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RESUMO: Este artigo apresenta reflexões sobre a teoria e a prática docente voltadas para a leitura 
do texto literário e a formação do leitor. Nele, além de uma breve abordagem dos princípios 
norteadores, pretende-se mostrar os resultados obtidos durante o PDE – Programa de 
Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná, a partir dos pressupostos teóricos da Teoria da 
Estética da Recepção e do Método Recepcional, os quais nortearam o contato com o texto literário 
em sala de aula. Os encaminhamentos metodológicos adotados para o desenvolvimento deste 
estudo voltaram-se a classe do 3° ano “A”, do Colégio Estadual Luiz Augusto Morais Rego, de 
Toledo, no período de fevereiro a maio de 2014. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No intuito de refletir sobre propostas voltadas ao estudo da literatura na 

escola e em sala de aula e para romper com práticas tradicionais que abordam 

cronologicamente e de forma estanque os períodos ou estilos literários, o 

momento/contexto histórico, os principais autores que se encaixam em 

determinadas características apontadas para o período literário e as obras 

relevantes destes autores, buscou-se desenvolver uma proposta diferente, 

amparada na Estética da Recepção.  

Observa-se a importância e a necessidade da reflexão sobre o que afirma 

Bragatto Filho (1995, p.39) acerca do ato de ler enquanto uma ação que faz do leitor 

um sujeito consciente, crítico e emancipado numa dimensão sócio-político-cultural.  

Sendo assim, este artigo teve como objetivo primordial refletir sobre a 

formação do leitor segundo pressupostos da Estética da Recepção, assim como 

sobre práticas e propostas que contribuam para a leitura literária em sala de aula. 

Apresenta-se, portanto, uma proposta pedagógica e a avaliação acerca da sua 

implementação.  

Considerando a importância da leitura e consequentemente da literatura para 

a formação do leitor e do ser humano, este estudo abordou estratégias que 
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contemplam o estudo da literatura formadora e humanizadora. Em A literatura e a 

formação do homem, Candido (1972) identifica três funções exercidas pela literatura, 

as quais realizam a humanização, sendo elas a psicológica, a formadora e a social. 

Ao abordar a função psicológica explica que esta nada mais é do que a necessidade 

que o ser humano tem de fantasiar, de viver o imaginário. O autor destaca que: 

 

a fantasia quase nunca é pura. Ela se refere constantemente a alguma 
realidade: fenômeno natural, paisagem, sentimento, fato, desejo de 
explicação, costumes problemas humanos, etc. Eis por que surge a 
indagação sobre o vínculo entre fantasia e realidade, que pode servir de 
entrada para pensar na função da literatura (CANDIDO, 1972, p. 804). 

 

E é através dessa impureza da fantasia, dessa sua ligação com o real que 

encontramos a segunda função da literatura, quando atua como instrumento 

ideológico e de formação do homem: 

 

a literatura pode formar; mas não segundo a pedagogia oficial. [...] Longe de 

ser um apêndice da instrução moral e cívica, [...], ela age com o impacto 

indiscriminado da própria vida e educa como ela. [...]. Dado que a literatura, 

como a vida, ensina na medida em que atua com toda a sua gama, é 

artificial querer que ela funcione como os manuais de virtude e boa conduta. 

E a sociedade não pode senão escolher o que em cada momento lhe 

parece adaptado aos seus fins [...] pois mesmo as obras consideradas 

indispensáveis para a formação do moço trazem freqüentemente aquilo que 

as convenções desejariam banir. [...]. É um dos meios por que o jovem 

entra em contato com realidades que se tenciona escamotear-lhe 

(CANDIDO, 1972, p. 805). 

 

Nesse sentido, destaca-se que esta função formadora não vai ao encontro do 

que, muitas vezes, a escola quer, ou seja, disciplinar o ato da leitura bem como as 

escolhas das mesmas. Na verdade formar, para Candido, é dar ao leitor subsídios 

para que possa conhecer aquilo que não lhe é apresentado formalmente. 

A última função da literatura, denominada função social, diz respeito à 

identificação do leitor e de seu universo na obra literária. Pode-se entendê-la “como 

representação de uma dada realidade social e humana, que faculta maior 

inteligibilidade com relação a esta realidade” (CANDIDO, 1972, p. 806). Ela é que 

possibilita ao indivíduo o reconhecimento da realidade que o cerca quando 

transposta para o mundo ficcional, portanto: 

 

[...] a socialização do indivíduo se faz, para além dos contatos pessoais, 
também através da leitura quando ele se defronta com produções 



significantes, provenientes de outros indivíduos [...] No diálogo que então se 
estabelece o sujeito obriga-se a descobrir sentidos e tomar posições 
(BORDINI; AGUIAR, 1993, p. 10). 
 

Dessa maneira, o leitor vivencia experiências antecipadamente pela literatura, 

posiciona-se diante de situações vividas pelos personagens, estabelecendo juízo de 

valor sobre atitudes e comportamentos.  

 

2 REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA 

 

 Conforme afirma Jauss, é comum ocorrer nas escolas o estudo literário 

“seguindo a cronologia dos grandes autores e apreciando-os conforme o esquema 

de „vida e obra‟” (JAUSS, 1994, p.6). Tal prática, enraizada nas metodologias 

tradicionais de ensino, mostra-se limitadora e já não cativa o leitor, além de 

desconsiderar as contribuições apresentadas pelas obras acerca do conteúdo 

humano. 

