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PESQUISA EM LITERATURA E ENSINO:
a contribuiçáo da estética da recepçáo
losé Hélder Pinheiro Aloes
Universidade Federal de Campina Grande

Introdução
alar em pesquisa, no âmbito das ciências humanas, quase semPre

se

constitui em problema. É necessário explicar concepções, aPontar
diferenças com as denominadas ciências exatas. Falou-se muito, no
decorrer do século XX, numa ciência da literatura, na busca de rigor, na
formulação de métodos que conduzissem a resultados possíveis de serem
universalizados. Muitas destas questões ainda merecem ser discutidas,
talvez a partir de outros pressupostos, outras demandas'

publicou
Quando, na década de 70 do século XX, |ean Cohen (1974)
sua pesquisa sobre a estrutura da linguagem poética, procurando demonstrar
elementos que considerava responsáveis pelo caráter poético dos poemas,
sobretudo dos poemas modernos, chamou a atenção para cientificidade de
eua empreitada. Ele nos lembra que "A palavra 'ciência' só é pretensiosa
quanclo presume a validade dos resultados, mas não quando exprime aPenas
cxigência de método." (p. 15) A discussão sobre método já era uma conquista
dO formalismo russo, e constituiu-se num cuidado constante contla o mero

lnrprcssionismo das leituras literárias. O estruturalista francês conclui: "Por
1.29
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'científico', entenda-se unicamente o propósito de apoiar nossa análise o
máximo possível na observação dos fatos." (COHEN, op.cit., p. 15). Embora
considere a teoria do desvio de Cohen com alguns limites, não há como negar
a importância de sua reflexão sobre a necessidade de, numa pesquisa, deixar

muito claro o método. Trata-se, noutras palavras, de um exercício constante
de objetividade e reflexão. Este último termo nos leva às reflexões de outro
crítico e pesquisador francês: Roland Barthes, que iniciou seu percurso no
seio do estruturalismo francês, constituindo-se um de seus expoentes. No
entanto, ao longo de sua atuação acadêmica, irá trilhar outros caminhos,
mas sempre com uma produção que tem a marca da reflexão. Importa aqui
urn texto de Barthes (2004), publicado em um livro que traz importantes
lcflcxõcs para o ensino, O rumor da língua. O ensaio denominado "Jovens
p-rcsrlr-risadores", ao discutir um número da revista Communicntlores, elenca o
qtrt, corrsicìcra como sucesso de uma pesquisa textual: ela "não depende de
st'rr 'rïstrltacio', noção falaciosa, mas da natureza reÍlexiuq de sua enunciação;

l cirtlir instante do percurso uma pesquisa pode reverter a linguagem sobre
si rìrt'r;rrr,r t'assirn fazer ceder arnâ fê do cientista: numa palavra, deslocar
o lt'itrrr'" (P l0l) lmporta aqui destacar esta "esta natureza reÍIexias de sua
crìrrrìt iirt,':ro" llrrr tempos em que a pesquisa tem crescido bastante entre
n(rs, írrl,r':;t' r;r' rrrtrito em resultsdos, e muito pouco em reflexão. se atentarmos
mais P,rlir r':;l,r
de Barthes, não vamos ficar reféns nem da teoria,
'lrst'rvação
nenr tlo nr.r'o irrrl'rrt'ssionismo. Retomamos aqui o que, noutro trabalho,
dencrttitt,rrrro:;, ,r 1r,11'[i1 de reflexões de Marilena Chauí (apud PINHEIRO,
2003), rlt, ",rtitrrrk' r't,ílcxiva". Ela deve acompanhar qualquer trabalho de
pesquisa - tl,r nr,rr,,rPirrt'ntcmente ínfima até a mais pretensiosa. E no âmbito
da pestlrris;r t'rr lirr'r',rlrrra, acreditamos que a "atitude científica deve se
caractcrizrrr p.l,r , orr,l,rrrlt' pt'rgunta sobre o sentido do que foi narrado - um
fato, unr 1;t's1,, rrrrr .llr,rr, rrrrr lugar, uma repetição - ou do que foi sugerido
por uma irrr,rlicnr ;r,r'lrr,r rrrrr litmo, uma palavra/ uma inversão sintática,
etc. (PINlllÌlli( ), .)0( l,Ì, ;' l(') ll;r;t,viós o estudante já deverá ter aprendido ao
longo dos t'slrrtl.:; r l. lrl.r,rlrrr,r I'r',rsilt'ira c portuguesa que compõem o cuïso
cle Letfas. Itiìr;r;t'ilto:; r.trl,rrr.ì lì(..,(liliri.ì r'nt literatura e cnsino.

