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APRESENTAÇÃO
Este livro procura refletir sobre a dinâmica da recepção tele-
visiva, estudando a microssérie Hoje é dia de Maria, produzida 
pela Rede Globo de Televisão e tem por objetivo geral promover 
inferências no processo de leitura da imagem, principalmente 
da leitura estética no contexto escolar, visando à formação 
de leitores visuais proficientes. É fruto de uma pesquisa 
desenvolvida com alunos da 3ª série do ensino médio em uma 
escola pública estadual, situada geograficamente na cidade 
de Natal-RN. O enquadre teórico parte dos pressupostos do 
sociointeracionismo cognitivista para entender a linguagem, 
ancorada nas ideias de Bakhtin (1992) e Vygotsky (1998), que 
nos possibilitaram entender a interação social; e a Teoria da 
Recepção Estética e do Efeito Estético com Jauss (1979) e Iser 
(1999), que proporcionaram a compreensão sobre a experiência 
estética, o efeito estético e a produção de sentido. 

A abordagem metodológica assume um viés qualita-
tivo de caráter interpretativista, dada pelos momentos de 
entrevistas, observação, questionário e de aplicação de um 
conjunto de atividades investigativas, tais como: exposição 
de temas introdutórios, veiculação de imagens e processo de 
mediação. Este trabalho é o resultado de uma pesquisa-ação, 
em um processo de intervenção pedagógica na escola. Com 
base nos resultados, verificamos que os recursos linguísticos 



interacionais mobilizados pelos interlocutores demonstraram 
a falta de repertório e conhecimento prévio sobre leitura de 
imagem, o que levou os alunos a fazerem inicialmente uma 
leitura superficial. 

Ficou evidente que os participantes da pesquisa des-
conheciam a proposta apresentada, mas, no decorrer dos 
encontros, foi possível perceber as suas transformações, 
pois os conceitos preestabelecidos foram, com o auxílio da 
mediação, reflexionados de forma que, ao final, o grupo se 
sentiu mais autônomo e seguro ao ler as imagens. A pesquisa 
ainda apontou dados significativos para que a escola desen-
volva novas metodologias de ensino da leitura televisual. 
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INTRODUÇÃO
Não são muitas as pesquisas dedicadas a qualificar ou diag-
nosticar a relação dos meios de comunicação com a escola, 
especialmente a televisão. Um dos fatores apontados refere-se 
ao fato de que alguns papéis que eram da escola se transferi-
ram para a TV e, ao perder espaço para a televisão, a escola 
se distanciou dos temas ligados à comunicação. Para que essa 
realidade mude, é preciso ampliar o diálogo e o debate entre 
essas duas áreas – Educação e Comunicação –, pois, na atuali-
dade, não há como desconsiderar a ação da mídia na formação 
dos alunos, dos professores e da escola enquanto instituição.

Compreendemos que a televisão deve entrar em sala de 
aula da mesma forma que entra em nossas casas, ou seja, é 
necessário assistir com o aluno e ensiná-lo a ler criticamente 
ao que ele e sua família têm acesso todos os dias, e não apenas 
levar para aula programas com conteúdos selecionados, de 
caráter científico, porque não é a isso que os alunos assistem 
em casa, na maioria das vezes. Assim, para que a escola não 
assuma uma postura artificial diante da televisão, é preciso 
que compreenda o seu conteúdo como um texto, como uma 
mensagem a ser lida.

Precisamos aprender a ver televisão, analisar seus 
programas e refletir sobre eles, ter o discernimento de que 
informar é recortar fragmentos da realidade, organizá-los 
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dentro de alguns critérios ou normas preestabelecidas e fazê-los 
chegar ao maior número de pessoas. O trabalho educativo se 
encaixa perfeitamente no trabalho de mostrar as contradições, 
desenvolver a visão crítica, sensibilizar a maioria para a trans-
parência nos meios de comunicação, das respostas ambíguas 
às respostas reais, formar cidadãos esclarecidos, com olhos 
abertos para uma sociedade melhor.

Temos de ter clareza para explicar a necessidade da 
utilização do conteúdo da televisão na sala de aula, pois sabe-
mos, de antemão, que quando os aprendizes chegam à escola 
já passaram muito tempo diante da TV e, com isso, criaram 
certo automatismo com relação aos programas. Por isso mesmo, 
precisamos saber aproveitar essa competência, ensinando-os 
a ler os programas que englobam, entre outros, os elementos 
visuais. A escola toma para si a necessidade de se voltar para 
a formação de leitores de telas, proporcionar o diálogo e a 
reflexão sobre as propostas artísticas recentes no campo da 
TV, do cinema, do vídeo, do computador. É a necessidade 
atual de uma educação estética que valoriza a efervescência 
da criação e das formas expressivas da contemporaneidade.

Foi, então, que decidimos estudar a TV como o objeto 
de leitura da imagem na escola. Propomos, neste trabalho, 
refletir sobre a dinâmica da recepção televisiva estudando 
a microssérie Hoje é dia de Maria, produzida pela Rede Globo 
de Televisão em janeiro de 2005, em uma adaptação do texto 
escrito por Carlos Alberto Sofredini. A obra para a televi-
são utilizou como base contos de Luís da Câmara Cascudo e 
Sílvio Romero e foi dirigida por Luís Fernando de Carvalho. 
Nossa proposta trata, então, de pensar o texto de ficção como 
estrutura de efeitos potenciais, que não é portadora de um 
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sentido transparente a ser colhido pelos receptores, mas é 
capaz de sugerir modos de leitura como obra aberta, lacunar, 
que ostenta virtualidades e sugestões de interpretação que 
nos encaminham à indicação de um percurso interpretativo. 

Ancorada nesse contexto e nos argumentos aqui apresen-
tados, temos como objetivo promover inferências no processo 
de leitura da imagem televisual em ambiente escolar, visando 
à formação de leitores proficientes. A partir desse objetivo, 
propomos ainda despertar nos alunos a importância que as 
imagens possuem como construtoras de significados; refletir 
sobre o sentido atribuído ao texto; desenvolver o gosto pela lei-
tura estética a partir da ancoragem de programas televisuais.

A escolha de Hoje é dia de Maria como corpus para a reali-
zação do trabalho justifica-se pelo valor artístico-literário que 
a microssérie detém e por ter sido um marco qualitativo na 
inovação da linguagem televisiva contemporânea, utilizando-se 
de recursos estéticos, técnicos e simbólicos para construir uma 
narrativa detentora de marcas expressivas da contemporanei-
dade. Dada a sua qualidade estética, com características que 
transcendem o senso comum, a microssérie apresenta uma 
densidade semântica que possivelmente promoveu conflitos 
de interpretação junto ao público receptor. 

Levando-se em conta que o contexto da comunicação 
atual é caracterizado por uma profusão de imagens transmi-
tindo as mais variadas mensagens, consideramos pertinente 
enfatizar a necessidade que o sujeito social tem de aprender 
a ler as imagens tanto no sentido estético quanto crítico. 
Portanto, optamos pela leitura da imagem por entender que 
a função de educar é produzir conhecimento, e não apenas de 
informar ou ilustrar; por percebê-la como um dos mecanismos 
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educativos presentes nas diferentes instâncias socioculturais; 
por compreender que a imagem precisa ser lida criticamente, o 
que implica aprender a apreciá-la, decodificá-la, interpretá-la e 
compreendê-la, estudando tanto a forma como ela é construída 
e opera em nossas vidas como o conteúdo que comunica em 
situações concretas.

Quanto aos participantes desta pesquisa, foram alunos 
da 3ª série do ensino médio de ambos os sexos, com faixa 
etária compreendida entre 17 a 51 anos de idade. Realizamos 
uma pesquisa-ação que traz, em seu pressuposto, a recon-
figuração do status estabelecido no cenário escolar em cujo 
contexto fizemos uma intervenção para verificar as respostas 
dos aprendizes. Como campo de pesquisa, selecionamos uma 
escola da rede pública estadual, situada geograficamente na 
cidade de Natal-RN.



DO LIVRO LITERÁRIO À 
TELA DA TV: ASPECTOS 

HISTÓRICOS DAS 
NARRATIVAS NA MÍDIA

O diálogo entre TV e literatura se acentuou, sobremaneira, 
após a intermediação dos processos tecnológicos. A literatura 
brasileira do século XX, além de seus próprios meios, modos e 
formas de expressão e circulação, teve, e tem, na televisão uma 
de suas veredas de veiculação mais frequente, mais atuante 
e mais polêmica. Muita polêmica pelos próprios elementos 
acerca da interação e dicotomia que sempre existiram em seu 
relacionamento, muitas vezes complexo e intenso.

Narrativas literárias e televisuais distinguem-se e, 
na maioria dos casos, contrastam-se. São sempre difíceis 
as transposições de uma para outra, pois as características 
intrínsecas do texto televisivo – originalidades, subjetividades, 
entrelinhas, elaborações – não encontram a mesma expressão 
na narrativa televisual. Não podemos negar que a televisão 
tenha procurado na aproximação com a literatura uma forma 
de consolidação, principalmente pelas adaptações de obras 
literárias para a tela.
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Optando pela modalidade narrativa, a televisão apro-
priou-se da literatura no que tange à parte significativa de 
contar histórias, tornando-se, de início, uma fiel substituta 
do folhetim romântico. Ademais, apesar de outras experi-
mentações, a narrativa continua a ser o traço hegemônico 
da TV. Daí a importância de adaptar para a televisão, meio 
reconhecidamente ligado à cultura de massa, obras como as 
de Machado de Assis, Guimarães Rosa, Graciliano Ramos e 
José de Alencar, nomes de relevo no panorama universal e 
nacional. Conforme percebemos, equivale trazer para a mídia 
televisiva o prestígio da grande arte, ou melhor, tornar a arte 
erudita acessível ao grande público. Não podemos negar que, 
principalmente em seus primórdios, a televisão parece ter 
buscado aproximação com a literatura como forma de legiti-
mar-se. Além das frequentes adaptações de obras literárias 
para a tela, tornou-se prática corrente naquele período, em 
particular, a contratação de escritores como roteiristas, que 
se tornaram contadores de muitas histórias que comoveram 
o público e garantiram o sucesso de vários empreendimentos, 
como as novelas.

