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Resumo: Este trabalho nasce da necessidade de refletir sobre as práticas pedagógicas utilizadas pela 
maioria dos professores de Literatura e as relações de cristalização dessas práticas, bem como 
apresentar aos professores subsídios teóricos embasados na Estética da Recepção que apontem 
caminhos alternativos no âmbito do ensino de Literatura e possam contribuir para despertar o leitor 
adormecido em cada estudante e impulsioná-lo à condição de leitor estético e crítico. Além disso, 
apresenta um aprofundamento teórico com a busca de novos encaminhamentos metodológicos que 
auxiliem aos professores de Literatura a se desvencilharem das abordagens tradicionais, proporcionando 
aos alunos o envolvimento com a literatura.  As reflexões teóricas tomaram por base as discussões sobre 
a prática em sala de aula, realizadas no grupo de trabalho conduzido como parte do desenvolvimento do 
projeto de PDE do autor. Essas discussões envolveram a análise sobre as possibilidades de trabalho 
com a obra São Bernardo, de Graciliano Ramos, a partir dos pressupostos da Estética da Recepção. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Apesar das Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná apontarem para os 

pressupostos teóricos da Estética da Recepção e da Teoria do Efeito como guias para 

o trabalho com a Literatura, a maioria dos professores dessa disciplina ainda utiliza em 

suas aulas as metodologias ditas tradicionais, isto é, baseadas nos manuais didáticos 

que enfatizam a historicidade da Literatura. Nesses casos, os estudos literários dão-se 

a partir do estilo de época, fazendo-se o reconhecimento das características das 

Escolas ou Períodos Literários, dos principais autores e obras numa perspectiva 

enciclopédica, em detrimento do leitor. 

Diante disso, tornam-se relevantes questionamentos tais como: os objetivos 

propostos pela disciplina de Literatura na formação de leitores críticos estão sendo 

atingidos? Seria a apropriação passiva de conteúdos formais geradora de desinteresse 

e da apatia dos alunos pela Literatura? Que fatores interferem para que a Literatura não 

atinja nos alunos a sua sensibilização artística no que tange à emancipação e 

transformação do ser humano? Que recursos poderiam ser desenvolvidos pelos 

professores para obter maior interesse nas aulas de Literatura? Haveria metodologias 

que poderiam ser utilizadas pelos professores que contribuíssem para o 
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deslumbramento estético nos alunos a partir das obras literárias? Que atividades 

concretas poderiam ser desenvolvidas para tornar as aulas de Literatura mais 

interessantes e significativas? 

O objetivo desse trabalho, nesse sentido, é a discussão sobre as possibilidades 

do ensino de literatura, partindo de tais questionamentos e abordando a teoria da 

Estética da Recepção, a partir de Hans Robert Jauss, e a Teoria do Efeito, de Wolfgang 

Iser. A discussão levará em conta uma proposta de intervenção pedagógica, em forma 

de grupo de estudos, realizada com professores da rede pública de ensino, apoiada no 

estudo sobre a Estética da recepção, a fim de proceder a uma análise da obra São 

Bernardo, de Graciliano Ramos. Essa análise se vinculou à proposta de aplicação 

pedagógica guiada pelas sete teses da teoria de Jauss, buscando a melhora na 

qualidade das aulas de Literatura dos professores participantes. 

É de amplo conhecimento dentro dos estudos críticos acerca do ensino no Brasil 

que a Literatura não está sendo trabalhada nas escolas como uma arte que possibilite a 

transformação e emancipação do ser humano. Isto se reflete no pouco interesse 

demonstrando pelos alunos nas aulas de Literatura e consequente frustração dos 

professores. Estas constatações estão respaldadas em vários estudos pesquisas sobre 

ensino, relatórios oficiais do MEC e SEED, bem como na experiência particular e 

profissional do autor do presente projeto (cerca de vinte e sete anos de magistério, 

sendo a primeira metade em sala de aula, como professor de Língua Portuguesa, e a 

outra metade, mais recente, como diretor de escola). 

O ensino da Literatura, conforme previsto nas Diretrizes Curriculares do Estado 

do Paraná, está pautado na Estética da Recepção, que busca a formação do leitor, 

transformando-o por meio de leituras compreensivas e críticas, rompendo seu horizonte 

de expectativas, fazendo com que cresça, supere o senso comum, criando seu próprio 

horizonte, ampliado e adquirindo novos valores estéticos e perspectivas sobre a 

realidade em que vive, em suas várias facetas (histórico-social, psicológica, mítica etc.). 

As aulas de Literatura se constituem como momento ímpar dentro do contexto 

escolar, possibilitando que professor, por meio da interação com o aluno e da relação 

de ambos, enquanto sujeitos, para com o texto literário, promova o despertar dos 

estudantes para a beleza estética da arte e seu caráter transformador na vida social. No 



entanto, apesar dessa importância, observa-se que grande parte dos professores não é 

bem sucedida nesta tarefa.  