I

l('t

Pesquisa em literatuÍa e ensino
Até agora falamos de pesquisa em sentido mais amplo e pesquisa em
literatura. Como compreendemos a pesquisa em literatura e ensino? Como
do saber?
caracterizâ-la? Que pontes podem ser feitas com outras áreas
sobre
Antes de tentar oferecer possíveis respostas, é bom refletir inicialmente
ensino de literatura.

questão que salta aos olhos quando miramos nossa
tradição de ensino de literatura é o fato de que, quase sempre, se trabalhou
muito mais com informações sobre literatura do que propriamente
com textos literários. Por trás disto está o enciclopedismo do ensino da
literatura. Os livros didáticos recobrem quatro séculos de literatura, mas lêdiscutida,
se muito pouco o textol. Outra questão, esta ainda muito pouco
ministramos
como
modo
mas intimamente ligada à anterior, refere-se ao
nossas aulas. Ministrar aula trazendo dezenas de informações sobre
autor, obras, curiosidades de publicações, etc, pressupõe sempre uma
nesta perspectiva, é aquele que revela
aula expositiva. Melhor

A primeira

Professor,

possuir mais inÍormações, melhor memória e/ consequentemente, o que
falar mais. Boa aula seria aquela em que o aluno copia ou memoriza tudo
que o professor diz. Mas, pergunto: e os textos literários estão sendo lidos?
E quando são lidos, de que modo o aluno aprende a dele se aproximar' a
arriscar sua avaliação, a formular uma descoberta? No âmbito acadêmico,
há também aquela prática do professor totalmente preso a urn rziés teÓrico
ou temático. Se, por um lado, estar ligado a uma teoria pode favorecer o
rigor das abordagens, por outro, pode aprisionar o leitor, uma vez que/ se
o texto literário é poìissêmico, multissignificativo, dificilmente uma única
perspectiva teórica clará conta dos sentidos que dele podem emanar'
Pensar a pesquistr cm literatura e ensino pressupõe estar atento para
as questÕes teóricas e metodológicas que envolvem a prática de ensino de
literatura em qualquer de seus níveis. Importa ainda afirmal que inúmeros

1

lrr
Estudamos esta questão cm nosso artigo "Reflexões sobe o livro didátics 6ls llfgç1tu1'1",

BUZEN c MENDONÇA,2006.
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professores/pesquisadores de literatura consideram a pesquisa sobre ensino
de literatura algo menor, pãtà pedagogos. Revelam aí todo seu preconceito
e incompreensão da importância desta questão até mesmo para preservação
de seu trabalho de pesquisa.

dc aula. Os resultados revelam várias questões estimulantes para o ensino da
literatura. Estão no bojo destas pesquisas as contribuições tanto da Estética
da recepção quanto dos avanços da pesquisa etnográfica desenvolvidas no

