundo da Literatura. Conquanto, as noções de liberdade e prazer como

bases do processo de leitura literária facilitam a compreensão de que, entre uma

obra qualquer e seus leitores que a fazem existir ou a ressuscitam, há sempre uma

relação, embora de modo muito aparente.

Desse modo, os estudantes leitores da 8ª série da escola Simões Filho,

situada na zona sul de Teresina-PI, após o aprendizado do gosto e das habilidades

práticas de leituras literárias através das obras secundárias, prosseguem com a
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busca do prazer estético nas obras primas. Por isso, essa chegada às obras primas,

através de uma intermediação da literatura secundária, consiste implicação positiva

dessa primeira prática para a realização simultânea (ou posterior) de leituras de

qualquer obra literária, como as diversas obras primas citadas anteriormente e que

conduziram os sujeitos investigados a uma necessidade estética de ler, por exemplo,

a literatura shakespeariana, conforme a breve análise que se segue com ênfase na

obra A Tempestade, de autoria do referido escritor.

Em A Tempestade (1611), de autoria de Shakespeare, tem-se uma obra

reveladora de uma imaginação fértil e penetrante; sátira elegante e beleza incomum

que aborda os perigos do poder e a ambição pelo dinheiro como dramas humanos

instigados pelo autor com ousadia e coragem para aquela época. A referida obra foi

lida pelos adolescentes, a partir dessa força poética exercida pela simetria e

assimetria sociocultural sobre os sujeitos que perceberam o enredo e o drama de

modo admirável, como assim o fez um dos leitores que representa a maioria:

Era uma vez um rei muito bondoso e amigo de todos, independente de
classes sociais. Esse rei tinha um irmão que era muito ganancioso e queria
ficar com o reino do irmão. O rei também tinha uma filha e um sobrinho. O
irmão do rei queria se livrar dele e planejou um acidente; ele deixou o rei no
meio do mar num bote (não me recordo), não só o rei mas a filha do rei
também.

Mas eles não morreram, foram parar em uma ilha encantada...

O tempo passou e o rei começou a odiar seu irmão. Mas esse rei tinha
muito poder por causa da magia da ilha e por ele ter um coração bondoso.
Na ilha morava uma bruxa que tinha um filho. O rei com seu poder
conseguiu destruir a bruxa e tornar o filho dela seu empregado... Os dias
se passaram e ele ficou sabendo de uma viagem que seu irmão, o novo rei
fazia com seu filho Fernando.

O rei pediu que seu empregado mandasse uma tempestade na volta do
novo rei para casa, e seu empregado mandou que todos que com o rei
estivesse fossem parar em diferentes lugares.



338

Fernando que era o sobrinho do verdadeiro rei foi parar na ilha encantada e
Miranda a filha do rei o conheceu, eles se apaixonaram e o rei verdadeiro
pediu desculpas a seu irmão, e todos voltaram para o palácio. Miranda e
Fernando casaram e todos foram felizes para sempre. E tudo voltou a ser
como antes.

A poética shakespeariana, utilizada na criação da obra A Tempestade, resultou

no grande fascínio do público da época que alcançava o prazer estético ao ler e/ou

assistir esse drama encenado no palco para representar a natureza caótica da

condição humana. Nos dias atuais, em plena era do cinema, essa obra, entre outras,

continua chamando a atenção de um público como o grupo de alunos da 8ª série

que refletiu sobre os males que a ambição e o poder são capazes de provocar nos

seres humanos e na sociedade. Esses atributos atemporais e anespaciais tornam

atual a referida obra que, assim, revela do ponto de vista de sua simetria, a realidade

conhecida por seus leitores no espaço sociocultural em que vivem. Mas, ao mesmo

tempo, possibilita a manifestação do fetiche provocado pelo belo platônico no qual o

autor “inclina-se diante da projeção em uma transcendência ilusória daquilo que falta

a esse mundo da vida literária e talvez, da vida, simplesmente” (Bourdieu,

2002:309). Por essa criação poética da ficção, a obra A Tempestade torna-se

assimétrica em relação a seus leitores que, mediante a distância estética entre eles

e a essência definitiva do belo, identificam-se com a imitação do mistério da tragédia

real que resultaria na morte, mas, ao mesmo tempo, culmina com a ressurreição da

natureza humana através da inspiração poética. Pois, o autor de A Tempestade

rompe com a mímesis do contexto sociocultural do grupo de leitores da escola

Simões Filho, situando-os, de forma consciente, no plano da convenção humana e

da arbitrariedade dos signos e de um estilo de enunciação que se aproxima do mito,

levando os referidos leitores ao illusio e a adesão a um jogo que vale a pena ser
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jogado, seriamente, a partir do aspecto a-histórico e da atemporalidade ideológica

do referido estilo literário que se torna atraente e atual para os leitores estudados

que mergulham na ilusão ficcional.

Assim, a ilusão na obra ficcional de Shakespeare faz o leitor aderir, com

originalidade, ao jogo literário. Esse jogo constitui, no referido leitor, o interesse pela

ficção, associando-a, diretamente, ao prazer estético de participar dela através de

uma leitura conduzida pelas regras do jogo do illusio e do efeito da crença no

mesmo que uma obra como A Tempestade pode produzir durante a concretização

de sua leitura.

A obra ficcional de Shakespeare continua atravessando o tempo e a história

em função da natureza literária por ele criada. Por proporcionar elementos que

cruzam seus horizontes de expectativas com os horizontes dos leitores de qualquer

época e espaço sociocultural. Esse autor, lido pelo grupo de alunos da escola

Simões Filho em Teresina-PI, tematiza valores, problemas e sentimentos humanos

universais, conduzindo-os por tramas que evocam o mundo abstrato do plano da

ilusão. Por outro lado,  esse mesmo plano pertence à assimetria da realidade de um

público leitor e, ao mesmo instante, mistura-a com o plano simétrico da realidade

vivida por seus referidos leitores. Por essa razão, os sujeitos aqui investigados,

identificaram-se com a poética shakespeariana ao sentirem a distância estética entre

eles e a criação ficcional do referido autor. Pois, o seu estilo, propicia uma

diversidade de efeitos estéticos durante a concretização de leituras, também, de

outras obras, como:
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a) Sonho de uma Noite de Verão (1594-95) - onde os sujeitos dessa pesquisa

leram e refletiram sobre a predestinação do amor de um pretendente da filha,

forçada pelo pai, que tem outro objeto de amor;

b) Romeu e Julieta (1594-95) - trata-se de uma história dramática que retrata

as desastrosas conseqüências da pressão dos pais no casamento dos filhos e a

predestinação trágica do amor (fruto de uma ideologia filtrada pela mímesis de

criação da obra que capta a cultura popular européia enriquecida pelo illusion da

ficção literária sofisticada);

c) Otelo (1604) - obra em que os alunos da 8ª série da escola Simões Filho

tiveram acesso ao “primeiro exemplo de um negro nobre, embora falível, da literatura

ocidental. (...) Shakespeare foi, no mínimo, ousado ao fazer de um nobre o mais

bondoso de todos os seus heróis trágicos – tão esclarecido ao tratar de preconceito

racial como fora, de forma pioneira, contrário à intolerância”. (Holden, 2003:196);

d) A Megera Domada (1593-94) - nessa obra, os leitores estudados

conheceram as idéias desse autor em relação às suas concepções sobre os direitos

e necessidades dos sexos masculino e feminino. A referida obra, lida pelo grupo de

alunos abordado nessa pesquisa, pode ser entendida como um viés da propaganda

machista anterior ao feminismo e ainda como uma sutil visão elisabetana em relação

à batalha dos sexos (cf. Holden, 2003). Contudo, fica evidente que, em A Megera

Domada, as mulheres continuam sendo humilhadas, provocando discussões e

debates entre os leitores do século XXI, como observou-se seus efeitos estéticos

nos leitores estudantes durante a concretização recepcional da referida obra.

No processo de aprendizagem e desenvolvimento das práticas de leituras

literárias, o grupo de estudantes leitores da 8ª série da escola Simões Filho, recria a
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poiésis dos poemas apresentados no item (7.1) e das obras ficcionais, secundárias

ou intermediárias, expandindo a referida recriação às obras primas, tanto referente

aos poemas quanto à ficção de autores nacionais e estrangeiros. Esta recriação é

orientada pelas identidades socioculturais e pelas memórias de leituras dos sujeitos

na comunidade a que pertencem. Pois, os sujeitos sabem que precisam de

surpresas que possam ser oferecidas, escolhidas e vividas por eles na Literatura.