Dentre os fatores que contribuem para o desinteresse dos alunos e a frustração 

dos professores nas aulas de Literatura no cenário atual temos, por um lado, alunos 

que têm outros focos de interesse, como as mídias eletrônicas, as tecnologias com 

entretenimentos virtuais e informações instantâneas; isto se dá, entre outros fatores, por 

conta dos condicionantes sociais no mundo do consumo que influenciam as famílias, 

cujos pais não instigam a leitura nos anos pueris por meio da “contação” de histórias, 

despertando-lhes o mundo imaginário.  

Há uma tendência dos professores, pelo menos na pré-escola, a contarem 

histórias, ainda que muitas vezes eles não tenham uma base para escolher os textos 

(escolhem pelos valores que julgam corretos e não pela qualidade estética da obra); 

pelo que se nota, há uma gradual perda, no decorrer das séries finais do ensino 

fundamental, dessa relação com o universo narrativo que as crianças até chegam a ter 

contato, mas vão se distanciando, até que o gosto pela leitura seja enfim liquidado no 

ensino médio. 

Por outro lado, temos fatores estruturais, como a formação docente deficitária na 

graduação de Literatura, que não contempla – ou contempla de maneira precária – o 

estudo de novas teorias, como a da Estética da Recepção; as Diretrizes Curriculares do 

Estado do Paraná não aprofundam a Estética da Recepção, questão motivada pela 

formatação curricular que não contempla a disciplina específica de Literatura; os 

próprios professores geralmente priorizam o estudo linguístico-gramatical e de 

produção textual em detrimento da Literatura; a metodologia docente ainda reproduz 

práticas tradicionais baseadas nos manuais didáticos numa concepção conteudista e 

enciclopédica do ensino da literatura; finalmente, a formação continuada dos 

professores não atinge as reais necessidades dos educadores. Esses problemas 

acabam reforçando os resultados insatisfatórios demonstrados nos diferentes 

instrumentos de avaliações institucionais como o SEAB e o ENEM, que atestam o 

despreparo de nossos alunos quanto às capacidades leitoras e competência textual. 

A partir dessa linha de pensamento, reafirma-se a necessidade de propor 

mudanças para atual situação, tomada como problemática e passível de melhoras, 



tendo por base as dificuldades encontradas pelos professores de Ensino Médio, 

especificamente, do município de Francisco Beltrão, no que concerne às aulas de 

Literatura, bem como à necessidade de estudo da Estética da Recepção.  

Para tanto, propôs-se a organização de um grupo de estudos, debates e oficinas, 

com duração de trinta e duas horas aula, em encontros foram realizados no Colégio 

Estadual Léo Flach, tendo por público alvo os professores do Ensino Médio do 

município de Francisco Beltrão, no qual se objetivou proporcionar mais conhecimentos 

teóricos e práticos a respeito da Estética da Recepção, almejando, em última análise, a 

melhoria da qualidade das aulas de Literatura. 

 
2 A ESTÉTICA DA RECEPÇÃO E O DENSENVOLVIMENTO DO LEITOR LITERÁRIO 

 
A Literatura é uma das manifestações artísticas que possibilitam a 

transformação, a emancipação do homem e da sociedade. Conforme apontam as 

Diretrizes Curriculares do Paraná (2008), como produção humana, ela está 

intrinsecamente ligada à vida social, fazendo parte da cultura, das tradições e do 

conhecimento de um povo. Ela permite ao ser humano o mergulho num mundo de 

fantasias, possibilitando a reflexão e a catarse, atuando como elemento formador e 

retratando os mais diversos segmentos da sociedade. 

Para Cândido (1989), a literatura tem um papel humanizador: 

 
Entendo aqui por humanização o processo que confirma ao homem aqueles 
traços que reputamos essenciais, o exercício da reflexão, aquisição do saber, a 
disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, capacidade de 
penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da 
complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor. A literatura 
desenvolve em nós a quota de humanidade na medida em que nos torna mais 
compreensivos e abertos para natureza, sociedade, e o semelhante (CANDIDO, 
1989. p. 117). 

 

Candido explica que essa humanização é um processo que compreende vários 

pontos, como a afinação do senso estético, a reflexão, a possibilidade de apreciar e 

compreender a complexidade do mundo e, principalmente, permitir que nos 

conectemos com o próximo, vislumbrando outras perspectivas sobre a vida. 

Em Cereja (2005), a literatura, além do papel humanizador, tem caráter formador 

que em certo sentido pode ser inferido das colocações de Candido: 



 
Não se pode esquecer que o texto literário é um rico material tanto para a 
aquisição de conhecimento quanto para a discussão e reflexão em torno de 
temas que envolvem estar do ser humano no mundo. Ele tem, portanto, um 
papel formador, pedagógico. Em síntese, tem um papel “humanizador” 
(CEREJA, 2005. p. 188). 
 

É importante frisar que esse caráter formador tem um sentido mais instrumental 

do que utilitário, pois não destitui o objetivo principal da obra de arte, que é a fruição 

estética. 

Sobre a literatura, Todorov (1939) afirma que: 

 
Ela nos proporciona sensações insubstituíveis que fazem o mundo real se 
tornar mais pleno de sentido e mais belo. Longe de ser um simples 
entretenimento, uma distração reservada às pessoas educadas, ela permite que 
cada um responda melhor à sua vocação de ser humano. ( TODOROV, 1939. 
p. 24) . 