Segundo aponta Oliveira em artigo apresentado no 1º CIELLI – Colóquio 

Nacional de Estudos Linguísticos e Literários, 4º CELLI – Colóquio de Estudos 

Linguísticos e Literários na Universidade Estadual de Maringá – UEM, de 9 a 11 de 

junho de 2010: 

 

pesquisas de campo realizadas com professores do então chamado colegial 

[...] apontam que nas quatro últimas décadas os professores continuam 

optando pelo ensino tradicional de história da literatura, que privilegia o 

estudo de dados sobre a biografia dos autores e o contexto sócio-histórico 

dos movimentos literários, organizado a partir da leitura de textos curtos ou 

de fragmentos de obras de autores selecionados dentro de um cânone 

escolar. Essa ênfase tem como consequência a ausência da proposta de 

leitura de textos maiores, sem que se trabalhe com a organização da 

linguagem literária ou os valores estéticos de uma obra, o que 

provavelmente não leva à formação de leitores literários (OLIVEIRA, 2010, 

s/p). 

 

Conforme a crítica acima, ainda é comum ocorrer leituras literárias 

fragmentadas, muitas vezes com fins de concursos de vestibular. Tal metodologia 

contempla um estudo compartimentado, fechado, que obedece uma cronologia 

rígida de produção em Portugal e no Brasil. Adveio, então, a questão: Será isso 

ensinar literatura? Será que literatura se ensina? Por que ensinar literatura?  



Em resposta a estas questões e corroborando com considerações de Jouve 

(2012), destacam-se diversos motivos e justificativas para o estudo/ensino da 

literatura. O “confronto” com os livros deixa o ser humano mais rico, pois abre um 

leque de possibilidades que anteriormente não era percebido, fazendo com que 

compreenda que a realidade dos diversos momentos pode ser diferente da maneira 

como foi vista, registrada, analisada. 

Ainda com base em Jouve (2012, p. 162) ressalta-se que “os estudos 

literários também favorecem o espírito crítico”. Isto acontece ao possibilitar a 

percepção da distância entre o contexto de produção e o de recepção. Além disso, é 

através do contato com as obras literárias que a capacidade de análise e de reflexão 

é solicitada e reforçada. Este contato com a literatura possibilita, ainda, ao ser 

humano, o estatuto de sujeito livre, favorecendo a liberdade de juízo, já que a 

compreensão dos textos, apesar de todas as interferências sabidas, é muito 

particular. 

Tendo em vista as afirmativas de Jouve fez-se a proposta de 

estudo/análise/interpretação das seguintes obras base: O operário em construção de 

Vinícius de Moraes, Construção3 de Chico Buarque de Hollanda e Morte e vida 

severina de João Cabral de Melo Neto. Como obras de apoio foram utilizadas a 

canção Morte e vida severina4 de Chico Buarque de Hollanda, o filme de mesmo 

nome, produzido por Zelito Viana em 1977 e o desenho animado homônimo 

disponibilizado pela TV Escola5. 

A escolha dessas obras justifica-se pela intertextualidade possível entre as 

mesmas, pela profundidade histórico/crítico/social bem como pelo valor estético 

presente em todas.  

O objetivo almejado foi o de aprimorar no educando, com a utilização do 

método recepcional, o contato e a capacidade de leitura do texto literário a fim de 

que ultrapassasse seu horizonte de expectativas (zona de conforto) passando a 

questionar suas preferências e escolhas anteriores e ampliando, dessa forma, sua 

visão de mundo. 
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Diante dessas observações, perguntava-se: A estética da recepção e o 

método recepcional podem, efetivamente, contribuir no processo de formação do 

leitor?  

No desenvolvimento do processo procurou-se identificar quais são as 

preferências de leitura dos educandos; utilizar as preferências já identificadas 

(atendimento do horizonte de expectativas) para a aproximação inicial, criando um 

vínculo com os adolescentes; demonstrar a existência de possibilidades 

interessantes de leitura para além daquelas a que estão acostumados 

(questionamento do horizonte de expectativas); provocar o questionamento do 

horizonte de expectativas com debates sobre a qualidade e a profundidade estética 

do que leem; mediar a interpretação acerca do não dito, daquilo que está sugerido 

pelos textos trabalhados, para que os educandos percebessem os objetivos dos 

autores ao escrevê-los, demonstrando a denúncia à desigualdade social existente 

nos mesmos; explorar os textos a partir da reflexão de que uma das formas de 

garantir o acesso a uma vida um pouco menos severina é a escola, a leitura e a 

literatura. 

De forma gradual apresentou-se a poesia Morte e vida severina de João 

Cabral de Melo Neto, O operário em construção de Vinícius de Moraes e a canção 

Construção interpretada por Chico Buarque de Hollanda, trabalhando a 

intertextualidade entre os três textos base, de forma que o educando percebesse a 

desigualdade entre os seres humanos, personagens das obras, como fator e 

herança social, foi outro objetivo projetado. Neste mesmo contexto foi propiciada a 

audição e análise do texto de apoio, canção interpretada também por Chico Buarque 

de Hollanda, Morte e vida severina.   