Para tanto, os atores desconstroem as obras (Derrida) para reinventá-las a partir de

um sentido transformador de seu significado ideológico, o que possibilita uma

percepção múltipla de elementos distintos no universo, também, ideológico, da obra,

por cada sujeito leitor, garantindo suas práticas de leituras e sua formação literária.

A partir dessas concepções básicas, coloca-se aqui algumas sugestões

fundamentais a propósito das práticas de leitura de obras ficcionais voltadas para os

processos de transformação e mudanças sociais das classes populares

representadas pelos alunos da 8ª série da escola Simões Filho. Nesse sentido é

que, deve-se destacar ainda a importância do conhecimento sobre o gosto literário

ficcional das referidas classes sociais, bem como sua realidade educacional e

escolar, como informações indispensáveis para os procedimentos, para as

abordagens de narrativas em sala de aula. Para tanto, os profissionais do ensino na

área de letras/Literatura devem preocupar-se em pesquisar e conhecer a natureza

das categorias históricas da estética da recepção que constituem o gosto ficcional,

os modos de ler e as devidas formas de recepção literária nas classes sociais para

as quais trabalham, tornando possível otimizar e animar o trabalho com os estilos

literários e com as práticas de leituras de seus alunos na escola e na sociedade.
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Assim, apresenta-se, a seguir, as seguintes abordagens literárias que podem

inspirar uma variedade de leituras ficcionais a partir da 8ª série e níveis mais

elevados:

a) Hermenêutica: esse tipo de leitura se volta para a interpretação dos

textos na busca do que neles está ocultado de forma sutil ou disfarçadamente (além

e fora dos textos – o ideológico). seu aspecto fundamental é a busca do(s) sentido(s)

oculto(s), presentes nas narrativas literárias. Para tanto, deve-se proceder a uma

análise que possa permitir uma compreensão do(s) referido(s) sentido(s), de modo

que se possa acessar os fatos ocultos nas obras ficcionais. Contudo, é preciso

subtrair as observações ingênuas (das leituras superficiais), abrigadas no momento

do trabalho empiricista e análise, visto que este se prende a simples aparência dos

enunciados e não ao espírito da enunciação. Como possibilidades de leituras

hermenêuticas, sugere-se, entre outras:

• Compreensão das visões filosóficas e política expressas no

discurso das obras

• Descobrimento dos sentidos ocultos em cada parte e no todo de

uma obra literária.

• Interpretação das principais temáticas abordadas pelo autor, e

das formas como o fez.

• Análise lingüística na perspectiva pragmático-cultural,

redacional, gramatical e lexical utilizadas na construção da obra

para enfatizar determinados fatos.
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 b) Sintomal: essa possibilidade de leitura ultrapassa a hermenêutica* e se

constitui numa “leitura trabalho” que se exerce pelo jogo das presenças e ausências,

por onde são lidas as problemáticas apresentadas pela ficção literária. Ela trabalha,

basicamente, com operações discurssivas, uma vez que só pode ser analisada

enquanto prática. Assim, a leitura sintomal se constitui na possibilidade de

apreender, pela prática de leitura, suas relações com o extratexto, bem como as

significações latentes subjacentes às servidões ideológicas da mensagem. Propõe-

se com esse tipo de proposta de leitura literária, mostrar que é pela relação com a

obra ficcional que é possível apreender aquilo que esta deixa transparecer sem

mostrar (Fausto Neto, 1979:56). Portanto, sugere-se, como as diversas existentes,

algumas possibilidades de leituras sintomal com grupos de alunos, a partir da 8ª

série do ensino fundamental:

§ Abordagem antropológica de todas as etnias apresentadas nas

obras, relacionando-as com as variedades raciais e culturais

geográficas ou continentais.

§ Estudos com relação a gênero e comportamento nas obras

literárias.

§ Estudos relacionados à presença dos preconceitos de classe

social profissional, lingüístico, cultural, estado civil, idade...

presentes nas obras literárias.

§ Questionamento do enfoque oxiológico das obras.

*A possibilidade de leitura hermenêutica revela-se imune às determinações políticas e sociais. Não se
preocupa com as condições que determinaram a produção e constituição do texto enquanto
discursivo. E ainda tem uma direção em que destaca somente a interpretação. Ao contrário da
sintomal ela não considera que as leituras ocultam determinações como conseqüência das operações
ideológicas. Desse modo, a hermenêutica como possibilidade de leitura, torna-se idealista em suas
análises e, até certo ponto, “perigosa”.
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§ Adaptação das partes do texto, que se revelam contra as visões

Ideológicas dos leitores.

As duas possibilidades de leitura acima apresentadas, podem abrir espaços

para a realização de diferentes tipos/abordagens de leituras, dependendo dos

objetivos da escola e/ou dos leitores. Tais possibilidades solicitam criatividade e

invenção de uma variedade tipológica de abordagens das obras de ficção literária

representativas do gosto de leitura de determinados grupos de indivíduos na escola

e nas comunidades sociais. Isto é, dependendo do nível dos alunos e da série,

essas chaves gerais de abertura dos estudos de uma obra literária na escola

acenam para uma infinidade de vozes que se flexionam mediante as orientações

dos diferentes caminhos por que passa a leitura ficcional.

Estas condições favorecem às manifestações simultâneas de atividades

complementares, como Aisthésis e Kathársis durante os diferentes modos de

recepção literárias que variam de intensidade e prazer. Tais aspectos tornam-se a

base da comunicação literária no contexto sociocultural formador de leitores que

expressam, livremente, as sensações, as impressões e as emoções, conforme se

apresenta através de uma experiência prática desenvolvida em forma de oficina

lúdica de leitura com voluntários do grupo de alunos da 8ª série da escola Simões

Filho, a fim de se perceber as manifestações e efeitos da estética da recepção de

textos tanto poéticos quanto ficcionais, vinculados à identidade sociocultural dos

sujeitos leitores.

7.2.1 A Oficina Lúdica de Leitura e Seus Efeitos Estéticos nos Leitores
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A oficina de leitura oferecida aos sujeitos investigados foi organizada a partir

de uma aproximação do conjunto de traços e características que se manifestam

como heranças e também como construção das memórias de leituras que

estabelecem as bases para a formação das identidades socioculturais e para as

transformações dessas particularidades dos referidos atores. Partindo daí,

aproveitou-se os aspectos ideológicos das regras estéticas que caracterizam as

relações sociais e as necessidades psicológicas próprias dos sujeitos adolescentes

do grupo de estudantes da escola Simões Filho.

Em relação às obras literárias apresentadas na oficina, considerou-se o

máximo que se pôde em termos de variação de gêneros. Porém, destacou-se uma

maior diversidade de obras poéticas e de ficção por serem estas as preferências de

gosto observadas entre os sujeitos desse estudo. Tanto para a seleção dos poemas

quanto das obras ficcionais, teve-se o cuidado de adotar, como critério de seleção

de muitas dessas obras, os aspectos relacionados à mímesis de representação e de

produção de mundos simétricos e assimétricos em relação à realidade dos leitores e

às suas necessidades psicossociais e existenciais, bem como, também, o estilo de

enunciação e identidade do grupo de estudantes. Pois, esses elementos, ao mesmo

tempo em que configuram a poética das obras, oferecem várias possibilidades de

construção da poética da leitura, conforme a sensibilidade estética e as

manifestações ideológicas de obras e leitores que, ao cruzarem seus horizontes

perspectivisticos, produzem os efeitos da leitura.

Com essas diretrizes epistemológicas do campo teórico da Literatura, que

podem sustentar uma abordagem metodológica de atividades com a leitura no
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sentido transformador de uma formação humana, livre e prazerosa, fez-se a seleção

de narrativas ficcionais e de poemas em diferentes estilos que constituíram a oficina

(ver a lista das obras no anexo F).

Na exposição da variedade de obras teve-se muita dificuldade para organizá-

las em decorrência de não haver, na escola, nenhum espaço físico disponível e

adequado em termos de tamanho, condições ambientais e equipamentos

necessários. O único lugar onde poderia ser montada a oficina era a biblioteca

escolar, porém, estava fechada há quase dois anos, conforme descreveu-se  a

situação no item (4.3). Sendo o referido espaço, o possível para tal fim resolveu-se

pedir autorização aos dirigentes dessa instituição escolar para que se pudesse abrir

o recinto e, assim, organizar e propor uma oficina lúdica de leitura literária aberta aos

voluntários entre os setenta sujeitos da 8ª série.