 

Evidencia-se, portanto, que a literatura tem a possibilidade de humanizar o leitor 

como também lhe permitir o prazer com o envolvimento emotivo. Diante disso, é 

inegável a importância da Literatura na humanização e emancipação do ser humano, 

dentro do processo inerente à função educacional. 

Sobre o ensino da literatura, as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná 

(2008, p. 282) sugerem que ele seja pensado a partir dos pressupostos teóricos da 

Estética da Recepção e da Teoria do Efeito, visto que essas teorias, conforme se lê no 

documento, “buscam formar leitor capaz de sentir e de expressar o que sentiu”, e que, 

além disso, tenha: 

 
Condições de reconhecer nas aulas de literatura um envolvimento de 
subjetividades que se expressam pela tríade obra/autor/leitor, por meio de uma 
interação que está presente na prática de leitura. A escola, portanto, deve 
trabalhar a literatura em sua dimensão estética. (PARANÁ, 2008, p. 282). 
 

Esta relação de subjetividades que se dá pela tríade mencionada, possibilita a 

apreciação da literatura em sua faceta estética.   

Conforme Costa, (s/d, p. 2), a partir das considerações teóricas realizadas por 

Hans Robert Jauss (1921-1997) em aula inaugural, em 1967, na Universidade de 

Constança (palestra intitulada “O que é e com que fim se estuda a história da 

literatura”), que tem início a chamada Estética da Recepção, quando criticou como a 



história da literatura vinha sendo tratada pela teoria literária, refletindo sobre os 

métodos de ensino tradicionais.  

De acordo com Morais e Fernandes (2012, p. 98), Jauss propunha novos rumos 

para o estudo da Literatura inserindo novos elementos que até então eram 

desprezados, argumentando em prol de uma renovação nos caminhos do estudo da 

Literatura que, segundo sua perspectiva, haviam seguido um caminho de declínio. 

Segundo Costa (s/d, p. 2), destaca-se que Jauss crítica a história da literatura 

baseado no fato de que, em sua forma habitual, a teoria literária ordena as obras de 

acordo com tendências gerais; por vezes “abordando as obras individualmente em 

sequência cronológica” (COSTA, s/d, p. 2) ou a vida e obra dos autores canônicos, o 

que diminui a potencialidade da obra literária em sua interação com o leitor. Para Jauss 

(1994), a literatura se fundamentava no papel de apresentação da Arte conforme 

influência positivista, sendo compreendida como a história das obras e seus autores. 

Das funções vitais das obras passou-se a considerar somente o aspecto produtivo, 

raramente receptivo e quase nunca o comunicativo. O historicismo instruía sobre a 

tradição das obras e suas interpretações sobre sua gênese objetiva e subjetiva, do 

modo que até hoje ainda se explica uma obra de Arte. 

A Estética da Recepção confere ao leitor a função prioritária da literatura. 

Segundo Naumann, “a palavra, frase, carta, assim também a obra literária não é escrita 

no vazio, nem dirigida à posteridade; é escrita sim para um destinatário concreto” 

(NAUMANN apud LIMA, 1979, p. 9), ou seja, a obra, enquanto construção de 

linguagem, realiza-se na relação de interação entre interlocutores, ela tem por intenção 

criar um contato com o outro. Desta forma, a novidade consiste em focar no leitor a 

possibilidade da recriação estética de uma obra, ou seja, sua atualização a partir da 

perspectiva do apreciador. 

A obra não vale por si mesma, não tem uma alma a ser extraída pela leitura, mas 

vale pela leitura que é realizada dela, pela interação entre ela e o leitor. Não é somente 

ao papel concebido ao leitor, o qual figura como o centro de pesquisa, que está à 

novidade da Estética da Recepção. Para Jauss, o leitor e sua experiência estética 

assumem novas e privilegiadas posições que implicam numa inovadora fundamentação 

teórica abordada didaticamente nas sete teses que compõem a sua teoria, a qual 



apresento, recorrendo, além do original, à leitura proposta por Márcia Hávila Mocci da 

Silva Costa (s/d). 

A primeira tese formulada por Jauss (1994), diz respeito à historicidade da 

literatura, que não se relaciona a sucessão de fatos literários, mas ao diálogo 

estabelecido entre a obra e o leitor, que atualizará aquela durante a leitura (COSTA, 

s/d, p. 4). Esta atualização rompe com a distância histórica da obra com o leitor e 

permite que o texto não fique enclausurado em sua época, sendo continuamente 

preenchido com novos sentidos. 

Conforme expressa Bakhtin, (1997): 

 
As obras rompem as fronteiras de seu tempo, vivem nos séculos, ou seja, na 
grande temporalidade e, assim, não é raro que essa vida (o que sempre sucede 
com uma grande obra) seja mais intensa e mais plena do que nos tempos de 
sua contemporaneidade. [...] Ora, muitas vezes a obra aumenta em importância 
mais tarde, ou seja, insere-se na grande temporalidade. Uma obra não pode 
viver nos séculos futuros se não se nutriu dos séculos passado. Se ela 
nascesse por inteiro hoje (em sua contemporaneidade), se não mergulhasse no 
passado e não fosse consubstancialmente ligada a ele, não poderia viver no 
futuro. Tudo quando pertence somente ao presente morre junto com ele 
(BAKHTIN, 1997. p.364).  