Podemos entender intertextualidade como a participação, a interferência de 

um texto em outro. Perceber este recurso nem sempre é simples, pois exige leituras 

prévias, conhecimentos acumulados culturalmente e historicamente, mas é 

fundamental no processo de compreensão e aquisição de sentido. 

 

3 RUPTURA DO HORIZONTE DE EXPECTATIVAS DO LEITOR: PRESSUPOSTOS DA 

ESTÉTICA DA RECEPÇÃO 

 

Hans Robert Jauss, segundo Zilberman (1989, p. 5), é o nome mais 

associado mundialmente à Estética da Recepção. Ele apresentou a teoria na 



conferência de abertura do ano letivo da Universidade de Constança, Alemanha, em 

1967. Para Jauss o ensino de literatura tinha que ser revisto já que o método 

tradicional até então utilizado contemplava somente a obra e o autor, deixando de 

lado o leitor. 

Zilberman em Estética da Recepção e História da Literatura (1989) aponta a 

inovação trazida por Jauss ao mudar o foco para o leitor, receptor do texto literário, e 

ator principal já que é através dele que a obra, que não é autossuficiente, passa a 

ter novos sentidos. 

 

[...] a estética da recepção apresenta-se como uma teoria em que a 
investigação muda de foco: do texto enquanto estrutura imutável, ele passa 
para o leitor, o “Terceiro Estado”, conforme Jauss designa, seguidamente 
marginalizado, porém não menos importante, já que é condição da 
vitalidade da literatura enquanto instituição social (ZILBERMAN, 1989, p. 
10-11). 

 

Dessa maneira, o leitor tem participação ativa diante do texto, contribuindo 

para a construção do seu sentido. Jauss (apud ZILBERMAN, 1989) assevera que a 

obra não deve ser vista somente como parte da história cronológica, pois isso não 

significa ver a arte na história. Portanto, além de considerar necessário avaliar o 

horizonte da mesma no período histórico em que foi produzida, sua função social, 

sua ação no tempo, é de suma relevância entender que: 

 

[...] o conceito de historicidade da teoria recepcional é o de relação de 

sistemas e eventos comparados num aqui-e-agora específico: a obra é um 

cruzamento de apreensões que se fizeram e se fazem dela nos vários 

contextos históricos em que ela ocorreu e no que agora é estudada 

(BORDINI; AGUIAR, 1993, p. 81). 

 

Sendo assim, o Método Recepcional, assim como a teoria da Estética da 

Recepção, trata a obra literária sempre no presente, afinal, cada novo leitor a 

atualiza no ato de sua leitura, através de sua bagagem histórico cultural. Zilberman 

(1989) observa, também, que a Estética da Recepção foi abrangente ao ponto de 

contrariar as concepções teóricas, contrapondo-se a elas e ao mesmo tempo 

apropriando-se de suas contribuições. 

Márcia Hávila Mocci da Silva Costa (2011) atesta, utilizando os pressupostos 

da Estética da Recepção, que: 

 



Jauss (1994) concebe a relação entre leitor e literatura baseando-se no 
caráter estético e histórico da mesma. O valor estético, para o autor, pode 
ser comprovado por meio da comparação com outras leituras; o valor 
histórico, através da compreensão da recepção de uma obra a partir de sua 
publicação, assim como pela recepção do público ao longo do tempo 
(COSTA, 2011, s/p). 

 

Nesse sentido é importante reconhecer que cada leitor, ou grupo social de 

leitores, tem horizontes de expectativas próprios. Zilberman apud Bordini e Aguiar 

(1993, p.83) aponta os seguintes fatores como os que compõem o horizonte de 

expectativas do leitor: social, intelectual, ideológico, linguístico e literário. De modo 

que nenhum leitor está raso, vazio, no ato da leitura, mas sim detêm conhecimentos, 

ideias, noções, conceitos e pré-conceitos, expectativas sobre a leitura a ser 

realizada, de modo que:  

 

se a obra corrobora o sistema de valores e normas do leitor, o horizonte de 

expectativas desse permanece inalterado e sua posição psicológica é de 

conforto. [...] Por outro lado, obras literárias que desafiem a compreensão, 

por se afastarem do que é esperado e admissível pelo leitor, 

freqüentemente o repelem, ao exigirem um esforço de interação demasiado 

conflitivo com seu sistema de valores vitais (BORDINI; AGUIAR, 1993, p. 

84). 

 

Assim, pressupõe-se o porquê do afastamento dos educandos em relação à 

leitura de obras canônicas: ainda não estão preparados para elas. Ana Maria 

Machado em Bom de Ouvido, Apresentação do livro Comédias para se Ler na 

Escola (2001) de Luis Fernando Verissimo, trata de forma simples e esclarecedora 

esta questão. Segundo ela há variáveis para que o jovem não leia. Entre elas está a 

falta de “fôlego de leitura do sujeito” quando diante da quantidade de folhas, o 

tamanho da letra e a falta de ilustração, o indivíduo desiste da leitura achando que 

não vai dar conta, que não terá “fôlego” para vencer a empreitada. Há também, para 

a escritora, “[...] o medo de não ter musculatura para ler”, ou seja, medo “de não 

aguentar a força do que está escrito, não entender umas palavras, não perceber o 

que o autor quer dizer e ficar se achando um burro” (MACHADO, 2001, p.11). 