Na organização das obras e de outros materiais utilizados para a elaboração

da referida atividade lúdica de leitura, providenciou-se uma mesa para cada conjunto

de gênero literário (ver anexo G). Cada conjunto de obras foi associado a um

paladar doce, representando a variação do gosto de leitura dos estudantes, o que

deu a essa oficina o nome de doçura de leitura.

As mesas contendo as obras literárias e respectivos sabores, formaram três

grupos anexados no ambiente da biblioteca escolar ao som de música clássica com

um volume mínimo para a captação auditiva. Pois esse estilo de música, segundo

estudiosos como Lozanov e Herman, induz o cérebro a funcionar em ondas alfa,

abrindo campos para a captação e memorização das idéias lidas, pondo em
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funcionamento os dois hemisférios do cérebro, tornando o ato da leitura literária um

momento mais racional (H.D) e mais emocional (H.E).

Essas disposições e estratégias para a provocação dos efeitos estéticos da

recepção literária sobre os leitores, a partir da realização de leituras correspondentes

com suas identificações e gostos particulares, não foram previamente comunicadas,

nem mostradas aos sujeitos da pesquisa para não influenciá-los na decisão de

participar dessas atividades de leitura. Apenas indagou-se-lhes, em sala de aula,

acerca de suas preferências. A partir daí, quarenta voluntários entre os setenta,

receberam senhas indicando o gênero literário da mesa que se encontrava na

biblioteca onde poderia servir-se do gosto literário escolhido.

Assim, em virtude da incapacidade do ambiente para acomodar os quarenta

estudantes que queriam participar da oficina, dividiu-se os sujeitos em dois grupos

com sessões de duas horas para cada um em dois dias consecutivos. Ao entrar no

recinto para iniciar as leituras esses estudantes acomodaram-se nas seguintes

mesas (conforme demonstra o anexo G):

a) Mesa com o gosto literário de poesia – composta por vários poemas e

balas de menta. Associou-se o sabor de menta à poesia porque ambas

possuem propriedades terapêuticas, passando sensações de leveza,

liberdade e prazer.

b) Mesas com o gosto relacionado a contos, crônicas, comédias e

histórias diversas – composta por uma variedade de contos brasileiros:

clássicos e modernos (estrangeiros e brasileiros) de diferentes estilos e
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épocas, inclusive da atualidade, além dos contos de humor da Literatura

universal e crônicas contrastantes, e ainda, histórias alegres e comédias

de fácil compreensão. Nessas mesas, acrescentou-se balas de café. As

balas de café, no contexto da oficina, representaram a contação de

histórias, a concentração, a inteligência e o bom humor que essas

histórias podem oferecer aos leitores.

c) Mesa com o gosto literário romanesco – composta por narrativas de

aventuras, amor, costumes, policiais e balas de chocolate. As balas de

chocolate foram adicionadas como suporte para a leitura dos romances

porque, segundo os psiquiatras Donald F. Klein e Michael R. Liebowitz, o

chocolate estimula o organismo humano a produzir uma substância

chamada feniletilamina que faz a pessoa sentir um estado de relaxamento

e energização como se tivesse apaixonado, com a sensação de bem-

estar, felicidade e prazer.

Ao entrarem no ambiente preparado para a realização das leituras onde

observou-se os efeitos da recepção literária a partir do gosto com o qual esses

sujeitos possuem uma identificação, e as seguintes recomendações, como: a leitura

deve ser feita ao modo de cada um durante o tempo que quiser. A única

linguagem sonora, nesse ambiente, deve ser a música que toca suavemente.

No entanto, algum leitor após a leitura de algo que tenha achado muito

interessante e queira ler para dedicar a alguém, pode sinalizar pedindo licença

a todos e ler, dedicando-o, especialmente, a uma pessoa do grupo. Quando

estiver satisfeito plenamente, dirija-se à bandeja contendo maçãs e retire uma,

corte-a em fatias e sirva a quem você acha que leu os mais belos trechos
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literários. Após saborear a fatia de um dos mais antigos símbolos da sabedoria

e do conhecimento, pode ausentar-se do recinto de leitura.

Seguindo as diretrizes dadas, quase todos os sujeitos permaneceram lendo

até o final de cada sessão, oportunizando a observação de vários efeitos da

recepção literária como se pode ver nas ilustrações do anexo (H): alegria e

curiosidade (foto 1); aplausos (foto 2); emoção (foto 3); semblante de tristeza (foto

4); concentração (foto 5) e muitas outras, como: risos, imaginação, relaxamento,

atenção, reflexão, declarações de carinho e estima, etc.

Após o final das sessões de leitura de cada dia, os leitores participantes da

oficina levavam obras de diferentes gêneros literários, principalmente, romances e

contos que os impressionaram. No dia seguinte, faziam questão de comentar, na

escola, os episódios das leituras realizadas em casa. Muitos desses livros foram

levados sem permissão por medo de que não conseguissem um empréstimo da obra

considerada por eles como algo de muito significado. Foi o caso das narrativas:

Muito Além do Corpo, de Luzilá Gonçalves; Histórias Alegres, de Carlos Callodi;

Contos de Fadas, dos irmãos Grimm; Comédias para se Ler na Escola, de Luis

Fernando Veríssimo; O Senhor dos Anéis, de J. R. R. Tolkien; Brida,  e As

Valkírias, de Paulo Coelho. Entretanto, observou-se que os poemas foram a maior

atração e preferência dos sujeitos durante a realização da oficina.

A mesa composta por poemas e balas de menta ficou completamente

rodeada de leitores. De vez em quando, alguém pedia atenção e recitava um

poema, dedicando a um amigo ou amiga. Isto porque, segundo comentários deles
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mesmos, os poemas de que mais gostam, são aqueles que falam de coisas ou

situações já vividas ou conhecidas por eles. Por isso, as declamações de poemas ao

som de música clássica e os aplausos que se manifestavam por alguns momentos,

tornaram o ambiente uma festa de muita beleza, emoção e aroma de menta. Vários

sujeitos expressaram suas amizades e gratidão aos colegas, através de

homenagens poéticas em viva voz, o que parece contribuir com a melhoria da alta

estima, admiração e o respeito entre esses estudantes, ao lerem e ouvirem poemas

de autores, como: Florbela Espanca; Vinicius de Moraes; Castro Alves; James

Joyce; Cecília Meireles, Camões (soneto), Carlos Drummond de Andrade e tantos

outros com quem se identificam.

Muitos leitores, encantados com os poemas que ouviram durante as

declamações de alguns colegas, resolveram pedir, por empréstimo, algumas obras

poéticas que lhes impressionaram. Entre essas obras, destacam-se os poemas de

Vinicius de Moraes, Florbela, Cecília Meireles e diversos outros de poetas regionais

da atualidade que circularam de mão em mão na escola e nas residências dos

sujeitos investigados. Estes efeitos das leituras de obras poéticas, bem como o

comportamento dos referidos sujeitos em relação às suas atitudes de levar

espontaneamente obras literárias para ler em casa, confirma as informações

declaradas pelos mesmos nos capítulos (6) e (7) dessa tese. Pois, os efeitos da

leitura sobre esses sujeitos, criam, nos referidos atores, uma necessidade de fazer

comentários (de ficção e/ou de poesias) entre si o que evidencia a importância dos

efeitos estéticos da leitura para a formação de leitores na escola e na sociedade.
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CONCLUSÃO

Oh, viajantes do espanto! Ah, que nobres histórias

Lemos em vosso olhar profundo como os lastros!

Os escrínios mostrai, que trazeis nas memórias,

De jóias a irradiar feitas de éteres e astros!

Baudelaire

As práticas sociais de leitura literária desenvolvidas por um pequeno segmento

da população de adolescentes na comunidade Cristo Rei em Teresina-PI e, mais

especificamente, as leituras realizadas pelo conjunto dos estudantes da 8ª série da

escola Simões Filho, não sendo legitimadas satisfatoriamente pela instituição

escolar, nem valorizadas suficientemente no contexto mais amplo da referida

comunidade, resistem às desvalorizações (na escola e na sociedade), através de

estratégias naturais e próprias de seu universo sociocultural. Esse fenômeno

particular de superação das dificuldades na formação de leitores de Literatura na

sociedade brasileira, foi aqui estudado a partir de uma abordagem da estética da

recepção, desdobrada em suas variáveis históricas que foram utilizadas como

fundamentos teórico-metodológico dessa tese e, conseqüentemente, como

instrumento de análise dos dados empíricos.