Quanto à Estética da recepção, destacamos o fato de esta corrente
teórica, ainda na década de 60 do século passado, ter colocado o leitor
como
peça fundamental no campo dos estudos riterários.3 Lembremos que
ao
longo da consütuição dos estudos teóricoliterários, o leitor sempre ficou
de
fora. As correntes mais formalistas/estruturalistas eÌegeram o texto de
modo
quase absoluta, muitas vezes independente clo contexto, das condições
de
produção; as correntes mais sociológicas observaram o texto em diálogo
com o contexto; outras correntes, como as de viés biográfico, em que se pode
colocar as primeiras leituras psicanalíticas, privilegiaram o modo como
o
autor se projeta na criação, e assim sucessivamente. A Estética da recepção,
em seu início fazendo uma revisão da abordagem historiogrâfica, avança
no
sentido de,chamar a atenção para os possíveis modos de interação entre
texto
e leitor. sobretudo os trabaÌhos de Iser (7979) que, ancorado
em aspectos da
pragmática e da fenomenologia da literatura de Ingardery postula
conceitos
tmpoÍtantes/ como o dos "vazios" do texto, que são preenchidos pelo
leitor.
Nesta formulação está posta uma questão central: cada leitor vai preencher
estes vazios a partir de seu horizonte de experiências (de leitura,
de vida).
Isto não quer dizer que se faça um preenchimento livre, que desrespeite
os
paradigmas postos nos textos. Esta formulação nos impulsiona a pensaï
um
ensino que esteja atento aos mais diversos modos de recepção que
podem
ocorrer na experiência de leitura.
O pesquisador, quando se desloca para fazer um experimento
pautado no pressuposto de que os leitores - cle qualquer idede,
de qualquer
situação econômica - podem oferecer respostas diversas e enriquecedoras
da
obra, precisará lançar mão de procedimentos de pesquisa aclequados
para
recolha c documentação. E aqui entra a importa'te contribuição
da pesquisa
ctnográfica da saìa de aula, que vem se desenvolvendo de modo
bastante
significativcl rìas nossas universidades. É preciso conhecer rnais
detidamente

âmbito da educação.2

ir escolâ, assistir aulas, conversaï com os alunos,
conhecer

Ainda é pequena entre nós a reflexão sobre ensino de literatura. As
práticas se repetem, sempre enfatizando a apreensão de conteúdos, de
inÍormações ou de teorias. Esquecemos que, ao trabalhar com uma arte,
há peculiaridades que devem ser observadas. Ensinar literatura não é a
mesma coisa do que ensinar história, por exemplo, embora possa haver
aproximações. O objetivo de todo ensino de literatura deveria, pelo menos
nos níveis fundamental e médio, formar leitores de literatura. E formar
leitores pressupõe oferecer a oportunidade de a criança ou o jovem ter
acesso a diferentes textos numa periodicidade constante. Ora, favorecer a
"interação texto leitor", pãto. usar a importante formulação de Iser (1979),
pressupÕe outra metodologia. E onde buscar esta "nova" metodologia?
Aqui entra a necessidade de pesquisa. Não temos uma tradição de ensino
que privilegia a interação com o texto. Precisamos realizar experimentos
nos mais diversos níveis de ensino, com os mais diversos gêneros literários,
nas mais diversas condições de trabalho para podermos ter um quadro mais

amplo da questão. No âmbito de nosso mestrado em Linguagem e Ensino,
da UFCG, um gïupo professores vem orientando pesquisas visando ora a
realização de experimentos, procurando vivenciar uma metodologia mais
dialógica, que favoreça a interação do texto com o leitor, ora analisando e
apontando os limites da abordagem do texto literário em livros didáticos ou
ainda analisando diferentes práticas de ensino que ainda perduram na sala

2 A primeira

proposta de apropriação da Estética da rccepção para a abordagem do toxln
literário foi Íeito por Aguiar & Bordini (1988). Ao traçar diferentes métodos tìe abordrgrm
do texto literário, a partfu de determinadas teorias, LrouxeÍam o "Mótclclo rccepclonal",
todo fundamentado em conceitos e pressupostos da Estética da Reccpção. I'rata-se da rttn