É preciso que o professor, antes de propor uma obra que se distancie muito 

do horizonte de expectativas do educando, perceba se este está aberto, preparado 

para recebê-la, se já tem os conhecimentos prévios necessários para analisar a obra 

e sua historicidade e para compará-la com outras já lidas, do contrário o efeito será 

inverso ao esperado e os medos virão à tona. “[...] O primeiro passo para a formação 



do hábito da leitura é a oferta de livros próximos à realidade do leitor, que levantem 

questões significativas para ele” (BORDINI; AGUIAR, 1993, p. 18). 

A ampliação do horizonte de expectativas deve acontecer de forma gradativa, 

caso a distância entre leitor e obra seja muito grande o primeiro se frustra, não 

aceitando a ampliação. O mesmo acontecerá se as propostas de leituras somente 

reproduzirem o horizonte já existente, não causando ao leitor nenhuma estranheza. 

Outra questão de muita relevância apontada por Bordini e Aguiar (1993, p.84) 

é que “quanto mais leituras o indivíduo acumula, maior a propensão para a 

modificação de seus horizontes, porque a excessiva confirmação de suas 

expectativas produz monotonia, que a obra „difícil‟ pode quebrar”. A quantidade de 

leituras indicadas também é importante, pois o excesso de um tipo de literatura 

deixa o leitor exausto e desejando leituras mais elaboradas e desafiantes. 

É possível observar a importância do método na medida em que os leitores 

conseguem fazer leituras mais críticas e se tornam mais receptivos a diferentes 

textos. Esta é a função humanizada da literatura, tão bem relatada por Candido 

(1972, p.806) “ela não corrompe nem edifica, portanto; mas, trazendo livremente em 

si o que chamamos o bem e o que chamamos o mal, humaniza em sentido 

profundo, porque faz viver”. Os leitores passam a questionar o que estão lendo 

tendo por base seu horizonte de expectativas e quando conseguem transformá-lo e 

estendê-lo. 

 

4 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS A FAVOR DA FORMAÇÃO DO LEITOR 
 

A proposta metodológica desenvolvida junto a turma do 3º ano do Ensino 

Médio, turma “A”, turno matutino, do Colégio Estadual Luiz Augusto Morais Rego, da 

cidade de Toledo, contemplou, dentre outras, três importantes obras da literatura 

brasileira: O operário em construção de Vinícius de Moraes, Construção de Chico 

Buarque de Hollanda e Morte e vida severina de João Cabral de Melo Neto. 

O método recepcional no ensino de literatura vê o leitor como sujeito ativo de 

sua história e História6, pois o coloca em constante debate consigo mesmo, com 

seus colegas, professores e comunidade. Esta concepção norteou o planejamento 
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do caderno pedagógico, estruturado em 6 unidades. A primeira unidade contemplou 

a determinação do horizonte de expectativas. Para tal foi utilizado como instrumento 

os atemporais cadernos de recordação de perguntas e respostas, sendo estas 

direcionadas, principalmente, às preferências musicais e literárias dos educandos, 

embora que, para garantir maior naturalidade e atualidade, tenham sido abordados, 

também, temas corriqueiros neste tipo de material (amor, relacionamentos, 

amizade), mesmo porque estas informações permitiram uma visualização do perfil 

desta turma de alunos.  Com esta abordagem foi possível perceber em que ponto 

eles estavam, determinando o gênero que gostam de ler e ouvir. 

Foram distribuídos na sala de aula três Cadernos de Recordação, cada um 

contendo espaço para a apresentação do aluno e questões a serem respondidas por 

este. Os cadernos circularam entre os alunos por mais ou menos duas semanas, 

período no qual todos ou a maioria destes responderam às três enquetes. Ao final 

deste prazo o material foi recolhido para a análise das respostas dadas às questões 

e formulação da próxima unidade.  

Esta atividade, por seu teor lúdico, teve uma excelente aceitação por parte 

dos alunos que se divertiram muito no decorrer das repostas, de forma que 

acabaram não percebendo se tratar de um diagnóstico sócio cultural da turma.  

A análise do material revelou uma  grande variedade de gostos musicais, 

partindo do sertanejo, passando pelo pop até o rock. Ao contrário do esperado não 

se observou a citação de funk, rap ou hip hop.  

Quanto a cultura de leitura constatou-se que a maioria não lê literatura 

nacional ou mesmo livros clássicos da literatura mundial. A preferência fica pelos 

contos e Best Sellers juvenis, sendo que a literatura voltada para o terror romântico 

(vampiros, lobisomens e afins) tem grande aceitação. Entre os autores o 

contemporâneo mais citado é John Green, lido tanto por meninas quanto meninos. 

Além disso, foi possível observar o quanto estes alunos encontram-se 

inseguros. Muitos tiveram receio em responder de forma sincera apoiando-se, então, 

nas respostas dos colegas. Na verdade fica clara a natureza gregária dos jovens. 

Enquanto grupo eles se sentem fortalecidos em falar, opinar, criticar, entretanto ao 

serem trazidos para o individual a força argumentativa se perde. 