As relações entre literatura e televisão não se limitam 
às adaptações do texto escrito para a tela. Percebemos outros 
pontos de encontro importantes, a incorporação de textos 
literários no discurso televisivo – esta a ocorrência maior – o 
processo de alusões literárias nos diálogos e citações implícitas 
e explícitas, visuais, orais ou escritas diretamente na tela, 
além das obras biográficas, algumas vezes retratando a vida 
de escritores.

Outro aspecto que consideramos fundamental enfatizar 
nessa relação é a valorização do texto literário sobre o discurso 
televisivo, sustentando ser muito comum entre os espectadores 



ADRIANO LOPES GOMES

MIRIAN MOEMA FILGUEIRA PINHEIRO

15

uma exigência de fidelidade ao livro da minissérie, telenovela 
ou seriado. A insistência na fidelidade da adaptação televisual 
à obra literária originária poderá resultar em julgamentos 
superficiais que acabam por valorizar a obra literária em detri-
mento da adaptação, sem uma reflexão mais profunda. Com 
isso, vimos que o conceito de “fidelidade” assume conotação 
crucial, tornando-se a questão principal na reflexão sobre o 
relacionamento entre literatura e televisão.

A questão acaba se tornando polêmica a ponto de a mais 
fiel das adaptações gerar o pior dos programas, do material 
literário escrito não funcionar na tela, por mais forte que seja 
a história original e melhor o roteirista. Os componentes de 
um grande romance podem ser impróprios para a realização 
de uma minissérie baseada nele, pois há especificidades que 
demarcam cada linguagem. Livro é livro, televisão é televisão.

O diferencial da literatura, ou melhor, do livro em relação 
à televisão consiste em contrapor-se à velocidade dos sistemas 
eletrônicos, devolvendo as pausas e o tempo necessários ao 
mergulho na imaginação. O livro é fixo, estável, enquanto a 
televisão é ultrarrápida, fora de controle. Porém, o livro sem-
pre coexistirá com a TV, com a multimídia e com a realidade 
virtual, pois a conjunção de atividades se consolida cada vez 
mais, notadamente em uma conjuntura econômica marcada 
por altíssima taxa de expansão dos conhecimentos científicos 
e de contínua renovação de sistemas e métodos produtivos.

Para que possamos estabelecer uma análise entre litera-
tura e televisão, necessário se faz que tenhamos conhecimento 
das diferenças entre os dois meios, de sua natureza produtiva. 
A diferença básica é aquela existente entre a comunicação 
verbal e a visual. A distinção entre os textos é baseada na 
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comparação entre uma imagem mental e uma imagem visual, 
entre a apreensão conceitual e a percepção direta, entre um 
meio fundamentalmente simbólico e um meio que trabalha 
com a realidade física.

Na televisão, a narrativa se faz em planos longos, médios 
e curtos, angulações e tomadas diferentes, utiliza mudanças 
de foco narrativo – recurso comum e genericamente usado na 
literatura. A narração corre veloz, fatos se dão e são relatados 
com grande velocidade, a ação é rápida e a passagem de tempo 
é invisível para o espectador – mas não para o leitor. Na maioria 
dos casos, os personagens são desenhados superficialmente, 
sem esmero e detalhamento descritivo comum à literatura, 
pois, na TV, o espectador vê. Os personagens são moldados, 
agem e são vistos na tela, prontos, sem necessitar de muita 
elaboração. Na literatura, tudo é escrito em conformidade 
com os métodos próprios e intrínsecos à escrita ficcional.

Isso posto, consideramos importante compreender o 
que é televisão, sua presença marcante na contemporaneidade 
como artefato social e cultural. A televisão, principalmente 
no Brasil, tem um caráter industrial e, consequentemente, 
comercial, que se viabiliza pela propaganda. Isso favorece o 
conceito que esse meio recebe de “formato espetacular”, o 
que não a impede de desempenhar um papel fundamental na 
cultura brasileira, via teledramaturgia.

A televisão chegou ao Brasil em 1950, cinco anos depois de 
consolidada em quase todos os países do mundo. Sua expansão 
aconteceu entre os anos de 1950 e 1960, em função dos recursos 
tecnológicos que favoreceram sua produção e garantiram seu 
sucesso. A TV Tupi, inaugurada em 18 de setembro de 1950, foi 
a primeira da América Latina e a quarta do mundo.
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Ortiz, Borelli e Ramos (1989) mostram, ainda, que na 
década de 1960 existiam 15 estações de TV, com destaque 
para a Tupi, que era, até então, a rede hegemônica. Nesse 
período, a televisão brasileira assumia, de fato, seu caráter 
comercial, disputando as verbas publicitárias. Entrava em 
cena o videoteipe, marcando presença com a apresentação de 
“Hamlet”, de Shakespeare. A primeira telenovela em capítulos 
diários era levada ao ar na TV Excelsior, com o nome: 2-5499 
ocupado. Em 1964, o Brasil vive o golpe militar e a TV Globo 
é inaugurada com o apoio financeiro do grupo Time-Life, que 
garantiu seu sucesso. Na década de 1970, a TV Globo se conso-
lida no mercado televisivo e, em 1980, com o fim da rede Tupi, 
já detém o monopólio na produção de telenovelas, alcançando 
índices de audiência imbatíveis.

Em 1963, começa a telenovela com presença diária, 
passando a ser o produto prioritário nas diferentes redes 
televisivas, totalizando 24 títulos apresentados naquele ano, 
o que nos permite adiantar que a telenovela é o programa 
preferencial do telespectador, conforme índices de audiência 
que variam entre 63% a 50%. É a partir de 1970 que a televisão 
invade os lares, principalmente pela ficção, mais especifica-
mente, da telenovela.

Diante dos dados expostos, constatamos que a ficção 
televisual e os formatos que dela nasceram – seriados, especiais 
e minisséries – desempenham um papel importante no con-
texto das manifestações culturais populares de massa, pelas 
características que as diferenciam da sua matriz folhetinesca 
francesa, americana e dos melodramas cubanos. O que pode-
mos conferir com tudo isso é que, analisar a televisão, como 
as imagens são entendidas e até incorporadas pelas pessoas, 
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constitui uma tarefa permanente, se queremos compreender 
o tempo presente, a cultura em que vivemos.

No entanto, é interessante perceber o que são hoje os 
nossos modos de ver, olhar e contemplar as imagens. Partindo 
do pressuposto de que as obras imagéticas de certa forma 
“nos olham” e nos convidam a olhá-las, parece que, ao fechar 
os nossos olhos diante delas, veremos o quanto o ato de ver 
nos remete a uma série de lembranças, sentimentos, desejos, 
fantasias, em uma sensação que nos leva a acreditar que essas 
imagens nos olham, nos perseguem, nos provocam, produzem 
algo em nós. Essa relação revela para nós uma série de olhares 
de pessoas concretas – roteiristas, diretores, produtores, atores 
que também nos olham, provocam-nos, justamente porque é 
possível enxergar muito do que somos ou do que não somos.

Nossa experiência com os diferentes artefatos culturais 
– filmes, peças de teatro, programas de televisão – diz respeito 
a um aprendizado muito específico de que devemos nos olhar 
naquilo que olhamos e de pensar sobre o que foi visto, o que 
se tornou de alguma forma visível. Entendemos “visível” em 
um sentido amplo, que inclui não somente a obra que foi 
produzida e captada através dos aparelhos de TV, em nossas 
casas, mas também um conjunto de significações construídas 
por essas imagens, sons e textos.

Dito isso, consideramos interessante enfocar o que 
entendemos como televisão. Como aponta Machado (2000),

Televisão é um termo muito amplo, que se aplica a uma 

gama imensa de possibilidades de produção, distribuição e 

consumo de imagens e sons eletrônicos: compreende desde 

aquilo que ocorre nas grandes redes comerciais, estatais 
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e intermediárias, sejam elas nacionais ou internacionais, 

abertas ou pagas, até o que acontece nas pequenas emissoras 

locais de baixo alcance, ou o que é produzido por produtores 

independentes e por grupos de intervenção em canais de 

acesso público. Para falar de televisão, é preciso definir o 

corpus, ou seja, o conjunto de experiências que definem o 

que estamos justamente chamando de televisão (MACHADO, 

2000, p. 19-20). 

A televisão, podemos dizer, opera como um meio de 
comunicação, de linguagem específica, que tem, de uma forma 
ou de outra, participação na formação das pessoas, e age 
como um processador daquilo que ocorre no tecido social, de 
tal maneira que “tudo” que passar por ela deve ser narrado, 
mostrado e significado. É parte integrante e fundamental nos 
processos de produção, circulação, significação e sentidos, os 
quais estão submetidos a modos de ser, modos de pensar, de 
conhecer o mundo e se relacionar com a vida.