132

I

um pouco de seus

trabalho bastante atual, corrr passos bem definidos
ensino tlc literatura cÍicicrrtc c. participativa.
Para (ìtrcnì não tctn nenlttttrr conhecimento sobre
a Estética da recepção, sugerimos a leitura
.lc Zilberrnan (2004), inrPortante divulgadora desta corrente
teórica entre nós.
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gostos, scrrs dt-'scjos, sua condição social, o modo como demonstram seus
aft'tos t' clcsafetos. Todos este processo aprende-se estuclando a pesquisa
ctnográfica e, também, a pesquisa-ação.a Mas há outras questões: pressupõe-

sc que o estudante de Letras amadureceu, nos quatrb. anos de graduação,
suas leituras literárias. No caso de nossa pós-gradua&q, o fato d.e fazer
experimentos em busca de uma metodologia mais dialógica não o dispensa
da leitura literária mais vertical que terá que fazer das obras que vai levar
para a sala de aula. Acreditamos que só quando aprofunda suas leituras
é que o pesquisador terá condições de, em situação de ensino, instigar
o jovem a novas descobertas diante do texto. Repitamos: ele não vai dar
aula, no sentido de mostrar suas habilidades de analista, sua memória, sua
erudição. Ele vai favorecer o encontro com o texto literário e criar condições
pedagógicas para que as crianças e jovens também possam descobrir a
riqueza e o encanto do texto literário.

Dois exemplos de pesquisy'recepção
com
Selecionei, para apresentar nesta comunicação' duas experiências
O primeiro
um mesmo poema, "O porquinho da Índia", de Manuel Bandeira'
do ensino médio
exemplo, a experiência se deu com alunos do primeiro ano
segunda' se
de uma escola particular, de classe média, de João Pessoas' A
escola pública
deu com crianças pobres, na faixa etária de 5 a 7 anos' de uma

municipaldeCampinaGrande.Noprimeirocasoquerochamaraatenção
leitura pelo
para a recepção dos alunos e Para a condução do percurso de
sobre
mediador. Passemos à leitura a fragmentos da reflexão do professor

a

experiência.

Porexemplo,Pintassilgo(turmaH)falouinstintivamenteapósa

leitura do poema: "Jâ vi até com uma gatraÍa' m1s.-com um porcoser
espinho é à primeira vez"' no interior é com bode"' Apesar de
não
atenção'
chamar.
querendo
aluno
de
um
graceio
um simples

Esta postura é, certamente, bem mais exigente do que meramente
um conteúdo e depois vir cobrar. Nesta nova visão, o processo é

deixadeserinteressanteumaobservaçãodessafala.Elailustra
a leitura mecânica do jovem, que no reconhecimento visual dos
caracteres da palavra "poÍco", seguidos de uma designação
hifenizada, p.ô.",'ot imecliatamente "porco-espinho"' Além
disso, proietàu a imagem de "namorada" como as primeiras

depositnr

mais importante do que um resultado. ou seja, o resultado só poderá ser
detectado pela observação do modo como cada leitor se aproximou do texto,
como o trouxe para sua vida, como percebeu determinados aspectos que
muitas vezes o pesquisador sequer observava. Em meio ao percurso, é da
maior importância que o pcsquisador vá observando também sua postura,
as recaídas autoritárias na irnposição de sua leitura, dentre tantas outras

aventurassexuais.Essecomentário,mesnrosendolevadona
esportivapormimeportodaafurma'ajudouaconstruiroutra
accitação.ìo po"*u, jã que expôs o exagero de uma interpretação
cltrc crrtcndesse "primeiia namorada" como aS primeiras relações

ír-rtirnas entre doiô seres humanos. Nesse momento, ficou visível a

questões.

tocloscluc,,namoracÌa,,estavametaforizada,oqueretiraoleitorde

Para não ficar no :rbstrato, vamos comentar duas pesquisas
realizada a partir desta perspectiva. Importa sempre assinalar que trata-

umauisã.,inrecliata,exigindoJheumasegundaleitura.(ROGENES,
2008, P.22)

se de um peÍcurso ainda cheio de interrogacões, de dúvidas, mas que vem

conseguindo resultados posi tivos.