Desse modo, pôde-se analisar as estratégias de superação dos limites da

formação literária, utilizados pelos sujeitos do grupo de estudantes da escola

Simões Filho que se tornaram leitores de Literatura num universo aparentemente

desfavorável às manifestações da referida prática cultural aqui tomada como ponto
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de partida e de chegada mediante adoção das múltiplas dimensões da estética da

recepção, enquanto variáveis que caracterizaram a amplitude e profundidade desta

pesquisa.

Durante o estudo ora consolidado, verificou-se que a natureza sócio-

antropológica do ser humano, por ter necessidade de criar e recriar o mundo real e

imaginário em que vive, através da manifestação da sensibilidade estética, encontra

na Literatura uma fonte de nutrição das necessidades de beleza e emoção estética

em cada universo sociocultural, produzindo uma ligação entre indivíduos e grupos.

Este fato faz com que se constitua, a partir do entrecruzamento de valores de cada

época e sociedade, um elenco de identidades éticas, espirituais, sexuais, culturais,

etc., que garantem a existência de regras sociais autônomas de comunicação

literária, onde a estética torna eficazes os modos de envolver, por exemplo, obras de

Literatura e leitores, através de laços sociais, produzidos pela consciência coletiva.

Laços esses que fazem a socialização dos valores estéticos; de certos gostos e

modos de admirar, dado que a dimensão estética humana evolui em conformidade

com os atributos individuais e sociais.

Os referidos aspectos da vida real e imaginária podem ser representados

simétrica e/ou assimetricamente, direta e/ou indiretamente nas obras literárias, como

estratégias que facilitam a identificação de um público com as obras, tornando

possível o encontro de horizontes entre ambos e a manifestação do prazer estético

durante o processo que impulsiona a leitura. Desse modo, fica evidente a

importância e o papel das identidades dos setores sociais para o processo de

formação do gosto literário e das manifestações do prazer estético da leitura.
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Diante disso, tornou-se possível perceber que a força das identidades

socioculturais construídas a partir da consciência coletiva, bem como as identidades

particulares dos sujeitos sociais, tornam-se bases para uma relação intersubjetiva

entre obras literárias e leitores que confidenciam coisas vividas em um mundo

conhecido mas, também, fatos imaginários de mundos estranhos, inventados por

identidades de um eu que desponta, imprevisível, de forma compulsiva, através de

uma imaginação ingênua, sensual e erótica, num desejo de conhecimentos sobre o

outro na sua existência privativa e desconhecida.

As forças da identificação dos sujeitos sociais com aquilo que se revela

confortável por ser conhecido ou desconfortável por ser estranho e atraente,

resultam em impulsos sedutores entre obras e indivíduos e grupos de certos

contextos socioculturais que descobrem a emoção do prazer estético na realização

de leituras literárias, tornando possível esta prática. Mesmo quando os limites para

tal fim, se impõem diante dos sujeitos em momentos de busca de experiências junto

a diferentes mundos e saberes sobre o outro, como se pôde constatar entre os

sujeitos do grupo de estudantes da 8ª série da escola Simões Filho que se

tornaram leitores fora da escola e ao mesmo tempo numa comunidade não-leitora.

Nesse processo, o contexto das identidades dos sujeitos estudados, facilita os

encontros das obras com seus correspondentes leitores. Daí, os sujeitos descobrem

infinitas possibilidades de relações com a Literatura e variados modos de leitura, a

partir dos elementos subjetivos e objetivos da poética das obras que permitem as

percepções e diferentes modos de recepção estética em conformidade com as
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condições histórico-concretas das identidades socioculturais que criam uma poética

da leitura particular dos sujeitos leitores.

Desse modo, os elementos estratégicos da subjetividade e da objetividade das

obras literárias utilizadas pelos escritores durante o processo de criação poética das

obras, tornam-se muito importantes para o processo de encontro entre os horizontes

de obras e leitores. Por isso, as obras literárias apresentam estratégias que numa

combinação de elementos do repertório, produzem relações entre si, tornando

possível a construção e a descoberta de vínculos entre uma obra e seus leitores. Ao

mesmo tempo, essas estratégias possibilitam, também, a criação de relações entre

os contextos delas e de seus respectivos leitores, o que torna possível uma

atualização dessa equivalência, através da identidade sociocultural e experiências

histórico-ideológicas dos leitores.

As estratégias textuais que viabilizam as diferentes formas de recepção literária

são empregadas pelos escritores de diferentes modos (Iser), constituindo a base

poética de uma obra e, também, da poética da leitura que surge no campo da

subjetividade proporcionada pela objetividade histórica das identidades

socioculturais dos leitores, construídas a partir de suas memórias e de suas

ideologias. Essa natureza das estratégias textuais tornam possível a dinâmica que

possibilita a entrada e saída dos leitores no universo da obra literária, enquanto

participantes da mesma. Para isso, os escritores e poetas, ao produzirem suas

obras, captam e filtram as manifestações histórico-fenomenológicas do mundo e,

numa perspectiva multidimensional, associam os elementos filtrados por suas

sensibilidades, à natureza dos textos literárias em construção e às identidades



355

socioculturais reais e virtuais de um possível público leitor. A partir daí, as obras

literárias passam a revelar uma certa carga de atração estética proporcionada pelo

uso de uma variedade de estratégias textuais, conforme certos princípios e valores

da arte e da vida que facilitam a recepção literária para certos grupos sociais e

indivíduos.

Os valores impressos nas obras literárias através das estratégias textuais,

tornam possível uma identificação dos sujeitos com as mesmas, conforme o

contexto sociocultural de suas identidades. Nesse contexto, os valores expressos

pelas estratégias textuais, estabelecem a distância estética entre a obra e os

horizontes de expectativas dos sujeitos de um certo grupo social. Com isso, as

estratégias perspectivísticas da obra e dos leitores, associados aos modos de

recepção literária criados pelos indivíduos de grupos sociais específicos (como

aqueles pertencentes à 8ª série da escola Simões Filho na comunidade Cristo Rei

em Teresina-PI), fazem da leitura literária uma prática que resulta no prazer

enquanto efeito estético.

Embora tendo raízes sociais, a prática prazerosa da leitura se manifesta com

intensidade bem particular a cada leitor que, de alguma forma, encontra em uma das

estratégias perspectivísticas de certa obra, uma porta de entrada para outro mundo

em que ele pode viver novas emoções e diferentes sensações reais e/ou virtuais,

como mostrou-se na experiência do grupo de alunos da escola Simões Filho.

Da diversidade de estratégias que os escritores e poetas se utilizam durante o

processo de criação literária para sedução de pretensos leitores, destacou-se de
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modo especial, a mímesis nas concepções clássica e moderna. Esta categoria

tornou-se importante porque apresenta a capacidade humana de representar e

produzir semelhanças e diferenças sobre o contexto sociocultural do mundo de

possíveis leitores em suas dimensões real e virtual. Além disso, a mímesis relaciona-

se diretamente com  o estilo de enunciação e este, por sua vez, tem implicações no

ato da leitura e recepção das obras pelos atores que pertencem do mesmo tempo,

tanto ao mundo representado no plano do possível, lógico, causal, necessário,

verossímil e não verdadeiro (como arranjo interno e sensível às ações dos mitos),

quanto ao mundo das semelhanças dentro das diferenças (relacionadas ás múltiplas

realidades dos leitores) produzidas pela Literatura. Assim, as obras podem ser

recebidas ou rejeitadas pelos leitores conforme suas identidades alcancem o foco

virtual e a suplementação da obra, a partir dessa coerência interna, durante o

processo de leitura, de modo a permitir o afago e o prazer do leitor. Por isso, a

magia da mímeses de produção evidenciou nesta pesquisa mais uma das

estratégias da estética e recepção literária – o estilo de enunciação. A mímeses e o

estilo de enunciação como estratégia textuais compõem, também, a poética da obra

e da leitura, tornando possível uma atração entre leitores e obras que promovem

diferentes tipos de recepção literária.