 

Bakthin deixa clara a atemporalidade das obras de arte. Elas não figuram 

somente num determinado momento histórico. Ressurgem como uma fênix, com uma 

nova releitura interpretando, recriando e reordenando a realidade  

Na segunda tese, Jauss (1994) afirma que o horizonte de expectativa do leitor é 

que determina a sua recepção. A experiência do leitor dialoga com o novo apresentado 

pela literatura e “o conduz a determinada postura emocional e, com tudo isso, antecipa 

um horizonte geral da compreensão” (JAUSS apud COSTA, s/d, p. 4).  

Com relação a isso, Costa afirma que “a recepção se torna um fato social e 

histórico, pois as reações individuais são parte de uma leitura ampla do grupo ao qual o 

homem, em sua historicidade, está inserido e que torna sua leitura semelhante à de 

outros homens que vivem a mesma época.” (s/d, p. 4). Mais adiante, Jauss ratifica: 

 
O horizonte de expectativa de uma obra, que assim se pode reconstruir, torna 
possível determinar seu caráter artístico a partir do modo e do grau segundo ela 
produz seu efeito sobre um suposto público. Denominando-se distância estética 
aquela que medeia entre horizonte de expectativa preexistente e a aparição de 
obra nova – cuja acolhida, dando se por intermédio da negação de experiências 
conhecidas ou da conscientização de outras, jamais expressas, pode ter por 



consequência “mudança de horizontes” -, tal distancia estética deixa se 
objetivar no espaço das relações do público e do juízo da critica (sucesso 
espontâneo, rejeição ou choque, casos isolados de aprovação, compreensão 
gradual ou tardia) (JAUSS, 1994, p. 31). 

 

Nesta tese, é interessante levarmos em consideração o fato de que esse método 

busca não só a apresentação de grandes textos literários. Parte-se do conhecimento 

prévio do aluno, utilizando-se de todas as suas leituras de mundo até chegar, então, ao 

novo, que deveria ser desconhecido, mas que após esse processo, torna-se mais fácil e 

agradável. Portanto, o foco é aquilo de a obra literária encontrar um horizonte 

preexistente e vai interagir com ele, podendo acarretar modificações no estabelecido ou 

demorar a surtir efeito. 

A terceira tese demonstra que o texto pode saciar o horizonte de expectativas do 

leitor ou incitar o estranhamento e o rompimento desse horizonte, em maior ou menor 

grau, levando-o a uma nova percepção da realidade. É importante que o horizonte de 

expectativas do leitor se ajuste ao horizonte possibilitado pelo texto, de forma que 

possa romper os limites de seus horizontes e expandi-lo em direção a outros. Conforme 

Costa (s/d, p. 4), é chamada de distância estética a distância entre as expectativas do 

leitor e a realização delas, o que influenciará no caráter artístico da obra.  

Ao apontar para o efeito da obra no leitor, Iser (1996) destaca: 

 
Cada perspectiva não apenas permite uma determinada visão do objeto 
intencionado, como também possibilita a visão das outras. Essa visão resulta 
do fato de que as perspectivas referidas no texto não são separadas entre si, 
muito menos se atualizam paralelamente (ISER, 1996. p.79). 

 

Portanto, Iser nos permite concluir que o texto possibilita não apenas apreciar um 

objeto, mas também visualizar outras perspectivas, outros modos de ver que dialogam 

no interior da obra. 

Na quarta tese, Jauss (1994), propõe-se a examinar as relações atuais do texto 

com a época de sua publicação, analisando qual era o horizonte de expectativas do 

leitor de então e as quais necessidades desse público a obra atendeu. “Dessa forma, 

por meio da releitura e do diálogo com a época primeira, a história da literatura 

recupera a historicidade do texto literário” (COSTA, s/d, p.5). 

Desse modo, Jauss enfatiza que: 



 
A tradição da arte pressupõe uma relação dialógica do presente com o 
passado, relação esta em decorrência da qual a obra do passado somente nos 
pode responder e “dizer alguma coisa” se aquele que hoje a contempla houver 
colocado a pergunta que traz de volta de seu isolamento (JAUSS, 1994. p. 40). 
 

Há, nesse sentido, uma interação entre as possíveis leituras da obra em sua 

época de publicação e como ela é percebida no momento da leitura, promovendo uma 

tensão produtiva de sentidos, que se preocupa com o aspecto diacrônico e sincrônico 

da relação entre obra e leitores. 

Na quinta tese, sobre o aspecto diacrônico, enfatizam-se as relações dialógicas 

presentes na temporalidade, “relacionando a recepção da obra literária ao longo do 

tempo” (COSTA, s/d, p.5); ela deve ser analisada pela sucessão histórica na qual uma 

obra não perde seu poder de ação ao transpor o período em que apareceu, sendo que 

sua importância diminui ou cresce no tempo em relação ao suscitado presente. 