4

Pata o leitor que desconhece este universo cle pesquisa, indicamos, inicialmente o livro
dc
e/ Para uma
a, leia-se Bogdan &Biklcn
à pesquisa-a
ial proposto por inúnrcros
científica, su
isa-Açõo, de Ren{. Barbit,r

134

vai ter a
Qucro destaci'tl', tlcstir primeira recepção, o papel que
discussão do pocprl lrt.los cìemais alunos (as). ou seja, a superinterpretação
clo aìuno vai instiliar-<ts outros a colocarem seu ponto de vista e,
e
consequentementc, lt,vitr a turma a realizar um debate esclarececlor
5

Plínio Rogenes
Os e.xemplos foranr rt', olhitlos ,Ja clisscrtação de mestrado do professor
dissertação de
uma
de
recolhiclo
()
foi
tanrbém
traball-ro
scgunclo
de Françã Dias (2007)
mestrado da professor,r l)iná Mcrrczt's da Silveira (2007)'
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democrática. Neste sentido, o que poderíamos denominar, a partir de nossa
formação, como erro, propiciou uma convivência mais aprofundada com
o texto, uma discussão em que muitos vão retornar ao texto, vão procurar
elementos para refutar aquele ponto de vista; numa palavra, vão refletir.
Vejamos um pouco mais da experiência:

Passemos ao segundo exempÌo, que trata da recepção do mesmo
poema com crianças de 5 e 6 anos, numa escola Municipal localizada no
bairro do Tambor, em campina Grande. sigamos a descrição reflexiva feita
pela pesquisadora sobre a vivência com o poema. o fragmento é Ìongo, mas
bastante significativo:

Na outra ponta dessas inter
aluno
"viajou" na imagem do fogã
que e
metonímia de mãe. A essa
I I...]
idéias quando interpretou que a relação entre

E importante destacarmos que, jâ no início do trabalho, a maioria
das crianças demonstrava uma identiÍicação imecliata com o poema.

o

eu-rírico e o

Logo após a leitura do primeiro verso - ',euando eu tinha seis
anos" - a receptividade dos estudantes ficou evidente. Eles riam e

levantavam uma das mâos e, ao mesmo tempo, diziam:

" - Eu tenho seis anos!"
As vozes ecoavam por toda a sala:
" - ... eu... eu... eu..."

De forma geral, essas opiniões foram veementemente refutadas
pela furma. De minha parte, procurei não negáìas radicalmente,
mas .ìrgumentei pela idéia de ,,namorada,, como aquela que não

corresponde à dedicação, o que talvez não possa aceitar ã idéia de uma
pessoa querendo levar o eulírico para lugar algum. fp.22/n cÍ)

Como se observa, a interpretação rearizada poÍ um dos participantes
sobre o fogão e a idéia de desvirtuamento e de "mau caminho,, também
causou polêmica. Novamente o trabaìho com o texto se transforma num
momento importante de reflexão e sensibilização. É inegável que a delicadeza

com que Bandeira retoma uma experiência infantil vai ter repercussão
entre os leitores. A postura do professor é bastante ativa. Nem sempre ele
consegue não intervir, dizer seu ponto de vista. Ao final do trabalho ele
aponta, como um dos ganhos, detectar sua dificuldade de ficar um pouco na
sombta, pelo menos no auge da discussão. Ele vai reconhecer que, até quase
imperceptivelmente, está sempre querendo afirmar sua interpretação.
Lembremos aqui que a poesia de Bandeira não foi levada à sala de
aula meramente como exempÌo de atitude de poeta modernista da primelra
fase, como o fazem de modo abusivo e limitado os livros didáticos.
136