Nesse sentido, podemos dizer que a TV seria um lugar de 
aprendizagens diversas, visto que aprendemos com ela desde 
formas de olhar até modos de estabelecer nossas relações 
sociais. Estamos falando em modos de existência narrados a 
partir das imagens que, sob nossa ótica, têm uma influência 
significativa na vida das pessoas, uma vez que interpelam, 
orientam, pautam o cotidiano de milhões de brasileiros, ou 
seja, participam da produção de sua identidade cultural.

A televisão, na condição de meio de comunicação social, 
de uma linguagem audiovisual específica ou na condição de 
um simples aparelho que manuseamos, detém poder sobre as 
pessoas, mais enfaticamente, na constituição do sujeito con-
temporâneo. Podemos dizer que a TV, ou seja, todo o complexo 
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aparato cultural e econômico – de produção, circulação e 
consumo de imagens, sons, informações, publicidade e diver-
timentos –, integram e fundamentam a produção e circulação 
de significações e sentidos.

Chamamos a atenção para o fato de que essa presença 
da TV na vida cotidiana tem importantes repercussões nas 
práticas escolares, na medida em que as crianças, os jovens e 
adultos de todas as camadas sociais aprendem modos de ser e 
estar no mundo nesse espaço cultural. Isso nos leva a pensar 
sobre as transformações sociais em função da existência da 
TV. Referimo-nos a uma quase “necessidade” de que grandes 
acontecimentos existam, de certo modo, porque são ou serão 
mostrados pela TV, pois a “realidade”, ou os espectadores, assim 
o esperam. Esses fatos passam a ser formatados, transformados, 
exclusivamente para serem exibidos na tela da TV. 

Isso nos leva a perceber a existência de um confronto 
entre a “vida real” e a “vida da TV”, que parecem, cada vez 
mais, fundir-se. Uma invade a outra, criando novos problemas, 
especialmente para a educação das novas gerações, o que, 
na nossa concepção, são problemas sérios e desafiantes de 
uma ordem educacional escolar já fragilizada. O modelo de 
televisão que temos no Brasil permite que se produza, a partir 
dos programas veiculados, uma espécie de unificação do país 
no plano imaginário.

Dado o alcance de questões como essa é que podemos 
dizer que as atividades relacionadas à expressão ou à comu-
nicação de sentidos e à produção de significados constituem 
parte integrante do que estamos vivendo hoje: uma revolução 
cultural, entendendo cultura como um conjunto complexo e 
diferenciado de significações relativas aos vários setores da 
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vida, dos grupos sociais e das sociedades. Estamos falando de 
cultura como um campo específico, qual seja o da produção 
histórica e social de significações.

O conceito de texto, dentro das ciências da linguagem, 
baseia-se na sua relação dialógica com o discurso. O discurso, 
entendido como a linguagem posta em ação pelo escritor ou 
realizador de produtos televisuais; e o texto, constituindo o 
espaço da semiose realizada, na qual o receptor desvenda o 
dizer do emissor, por meio da leitura no literário e da aprecia-
ção ou fruição no televisual. Dentro de tal contexto, a obra só 
seria completa, acabada, quando lida, apreciada, reorganizada 
e decodificada pelo receptor.

Ademais, as relações entre literatura e televisão são com-
plexas e se caracterizam, sobretudo, pela intertextualidade. No 
tecido dessa relação, conseguimos visualizar que esse elemento 
adquire, a nosso ver, uma importância esclarecedora para o 
entendimento dessa interseção. Por meio da intertextualidade, 
colocamos em suas histórias, personagens de textos oriundos 
de outros meios de comunicação, efetuamos, na verdade, um 
diálogo entre textos. 

A partir das considerações feitas, podemos entender 
a origem do termo intertextualidade, que remete, imediata-
mente, à sua etimologia: interposição intermediária, interação, 
entre textualidade – qualidade daquilo que é relativo ao texto, 
que está em um texto. Pressupomos que intertextualidade 
abarque a ideia de um ou vários textos que se colocam no meio 
de outros, interagindo, de alguma forma, entre si.

Nesse processo, os mecanismos intertextuais utilizados 
na criação de programas de ficção seriada brasileira são infini-
tamente mais vorazes, plurais, abarcadores e transformadores 
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do que na maioria das obras literárias. Tais mecanismos 
ocorrem, preferencialmente, nas telenovelas. Nada escapa à 
voracidade criativa da televisão: referências, alusões, citações, 
em suma, cada um dos formatos torna-se uma verdadeira 
recriação de todas as características do gênero de base na 
criação intertextual.

A intertextualidade na televisão vem confirmar o que 
Barthes (apud FIORINI, 2006, p. 13) defende: “todo texto é um 
intertexto; outros textos estão presentes nele, em níveis mais 
ou menos reconhecíveis”. A intertextualidade é a maneira 
real da construção do texto. Para tanto, é oportuno lembrar 
que a intertextualidade se manifesta pela relação dialógica 
entre textos, que pode ocorrer por alusão, imitação, citação 
inversão e outros procedimentos.

A intertextualidade consiste em importante recurso de 
linguagem que evidencia o caráter multifacetado e dialógico 
do discurso. Ao falar sobre intertextualidade, convém lembrar 
o conceito basilar do pensamento bakhtiniano, o dialogismo, 
princípio constitutivo da linguagem do qual se derivam duas 
noções: o diálogo entre interlocutores e o diálogo entre textos, 
o que nos interessa para compreender o relacionamento entre 
literatura e televisão.

Partindo da noção de televisão como gênero discursivo e 
como discurso essencialmente criativo, consideramos que, em seu 
processo de produção, os realizadores utilizam os mais variados 
métodos de criação, principalmente em se tratando de ficção. 
Entre eles, destaca-se a intertextualidade como ferramenta 
criativa dos textos/programas. Como o texto é manifestação não 
só de ordem verbal mas ainda de qualquer natureza semiótica, 
a intertextualidade ocorre, também, nas imagens.
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Em se tratando de televisão, isso é frequentemente 
observado, uma vez que os produtores empregam a técnica da 
colagem como ferramenta de criação. Colocando e sobrepondo 
imagens e palavras, os artistas transfiguram sentidos, criando 
novas imagens, novos textos. Isso nos leva a observar, no texto 
televisivo, a inscrição de outros textos circulantes, às vezes 
reconhecíveis pelo espectador.

Além disso, o cruzamento dos textos só é possível ser 
verificado se o indivíduo for preparado, possuir leitura sufi-
ciente para perceber as relações intertextuais, do contrário, 
passarão despercebidas. Acredita-se, portanto, no conhe-
cimento prévio do leitor. Daí a importância de possibilitar 
ao público o contato com diferentes gêneros textuais que 
circulam na sociedade, a fim de que possa perceber o uso dos 
recursos intertextuais, para posteriormente tecer uma rede 
de significações.

Nesse sentido, a produção para televisão da obra literária 
Hoje é dia de Maria, utilizando uma estética e uma concepção 
televisiva, é um exemplo dessa nova condição que mescla 
literatura e televisão, adquirindo um novo significado no meio. 
A microssérie é intertextual por si própria: mistura obras 
medievais com o folclore nordestino, cordel, filosofia, poemas 
e linguagem lírica e oral. Segundo seu diretor, Luiz Fernando 
Carvalho, “a literatura é um universo amplo que dá margem a 
mil interpretações, por isso a importância de levá-la às telas 
grandes e pequenas”1. O diretor agrega à obra elementos 
visuais e sonoros que corroboram a narrativa literária. Não 
é apenas o livro que serve de referência para a criação, mas 

1  Fragmento extraído do encarte que acompanha o DVD da 
microssérie Hoje é dia de Maria.
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vários outros elementos do contexto: geografias e imaginários 
tornam-se textos importantes para a obra. As artes plásticas, 
o folclore e as músicas são também explorados constituindo 
uma multiplicidade de referências culturais que resultam em 
figurino, cenários e trilha híbrida.

Com isso, a microssérie torna-se intertextual, polifônica, 
no sentido bakhtiniano do termo, uma vez que acompanha 
a pluralidade de textos e vozes do romance em constante 
transformação. A produção da obra rompe com a narrativa 
realista, dominante da TV Globo, e apresenta elementos visuais 
das linguagens cinematográfica e teatral.



ESTÉTICA DA 
RECEPÇÃO EM SUAS 

BASES CONCEITUAIS
A fundamentação teórica da estética da recepção é essencial para 
investigarmos o processo de leitura das imagens televisivas na 
escola. Entendemos as imagens como texto, ou seja, uma trama, 
uma rede que emana sentido, cujo código, em vez de palavras, 
utiliza-se dos elementos visuais como estruturas significantes. 
Então, podemos pensar no espectador de uma obra imagética 
como um leitor. Para isso, apoiamo-nos, como ênfase teórica, na 
estética da recepção e do efeito – Hans Robert Jauss e Wolfgang 
Iser (2000) –, teoria da literatura da Escola de Constanza, que 
surge da confluência da Poética e da Hermenêutica. 

A teoria lançada por Jauss no início da década de 1960 
postula a ideia de que o texto é atualizado pelo leitor, ou seja, 
é o processo de recepção e efeito de uma obra que instaura 
o significado. A obra é, então, mutável, e as leituras diferem 
em cada tempo e lugar em que são lidas. No entanto, o autor 
esclarece que não é necessário se aprofundar na subjetividade 
do leitor para encontrar o tipo de recepção de uma obra em 
um determinado tempo histórico, pois cada obra, no momento 
de sua produção, traz o olhar de seu tempo.  A obra determina 
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a recepção, cada leitor pode reagir, conforme seu repertório, 
individualmente ao texto. Contudo, o ato de leitura é social. 