A sexta tese aborda o aspecto sincrônico, debruçando-se sobre os elementos 

externos do texto e a relação obra/leitor, buscando a relação entre as obras que 

circulam na mesma época: “A história da literatura procura um ponto de articulação 

entre as obras produzidas na mesma época e que provocaram rupturas e novos rumos 

na literatura” (COSTA, s/d, p.5). A partir de Jauss, Costa afirma ser a sincronia fator 

importante para a compreensão de um aspecto da historiografia da literatura, pois a 

comparação de obras de um mesmo período histórico demonstra a “evolução literária” 

que prioriza um gênero em relação a outros contemporâneos. 

De acordo com Costa (s/d, p.5), estas duas últimas teses estão em intersecção, 

num diálogo entre diacronia e sincronia, diálogo este que ocorre durante o processo de 

compreensão da obra literária.  

Na sétima e última tese de Jauss (1994), conforme assevera Costa (s/d), 

comenta-se sobre a relação entre a literatura e a vida, que “pressupõe uma função 

social para a criação literária, pois devido ao seu caráter emancipador, abre novos 

caminhos para o leitor no âmbito da experiência estética”. (COSTA, s/d, p. 6). A 

experiência estética da literatura surgiria da possibilidade de nela se visualizar a prática 

cotidiana de modo diferenciado.  



De acordo com as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná, (2008, p. 283), 

“na última tese, o caráter emancipatório da obra literária se relaciona com a atuação do 

homem em sociedade, permitindo a este, por meio de sua emancipação, desempenhar 

um papel atuante no contexto social”. O marxismo, contestado por Jauss por não 

conceber a arte como um processo independente, converge nesta tese, pela 

possibilidade assinalada pela literatura de romper com o status quo, colocando sob 

crítica normas e perspectivas cristalizadas sobre a realidade.  

Há, nesse sentido, obras que rompem com as normas estabelecidas e outras 

que servem apenas para reforçar o status quo, reforçar os valores e preconceitos do 

período. Essa literatura acaba possuindo baixa qualidade estética, com direcionamento 

reprodutor de conhecimentos e “verdades” já postas no horizonte de expectativas. 

Além disso, para Jauss, a experiência estética abre as possibilidades de 

emancipação do leitor na medida em que compreende três funções, relacionáveis entre 

si, apesar de serem distintas: a poesis, a aisthesis e a katharsis.  

A poiesis está ligada prazer avindo do processo de sentir-se co-autor da obra 

literária; o prazer da poiesis, que atinge diretamente o autor, pois está relacionado à 

criação ficcional/literária, isto é, de um mundo próprio, propiciado pela arte. Todavia, 

essa sensação de prazer da poiesis não se restringe ao autor, pois, ao ler, interpretar, 

mesmo na posição de receptor, como não lê passivamente, o leitor atribui sentidos, 

participa da atividade criadora (deixa de ser receptor e torna-se interlocutor). A obra de 

arte só se realiza na atividade de leitura, pois quem atribui sentido à obra é o leitor; este 

não se limita a decodificar o texto de literatura, envolve-se de maneira criativa, imagina 

os fatos, preenche lacunas, dá a sua própria versão (interpretação) à obra; em alguma 

medida, ajuda a criá-la a cada instante da leitura. É o prazer ante a criação. 

Segundo Costa (s/d, p. 6), a aisthesis consiste no “prazer estético advindo de 

uma nova percepção da realidade proporcionado pelo conhecimento adquirido por meio 

da criação literária” e está ligada diretamente ao leitor/receptor. Esse prazer causado 

em primeiro nível pela recepção está relacionado com o despertar de sensibilidade na 

percepção desse mundo criado pela obra literária, que leva o leitor a sair do mundo 

"real" e entrar no mundo ficcional; isso se dá, segundo Jauss, por conta do 



reconhecimento desce “mundo imitado" (que imita - mímesis/ isto é, representa - o 

mundo real); esse processo atinge a necessidade de satisfação.  

Na katharsis, conforme Costa (s/d, p. 6), por sua vez, “o prazer é proveniente da 

recepção e ocasiona tanto a liberação, quanto a transformação das convicções do 

leitor, mobilizando-o para novas maneiras de pensar e agir sobre o mundo.”. Além do 

prazer mais imediato, a obra literária causa uma espécie de purificação, catarse, no 

leitor, por conta da identificação das emoções/sentidos/realidades presente na obra que 

fazem com que ele (leitor) atinja um nível de entendimento/conhecimento do mundo, de 

si e do ser humano diferente daquilo que tinha antes da experiência estética. 

Portanto, a experiência da leitura da obra literária causa uma transformação no 

indivíduo, que, atingido nas suas emoções, sensibilidade, conhecimentos, não é mais o 

mesmo do "antes da leitura"; essa tal transformação, pois, lhe faz ver/perceber/sentir 

coisas que antes não via/percebia/sentia. Portanto, enriquece esse ser/sujeito leitor, 

sendo-lhe, pois, gratificante e proveitoso. 

 A esse respeito, Zilberman enfatiza: 

 
A valorização da experiência estética, que confere ao leitor um papel produtivo 
e resulta da identificação desse com o contexto lido, enfatiza a ideia de que 
uma obra só pode ser julgada do ponto de vista do relacionamento com o seu 
destinatário. Os valores não estão prefixados, o leitor não tem de reconhecer 
uma essência acabada que preexiste e prescinde de seu julgamento. Pela 
leitura ele é mobilizado a emitir um juízo, fruto de sua vivência do mundo 
ficcional e do conhecimento transmitido. Ignorar a experiência aí depositada 
equivale a negar a literatura enquanto fato social, neutralizando tudo que ela 
tem condições de proporcionar (ZILBERMAN, 1989. p. 110). 