A mímesis da criação estética literária possui uma função fundamental em

relação aos modos de organização estratégica do texto e ao estilo de linguagem da

obra que, assim, constitui uma cosmovisão chamativa para os leitores em termos

ideológicos. Se essa cosmovisão possui alguma aproximação com os aspectos que

representam as ideologias da identidade sociocultural dos sujeitos de determinados

grupos sociais como este que se estudou na escola Simões Filho, ocorre aí um
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interesse dos indivíduos do referido grupo pela leitura. Interesse este provocado pela

correspondência dos horizontes de expectativas entre leitores e obras. Com isso,

dependendo da distância estética entre ambos, manifesta-se o efeito estético da

leitura sobre os leitores.

Constatou-se, desse modo, que o estilo de enunciação literária é elaborado por

uma forma de mímesis utilizada pelos escritores e poetas, quando estes apresentam

possibilidades reais e imaginárias do mundo à humanidade, utilizando-se aí de uma

infinidade de ideologias como forma de expressão e comunicação das diferentes

concepções literárias. Desse modo, concebeu-se que o estilo da enunciação

consiste numa das bases da estética da recepção literária. Pois, este aspecto

estabelece a poética da obra e de sua leitura através das estratégias textuais

adotadas, e das possibilidades de entendimento da mesma.

Demonstrou-se que, na linguagem literária, a ideologia da estética torna as

obras insinuantes e provocadoras da dimensão onírica humana de sociedades,

indivíduos e de grupos que se identificam com uma variedade de obras como os

alunos da 8ª série da escola Simões Filho na comunidade Cristo Rei que foram

atraídos por uma Literatura que lhes mostrou situações vividas, conhecidas,

desejadas ou imaginadas. E, assim, sustentados por suas memórias individuais e

coletivas, construíram os sentidos de uma prática de leitura colorida pelos sonhos,

diante de suas condições de existência no mundo sociocultural em que vivem.

Assim, percebeu-se que a escolha de uma obra literária por um indivíduo e/ou

grupo social, bem como seus modos de leitura, têm grandes possibilidades de
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convergir para a base da ideologia do cosmos literário que conduz seus leitores ao

sonho e à fantasia. O referido comportamento do leitor durante suas práticas de

leitura, evidencia que essa é uma atividade ideológica que difunde idéias e

concepções na sociedade e/ou em grupos de leitores, conforme a época, o contexto

de identidade sociocultural e ainda, de acordo com a memória de leitura construída

pelos leitores. Por isso, apresentou-se uma arqueologia de leituras de atores sociais

de diferentes épocas e contextos socioculturais de identidade, o que resultou numa

construção teórico-prática sobre a formação social e experiências de leitores e

leitoras na França, no Brasil e, notadamente, em Teresina-Piauí, observando-se os

modos de construção recepcional da Literatura por atores sociais que se destacaram

no campo das letras e/ou se tornaram profissionais da Educação.

A organização de um conjunto de experiências de aprendizagens da leitura e

os modos e circunstâncias em que tais práticas aconteceram durante a infância e

adolescência de diferentes sujeitos sociais, permitiu a visualização das

memórias/lembranças de leituras que criaram nos referidos sujeitos uma identidade

sociocultural literária orientadora dos comportamentos ideológicos relacionados aos

valores atribuídos à leitura. Para a busca das memórias de leituras construídas pelos

diversos sujeitos sociais, durante a infância e adolescência, recorreu-se a uma

compreensão dos processos de formação das identidades individual e social em

diversos aspectos. Isto porque as identidades socioculturais são formadas no âmbito

da memória/lembranças e as duas categorias estabelecem os sentidos e

significados de uma obra literária para os leitores. Por isso, tanto as

memórias/lembranças de leituras, quanto às identidades dos leitores, foram vínculos,

ao longo desse estudo, à formação do gosto pela Literatura e à recepção da leitura.
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Com isso, buscou-se a partir dessas raízes, a explicação dos processos que

possibilitam as manifestações do referido fenômeno entre os membros do grupo de

estudantes da 8ª série pertencentes à comunidade social e escolar do bairro Cristo

Rei, ao sul de Teresina-Piauí, onde não há uma valorização da leitura literária como

prática cultural, conforme se demonstrou desde a formalização da referida

problemática à análise de dados.

Durante o desenvolvimento da análise de dados evidenciou-se, através das

categorias históricas da estética da recepção, elementos que sustentaram as

diversas generalizações explicativas dos processos de formação e práticas de

leituras de poemas e ficção realizadas, respectivamente, como primeira e segunda

preferências dos sujeitos leitores do grupo de estudantes da referida comunidade

social e escolar.

Sobre os processos de aprendizagens e práticas de leituras literárias de obras

poéticas constatou-se que o referido fenômeno surge a partir das identidades

socioculturais construídas pelos sujeitos em meios isolados do resto da comunidade

em que sobrevivem alguns suportes de memórias/lembranças de poesias lidas pelos

raros representantes do gosto poético nessa comunidade, formados pela política

cultural da igreja católica, ao longo das décadas de sessenta, setenta e oitenta, e

que tem o papel de socializadores e comunicadores da beleza dos poemas junto aos

novos membros de suas famílias. Essa identidade que se formou, chegando

timidamente à memória de uma pequena parcela da população de adolescentes da

comunidade, manifesta uma ideologia que fortalece as necessidades estéticas
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individuais e coletivas dos sujeitos do grupo de estudantes da 8ª série da escola

Simões Filho.

Portanto, a compreensão do esboço das identidades no âmbito da memória

literária dos sujeitos pesquisados, bem como, as ideologias aí construídas, através

das regras estéticas das relações sociais entre os indivíduos do grupo, e destes em

sua comunidade, tornaram possível afirmar-se que a prática de leitura e recepção de

obras poéticas constitui-se numa atividade distinta na sociedade porque:

• Os leitores adolescentes, enquanto sujeitos em fase de experimentação de

suas sensações, das vibrações dos sentimentos e das percepções de si

mesmo diante do mundo, sentem necessidades estéticas que os colocam

em contato com o lirismo poético emanado das memórias/lembranças de

poemas com que se identificam, social-culturalmente, as gerações

imediatamente anteriores e com as quais os referidos adolescentes

convivem e aprendem a gostar e admirar a beleza dos mesmos poemas e

de outros que vão sendo revelados muito além das lembranças de um

tempo que, apesar de passado, continua ensinando com a força da

memória viva.

• As convivências sociais como função estética que possui normas referentes

ao contexto em que co-habitam as diferentes gerações e respectivas

memórias de leituras e os próprios poemas (mesmo muito escassos) com

seus estilos e valores ideológicos, põem os sujeitos em contato direto e/ou

indireto com a beleza das obras, chegando a construir através dessa função

estética, um isolamento do grupo de leitores de poesias dentro da própria

escola Simões Filho e da comunidade Cristo Rei.



361

• O grupo de estudantes da 8ª série da escola Simões Filho aprendeu a

gostar de ler poemas em contato específico com as seguintes instâncias

sociais:

a) Com seus familiares (incluindo os parentes próximos) que já tinham uma

identidade sociocultural construída pela memória de uma época em que

essa comunidade recebeu o primeiro e único incentivo às práticas

artístico-literárias.

b) Com os amigos da mesma comunidade social, destacando-se tanto os

vizinhos mais adultos, portadores de memórias/lembranças de poemas,

quanto os jovens e adolescentes que aprenderam o gosto pela poesia

com as gerações anteriores, e repassam aos demais amigos do referido

grupo de leitores.

c) Com os amigos do grupo da 8ª série dentro da escola onde ocorrem as

interações e socializações dos poemas através de leituras espontâneas e

empréstimos entre si, compartilhando gostos e experiências de auto-

afirmação, conforme a identificação dos indivíduos com os poemas

apresentados entre eles.

• Ao descobrirem, historicamente, os poemas junto às principais instâncias

sociais de leituras de obras poéticas, os estudantes da 8ª série vão

abordando uns aos outros dentro do mesmo grupo na escola e na

comunidade social por meio de estratégias como: análises da beleza de

textos, leituras orais e performáticas, apresentações de trechos de poemas

decorados e missões de opiniões sobre alguns poemas que trazem a

mímesis dos seus sentimentos e da identidade do mundo em que vivem.
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• A concretização da recepção dos poemas pelos sujeitos do grupo de

estudantes leitores, parte do plano ideológico da interação social,

ultrapassando-a na medida em que cada um entra em contato direto e

individual com os estilos de poemas de que gostam, através da relação

leitor-obra.