Contrapondo-se às concepções teóricas clássicas, mas, 
ao mesmo tempo, apropriando-se de suas contribuições, Jauss 
(1994) concebe a relação entre leitor e literatura baseando-se 
no seu caráter estético e histórico. O valor estético, para o 
autor, pode ser comprovado por meio da comparação com 
outras leituras; o valor histórico, com base na compreensão 
da recepção de uma obra a partir de sua publicação, assim 
como pela recepção do público ao longo do tempo. 

Jauss (1994) apresenta os fundamentos de sua teoria 
sobre a recepção a partir de sete teses. Acerca delas, segundo 
Zilberman (1989), as quatro primeiras apresentam caracte-
rísticas de premissa e as três últimas apontam para a ação. 
A primeira tese formulada por Jauss (1994) diz respeito à 
historicidade da literatura, que não se relaciona à sucessão de 
fatos literários, mas ao diálogo estabelecido entre a obra e o 
leitor. Sobre esse aspecto, Zilberman (1989, p. 33) posiciona-se 
afirmando que “a relação dialógica entre o leitor e o texto é o 
fato primordial da literatura, e não o rol dos eventos artísticos 
de um período”. A historicidade coincide, portanto, com a 
atualização da obra literária. 

Na segunda, Jauss (1994) diz que o saber prévio de um 
público, ou o seu horizonte de expectativas, determina a recep-
ção, e a disposição desse público está acima da compreensão 
subjetiva do leitor. Nessa direção, o novo, apresentado pela 
literatura, dialoga com as experiências que o leitor possui. A 
nova obra suscita expectativas, desperta lembranças e “conduz 
o leitor a uma determinada postura emocional e, com isso, 
antecipa um horizonte geral da compreensão” (JAUSS, 1994, p. 
28). Sendo assim, a recepção se torna um fato social e histórico. 
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O conceito de horizonte de expectativas é um dos pos-
tulados básicos da teoria de Jauss (1994) e engloba o limite do 
que é visível e está sujeito a alterações e mudanças, conforme 
as expectativas do leitor. Esse elemento é responsável pela 
primeira reação do leitor à obra, porque se encontra na cons-
ciência individual como um saber construído socialmente. 

O terceiro postulado trata do valor estético de uma obra. 
Esse vem da possibilidade de a obra provocar, no leitor, uma 
percepção estética, principalmente se essa percepção rompe 
com o usual. Segundo o teórico, o texto pode satisfazer o 
horizonte de expectativas do leitor ou provocar estranhamento 
e até o rompimento desse horizonte, em maior ou menor grau, 
levando-o a uma nova percepção da realidade. A distância 
entre as expectativas do leitor e suas realizações é denomi-
nada de “distância estética” e determina o “caráter artístico 
de uma obra literária” (JAUSS, 1994, p. 31). Como o horizonte 
de expectativas varia no decorrer do tempo, uma obra, que 
em um determinado tempo surpreendeu pela novidade, pode 
tornar-se comum e sem grandes atrativos para outros leitores. 
Por isso, o autor entende que as grandes obras são aquelas que 
conseguem provocar o leitor de todas as épocas, permitindo 
novas leituras em cada momento histórico. 

Na quarta tese, Jauss (1994) propõe examinar as relações 
do texto com a época de sua publicação, de modo a averiguar o 
horizonte de expectativas do leitor de então e quais as neces-
sidades desse público a obra atendeu. Dessa maneira, por meio 
da releitura e do diálogo com a primeira época, a história da 
literatura recupera a historicidade do texto literário. Assim, o 
modelo proposto por Jauss, liberta a literatura do confinamento 
das obras de um determinado período. 
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As três teses finais apresentam uma metodologia por 
meio da qual Jauss (1994) prevê o estudo da obra literária, 
enfatizando os aspectos diacrônico e sincrônico, relacionados 
com a literatura e a vida. O diacrônico diz respeito à recepção 
da obra literária ao longo do tempo e deve ser analisado não 
somente no momento da leitura mas também no diálogo com 
as leituras anteriores. Esse aspecto revela que o valor da 
obra literária transcende à época de sua aparição e o novo 
não é apenas uma categoria estética mas também histórica, 
porquanto conduz à análise. Desse modo, o sincrônico busca 
um ponto de articulação entre as obras produzidas na mesma 
época e que provocaram rupturas e novos rumos da literatura. 

Diante do exposto, podemos observar que a estética da 
recepção é o diálogo entre diacronia e sincronia no processo 
de compreensão total da obra, sendo que a historicidade da 
literatura revela-se nos pontos de intersecção entre elas. 

A experiência literária não deve ser pensada apenas por meio 

do aspecto diacrônico, não se devendo confrontar somente 

os horizontes de expectativas de um mesmo texto através do 

tempo, mas verificar as relações que se estabelecem entre os 

horizontes de expectativas de diferentes obras simultâneas 

(AGUIAR, 1996, p. 29). 

A relação literatura e vida, apresentada na sétima tese 
de Jauss, pressupõe uma função social para a criação literária, 
pois, em virtude de seu caráter emancipador, abre novos cami-
nhos para o leitor no âmbito da experiência estética. O fato de 
o leitor conseguir, por meio da literatura, visualizar aspectos 
de sua vida cotidiana de modo diferenciado, é justamente o 
que provoca a experiência estética. 
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A experiência estética, segundo Jauss (1979, p. 47), tor-
na-se emancipadora na medida em que abarca três atividades 
primordiais que, embora distintas, relacionam-se entre si: 
poiesis, aisthesis e katharsis. A poiesis compreende o prazer 
do leitor ao sentir-se coautor da obra literária; a aisthesis, o 
prazer estético advindo de uma nova percepção da realidade, 
proporcionada pelo conhecimento adquirido por meio da 
literatura; e a katharsis é o prazer proveniente da recepção, 
que proporciona tanto a liberação quanto a transformação 
das convicções do leitor, conduzindo-o para novas maneiras 
de pensar e agir sobre o mundo. 

Quando direcionamos a ideia da poiesis para Hoje é dia 
de Maria, observamos que esse plano se realiza quando o 
espectador reage positivamente à obra, revelando sinais de 
compreensão. E é exatamente nesse momento que ocorre 
a função comunicacional da obra. O espectador expressa o 
prazer alcançado ao sentir-se coautor da obra, sente-se diante 
de uma realidade que, de certa forma, conhece. 

O plano da aisthesis, que diz respeito ao efeito provocado 
pela obra de arte, em Hoje é dia de Maria, configura-se na reação 
do público quanto às inovações estéticas trazidas em sua estru-
tura narrativa, espelhando as reações do espectador diante do 
diferente, que não precisa coincidir, necessariamente, com o 
novo. O público, acostumado à percepção de textos televisivos 
viciados, vê-se provocado a manifestar-se. 

Por sua vez, o plano da katharsis, que corresponde à expe-
riência comunicativa fundamental da obra de arte, revela-se 
em Hoje é dia de Maria quando permite ao espectador enxergar 
mais amplamente as questões relacionadas à cultura popular, 
estimulando-o a posicionar-se, transformando as convicções 
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que possuía anteriormente. Essas reações, a nosso ver, não 
dependem do arbítrio pessoal, mas das sugestões emitidas pela 
obra, explicando, assim, a função basicamente mobilizadora 
da catarse, que ocorre na experiência estética, ao contato 
com a obra de arte. Isso nos leva a ventilar a possibilidade de 
concretização da experiência estética por parte do espectador 
de Hoje é dia de Maria, pela identificação com a temática recriada 
pela obra e por seu conteúdo. 

A partir da experiência estética, o leitor, segundo Aguiar 
(1996, p. 29), é levado a “sentir e saber que seu horizonte indi-
vidual, moldado à luz da sociedade e de seu tempo, mede-se 
com o horizonte da obra”, e que esse encontro lhe proporciona 
mais conhecimento do mundo e de si próprio. A experiência 
estética, portanto, compreende prazer e conhecimento e, 
por meio do diálogo entre texto e leitor, a obra literária atua 
sobre o público. 

Enquanto Jauss centraliza seus estudos na fenomenolo-
gia da resposta pública ao texto, o teórico alemão Iser (1996) 
busca respostas para suas indagações no ato individual da 
leitura. Nesse caso, a concepção teórica elaborada por Iser 
(1996) tem sua origem nos estudos de Roman Ingarden (1979) 
e, como o próprio nome diz, analisa os efeitos da obra literária 
provocados no leitor, por meio da leitura. Iser privilegia a 
experiência da leitura de textos como uma maneira de elevar a 
consciência ativamente, realçando o seu papel na investigação 
de significados. 

Nos estudos de Ingarden (1979), a atuação do leitor era 
limitada, restringindo-o a um mero preenchedor ou seguidor 
de instruções. Já a proposta de Iser é mais liberal e concede ao 
leitor mais participação no texto, possibilitando-lhe concretizar 
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a obra por meio de várias interpretações. O autor formula a tese 
de que o texto é um dispositivo a partir do qual o leitor constrói 
suas representações. A qualidade estética de uma obra literária, 
para Iser (1979), está na estrutura de realização do texto e na 
forma como ele se organiza, pois são as estruturas textuais que 
proporcionam ao leitor experiências reais de leitura. 