 

O conhecimento disponível a respeito do processo de leitura indica que não se 

deve ensinar a ler por meio de práticas centradas na decodificação. Mesmo entendendo 

que nem toda interpretação é válida, é preciso oferecer aos alunos inúmeras 

oportunidades de interpretações baseadas nas suas vivências. 

A Teoria da Estética da Recepção foi complementada com os estudos de  

Wolfgang Iser, que elaborou a “Teoria do Efeito”, que busca analisar, por meio da 

leitura, o efeito (estético) da obra literária no leitor, obrigando-o a diferenciar suas 

próprias atitudes. A proposta de Iser (1996) enfoca a experiência da leitura de textos 

literários, a fim de elevar a consciência do leitor e reafirmar seu papel como investigador 

de significados. Com isso, o texto passa a ser visto como um dispositivo a partir do qual 



o leitor constrói suas representações, por meio de suas atividades imaginativas e 

perceptivas.  

A Estética da Recepção e a Teoria do efeito atribuem ao leitor papel primordial, 

pois a primeira na recepção e a segunda no efeito possibilitam a interação com o texto 

literário. Ou seja, a interpretação não depende só do leitor, uma vez que é estimulada 

por aquilo que a obra apresenta, embora cada interlocutor vá construir sentidos 

segundo sua própria experiência.  

Conforme as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná (2008, p. 283), essas 

teorias “podem servir como suporte teórico para construir uma reflexão válida no que 

concerne à literatura, levando em conta o leitor e sua formação”. 

Embasadas nos estudos de Jauss e Iser, as professoras Maria da Glória Bordini 

e Vera Teixeira de Aguiar elaboraram o Método Recepcional. Não se trata de uma 

versão brasileira dos estudos de vanguarda dos germânicos, pois este método objetiva 

dar praticidade à Estética da Recepção e à Teoria do Efeito, propondo a realização de 

leituras críticas e compreensivas, a recepção de novos textos pelos alunos, a busca e a 

transformação dos seus horizontes de expectativas.  

O Método Recepcional busca criar um leitor ativo, proporcionando momentos de 

debates, reflexões sobre a obra lida, possibilitar ao aluno a ampliação de seus 

horizontes de expectativas. Dentre os objetivos desse método, estão: efetuar leituras 

compreensivas e críticas, ser receptivo a novos textos e a leitura de outrem, questionar 

as leituras efetuadas em relação ao seu próprio horizonte cultural, transformar 

horizontes de expectativas. O Método Recepcional dividiu-se em cinco etapas a seguir 

relacionadas, conforme sugerido pelas Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná: 1) 

determinação do horizonte de expectativas do aluno/leitor; 2) atendimento ao horizonte 

de expectativas; 3) ruptura do horizonte de expectativas; 4) questionamento do 

horizonte de expectativas; 5) ampliação do horizonte de expectativas. 

Para a aplicação deste método, as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná 

enfatizam que o professor precisa ponderar as diferenças entre o Ensino Fundamental 

e o Ensino Médio. No Ensino Médio, além do gosto pela leitura, há a preocupação, por 

parte do professor, em garantir o estudo das Escolas Literárias. Contudo, ambos os 

níveis devem partir do mesmo ponto: o aluno é o leitor, e como leitor é ele quem atribui 



significados ao que lê, é ele quem traz vida ao que lê, de acordo com seus 

conhecimentos prévios, linguísticos, de mundo. Assim, o docente deve partir da 

recepção dos alunos para, depois de ouvi-los, aprofundar a leitura e ampliar os 

horizontes de expectativas dos alunos. 

No que diz respeito ao grupo de estudos e ao grupo de trabalho em rede, com o 

qual se aplicou a unidade didática ligada a essa pesquisa, após ser realizado o estudo 

teórico acerca da Estética da Recepção, buscou-se a aplicação prática daquelas 

proposições. Esse trabalho seguiu um roteiro a partir da compreensão da obra e de 

questionamentos realizados juntamente aos professores sobre as possibilidades de 

análise e leitura da obra São Bernardo, buscando integrar o conhecimento teórico com 

a perspectiva prática do ensino.  

A obra de Graciliano Ramos tem como narrador autodiegético Paulo Honório (o 

protagonista conta sua própria história), conforme trabalhado, propõe-se a contar a sua 

dura vida desde os tempos de “guia de cego”, ou seja, de pobreza, até a situação de 

próspero dono da fazenda São Bernardo. Trata-se de uma necessidade do narrador 

personagem para sobreviver à desdita causada por ele mesmo. A narração em primeira 

pessoa foi construída intencionalmente para revelar todo o autoritarismo do 

personagem-narrador. Limitando a visão do leitor às suas memórias, Paulo Honório não 

dá voz às demais personagens, reduzindo-as à condição de subordinados e 

explorados, inclusive sua esposa Madalena. Além disso, a narrativa em primeira pessoa 

possibilitou ao autor demonstrar a diversidade da fala local e dos ditados da gente do 

campo nordestina. 