• O estranhamento dos sujeitos com relação aos estilos dos novos poemas

que vão entrando em contato direto com as comunidades social e escolar,

corresponde aos horizontes de expectativas construídos por esses leitores,

a partir de suas identidades e das heranças de memórias poéticas

adquiridas em meios sociais isolados. Esses suportes do referido meio

constituem a estética das relações de convivência em núcleos específicos

da comunidade, transformando os sujeitos em leitores de poemas.

• Os processos de recepção da leitura de poemas ocorrem em decorrência do

encontro dos horizontes de expectativas existentes tanto nas identidades

mimetizadas pelas construções poéticas, quanto nas memórias dos novos

leitores. Isso torna possível uma manifestação da distância estética entre os

leitores e esses poemas que passam a atender ao gosto dos sujeitos e a

estimular uma prática de leitura de poesias.

Em relação aos processos de aprendizagem e práticas de leituras ficcionais,

constatou-se que a manifestação dessa atividade cultural entre os membros do

grupo de alunos da 8ª série, cumpre funções de lazer, entretenimento, formação

estética e político-ideológica, conforme fora estimulado nas décadas de sessenta,

setenta e oitenta quando o trabalho desenvolvido pela igreja católica despertou

nessa comunidade, novas necessidades estéticas nas relações sociais. Desse
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trabalho com a Literatura formou-se simultaneamente, tanto um gosto pela poesia

quanto pela ficção em alguns atores sociais da época que, hoje, possuem, também,

memórias/lembranças ficcionais guardadas e apresentadas somente na intimidade

dessas famílias. Durante os relatos de memórias de leituras ficcionais prestados às

novas gerações por alguns desses sujeitos mais velhos que preservaram a leitura

ficcional como um valor, são rememorados as histórias lidas no passado, os

personagens são ressuscitados, os cenários revisitados, os fatos marcantes e outros

aspectos revivem e ganham emoção outra vez, no afã da saudade dos tempos de

descoberta do mundo mágico da ficção. Tais condições históricas, demonstrados

pelos ambientes familiares fechados, de parte dos estudantes leitores da 8ª série,

justificam a construção das identidades socioculturais e o sentimento das

necessidades estéticas e psíquicas que os aproximam não só da poesia mas

também de uma diversidade de estilos ficcionais elaborados estrategicamente

através de uma poética resultante da mímesis do mundo real e/ou imaginário.

A captação dos fatos e fenômenos através dos estilos de mímesis da

construção estética das obras de ficção, proporciona estranhamento e/ou admiração

aos adolescentes leitores. Pois, quando as ideologias da estética presentes nos

horizontes perspectivisticos da ficção representam aquilo que corresponde com o

imaginário construído pelos estudantes em seu contexto sociocultural local, ocorre

uma identificação por simetria entre os sujeitos e as obras, manifestando-se, assim,

a admiração dos leitores. No caso contrário, os mesmos leitores identificam-se com

a ficção a partir de seus horizontes perspectivisticos assimétricos que provocam

surpresa nos sujeitos leitores diante da globalidade anteposta ao universo local. Os

dois aspectos contribuem com a sustentação da estética das relações entre os
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sujeitos e as obras dentro do contexto das identidades socioculturais

caracterizadoras das memórias de leituras de ficção. Esses elementos definem as

ideologias do grupo de alunos leitores e de seus familiares, bem como destes e de

algumas outras famílias com quem compartilham restritamente, as percepções

poéticas facilitadas pelos estilos de mímesis literária.

Assim sendo, pode-se afirmar que o gosto pelas leituras ficcionais e, sobretudo,

a recepção das referidas obras numa sociedade onde a Literatura não possui o seu

devido valor, tornam-se possíveis, porque:

• O aprendizado e as práticas de leitores ficcionais constituíram-se a partir

das influências e ações das memórias de narrativas herdadas e/ou

construídas por outros sujeitos dentro do contexto das identidades

socioculturais que, interagindo com os membros do grupo de alunos da 8ª

série despertou-lhes, inicialmente, para o prazer na leitura dos contos de

fadas e histórias românticas ou narrativas dramáticas e de aventuras;

• As atividades socioculturais real e virtual dos sujeitos leitores do grupo

estudado, representam para estes, a base de suas necessidades oníricas

que se podem realizar através das leituras literárias, contribuindo

diretamente, tanto com uma formação do gosto pela poesia quanto pelas

narrativas ficcionais.

• Os principais fatores ou motivos identificados que fazem os sujeitos

sentirem necessidades estéticas que contribuem com o aprendizado e o

desenvolvimento das práticas de leituras literárias, sobretudo de ficção,

principalmente, no contexto sociocultural extra-escolar (onde as memórias
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construídas e/ou herdadas pelos sujeitos, fazem fluir os sentidos das obras),

permitem:

a) Reviver momentos de aventuras já experimentadas e/ou recordar

situações vistas pelos adolescentes;

b) Entrar em outros mundos e entendê-los;

c) Preencher o tempo com leituras de narrativas divertidos para

sonhar e sentir prazer;

d) Conhecer os modos de vida das pessoas e as várias situações

vividas pelos seres humanos, a fim de satisfazer curiosidades;

e) Conhecer verdades que só a Literatura pode dizer, bem como os

modos de agir em situações complicadas;

f) Aprender com os modos de fala e com os estilos de linguagem e

formas de declarações de amor a uma pessoa querida.

• As normas estéticas de convivência no contexto sociocultural da

comunidade Cristo Rei foram construídas e transformadas, historicamente,

no plano da memória onde as identidades dos sujeitos do grupo de

estudantes leitores, definem e caracterizam as regras que regem o encontro

entre os horizontes perspectivisticos das obras de ficção em termos

estético-ideológico e os sujeitos do grupo de estudantes leitores. Grupo este

que se isola da comunidade, inclusive da escola, em relação aos estilos

ficcionais e ao prazer na leitura;

• A leitura ficcional entre os sujeitos pertencentes ao grupo de estudantes

leitores investigados, está representada em suas memórias como um valor

artístico-cultural e histórico aprendido com alguns comunitários mais velhos
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que por sua vez trouxeram o referido gosto da época de construção do

desenvolvimento social dessa comunidade;

• Os processos de interação social entre os primeiros leitores espontâneas de

uma obra de ficção e aqueles que são alcançados pelos adolescentes

através de análises e interpretações dos sujeitos que tiveram algumas

experiências estéticas com ficção, criam vários horizontes de expectativas

nos leitores potenciais, caso venham a se identificar com as narrativas que

lhes soa apresentados. Pois, a percepção estética dos comentadores em

relação a seus horizontes de expectativas das obras por eles lida, é recriada

pelos novos e sucessivos leitores. Através dessa dinâmica das interações

sociais é que os horizontes de expectativas de uma mesma narrativa

ficcional vão se abrindo para novas formas de entendimento e atribuições

de outros significados diante dos atores sociais como aqueles do grupo de

estudantes leitores da 8ª série.

• A leitura de obras ficcionais é uma atividade construída, historicamente, e

socializada em momentos raros e restritos a poucas famílias e a alguns de

seus amigos mais próximos que compartilham das mesmas identidades

socioculturais dentro do contexto comunitário. Assim, ler ficção torna-se algo

precioso, preservado e cultivado unicamente, em espaços sociais muito

específicos e isolados do resto da comunidade. Por isso, os estudantes

leitores que têm a leitura de ficção como valor ideológico e gosto estético,

quase não levam obras narrativas para a escola.

• Os sujeitos constroem as identidades socioculturais e a comunicação para a

concretização da leitura de obras de ficção, conforme as ideologias das

normas estéticas presentes nas relações sociais entre indivíduos e famílias
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que recordam histórias e memórias de leituras como bases estimuladoras

tanto de práticas de leitura quanto das diferentes modalidades de recepção.

Os modos de recepção orientados pela mímesis e pelas estratégias textuais

que organizam os mundos real e virtual nas obras, facilitam a formação do

gosto literário e as manifestações de certas práticas de leituras.

• As relações sociais estabelecidas pelos leitores do grupo de alunos da 8ª

série em sua comunidade, sustentam as relações dos dinamismos

hermenêuticos que condizem a uma concretização de modos específicos de

recepção das leituras de narrativas ficcionais. A referida prática cultural

constitui-se em heranças guardadas pelas identidades existentes na

memória histórica de leituras literárias dos leitores em seus meios familiares

isolados da escola e de quase toda a sociedade.