Para Iser (1996), o verdadeiro objeto literário não é o 
texto objetivo e nem a experiência subjetiva, mas a interação 
entre ambos. A interação texto-leitor requer do leitor ativi-
dades imaginativas e perceptivas, gerando um efeito estético. 
Isso não quer dizer que cada leitor possa tirar a conclusão que 
desejar, pois a estrutura do texto, como instrução, orienta a 
leitura. “O leitor nunca retirará do texto a certeza explícita 
de que sua compreensão é justa” (ISER, 1996, p. 87). A comu-
nicação entre o texto e o leitor ocorre por meio do diálogo, 
pois, o “texto ficcional deve ser visto como comunicação, 
enquanto a leitura se apresenta como uma relação dialógica” 
(ISER, 1996, p. 123). 

Em relação à continuidade e ao deslocamento da obra 
literária em épocas distintas, Iser (1996) se apoia em Jauss 
(1994) ao argumentar que os textos não se comunicam apenas 
com os leitores contemporâneos, mas, ao longo do tempo, 
dialogam com outros públicos sem perder seu aspecto ino-
vador, assumindo formas diferentes conforme o repertório 
desse novo público. 

Uma das principais premissas teóricas de Iser (1996) 
é o leitor implícito, entendido como uma estrutura textual 
que oferece pistas sobre a conduta da leitura. Tal leitor só 
existe na medida em que o texto determina sua existência e as 
experiências processadas no ato da leitura, são transferências 
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das estruturas imanentes ao texto. A partir dessa concepção, 
o leitor passa a ser percebido como uma estrutura textual 
– leitor implícito – e como ato estruturado – a leitura real. 
Como não possui existência real, o leitor implícito emerge 
das estruturas textuais, na medida em que reivindicam sua 
participação. Assim sendo, a criação literária, com base na 
sua organização textual, antecipa os efeitos previstos sobre 
o leitor. Porém, os princípios de seleção que possibilitam a 
atualização do texto são particulares a cada leitor. 

Aguiar (1996), reportando-se a Iser, aponta dois polos 
distintos na obra literária: o artístico que se refere à obra criada 
pelo artista, e o polo estético, cuja realização é levada a efeito 
pela atividade do leitor. “O processo de leitura define-se como 
a concretização do objeto artístico, a obra, em objeto estético, 
o texto” (AGUIAR 1996, p. 29). A partir daí podemos definir o 
leitor como uma função transformadora, pois, devido à sua 
ação, a obra literária deixa de ser simples artefato artístico 
para tornar-se objeto estético. 

Nesse cenário, a teoria do efeito estético proposta por 
Iser (1979) compõe um quadro de categorias capaz de descrever 
o próprio mecanismo pelo qual se processa a leitura. Trata-se 
de uma teoria que possibilita a escrita crítica sintonizada com 
o compasso da própria criação artística; um percurso feito 
pelo leitor que, ao acompanhar o texto, vai formando seu 
entendimento. Iser se preocupa com o leitor em particular, 
pois, para ele, o leitor é pressuposto do texto. Logo, o autor 
tenta vislumbrar como um texto literário direciona a leitura 
do leitor e como ele reage cognitivamente aos percursos 
impostos pelo texto. 
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Sabemos, portanto, que um texto literário só consegue 
desenvolver seu efeito quando é lido e que a descrição desse 
efeito coincide com uma análise do processo de leitura. O efeito 
não deve ser concebido, nem como decorrente exclusivamente 
do texto, nem do comportamento do leitor. O texto constitui 
um potencial de efeito, que é atualizado no processo de leitura. 
O efeito estético será, por conseguinte, analisado em um 
movimento dialético, que compreende autor, texto e leitor. 

O sentido do texto é, assim, apenas imaginável na experi-
ência do leitor, que busca correspondência entre seu ponto de 
vista e o da estrutura da obra. Então, acontece o preenchimento 
dos pontos de indeterminação durante a recepção da obra. 

Dessa maneira, a ideia de leitor implícito é de grande 
relevância no desenvolvimento da leitura estética, pois, aliada 
aos estímulos produzidos no imaginário do leitor, incita-o a 
assumir um papel ativo na construção do texto. Nesse sentido, 
afirma Iser “a relação entre texto e leitor se atualiza porque 
o leitor insere no processo da leitura as informações sobre 
os efeitos nele provocados; em consequência, essa relação 
se desenvolve como um processo constante de realizações” 
(ISER, 1996, p. 127).

O papel que o leitor assume passa, então, a ter uma 
importância crucial no ato de leitura, porque, além de ser 
provocado pelos elementos estruturais do texto, o leitor elabora 
essas lacunas em um nível subjetivo. A estética da recepção 
contempla, assim, a ideia de que as condições de apreensão 
baseiam-se em dois planos: o primeiro, são as indicações for-
necidas pela estrutura do texto; o segundo, é o caminho que o 
leitor faz baseado em seus horizontes, na sua compreensão da 
estratégia e nas suas seleções para que o texto ganhe “vida”. 
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Durante a leitura, o leitor utiliza estratégias de seleção 
por meio das quais confronta suas expectativas com as do texto. 
As estratégias são responsáveis pela organização do repertório, 
por meio das perspectivas do narrador, dos personagens e do 
próprio enredo. 

O conceito de perspectividade abordado por Iser (1996) 
é fundamental para que se compreenda a relação texto/leitor. 
De acordo com o autor, o texto é um sistema perspectivístico, 
em que os elementos textuais são selecionados a partir das 
estratégias e dos combinados por meio do repertório. O texto 
oferece diferentes visões do objeto, por meio dos vários pontos 
de vista apresentados, porque, segundo Iser, “cada perspec-
tiva 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. 179).

Para Iser, a perspectividade interna do texto possui 
uma estrutura, que ele denomina de estrutura de tema e 
horizonte. Essa estrutura é responsável pela condução do ato 
de leitura, uma vez que o leitor, não sendo capaz de abarcar 
todas as perspectivas imanentes, escolhe entre uma e outra. 

Durante a leitura, as perspectivas do leitor podem diver-
gir da obra, o que ocasiona uma fusão dos horizontes de ambos, 
conduzindo o leitor à reflexão sobre suas concepções de vida e 
visão de mundo. Isso faz com que, diz Iser, “a leitura se torne 
uma comunicação efetiva, um diálogo a partir do qual o leitor 
exerce sua atividade produtiva” (ISER, 1996, p. 10). 

Como vimos, as ideias de Jauss (1994), por meio da estética 
da recepção, contribuíram para a reformulação das questões 
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literárias de caráter estético e historiográfico, atribuindo ao 
leitor, como entidade coletiva, a tarefa de estabelecer os parâ-
metros da recepção de cada época. 

Por sua vez, a teoria do efeito elaborada por Iser (1996) 
apresenta contribuições relevantes aos estudos literários, 
pois enxerga a leitura como um processo de comunicação, 
um diálogo de vozes que se entrecruzam  no ato da leitura: a 
do autor, do texto e do leitor. As duas vertentes concebem a 
literatura como provocação, na medida em que conduzem o 
leitor à busca de novos sentidos. 

Ademais, a leitura de uma obra de arte constitui uma 
tarefa bastante difícil. Adentramos, assim, em uma questão 
extremamente complexa e polêmica, que é a estética. Qual 
o domínio do estético? Devemos concebê-lo como um tipo 
especial de prazer ou como um tipo especial de experiência, 
um tipo especial de juízo, um tipo especial de atitude perante 
o mundo, ou um tipo especial de qualidade? Todas essas opções 
foram exploradas. 

O termo “estética” deriva da palavra grega aisthesis, 
que significa “percepção”. Nesse contexto, o filósofo alemão 
Alexandre Baumgarden introduziu o termo em 1735 para se 
referir à ciência da percepção sensorial, tendo sido concebido 
para contrastar com a lógica, a ciência do intelecto e, desde 
então, o termo “estética” tem mantido essa conotação de ter 
uma relação com o que é discriminável perceptivamente. 

A estética procura compreender as emoções, as ideias e 
os juízos que são despertados ao se observar uma obra de arte. 
É natural vê-la envolvida nas questões sobre a natureza da 
arte, suas causas, seus objetivos, seus meios de expressão, sua 



A LEITURA DA IMAGEM NA TV

36

relação com a esfera emocional de quem a produz. Ela deriva de 
intenções instigantes, simbólicas, o entendimento do conteúdo 
da produção artística, do significado do prazer estético. 

A questão da estética é atraente e, ao mesmo tempo, 
dispersa na sua proposta de determinar os valores da arte que 
inúmeros pensadores e artistas preocuparam-se em examinar. 
De certa forma, predomina uma ideia de intermediação, ou seja, 
a estética seria uma manifestação emocional que se colocaria 
entre as impressões sensíveis e a razão. Coloca-se entre duas 
formas basilares do conhecimento: o sensível e o inteligível. 
A estética trabalha, sobretudo, com o exame da fruição a que 
a obra conduz aquele que entra em contato com ela. 

A compreensão da estética remonta à antiguidade clás-
sica, mais especificamente às obras de Platão, em particular, 
seus diálogos em O Banquete, que destacam a preocupação 
com o espaço que a beleza ocupa entre as coisas do mundo. 
Nesse sentido, o livro A esthetica, do filósofo alemão Alexander 
Baumgarten, elaborado entre 1750 e 1758, contribuiu para que 
esse ramo da filosofia adquirisse independência, distinguin-
do-se da metafísica, da lógica e da ética. 