Dividido em trinta e seis capítulos, o romance São Bernardo tem tempo 

cronológico iniciando pelo final, sendo seus dois primeiros capítulos destinados à 

intenção de Paulo Honório em escrever a sua história. Para tal, contrata Azevedo 

Gandin, redator e diretor do jornal O Cruzeiro, que segundo ele, "escreve o que lhe 

mandam" (RAMOS, 1996, p.6), revelando sua dificuldade em escrever, pois fora 

moldado numa vida rude e de brutalidades, sem nenhum apego à escrita. Assemelha-

se em vários aspectos a Dom Casmurro, de Machado de Assis (2008, p.8) narrado por 

Bentinho: "O meu fim evidente era atar as duas pontas, e restaurar na velhice a 

adolescência". 



Desde o início do romance, Paulo Honório demonstra seu espírito autoritário, 

enérgico, controlador, bem de acordo com os ideais capitalistas. Agindo de forma 

dominante, emitindo suas opiniões sem considerar outras, de modos diretos e bruscos 

está criado o personagem. O leitor é projetado à época dos coronéis nordestinos. 

Conforme Garbuglio(1987, p. 433), "Paulo Honório não aparece como uma figura ligada 

ao desenvolvimento atrasado do capitalismo no Brasil. Ao contrário representa um 

processo de modernização burguesa geradora de mais-valia". 

Ainda nos dois primeiros capítulos, ao leitor são apresentados personagens 

como Padre Silvestre e João Nogueira, seu fiel escudeiro Cassimiro Lopes, a velha 

Margarida, além de Madalena, lembrança associada ao pio de uma coruja. O leitor é 

levado a decifrar o enigma que cerca a obra, ligado às motivações do protagonista para 

com o ato de recontar a sua história. 

São Bernardo entra em decadência. Reacende-se as questões das divisas, os 

preços dos produtos caem, o crédito desaparece, os amigos somem. A fazenda torna-

se inviável economicamente tripudiada por grandes latifúndios. 

Conforme Garbuglio (1987) 

 
Em São Bernardo, a falência ética e moral do grande proprietário rural 
nordestino se associa à impossibilidade de assegurar a dominação 
sobre todas as frações sociais e indivíduos, necessária a seu equilíbrio 
pessoal e à segurança e continuidade do empreendimento. A falência 
de Paulo Honório é a da fazenda S. Bernardo, quando o proprietário se 
reconhece o principal obstáculo ao surgimento de relações sociais 
humanizadas e humanizadoras. (GARBUGLIO, 1987, p.98-99).  
 

A problemática do impedimento de relações mais humanas é apresentada, 

discutida em torno das possíveis causas que levam o homem, em seu diálogo com o 

meio social, a entrar na falência em seu contato com o outro. 

No trabalho com os professores, a primeira questão da unidade didática buscou 

abordar a primeira tese da Estética da Recepção, pela qual o leitor dialoga com o autor 

estabelecendo relação histórica da obra com a contemporaneidade. Inquiriu-se se os 

temas contidos na obra São Bernardo (questões políticas, a relação dos poderosos com 

a imprensa e o papel da mulher na sociedade etc.) dialogam com assuntos atuais. A 

temática da corrupção política, nesse sentido, correspondendo ao horizonte de 



expectativas do leitor, estaria de acordo coma segunda tese da Estética da Recepção, 

possibilitando estabelecer a relação inicial entre obra e leitor. Conforme a terceira tese, 

um texto literário pode saciar ou incitar o estranhamento e o rompimento do horizonte 

de expectativas. Por isso, na sequência, procurou-se questionar em que sentidos a 

obra São Bernardo poderia levar o leitor à construção de novos horizontes de 

expectativas, em que sentido seus horizontes se expandiriam. Baseando-se na quinta e 

na sexta tese, que tratam dos aspectos diacrônico (ao longo do tempo) e sincrônico 

(numa determinada época), questionou-se se o romance de Graciliano Ramos, de 

1936, ainda contribuiria para um melhor entendimento sobre, por exemplo, o papel da 

mulher na sociedade, investigando sobre quais outras questões da atualidade a obra 

ainda poderia ser significativa. Finalizando, ao considerar a última tese da Estética da 

Recepção (sobre a função social da literatura e seu papel emancipatório), buscou-se 

questionar se e de que maneira a obra possibilita a conscientização do homem na 

construção de um mundo mais fraterno e solidário, mais cooperativo que competitivo. 

Da mesma maneira, tentou-se refletir sobre que outros aspectos poderiam estra ligados 

a essa emancipação do sujeito leitor e como ela poderia ocorrer.  