Complementando, é importante dar-se relevância a constatação de que a 

maioria dos alunos atesta que nos anos iniciais do ensino fundamental gostava 

muito de ler, frequentava a biblioteca da escola, levando livrinhos para casa. 



Entretanto, com o passar das séries tal prática foi se perdendo. Segundo os 

respondentes tal fato se deu pela cobrança e direcionamento da leitura. 

 

Tabela 1 – Questões abordadas nos cadernos de recordação 

Caderno 1 
Apresente-se: nome completo e idade 
Qual o assunto predileto de sua turma/seus amigos?  
Este assunto preferido de sua turma/seus amigos é também o seu. Caso a resposta seja NÃO, do 
que gostaria de falar? 
Que estilo de pessoa mais chama a sua atenção?  
Qual a sua música favorita? Seu interprete ou banda?  
Qual é o filme de sua vida?  
Qual foi o seu maior mico?  
O que deixa você muito bravo?  
Qual a sua maior qualidade e o pior defeito?  
Gosta de ler? O quê? 
Qual foi o último livro que você leu? 
Que livro você mais gostou? 
Quando estudava no ensino fundamental você lia mais ou menos do que agora? Por quê? 
Caso lembre cite o trecho de livro, conto, ou poesia que mais marcou você. Se não conseguir lembrar 
exatamente o que dizia apenas relate o sentido geral. Não se esqueça de mencionar de que obra é. 

Caderno 2 
Apresente-se: nome completo e idade 
Se tivesse que ficar isolado em uma ilha deserta por muito tempo e pudesse levar 3 coisas (não seres 
vivos). O que seria? (Lembrando: não há fontes de energia, wi fi ou possibilidade de comunicação 
com o continente). 
Se pudesse ser um personagem de um filme, novela ou livro, qual seria?  
Que presente gostaria de ganhar?  
Você costuma dar livros de presente? 
Costuma ganhar livros de presente? Caso sim, de quem? 
Qual seu programa de televisão favorito?  
O que você mais gosta de fazer?  
Você frequenta bibliotecas regularmente? O que normalmente vai fazer lá? 
Qual profissão quer seguir? Por quê?  
Se você pudesse ter poderes mágicos, qual escolheria?  
O que você carrega na mochila, bolsa ou bolso todos os dias?  
Se você pudesse escolher o dia perfeito como o faria?  
Gosta de piercing ou tatuagem? Usa/tem ou usaria/colocaria? 

Caderno 3 
Apresente-se: nome completo e idade 
Transcreva, aqui, uma frase de que você gosta muito: 
O que você faz para melhorar o mundo?  
O que você gostaria de pedir a/ao Presidente da República?  
Se soubesse que o mundo acabaria amanhã, o que você faria hoje?  
Você se lembra de suas primeiras experiências com a leitura? Quando foi? Como foi? Alguém fez 
parte desta experiência? Quem? 
Qual seu site preferido?  
Qual sua revista predileta?  
Qual sua matéria escolar preferida?  
Qual sua opinião sobre as drogas?  
Você é a favor ou contra a legalização da maconha? Por quê? 
O que você pensa da afirmativa: “Toda história tem, ao menos, dois lados”. 
Como você imagina que vai estar daqui a 10 anos?  
Deixe uma mensagem para a posteridade. 

Fonte: Produção Didático Pedagógica da autora, 2013 



A segunda unidade tratou do atendimento do horizonte de expectativas e foi 

apresentada em forma de suplemento, já que foi elaborada após o diagnóstico 

realizado na unidade um, sendo que apresentou, de acordo com as preferências 

detectadas, letras de músicas, trechos de livros, contos, sinopses e recortes de 

filmes elencados pelos educandos nos cadernos de recordação. Esta unidade 

também foi bem recebida pelos alunos já que abordou temas de seus interesses e 

conseguiu demonstrar a eles que ler é agradável, refutando a ideia de que muitos 

educandos ficam entediados nas aulas de leitura, o que já foi comprovado por 

Martha (2008). 

A partir desta etapa iniciou-se o trabalho com os textos literários, foco deste 

estudo. Sendo de suma importância ressaltar que a produção didático pedagógica 

em estudo trabalhou textos focados na literatura como crítica e denúncia social, já 

que a arte também pode assumir formas de crítica à realidade circundante e de 

denúncia social, transformando-se em engajamento, servindo a uma causa político-

ideológica. 

Então, dando sequência ao proposto pelo Método Recepcional, a proposta foi 

romper o horizonte de expectativas. Romper, segundo o Dicionário Aurélio, significa, 

entre outras coisas, “Dar princípio a, começar/Despontar, mostrar-se/Surgir, brotar”. 

E são exatamente estas as definições possíveis a esta etapa, iniciar uma nova fase, 

possibilitar que um novo gosto estético e crítico desponte, permitir que surja, que 

brote uma nova consciência. 