O prazer estético, ou seja, a capacidade do homem 
em sentir prazer com o belo, é uma busca incessante do ser 
humano. Essa dimensão está presente nos diferentes períodos 
da história e se expressa de diversas formas, seja no universo 
das produções artísticas e culturais, seja dentro das ações 
das experiências humanas. Na concretização do desejo de 
experienciar esteticamente o mundo, o homem descobriu 
as múltiplas possibilidades de sua realização nas formas de 
percepção e de linguagens. 
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A experiência estética não se esgota nem na cognição, 
aisthesis, nem em um reconhecimento perceptivo, anamnesis. O 
espectador pode ser afetado pela ação, dando vazão às próprias 
paixões despertadas, experimentando a katharsis. A mimesis, 
para Aristóteles, tem um sentido positivo. 

Com isso, vimos que há prazer, tanto na criação como 
na apreciação, pois, a arte não imita o mundo sensível, mas 
o mundo do espírito humano. No conhecimento e na arte, o 
homem encontra maneiras de simbolizar, buscando diferentes 
formas de apropriar-se do mundo. Aristóteles apresenta uma 
ponte entre o conhecer e o fazer: a imitação. Essa visão de 
Aristóteles difere da ideia de Platão de que a cópia é inútil e, 
por isso, torna-se noviça, por tratar-se da sombra que só nos 
revela ilusões. Aristóteles resgata a importância da arte e do 
prazer estético para o desenvolvimento humano, tanto pela 
mimesis quanto pela tragédia, apresentando uma abordagem 
psicológica inédita. 

Ainda sobre o prazer estético, Jauss (1979) diz que a 
diferenciação entre uso e prazer feita por Santo Agostinho 
contribuiu para a reafirmação da experiência estética. Ao falar 
sobre “o prazer dos olhos”, em “Confissões”, o autor ratifica o 
uso dos sentidos para o prazer e para a curiosidade, fazendo, 
portanto, uma divisão do bom uso dos sentidos, voltado para 
Deus, e o mau uso do prazer dos sentidos, voltado para o 
mundo. E, finalmente, no último ponto, Jauss se refere ao 
elogio realizado pelo sofista Górgias a Helena, demonstrando o 
quanto valoriza a linguagem, especialmente a fala, e enfatiza o 
prazer estético provocado pelo discurso e a poesia. Górgias se 
interessa pela preparação do ouvinte de um discurso e no seu 
esforço para uma nova convicção. Na arte do discurso, pode 
aparecer o inacreditável e o desconhecido aos olhos do crente. 
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Sob esses pontos de vista, a estética da recepção toma 
como objeto de investigação o receptor. Isso exige dessa teoria 
uma nova concepção de leitor, que passa a assumir, então, um 
papel genuíno, imprescindível tanto para o conhecimento 
estético como para o conhecimento histórico: o papel de 
destinatário, a quem, primordialmente, a obra literária visa. 
Nesse sentido, dentro da teoria da recepção, Jauss tende para 
uma linha de estudo que privilegia a reconstrução histórica 
como cenário para a recepção do leitor. 

Nosso interesse visa também rastrear os aspectos rela-
cionados à interação texto-leitor postulados pela teoria da 
recepção e do efeito, para avaliar de que maneira o texto 
televisivo Hoje é dia de Maria, na interlocução com o público 
leitor, deve ser interpretado. Hoje é dia de Maria, por ser um 
texto altamente complexo, principalmente pelos aspectos 
estruturais que conformam a história, exige uma intensa 
participação do leitor no preenchimento dos espaços vazios. 
A percepção dos diferentes níveis de leitura pressupõe um 
repertório anterior por parte do leitor. 

Para a estética da recepção, o leitor é importante porque 
é o sujeito agente na leitura da obra literária. É ele quem capta, 
na obra, o que o autor “deseja” transmitir. O autor, por sua vez, 
quando cria, envolve-se com o tema que interessa ao leitor e 
seus personagens para expor ideologias em sua obra, ou seja, 
ele sofre influência do meio social de sua época. 

Os teóricos da estética da recepção consideram o lei-
tor como o receptor capaz de reconstruir o significado de 
um texto ficcional. Nessa perspectiva, Iser (1999) defende 
a interação do texto com o leitor e aponta que o “papel do 
leitor resulta da interação de perspectivas e se desenvolve 
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na atividade orientada da leitura” (ISER, 1999, p. 72). Essa 
interação é condição, segundo Iser (1999, p. 75), do processo 
de comunicação entre o texto literário e o leitor, pois é por 
meio dele que a obra se comunica. 

Para Iser (1999), o texto literário contém “vazios” que, 
durante o ato de leitura, levam o leitor a decifrá-los. Essas 
situações implícitas são fundamentais no processo de inte-
ração, pois representam as quedas nas conexões textuais e 
apontam ao leitor quais segmentos devem ser conectados de 
acordo com o seu ponto de vista. O preenchimento dessas 
lacunas é um ato comunicativo que se concretiza na interação 
do leitor com o texto, sendo ela a reação ou a resposta que 
ocorre a partir da leitura. 

Além das possibilidades de sentido no texto, “os vazios” 
podem ampliar a própria atividade do leitor “que se utiliza do 
imaginário para captar o “não dado” (ISER, 1999, p. 79). Portanto, 
o leitor implícito descreve, na opinião de Iser, um processo de 
transferência em que as estruturas do texto são traduzidas em 
experiências de leitura, por meio de seus atos imaginativos. 
Iser descreve as etapas do processo de leitura, entendido por 
ele como comunicação, que surge da integração entre o polo 
estético do leitor, com o polo artístico da obra literária. 

A interação de Iser (1999) se coloca, também, no sentido 
da imbricação entre fictício e imaginário que passa pelas 
instâncias autor, texto e leitor, conferindo um caráter de comu-
nicação à literatura. É nessa relação triádica que a comunicação 
se torna mensurável, a partir do entendimento de que o texto 
não guarda sentido em si mesmo, e que alguém, por meio da 
leitura, precisa executar a tarefa da significação da obra. 
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Para Iser (1999), fictício e imaginário não podem ser 
definidos ontologicamente, e a única maneira de evidenciá-los 
é com base na interação entre eles, que permite reconhecer 
atributos tanto de um quanto de outro. Ambos são construtos 
ligados às disposições humanas, por existirem como experiên-
cias na vida cotidiana, quando se expressam na mentira, na ilu-
são, em uma vida imaginária, em devaneios ou em alucinações. 
Se o primeiro se caracteriza por ser intencional – a mentira é 
um exemplo –, o segundo se manifesta pela espontaneidade.

Para analisar Hoje é dia de Maria, é necessário montar 
um horizonte de expectativas, criado pelo público, a par-
tir da divulgação que a microssérie teve, do conhecimento 
das lendas e do folclore brasileiro e de referências a outras 
obras que remetam ao mesmo tema. Porém, um horizonte de 
expectativas não é criado apenas com elementos exteriores à 
obra em si – os cerca de 45 minutos por episódio. O gênero, o 
formato, o canal e o horário em que a microssérie é exibida 
indicam qual a proposta da obra e qual o público com o qual 
ela quer dialogar. 

Nesse caso, na medida em que essa microssérie é ana-
lisada em conjunto com as expectativas do leitor, delineia-se 
uma suposta pergunta: o que traz Hoje é dia de Maria ao seu 
público que ele ainda não saiba e não tenha visto? Talvez a 
resposta esteja na inovação de sua linguagem e no caráter que 
assumiu de superprodução, tornando-se a série de TV mais 
cara – 50 milhões de reais – da época – 2005 –, de acordo com o 
site globo.com2. O dinheiro gasto com a produção – exibida em 
comemoração aos 40 anos da Rede Globo –, cenários, figurinos, 

2 Dados coletados da Internet. Site www.globo.com. Acesso em: 10  

nov. 2009.
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caracterização dos atores, foi essencial para uma reconstrução 
impecável da realidade nordestina, evidenciada na ampla visão 
oferecida da cultura popular, exibindo personagens ricos e 
fascinantes do imaginário brasileiro. 

Para uma eficaz comunicabilidade entre produto e 
espectador, é necessária a construção de uma narrativa visual 
com certa peculiaridade, retratada no desejo do diretor Luiz 
Fernando de Carvalho de resgatar a infância pelo viés dos contos 
e da oralidade populares e por acreditar “em um patrimônio 
genético do Brasil, suas histórias, raças, línguas e seus sons”3.

Ademais, a estética usada na obra é composta pelo 
inconsciente brasileiro, conduzido delicadamente pelo fio 
da infância, com o cuidado de não ser regionalista. Sua marca 
principal é a ancestralidade, o que lhe permite imaginar mais 
que copiar, sentir mais que descrever e explicar. A ancestrali-
dade transpassa fronteiras e, assim, inexplicavelmente, como 
ela só, uniu João Cabral a Sevilha, João Gilberto ao jazz, Ariano 
Suassuna a Cervantes. Uma estética construída a partir da 
reciclagem de todo o material usado em cena, fazendo uma 
ligação com o tempo, em uma intenção visível de reencontrar 
a antiga vida daqueles objetos, assim como a alma daquelas 
histórias. Uma história que sai da gaveta de brinquedos velhos, 
mas que carregam uma dose de imaginação aos olhos de quem 
estará com eles, pois estão carregados de sonho humano. 

A obra caracteriza-se por uma construção ficcional, em 
que o ser humano é um ser de forte envergadura moral, que 
rompe barreiras e obstáculos com a ajuda de forças estranhas. 