Os pontos concernentes à relação entre os alunos/leitores e o texto e a 

problemática de como guiar os alunos nesse processo de formação ficaram evidentes 

durante esse processo. A relação possível entre o mundo do aluno/leitor e o mundo 

apresentado pela obra literária ficou clara durante a realização da atividade de análise 

da obra São Bernardo, de Graciliano Ramos, inserida na implementação da Proposta 

Didático-pedagógica. Os professores que aplicaram a referida proposta com seus 

alunos concordaram que a obra São Bernardo estabelece relação com a 

contemporaneidade, pois retrata problemas políticos parecidos com os que 

vivenciamos: corrupções, exploração da força do trabalho humano, violência, os 

mandos e desmandos dos poderosos, imprensa que nem sempre cumpre com seu 

papel e apenas noticia aquilo que mais lhe dá lucro, além da questão da mulher tratada 

como objeto ou ser inferior. 

Conforme análise da referida obra, a Estética da Recepção propõe uma inovação 

no ensino de Literatura que considera o leitor, receptor desse texto, como agente dentro 

dos caminhos propostos pela narrativa literária. A mesma obra, lida por várias pessoas 



diferentes, terá variadas perspectivas de compreensão. Da mesma forma, um mesmo 

leitor, ao ler duas ou três vezes a mesma obra em diferentes fases de sua vida, 

entenderá a história de diferentes formas, levando em consideração seu estágio de 

maturidade, seu conhecimento prévio e seu percurso histórico-social. A recriação da 

obra estética se dá por meio do engajamento total do leitor na narrativa e da 

cumplicidade deste com o autor. Trava-se um embate entre autor e leitor, em que este 

último assume o papel de co-autor. A capacidade de criação é dada ao leitor quando 

ele aceita fazer parte do faz-de-conta da ficção, isto é, aceita jogar , encarando o jogo 

ficcional como uma brincadeira, um processo lúdico que o leva ao processo de 

aprendizagem pelo prazer da leitura. Portanto, o ensino de Literatura por meio da 

Estética da Recepção ocorre de forma menos artificial para o aluno, transforma-se em 

um momento de descontração e lazer em que os alunos podem, no primeiro momento, 

escolher os livros que os atraem para a leitura e começam a ler sem compromisso. 

Primeiro há de se adquirir o hábito da leitura. Se houver engajamento, boa recepção 

por parte do leitor, o caminho para o desenvolvimento cognitivo e o ensino da literatura 

está aberto. Após esta etapa, a leitura de uma obra literária em grupo e o envolvimento 

do aluno com atividades práticas que possam fazê-lo recriar esteticamente a obra, bem 

como discuti-la com os colegas, farão com que ele desenvolva naturalmente e 

paulatinamente o gosto pela Literatura, propiciando sua emancipação como ser 

humano. 

 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Diante do tema, a Estética da Recepção e o Ensino de Literatura na Escola, 

desenvolvido a partir da temática proposta, acredita-se que a leitura, centrada no leitor, 

é a base fundamental do indivíduo em formação, resgatando todo o universo abarcado 

pela educação, numa perspectiva emancipatória. 

Há, no entanto, um grande desafio para se atingir esta plenitude no ensino de 

literatura. Faz-se necessário apontar para as dificuldades levantadas pelos professores, 

que relatam que alunos são desinteressados com relação à leitura, não gostam de ler 

não tendo, portanto, o hábito da leitura. A expansão das mídias eletrônicas como 



celular, é considerado o fator mais agravante que influencia os alunos a não lerem, 

além dos problemas sociais. 

Outro fator importante a ser considerado é que, durante a realização do GTR e 

do Grupo de Estudos, a maioria dos professores revelou seu desconhecimento parcial 

ou total com relação à teoria da Estética da Recepção, consideraram de suma 

importância o referido estudo, especialmente no que tange às sete fases e à 

experiência estética, bem como à releitura do método recepcional. A implantação das 

DCEs havia sido já bem debatida, entretanto, não se possibilitou o aprofundamento 

desses estudos. Houve muita capacitação na área da Língua Portuguesa, visto que os 

professores conheciam Bakhtin, no entanto a maioria não conhecia Jauss ou Iser, o que 

justifica a urgência da implantação de um programa de capacitação dos professores de 

Literatura pela Secretaria de Estado da Educação, sob o perigo de termos as Diretrizes 

baseadas teoricamente numa perspectiva emancipatória, porém sem efetivação prática 

em sala de aula. 

A respeito disso, este trabalho atingiu de forma significativa os objetivos 

propostos. Segundo relatos dos professores participantes do GTR, destacou-se a 

importância que essa teoria dá ao leitor no processo de leitura estimulado pela escola, 

o que possibilitaria uma maior identificação do leitor, apropriando-se do gosto pela 

leitura. Da mesma maneira, comentou-se ser a fundamentação teórica trabalhada  

importante para os caminhos a serem seguidos na prática em sala de aula, 

principalmente com relação à literatura, além de que a Estética da Recepção permite 

que se repense a prática de ensino, no que diz respeito tanto aos conteúdos quanto aos 

encaminhamentos metodológicos, de modo a envolver os alunos nos textos literários, 

fazendo dele um sujeito ativo no processo de leitura.  

Cabe salientar, portanto, a partir das reflexões apresentadas neste estudo e 

embasadas na Estética da Recepção, ser possível repensarmos nossas práticas em 

sala de aula, principalmente no que se refere aos conteúdos de Literatura, e que 

busquemos novos encaminhamentos metodológicos para que o aluno atinja o caráter 

emancipatório, que é em última análise, a função da educação.  
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