• As primeiras leituras de obras ficcionais e poemas considerados

secundários (no sentido canônico da Literatura) são utilizados pelos leitores,

em seu meio sociocultural de identidades, como passo para a realização de

novas leituras literárias de mesma natureza em relação aos aspectos

miméticos, estilísticos e ideológicos que caracterizam as estratégias

poéticas provocadoras de admiração e prazer no encontro entre obras e

leitores. Assim, os atores sociais herdeiros de memórias de leituras literárias

conseguem aprender o gosto pela Literatura através das obras secundárias

que lhes são apresentadas e/ou socializadas, fazendo surgir sucessivas

necessidades de busca do prazer estético, tanto nessa Literatura de

intermediação quanto de obras primas, também socializadas por esses

sujeitos. Este fato representa a culminância das práticas culturais de leituras
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que constroem sua história de leitura de modo bem distinto em seu universo

social.

As conclusões sobre o processo de construção social de leitores pertencentes

ao grupo de estudantes que se mantêm lendo numa comunidade social e escolar

não leitora, torna oportuno fazer, aqui, as seguintes recomendações de pesquisas

literárias às escolas para que possam melhorar o ensino de Literatura/leitura e

conseqüentemente estimular as referidas práticas na sociedade: a) o

desenvolvimento de estudos e pesquisas sobre as identidades socioculturais e

memórias das comunidades onde se instalam as escolas, para que os resultados

dessas investigações venham fundamentar um ensino de Literatura para a

promoção da leitura na sociedade de modo em geral; b) realização de estudos

concentrados em análises literárias das obras secundárias em prosa e verso

referentes ao gosto da comunidade social, de modo que se possa encontrar as

possibilidades de trabalho escolar com os estilos de obras que mimetizam e

expressam ideologias simétricas e assimétricas aos planos do mundo sociocultural

real e imaginário das novas gerações em formação.

Recomenda-se também que, do mesmo modo, deve-se proceder em relação

aos estilos de obras primas que se referem ao gosto da população de estudantes

dos níveis fundamental e médio. Finalmente, recomenda-se, ainda, que, com base

nos resultados das investigações aqui propostas, as escolas de modo em geral,

procurem desenvolver políticas e programas alternativos de criação e manutenção

de bibliotecas literárias abertas aos estudantes para que os educadores e

educadoras não se tornem meros expectadores do mundo, do mundo-teatro, do



369

mundo-espetáculo, do mundo-panorama, expostos à contemplação ociosa e passiva

(Bachelard, 1994). Mas, ao contrário, devem se lançar numa busca do direito de

sonhar, pensar e sentir a verdade que a Literatura pode revelar e profetizar sobre a

humanidade com palavras vivas que a juventude e as crianças do mundo atual

precisam conhecer e guardar no arquivo de suas memórias para que sustentem os

sonhos que se expandem de geração a geração. Nesse movimento, a beleza

literária vai se renovando com as necessidades psico-estéticas dos novos leitores

que, infinitamente, constroem a história humana no universo da Literatura e nos

processos de formação de leitores.
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ANEXO A: Questionário sobre experiências de aprendizagens e práticas de
leituras literárias de crianças e adolescentes do nosso passado recente

Entrevistado(a); ___________________________________________________
Naturalidade: _____________________________________________________
Grau acadêmico: __________________________________________________
Campo de atuação profissional:_______________________________________
Contatos: ________________________________________________________

Caro(a) colega:

 Solicitamos de você, a gentileza de contribuir com a nossa investigação
respondendo fielmente as seguintes perguntas sobre suas práticas de LEITURAS
LITERÁRIAS: os modos como as crianças e adolescentes do nosso passado recente
aprenderam o gosto pela leitura literária, e como se tornaram leitores mesmo
enfrentando limitações relacionadas à pedagogia escolar e as condições
socioeconômicas entre outras. Neste sentido pedimos-lhe que relate sobre suas
LEMBRANÇAS DE LEITURAS de obras literárias nos períodos de sua infância (até
12/13 anos) e adolescência (até 18/19), conforme segue o seguinte esquema:

LEMBRANÇAS DE LEITURAS

I - DA INFÂNCIA:
1 - Como e onde conseguia as obras?
2 - Quem ensinava e/ou incentivava suas leituras?
3 - Que autores e títulos ainda estão vivos na sua lembrança?
4 - Cite algumas recordações sobre obras e respectivos assuntos tratados.
5 - Quais eram suas preferências de autores e obras?
6 - De que modo você costumava ler (lugares e estratégias)?
7 - Por que motivos você realizava suas leituras?
8 - Que legado cultural você atribui às suas práticas de leitura dessa época?
9 - Cite possíveis fragmentados de textos decorados nessa fase de sua vida.
10 - Cite alguns fatos que marcaram seu aprendizado e suas realizações de leituras
na referida época.
11- Comente outros aspectos ainda lembrados...

II – DA ADOLESCÊNCIA: (seguir as mesmas sugestões apresentadas no item
anterior).

Obrigado por sua contribuição

JOÃO EVANGELISTA DAS NEVES ARAÚJO
Pesquisador/Doutorando em Literatura – UFPE
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ANEXO B: Questionário (único) Dirigido ao Professor de Letras dos Alunos da
8ª série

Caro Professor:

 Solicitamos de V.Sa a gentileza de responder fielmente as seguintes
perguntas sobre suas PRÁTICAS DE ENSINO DE LETRAS/LITERATURA na 8ª
série da Escola Municipal “Simões Filho”.

1) Que estratégias você utiliza para promover as leituras literárias como prática
efetiva de seus alunos?

2)  Com que objetivo(s) você incentiva a seus alunos a desenvolver uma prática
de leituras de obras literárias?

3) Como você acompanha o desenvolvimento das práticas de leituras literárias
de seus alunos?

4) Que tipo de atividades de leitura literária você realiza na sala de aula com
seus alunos?

5) A que você atribui a freqüente prática de leitura de obras literárias por seus
alunos?

6) Você participa do processo de leitura das obras literárias como seus alunos?
Como?

7) Que tipo(s) de leitor(s). Você acredita que seus alunos são?
8) Na sua opinião, como seus alunos constituíram-se no(s) tipo(s) de leitores de

obras literárias que hoje são?
9) De que maneira você avalia as leituras literárias de seus alunos?
10)  Fale um pouco sobre o que você pensa acerca das relações entre as práticas

de leitura literária de seus alunos, comunidade social e comunidade escolar.

Obrigado por sua contribuição

JOÃO EVANGELISTA DAS NEVES ARAÚJO
Pesquisador/Doutorando em Literatura – UFPE
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ANEXO C: Questionário (I) Dirigido aos Alunos

Caro(a) aluno(a):

 Solicitamos de você a gentileza de contribuir com nossa investigação sobre
suas práticas de Leituras Literárias, respondendo firmemente as perguntas abaixo:

1) Quando e onde você começou a ler poemas?
2) Como você toma (ou tomou) conhecimento dos poemas que leu (ou que já

lê)?
3) Quais os tipos de poemas de que você mais gosta?
4) Cite alguns títulos de poemas e/ou de obras poéticas (com o nome dos

autores) que você já leu.
5) O que você faz com os poemas após suas leituras (empresta-os – para

quem? Comenta-is – com quem?
6) Faça um comentário sobre os aspectos de que você mais gosta (ou gostou)

nos poemas lidos?
7) Por que você ler poemas?
8) Cite o título e o autor de poemas que você leu fora da escola (em casa, nas

bibliotecas públicas, em casa de amigos...)
9) Você traz poemas para a escola? Para que e para quem

Obrigado por sua contribuição

JOÃO EVANGELISTA DAS NEVES ARAÚJO
Pesquisador/Doutorando em Literatura – UFPE
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ANEXO D: Questionário (II) Dirigido aos Alunos

Caro(a) aluno(a):

 Solicitamos de você a gentileza de contribuir com nossa investigação sobre
suas práticas de Leituras Literárias, respondendo firmemente as perguntas abaixo:

1) Quando e onde você começou a ler narrativas do tipo aventura, romântica,
dramática, contos, crônicas e romances de comportamento em geral?

2) Como toma (ou tomou) conhecimento das obras literárias de que mais gosta
(ou gostou) de ler?

3) Por que você ler os tipos de narrativas literárias aqui abordados?
4) Fale sobre os momentos (lugares, horários e como se sente) em que você

realiza suas leituras de narrativas literárias, bem como também sobre os
modos como desenvolve essas leituras.

5) Cite alguns títulos de narrativas literárias e respectivos autores que você leu
por incentivo (comentários) de amigos.