3  Entrevista do diretor de Hoje é dia de Maria, Luiz Fernando 
de Carvalho. Disponível em: <www.globo.com>. Acesso em: 
18 ago. 2009.
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Nesse contexto narrativo, delineia-se uma identificação entre 
obra e espectador, pois a personagem heroica, como arquétipo, 
apresenta aspectos inerentes e tocantes a qualquer ser humano. 

O desenrolar do enredo corrobora novas (re)construções. 
Em um primeiro momento da microssérie, a personagem Maria 
inicia sua jornada como criança, chega à idade adulta e retorna 
à infância, mergulha e promove a narrativa do inconsciente 
coletivo a partir das expressões folclóricas brasileiras, com a 
participação de figuras emblemáticas da cultura popular. A 
magia da infância vai surgir à frente do espectador. A produção 
popular dialoga com o passado, estabelecendo formas especiais 
de intertextualidade. 

A trama poética propõe ao telespectador recuperar as 
tradições mais antigas da miscigenação cultural, valorizando 
a diversidade de manifestações artísticas populares. A micros-
série reúne, visual e acusticamente, o universal e o local da 
cultura em sua multiplicidade. É um texto televisual que se 
vale de uma linguagem que não se revela por inteiro em uma 
primeira exibição, uma vez que é pontuada de expressões e 
dialetos que definem a especificidade do campo semântico 
dos sertões do interior nordestino. 

Do ponto de vista da estética da recepção, podemos dizer 
que o texto Hoje é dia de Maria apresenta condições de promover 
uma fusão com o horizonte de expectativas do leitor, pois o 
conhecimento que detém sobre a cultura e o folclore brasilei-
ros é evocado no ato da leitura da microssérie, facilitando a 
compreensão do texto, o que lhe propicia a ampliação de seu 
horizonte. Dessa maneira, a literatura participa da construção 
do indivíduo como membro de uma sociedade. Configura-se, 
assim, uma combinação recepção-efeito. 
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Para realizar o nosso trabalho, que resultou neste livro, 
os alunos estiveram comprometidos com as atividades propos-
tas, com o conteúdo exposto por meio dos temas introdutórios 
e com a leitura do texto televisual. Além disso, foi aplicado 
um questionário em sala de aula. Nesse processo, os alunos 
participavam com intervenções, questionamentos, expres-
sando seus pontos de vista e, durante as discussões relativas 
à leitura do texto, era momento em que as vozes se cruzavam.

À medida que a rotina foi se definindo ao longo da 
pesquisa, observamos mais espontaneidade dos alunos em 
expressar suas apreciações acerca do que haviam compreen-
dido, assim como mais familiaridade com as câmeras, o que 
possibilitou um universo de sentidos muito mais amplo. Por 
conseguinte, as interações aumentavam a troca de informa-
ções frente aos temas gerados pela leitura, possibilitando 
aos interlocutores um exercício analítico, uma tomada de 
consciência e a compreensão da complexa atividade mental 
que é a leitura.





MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA 
NA LEITURA DE “HOJE 

É DIA DE MARIA”
A mediação pedagógica refere-se, em geral, ao relacionamento 
do professor-aluno na busca pela aprendizagem como processo 
de construção do conhecimento, a partir da reflexão crítica das 
experiências e do trabalho. O princípio da mediação ampara-se 
nas teorias integracionistas, em que a aprendizagem se dá 
de forma mediada, considerando que o aprendiz, mesmo que 
não domine algumas funções, possa realizar atividades em 
conjunto, de forma compartilhada. 

A mediação é um processo relacional, operado pelos 
sistemas simbólicos de que o sujeito dispõe, portanto, enfatiza 
a construção do conhecimento como uma interação mediada 
por várias relações e por outros sujeitos. Para se efetivar uma 
boa mediação, é de fundamental importância diferenciar, com 
clareza, o modelo pedagógico utilizado.  É preciso saber distin-
guir o modelo pedagógico – cujo sentido é educar – do modelo 
cujo propósito é ensinar. O primeiro é voltado para a formação 
integral do aluno, a criatividade, a expressividade e a criticidade, 
e o segundo dá ênfase à transmissão dos conteúdos, verifica sua 
assimilação e avalia a retenção das informações pelos alunos.
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A mediação, de acordo com Masetto (2000, p. 144-145), “é 
uma atitude, o comportamento do professor que se coloca como 
um facilitador, incentivador ou motivador da aprendizagem”. 
Desse modo, o professor, que assume a postura de facilitador, 
deverá estar atento às informações dos novos meios, e, junto 
com os alunos, decodificá-las para alcançar objetivos comuns. 
Em Masetto (2000, p. 146), encontramos indicativos impor-
tantes para essa questão: “dialogar permanentemente [...]; 
apresentar perguntas orientadoras; orientar nas carências e 
dificuldades técnicas ou de conhecimento quando o aprendiz 
não consegue encaminhá-las sozinho; desencadear e incentivar 
reflexões”. Além disso, a mediação está presente quando o 
professor faz perguntas, devolve aos alunos respostas sobre 
suas colocações, problematiza o conteúdo, com o objetivo de 
colocar o pensamento do aluno em movimento, e estimula os 
alunos a dialogarem entre si sobre suas atividades.

À medida que o ensino passa a ser entendido como um 
processo de mediação, entendemos que ele é feito de relações e 
que, portanto, ensinar é essencialmente trabalhar para estabe-
lecer uma relação de um tipo particular, a relação pedagógica, 
que guia uma pessoa na aquisição de novas capacidades. Esse 
processo se realiza graças a três relações distintas, mas que se 
mantêm sempre em interação, conforme Saint-Onge (1999, p. 212):

a) Relação Didática

Conhecimentos---------Professor(a)------Conhecimentos

b) Relação de Estudo

Conhecimentos----------Alunos------------Conhecimentos

c) Relação de Mediação

Professor----------------Alunos---------------Professor



ADRIANO LOPES GOMES

MIRIAN MOEMA FILGUEIRA PINHEIRO

47

Segundo Saint-Onge (1999), essas relações constituem-se 
de três outras bem distintas, mas que se mantêm em interação, 
a saber:

a) A relação didática, que se estabelece entre o profes-
sor e o conteúdo a ser ensinado, pois sabemos que quando 
um professor precisa ensinar determinados conhecimentos, 
adquire nova compreensão de sua disciplina, reestruturando 
o processo com finalidades didáticas.

b) A relação de estudo, que coloca o aluno diante dos 
conhecimentos a aprender, pois é ele quem deve apropriar-se 
dos conteúdos; 

c) A relação de mediação, que deverá assegurar a quali-
dade do encaminhamento do aluno em busca do saber. 

Enfatiza, ainda, o autor, que as atividades do professor 
na mediação visam aos processos intelectuais de pensamento 
e raciocínio, que dividimos em duas categorias, quais sejam: 
operações lógicas – expõem, definem, explicam, comparam, 
associam, justificam –, que visam à ativação dos processos 
mentais dos alunos; e, as operações estratégicas, que visam 
influenciar o andamento da aprendizagem.

No processo de mediação pedagógica, o professor deve 
utilizar-se de recursos motivadores e diversificados que 
atendam a diversidade de alunos existentes na sala de aula, 
conhecendo e analisando suas produções, considerando seus 
ritmos e possibilidades de aprendizagem. É pertinente que o 
professor tenha claros os objetivos e os caminhos que precisa 
percorrer para favorecer a apropriação dos conteúdos. Dessa 
forma, o planejamento pedagógico não deve se limitar à orga-
nização dos conteúdos e dos recursos, mas à organização do 
tempo e do espaço em sala de aula.
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Na mediação pedagógica, é importante que o professor 
estabeleça um clima de confiança e de diálogo em que os alunos 
possam participar das reflexões propostas em sala de aula, 
respeitando a diversidade cultural, a vivência de cada um, 
em uma relação dialógica e aberta. Seu papel está associado a 
uma postura de articulador do processo educativo, procurando 
valorizar as experiências prévias dos educandos, contextualizar 
os conhecimentos e propiciar atividades de interação com a 
turma, sem perder o foco de elaboração dos conceitos.

Outro aspecto a ser considerado na mediação pedagógica 
é a afetividade. Até recentemente, entendia-se que as práticas 
pedagógicas voltavam-se apenas para o aspecto cognitivo, 
desprezando a dimensão afetiva. Prevalecia a visão dualista de 
homem, entendendo-o como um ser dividido entre o racional/
emocional, corpo/mente, cognição/afeto. A superação dessa 
visão dicotômica, anteriormente estabelecida, toma como pres-
suposto o fato de que o ser humano deve ser entendido como 
um todo: assume-se que as dimensões afetivas e cognitivas 
são indissociáveis no processo de desenvolvimento humano. 
Recentemente, as pesquisas vêm contribuindo para a discussão 
afetiva na constituição do sujeito e do conhecimento.

A base teórica dessa nova concepção encontra-se na 
abordagem histórico-cultural defendida por Vygotsky (1998) 
e Wallon (1975), que destacaram o papel das interações sociais 
no desenvolvimento humano. Esses autores defenderam a 
relação entre o ambiente social e os processos afetivos e cog-
nitivos, além de afirmarem que ambos se inter-relacionam e 
se influenciam mutuamente. 

Nessa perspectiva, a afetividade é território das emoções 
e dos sentimentos; por sua vez, a aprendizagem é território do 
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conhecimento, da descoberta e da atividade, que se organizam 
em fenômenos complexos e multideterminados, definidos por 
processos individuais internos que se desenvolvem com base no 
convívio humano. Isso significa que, ao abordar esse aspecto, 
estamos enveredando por um caminho intrigante que envolve 
processos psicológicos difíceis de ser percebidos e desvendados.