Durante a atividade, a reação das crianças era espontânea e
surpreendente. Suas emoções pareciam ser modificaãas a cada
verso lido. O entusiasmo da turma manifestava-se de várias formas.
O segundo verso - "Ganhei um porquinho-da-índia,, - instigou os
seguintes comentários:

Robson: " -Eu já ganhei um cachorro."
Henrique: : " - O meu foi um mocó!"
Então, em seguida, fornos surpreendidos com uma pergunta:
Daniela: " - Mas o que é esse porquinho?|"
Eis que a resposta logo veio:
Henrique: : " - Lembra de Stuart Little?! É ele. (risos),,

Nesse momento, houve

um diálogo com um filme

infantil

recentemente produzido que narïa a história dramática de uma
família que tenta adotar seu bichinho de estimação.
Na seqüência, a atitude do grupo foi novamente alterada cliante da
lcitura do último verso - " O meu porquinho-da-índia foi a minha

suas rurçt'tcs. Veja-se os comentários que seguem:

Mateus: " - Qucm já namorou, heim?l Eu já! (risos),,

Leandro:

" - Eu tenho uma namorada, o

(apontando para o amigo)"

L37

Emanuel também

Í
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Larissa:
língua?r."

" - Iâ
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beijei na boca e tudo! euem aqui já beijou de

Mayara: " - O Henrique tem uma namorada na segunda série!,,
Henrique: " - É mentira, oxe! Olha, eu namoro Ãinhu prima e ela
^
tem quatorze anos."
As respostas a tantas indagaçôes resultaram numa longa conversa

sobre suas "experiências amorosas,,. De maneira muito íntima
e diversa eles trouxeram o poema para o próprio cotidiano. No
momento, os alunos estiveram, sim, interagindo com o texto. (p.

e1/e2)

Aqui, a leitura se dá, desde o início, com a participação das crianças,
Elas vão interferindo, sobretudo para trazer sua própria vivência que foi
acionada pela leitura do poema. Já na leitura do primeiro verso, algumas
jâ dizem de cara: "Eu tenho seis anos", outras: "etJ, et), eu,,, etc. O segundo
verso também detona inúmeros comentários: "Eu jâ ganhei um cachono,,, ,,
O meu foi um mocô" , "mas o que é esse porquinho,,. As crianças, como se vê,
não respondem a um questionário pré-fixado, com respostas padronizadas,

cujas perguntas têm como objetivo mais uma

compreensão

do

que

propriamente uma vivência com o poema ou mesmo uma interação. Mais
uma vez há que se ressaltar aqui a metodologia e os objetivos da professora,
Metodologicamente, ela estimula a participação, a expressão do ponto de
vista da criança, a valorização de seu modo peculiar de acolher e referenciar
o Poema lido. o objetivo, portanto, não é chegar a uma compreensão, miìs
favorecer uma aproximação do texto.

deixamos algumas questões: 1) Ensinamos literatura ou meramente história
da literatura nos moldes em que os textos são lidos para confirmarem ou não
a pertença aos mais diversos estilos de época? 2) Estudamos literatura ou
enchemos os alunos de leituras teóricas que, muitas vezes são em número
maior do que a leitura das próprias obras? Quanto ao segundo nível, além
das questões colocadas ao longo destas reflexões, cabe perguntar: 1) estamos

formando professores ou críticos literários? 2) De que modo podemos aliar
uma formação que não separe a formação teórico-analítica da formação
metodológica? 3) será que em nosso inconsciente está ainda aquela visão

diletante, enciclopédica de formação literária? 4) Por certo, todas estas
questões demandarão tempo para selem enfrentadas. Nesta comunicação
quisemos apontar um caminho possível. Não o caminho. Mas trata-se de um
esforço na direção das práticas de leitura literária - se é que elas existem nuna perspectiva de formação do leitor de literatura
Terminemos com os versos de Gullar (1991, p. 5):
Caminhos não há,
mas os pés na grama
Os inventarão.
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