Para tanto apresentou-se, na unidade três, para leitura, análise e 

interpretação o poema O operário em construção de Vinícius de Moraes.  Na 

apresentação deste texto mais complexo, com exigências reflexiva e analítica 

maiores foi possível perceber uma resistência maior à leitura, quiçá à análise e 

interpretação. Sendo assim destinou-se um tempo maior do que o previsto 

inicialmente a esta atividade, possibilitando a análise detalhada de cada nuance 

apresentada pelo operário. O resultado foi bastante positivo já que foi possível, 

inclusive, a realização de um debate, sugerido pela turma, tendo em vista as 

divergências de opiniões na sala de aula sobre a questão dos movimentos sindicais 

no Brasil. Foi possível perceber uma clara alteração na postura dos alunos entre o 

momento da apresentação inicial do texto e ao final dos debates. A turma 

apresentava-se mais focada, séria e determinada a compreender o que estava 



sendo abordado, inclusive dominando o conceito de atemporalidade literária. Dessa 

maneira, pode-se afirmar que o horizonte de expectativas foi rompido. 

Na sequência, a quarta unidade  apresentou a música Construção de Chico 

Buarque de Hollanda com o intuito de provocar o questionamento do horizonte de 

expectativas. Desde o início da produção do Caderno Pedagógico houve uma séria 

preocupação quanto a aceitação desta canção pela turma, não pelo teor da letra, 

mas pelo ritmo da música, ao qual os jovens não estão habituados. Sendo assim, 

tomou-se o cuidado inicial de apresentar antes o autor e o seu local no cenário da 

música mundial. Nas pesquisas realizadas para este fim surgiram informações que 

ajudaram neste processo de aproximação, dentre elas pode-se citar a curiosidade 

que causou muito espanto entre os alunos: referindo-se a qualidade, na edição de 

outubro de 2009, a revista “Rolling Stones Brasil” elaborou uma lista com as 100 

melhores músicas brasileiras de todos os tempos, sendo que ficou classificada em 

primeiríssimo lugar a música Construção, que ainda é referência para entender um 

período conturbado da sociedade brasileira.7 

  Após a audição da canção foi proposta a análise da mesma. As atividades 

não foram realizadas com facilidade. A compreensão do texto foi lenta e gradual 

mas ao final os alunos já conseguiam apreciar a “batida” da música e até a fazer a 

ligação entre o ritmo da canção e o barulho produzido em certo momento da 

construção de um edifício. Aproveitou-se o momento para explicar que tal ritmo foi 

possível pela forma como a canção foi composta: todos os versos são Alexandrinos 

ou dodecassílabos (12 sílabas poéticas) e Dáctilos (terminam com palavras 

proparoxítonas). 

É importante salientar que sempre que o estudo de um novo texto foi 

proposto, partiu-se da contextualização do mesmo, a abordagem do momento 

histórico e social de produção, além da análise da biografia do autor.  

Neste momento deu-se início ao trabalho com a intertextualidade quando os 

dois textos, O operário em construção e Construção, foram comparados em suas 

semelhanças e diferenças. 
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  Disponível em: <http://minilua.com/curiosidades-mundo-musica-brasil/> Acesso em: 01 set. 2013.  
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A fim de provocar a ampliação do horizonte de expectativas, quinta e última 

etapa do método proposto por Bordini e Aguiar, foi proposta a leitura, análise e 

interpretação do poema de João Cabral de Melo Neto, Morte e vida severina, escrito 

entre 1954-55.  

Morte e vida severina, que abriu a unidade cinco,  é um texto longo, 

complexo, de vocabulário não tão acessível. Sendo assim, para dar início a sua 

apresentação, foi utilizado o desenho animado (56 minutos), homônimo, 

disponibilizado pela TV Escola8 como fator motivador e para dar aos alunos noção 

da cadência poética, do local de circulação, da pronúncia peculiar da região 

nordeste e outras informações implícitas que facilitem a leitura e a compreensão do 

texto. No entanto, a fim de provocar curiosidade e motivação foi apresentada 

somente a primeira parte do poema, exatamente 3 minutos e 45 segundos de vídeo. 

 A seguir o poema foi explicado em suas dezoito partes, indicando o cenário e 

os personagens. Montou-se, então um jogral de modo a facilitar a primeira leitura do 

Auto de Natal Pernambucano. 

Após esta primeira leitura do poema os educandos assistiram ao desenho 

animado na íntegra. Somente após estas três etapas de apresentação o texto foi 

discutido e analisado. Esta análise deu-se obedecendo as partes (18) em que o 

poema está dividido. Realizou-se na sequência uma mesa redonda na qual cada 

aluno sugeria sua compreensão sobre a obra. As vezes as opiniões convergiam, em 

outros momentos havia divergência.  

Foi interessante observar as percepções dos alunos, nas discussões, sobre a 

função do Rio Capiberibe com estrela guia do Severino. Outro insight riquíssimo foi o 

momento em que conseguiram fazer a conexão do nascimento do menino, filho de 

Seu José, Mestre Carpina, com o nascimento bíblico de Jesus e toda representação 

alegórica desta passagem. 

 

4.1 ABORDAGEM INTERTEXTUAL 

 

Como já foi explicitado, esta proposta privilegiou a intertextualidade, 

fenômeno importante para os estudos literários. O nicho literário escolhido foi o da 

literatura engajada, ideológica de denúncia e crítica social, a literatura do oprimido.  
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 Disponível em: <http://tvescola.mec.gov.br/index.php?item_id=5944&option=com_zoo&view=item> 

Acesso em: 10 set. 2013. 