6) Faça o resumo de uma história lida por você e que após seus comentários
sobre a mesma alguém (algum colega) também fez essa leitura.

7) O que faz você com as obras literárias após lê-las? (Empresta-as para quem?
Comenta-as com quem?)

8) Faça um comentário sobre os usos sociais e aspectos básicos de que você
mais gosta (ou gostou ) em relação às suas leituras de obras literárias.

9) Você traz obras literárias (narrativas) para a escola? Para que e para quem?

Obrigado por sua contribuição

JOÃO EVANGELISTA DAS NEVES ARAÚJO
Pesquisador/Doutorando em Literatura – UFPE
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TURMA OBRA AUTOR

O Pecado mortal dos bispos Alessandra Margoni

Marco Pólo Ana Maria Machado

Os dois lados da moeda Odette de Barros Mott

O guerreiro da paixão Márcia Kupstas

O perigo mora nas ruas Rogério Andrade  Barbosa

A corrente da vida Walcyr Carrasco

O trono no morro J. J. Veiga

O robô que virou gente Ivan Jaf

As mil e uma noites Julieta de Godoy Ladeira

A gang do beijo José Louzeiro

O sonho acabou Clementino M. dos Anjos

Isso ninguém me tira Alessandro Margoni

O filho do caminhoneiro Aristides Fraga Lima

Pivete Julia Emília Braz

Minha primeira paixão Aristides Fraga Lima

Cândido ou O otimismo José Arrabal

Adolescência Ponto de apoio

Os inventores estão vivos Ricardo Ramos

O ateneu Raul Pompéia

Predadores da inocência Giselda L. Nicorelis

O escaravelho do diabo Lúcia Machado de Almeida

Éramos Seis Maria José Dupré

Quem fica com Felipe? Ana Monteiro e Rogério Borges

Odisséia Ruth Rocha

“A”

Os miseráveis Vitor Hugo

A ladeira da saudade Ganymédes José

Contos de Shakespeare Paulo Mendes Campos

Romeu e julieta William Shakespeare

Um girassol na janela Ganymêdes José

“B”

Aventura de Tom Sawyer Mark Twain/por Carlos H. Cony
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Brim Azul Ganymédes José

O lago da memória Ivanir Calado

O falso observador de pássaros Luiz Maria Veiga

A viuvinha, 5 minutos e Iracema José de Alencar

O relógio Ivan Iurguêniev

Isso ninguém me tira Ana Maria Machado

A ilha perdida Maria José Dupré

Orgulho e preconceito Jane Ousten

Em busca de mim Isabel Vieira

Office-boy em apuros Bosco Brasil

Vivo ou morto Luiz Antonio Aguiar

A morte e a morte de Quincas Berro D’água Jorge Amado

Poliana Eleonor H. Porter

O crime do Padre Amaro Eça de Queiroz

Inocência José de Alencar

Pedro médio e Rita doce Telma Guimarães

 No fundo dos teus olhos Giselda Laporta Nicolelis

A escrava Isaura Bernardo Guimarães

Esaú e Jacó Machado de Assis

Aventura do escoteiro Bila Odette de Barros Mott

Menino de asas Homero Homem

Ivanhós Walter scott

E agora, mãe? Isabel Vieira

A hora do amor Álvaro Cardoso Gomes

Viagens de Grelliver Jonathan Suift

Os pequenos jangadeiros Aristides Fraga Lima
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ANEXO F: RELAÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS QUE COMPUSERAM A OFICINA

DE LEITURA LÚDICA

GÊNERO OBRA AUTOR

Obra Poética Fernando Pessoa

Tropicalismo Barreto Cordeiro

O amor natural Carlos D. de Andrade

Discurso de primavera e algumas sombras Carlos D. de Andrade

Ecos João Pedro Ribeiro

Cantos da Definitiva Primavera Sérgio Albuquerque

Confissão Explícita Mary Coimbra

Poema sujo Ferreira Goulart

Os 100 melhores poemas brasileiros do

século Ítalo Moriconi (Org.)

Poemas Traduzidos Francisco M. de Moura

Poesias Ledo Ivo

Vozes do coração Leda Almeida

Poemas que neguei entre caminhos Ednólia Fontenelle

Canções Mário Quintana

Poesias Da costa e silva

Sopro-alento Lúcia Pimentel

O canto do peregrino Raimundo Nonato

Antologia poética Casimiro de Abreu

As flores do mal Charles Baudelaire

Pequenos poemas em prosa Charles Baudelaire

Espumas flutuantes Castro Alves

Os escravos Castro Alves

Eu Augusto dos Anjos

Sonetos Florbela Espanca

Pomas, um tostão cada James Joyce

Melhores poemas Cecília Meireles

PO
ES

IA

Poesias Cora Coralina
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Ou isto ou aquilo Cecília Meireles

Poesias Telsírio Alencar

Sonetos Luiz Vaz de Camões

Estrela da vida inteira Manuel Bandeira

Poesias reunidas Oswald de Andrade

Novos poemas Vinicius de Moraes

Poemas, sonetos e baladas Vinicius de Moraes

Poemas Vinicius de Moraes

Conversinha Mineira Fernando Sabino

Histórias alegres Carlo Caloddi

Comédias para se ler na escola Luís Fernando Veríssimo

Contos de fadas Irmãos Grimm

Os melhores contos Rubem Braga

Contos Machado de Assis

Os 100 melhores contos de humor da

literatura universal Flávio M. da Costa (org.)

Os 100 melhores contos brasileiros do

século Ítalo Moriconi (org.)

Inútil primavera Luzilá G. Ferreira

Vem ver o pôr-do-sol e outros contos Lygia Fagundes Telles

Contos e lendas orientais Malba Tahan

C
O

N
TO

S

Pouco amor não é amor Nelson Rodrigues

Senhor dos Anéis – A Sociedade do Anel J. R. R. Tolkien

Senhor dos Anéis – As Duas Torres J. R. R. Tolkien

Senhor dos Anéis – O Retorno do Rei J. R. R. Tolkien

A grande fuga Sylvio Pereira

O resgate da esperança Giselda Nicolelis

Façanhas do cavalo voador Luiz Jardim

Suspiros poéticos e saudades Gonçalves de Magalhães

Ulisses entre o amor e a morte O. G. Rego

Os rios turvos Luzilá Gonçalves

R
O

M
A

N
C

ES

Muito além do corpo Luzilá Gonçalves
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Uma aprendizagem/O livro dos prazeres Clarice Linspector

O manual do guerreiro da luz Paulo Coelho

As valkírias Paulo Coelho

Brida Paulo Coelho

O demônio e a Srta. Prym Paulo Coelho

Maktub Paulo Coelho

O monte cinco Paulo Coelho

Na margem do rio piedra eu sentei e chorei
Paulo Coelho

Veronika decide morrer Paulo Coelho

O alquimista Paulo Coelho

O diário de um mago Paulo Coelho

O aprendizado da morte Assis Brasil

A marca de uma lágrima Pedro Bandeira

Helena Machado de Assis

Cem anos de solidão Gabriel G. Márquez

O ateneu Raul Pompéia

Os caminhos do vampiro Flávio Aguiar

A cidade e as serras Eça de Queiroz

O crime do padre Amaro Eça de Queiroz

O Primo Basílio Eça de Queiroz

Os maias Eça de Queiroz

O cortiço Aluísio Azevedo

O mulato Aluísio Azevedo

Casa de pensão Aluísio Azevedo

Os sertões Euclides da Cunha

A moreninha Joaquim M. de Macedo

Além da criatividade Jesuína Alves

Triste Fim de Policarpo Quaresma Lima Barreto

A escrava Isaura Bernardo Guimarães

Viagens na minha terra Almeida Garret
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ANEXO G: FOTOGRAFIAS

Figura 1: Mesa com gosto literário de poesia

Figura 2: Mesa com gosto literário de contos, crônicas e histórias diversas



395

Figura 3: Mesa com gosto literário romanesco
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ANEXO H: EFEITOS DA RECEPÇÃO LITERÁRIA

Foto 1: Alegria e curiosidade        Foto 2: Aplausos

                Foto 3: Emoção             Foto 4: Semblante de Tristeza

        Foto 5: Concentração      Foto 6: Demonstração de carinho
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Fotos 7, 8, 9, 10: outras situações de efeito estético da recepção literária

Foto: 7 Foto: 8

Foto: 9 Foto: 10