Sobre o intertexto entre Chico Buarque de Hollanda e João Cabral de Melo 

Neto, Cavalcanti9 (2008, s/p) observa que “também percebemos a forte influência da 

poesia de João Cabral em “Construção” e “Baioque”, canções que utilizam a 

sensibilidade arquitetônica do poeta pernambucano”. A comunicação de Chico 

ocorre especificamente em Construção com a obra cabralina “[...] canção construída 

por quarenta e um versos de doze sílabas, os quais terminam sempre com uma 

proparoxítona, canção comparada à poesia de João Cabral”. 

Já Menezes demonstra o forte elo existente entre João Cabral de Melo Neto e 

Vinícius de Moraes em ensaio no qual inclui, também, João Guimarães Rosa: 

 

pela obra de Cabral, Rosa e Vinícius, transita uma multidão que circula pelo 
sertão, sempre cuidando de posses alheias, ou dele foge para chegar à 
cidade. Antes de se estabelecer, porém, já está partindo, habitando sempre 
espaços incertos. Mesmo no sertão, seus corpos, suas subjetividades e 
mediações sociais já começam a ser alterados pela nova “máquina 
mercante”, para lembrar Gregório de Matos, incrementada com as 
modernidades tardias. Ao tratar da população das metrópoles, dado 
constante em Vinícius, verifica-se a presença de ambientes de trabalho 
temporários ou considerados menos nobres. Os espaços ligados à idéia de 
precariedade, de trânsito, de passagem, de instabilidade tornam-se 
marcantes nas criações desses autores (MENEZES, 2008, p. 54). 

 

A diversidade de análise e de metodologia de interpretação das obras 

Construção, Operário em construção e Morte e vida severina  teve intenção de 

despertar questionamentos que ampliassem o horizonte de expectativas dos 

educandos, de forma crítica, além de estabelecer o diálogo intertextual entre as 

obras trabalhadas:  

 

[...] a produção silenciosa do capitalismo: a multidão de seres sem lugar, 
desalojados, desempregados, vagabundos, saltimbancos, prostitutas, seres 
desqualificados e desclassificados socialmente, em seus trabalhos 
temporários, em sua busca por condições de existência mais dignas ou 
mesmo em sua fuga do sistema repressor (MENEZES, 2008, p. 24). 

  

 Foi muito importante proporcionar momentos e possibilidades para que os 

educandos percebessem, ainda, as questões atemporais no Brasil, como a 

desigualdade social e cultural, a má distribuição da renda e da terra, a constante luta 

dos menos favorecidos em busca de uma vida um pouco menos severina. De modo 

que: 
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há, nos textos, o desfile interminável das vidas inseguras que parecem 

exercer, nesses territórios da incerteza, sua única chance de levar adiante a 

existência. Transitam por intermináveis estradas; habitam os grotões, os 

casebres ao lado da casa grande, os barracos de palafitas à beira do 

mangue, as favelas; equilibram-se como podem nos andaimes das 

construções e na prostituição das esquinas (MENEZES, 2008, p. 59). 

 

Nesse sentido, o leitor deve perceber que a leitura literária pode contribuir 

com sua capacidade de interpretar o que não foi dito, mas que ficou sugerido, 

subentendido nas entrelinhas do texto e que essa capacidade ampliará sua visão de 

mundo, tornando-o mais crítico e reflexivo. 

Outro enfoque analisado foi à beleza e a forma dos textos destes autores, 

sendo que apresentam uma forte veia crítica, contestadora, denunciante, sem, no 

entanto deixar de lado a estética bem construída e agradável de ler. Como atesta 

Menezes (2008, p. 25) “um pensamento crítico pautado pela razão estética”. 

A intertextualidade pode referir-se à forma, ao estilo e ao tema, dentre outras, 

sendo que, nas obras abordadas para o Caderno Pedagógico todas, Operário em 

Construção, Construção e Morte e vida severina, poema, música e filme, remetem à 

injustiça e desigualdade social. Fazem parte, portanto, do que chamamos de 

Literatura de Crítica e/ou Denúncia Social. “A intertextualidade temática é 

encontrada, por exemplo, [...] entre textos literários de gêneros e estilos diferentes, 

temas que se retomam ao longo do tempo” (KOCH; BENTES; CAVALCANTE, 2012, 

p. 18). 

Vale ressaltar a forma como o trabalho intertextual validou e reforçou a 

compreensão das obras pelos alunos. Esta abordagem possibilitou uma análise 

mais reflexiva dos textos. Como instrumento facilitador desta análise utilizou-se os 

quadros intertextuais, registrados na Produção Didático Pedagógica da autora, 2013, 

disponível para consulta no site da Secretaria Estadual de Educação do Paraná, nas 

produções pedagógicas do professores PDE 2013. 

Para finalizar a Implementação Didático-Pedagógica realizou-se a avaliação, 

sendo que para dar início a este procedimento os alunos assistiram a dois vídeos: 

Vida Maria10 e Vida Maria: o recomeço11. O primeiro aborda o ciclo da vida que se 

repete infinitamente reproduzindo o sofrimento, a pobreza; já o segundo traz uma 
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abordagem diferente. Mostra a possibilidade de romper um esquema pré-

determinado por meio da escola e da educação como ponte para este rompimento, 

permitindo a possibilidade para ascensão cultural e social.  

Na sequência, usando instrumentos pré-estabelecidos e conversas informais 

efetivou-se o processo de avaliação. Esta previa que o aluno se auto avaliasse, 

percebendo as 5 etapas do Método Recepcional (somente neste momento 

apresentadas a eles) analisando se conseguiram galgar os degraus da 

Determinação, Atendimento, Ruptura, Questionamento e Ampliação do horizonte de 

expectativas. 

 

5 CONTRIBUIÇÕES DO GTR 

 

No início 2014 o Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola e a 

Implementação Didático Pedagógica foram apresentados a um grupo de 17 

professores da rede estadual do Paraná, através do Grupo de Trabalho em Rede - 

GTR. 

 

Os Grupos de Trabalho em Rede – GTR constituem uma atividade do 
Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, que se caracteriza pela 
interação virtual entre os Professores PDE e os demais professores da 
Rede Pública Estadual. 

 

Durante a realização GTR os professores cursistas tiveram acesso ao 

material e avaliaram-no de forma reflexiva e prática, pois muitos utilizaram o 

Caderno Pedagógico em suas aulas. 

Através de fóruns e diários encaminhados e tutorados por esta professora os 

cursistas retornaram suas impressões sobre as produções. 

Na primeira temática, que abordou o Projeto de Intervenção Pedagógica na 

Escola, foi possível perceber que a área da literatura tem gerado muitas discussões 

nos últimos anos, principalmente com relação ao estudo cronológico e 

compartimentado desta. A polêmica maior entre os professores é de que as 

Diretrizes Curriculares Estaduais (DCEs) propõem a Estética da Recepção como 

metodologia para o ensino/aprendizagem da literatura, entretanto não foram 

ofertadas formações para os professores que os capacitassem para a utilização 

deste método.  Outra questão recorrente foi de que os livros didáticos (públicos) não 

abordam a temática da forma prevista nas DCEs. 



Nas discussões no Fórum, percebeu-se que todos reconheciam a importância 

da temática, devido às fragilidades que detectaram em suas aulas de literatura, 

quando ministradas de forma tradicional. Nas análises do Projeto todos os 

participantes foram positivos quanto a pertinência e aplicabilidade do mesmo. 

A segunda temática apresentou a Produção Didático Pedagógica (PDP), 

Caderno Pedagógico. Novamente o retorno dos professores foi muito bom, sendo 

que a maioria se dispôs a aplicar a proposta em suas aulas, salientando que a 

mesma, com certeza, poderia auxiliá-los no processo de ensino-aprendizagem. 

Alguns apontamentos merecem destaque: o caderno de recordação da 

unidade 1 foi muito bem aceito e elogiado por todos; a escolha das obras com 

possibilidades intertextuais e de cunho crítico/social foi pontuada de forma positiva; o 

quadro intertextual e o comparativo das unidades 5 e 6 também mereceu destaque 

por ser uma forma de sintetizar o trabalho; as observações e conteúdos da seção 

“Indo Além” foram consideradas de grande relevância; como ponto negativo foi 

pontuada a questão do tempo necessário para a aplicação da PDP, já que a mesma 

previa uma quantidade muito grande de atividades a fim de alcançar os objetivos 

previstos; alguns professores acharam por bem, ainda, incluir mais algumas obras, a 

exemplo de Vidas Secas. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante a pesquisa, produção e implementação dos trabalhos algumas 

conclusões foram possíveis. Uma delas é que não se sustenta a afirmativa de que 

os alunos não gostam de ler. De forma geral eles leem bastante, o que acontece é 

que normalmente esta leitura não é a esperada e cobrada pela escola. A leitura 

destes adolescentes é mais atual, mais rápida e tende normalmente para a literatura 

que retrata o mundo de conflitos e diversões típicas da idade, suas relações com 

amigos e com as tecnologias, suas carências e aspirações, ou, outras vezes, o 

mundo em que gostariam de viver, de sonhos, romances, desafios e vitórias, com 

heróis e heroínas contemporâneos. Embora esteja muito presente, também a 

literatura dos seres imaginários como lobisomens, vampiros, magos e fadas.  

A utilização da metodologia apresentada, embasada na Teoria da Estética da 

Recepção de Hans Robert Jauss e o Método Recepcional de Bordini e Aguiar, surtiu 

efeito na medida em que os alunos, ou grande parte deles, conseguiu, efetivamente, 



avançar pelas cinco etapas previstas, alavancando seu grau de criticidade de forma 

a ser capaz de analisar melhor o que lhes é apresentado na mídia, na sociedade e 

na escola. Passando a ler, também, a literatura clássica e até canônica. É 

interessante ressaltar que este passo rumo a leitura mais próxima à cobrada pela 

escola não se deu, na maioria das vezes, pelo prazer que ela proporciona no 

primeiro momento, mas pela percepção de que esta é uma forma de apropriação da 

História que capacita para a transformação individual e social. 

Sendo assim é possível analisar que esta proposta de trabalho, além de 

bastante produtiva, é totalmente possível, aplicável para a faixa etária (16 a 18 

anos), já que, diferenciando-se das práticas tradicionais acerca dos estudo literários, 

propicia um “controle” maior do aluno que se faz agente ativo do processo, sentindo-

se respeitado em suas preferências, valorizado na sua capacidade intelectual, 

social, cultural edificada e que por isso é convidado a ir além, a apropriar-se de 

outros horizontes. 
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