Para Wallon (1975), a afetividade é determinante, tanto 
na construção da pessoa quanto na construção do conhe-
cimento. Em seus estudos, esse autor faz uma importante 
distinção ente os conceitos emoção e afetividade. Ele acredita 
que as emoções são manifestações de estados subjetivos, mas 
com componentes orgânicos, enquanto a afetividade tem uma 
concepção mais ampla, pois envolve uma quantidade maior de 
manifestações, englobando sentimentos (ordem psicológica) 
e emoções (ordem biológica). As emoções são, para o autor, de 
grande importância para a formação psíquica, pois funcionam 
como um amálgama entre o social e o orgânico.

Vygotsky (1998) também discute a relação afeto e cogni-
ção em seus estudos sobre o desenvolvimento do ser humano. 
Defendeu que os estados emocionais diversos causam reações 
orgânicas semelhantes. Apesar de supor a base biológica como 
ponto de partida, sua visão sociointeracionista, entendia que, além 
do biológico, o social deve ser considerado de grande importância. 

O autor enfatiza, ainda, que a separação corpo/mente 
afetou não somente os estudos das emoções mas também a psi-
cologia de um modo geral, gerando a cisão entre os dois campos 
que perdura até hoje: afeto e cognição. Com isso, Vygotsky (1998) 
procurou elaborar uma nova perspectiva que tratasse de outro 
modo as relações entre corpo/mente e entre afeto e cognição.
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Diferentemente da abordagem dualista, Vygotsky (1998) 
propôs uma solução que apontava para a necessidade de reunir 
os diferentes aspectos com o objetivo de compreender o ser 
psicológico por completo. O autor alerta que reconhecer a 
íntima relação entre o pensamento e a dimensão afetiva é 
uma condição necessária. Desse modo, ele considera que as 
dimensões do afeto e da cognição estão, desde cedo, íntima e 
dialeticamente relacionadas.

Entendemos que é possível admitir que a afetividade se 
expressa a partir de várias dimensões do trabalho pedagógico. 
Portanto, ela está presente nas principais decisões tomadas 
pelo professor, marcando intensamente a qualidade dos víncu-
los estabelecidos entre os sujeitos e o objeto de conhecimento.

Ao abordarem o tema da afetividade, percebemos que 
Wallon (1975) e Vygotsky (1998) apresentam pontos comuns. 
Ambos apontam o caráter social da afetividade, que se desen-
volve a partir das emoções, na perspectiva orgânica, e vai 
ganhando complexidade, passando a atuar no universo simbó-
lico. Dessa maneira, vão se constituindo os fenômenos afetivos. 
Partimos desses pressupostos para pensar as implicações da 
mediação empreendida na aprendizagem da leitura, pois é 
nesse processo de interação social que se constitui a subjetivi-
dade, na qual o sujeito, a partir de mediações intersubjetivas, 
apropria-se da cultura de forma qualitativamente diferenciada 
de outros animais, transformando o mundo e a si mesmo.

Procederemos às análises com base na teoria da esté-
tica da recepção sem relevar os elementos que nortearam a 
pesquisa-ação. Para tanto, detalharemos as oito sessões que 
constituem o nosso corpus no processo investigativo.
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ANÁLISE DA SESSÃO 1
Tema: Literatura e Televisão

Objetivo: Apresentar os conceitos de literatura e tele-
visão, enfatizando as possíveis convergências e diver-
gências entre esses domínios.

Data: 21.10.2009

Ao analisar o material coletado por meio das videogravações 
referente à leitura de Hoje é dia de Maria em sala de aula, veri-
ficamos a presença de três momentos distintos da relação 
mediadora entre pesquisador e educandos. Como primeiro 
momento, consideramos a exposição dos temas introdutórios 
sobre televisão que serviram como elemento facilitador para a 
determinação do horizonte de expectativas, assim como para 
a análise crítica do texto estudado.  O segundo momento é 
caracterizado pela exibição de Hoje é dia de Maria em sala de 
aula, que serviu tanto para o atendimento como para a ruptura 
do horizonte de expectativas, pois o texto escolhido, mesmo 
sendo possuidor de um conteúdo que retrata a realidade já 
conhecida do folclore nordestino, suscitou ao mesmo tempo 
o reconhecimento e certos estranhamentos. 

Como terceiro momento, nomeamos o processo de media-
ção que correspondeu aos questionamentos e à ampliação 
do horizonte de expectativas dos leitores. Isso significa que 
as reflexões elaboradas no percurso de leitura possibilita-
ram mudanças quanto à apreensão do significado da obra, 
ampliando as capacidades de interpretação crítica desses 
leitores. Nesse sentido, consideramos importante ressaltar 
que Jauss (1994) argumenta que todo ato de fruição estética 
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acontece por meio de um confronto entre o horizonte de expec-
tativas determinado pelo autor e o horizonte de expectativas 
determinado pelo leitor, isto é, entre o momento histórico-es-
tético condicionado pela produção e aquele condicionado pela 
recepção. Toda arte é manifestada como atividade produtora, 
receptiva e comunicativa.

A proposta de uma leitura estética desenvolvida neste 
estudo procurou, primeiro, propor ao leitor um pacto com o 
universo ficcional, levando-o a imaginar personagens e aconte-
cimentos; segundo, desafiá-lo a preencher as indeterminações 
e lacunas do texto, estimulando-o a construir coerência para 
o que parece enigmático; por fim, levá-lo ao reconhecimento 
de sua própria situação como sujeito histórico. As atividades 
elaboradas dentro desses propósitos nos mostram resultados 
que, de modo geral, reafirmam a descrição do processo de 
leitura conforme a Teoria da Recepção Estética. 

Nos primeiros diálogos estabelecidos entre o leitor e 
o texto dessa obra, observamos que poucas hipóteses foram 
levantadas, mas, à medida que o trabalho se desenvolvia e 
buscávamos abrir espaço para a manifestação das opiniões 
de cada um, houve mais envolvimento com as questões do 
universo ficcional e as reações ante o objeto estético come-
çaram a se realizar com mais reciprocidade, ampliando as 
possibilidades de compreensão e interpretação.

A partir daí, o leitor recria o texto sem violentá-lo, 
levantando interpretações não contidas no subsolo da tessi-
tura textual, desperta para a leitura das entrelinhas, passa 
a confrontar os conhecimentos e ampliá-los. Nesse sentido, 
surpreendemo-nos com o nível de leitura demonstrado pelo 
grupo, conseguindo desde esse momento elaborar um juízo 
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de valor sobre o texto. O sistema de referências, contudo, 
não se restringia apenas aos aspectos estéticos da obra, visto 
que no ato de leitura entra em jogo a experiência de vida do 
leitor, porque entre a leitura de uma obra e o efeito pretendido 
ocorre o processo de compreensão que exige dele a utilização 
do conhecimento de mundo acumulado.  

Isso se tornava visível na leitura de Hoje é dia de Maria, 
quando podemos perceber o uso das referências social, inte-
lectual, ideológica e linguística por parte dos leitores, que 
aumentavam a participação nesse processo comunicativo, 
favorecendo a constituição do sentido. No decorrer do processo 
de leitura, constatamos que cada leitor vê a mesma cena de 
forma diferente, deixando-se levar pela imaginação, pela 
bagagem cultural que detém, o que lhes possibilita mostrar 
como os textos podem ser lidos diferentemente quando com 
eles estabelecemos um diálogo.

Tanto a literatura como a televisão são criações do imagi-
nário, parceiras na construção da cultura; são formas diferentes 
de contar histórias que dividem um desejo comum: fornecer o 
alimento indispensável à sobrevivência da fantasia, do prazer 
e da crítica. Em seguida, apresentamos o conceito de litera-
tura, uma modalidade narrativa na qual a história tece laços 
entre personagens, monta espaços e produz tempos a partir 
da retórica discursiva. Quanto à televisão, enfatizamos que o 
termo se aplica a uma gama imensa de produção, distribuição e 
consumo de imagens, sons eletrônicos, informações, publicidade 
e entretenimento. Opera como uma espécie de processador 
daquilo que acontece no tecido social, de tal forma que “tudo” 
deve passar por esse meio, ser mostrado e significado.
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Finalizando a explanação da temática, indagamos se 
alguém gostaria de questionar acerca do conteúdo e obtivemos 
o silêncio como resposta. Notadamente, os assuntos abordados 
causaram um novo pensar, afinal, tratava-se de conteúdos de 
certa maneira diferentes do que até então vinham estudando 
na disciplina de Língua Portuguesa. De maneira provocativa, 
indagamos à turma: “Vocês entenderam bem a diferença entre 
literatura e televisão?”. Alguns alunos entreolharam-se, riram 
e mostraram-se passivos, sem reflexão. Observamos que havia 
um estado de timidez. Pelo desconhecimento do conteúdo 
apresentado, demonstravam dificuldades de posicionar-se cri-
ticamente, revelando que não estavam habituados a defender 
ideias, a reflexionar acerca do conteúdo exposto. 

Porém, era visível o clima de expectativa dos estudantes 
para assistir à microssérie. Fizemos algumas observações sobre 
como eles deveriam se colocar diante do texto a ser exibido, 
chamamos a atenção para a estrutura da obra, como estava 
organizada, suas principais ideias. Nesse processo, os olhares 
se voltam para a tela da TV, o espectador e o texto passam 
a interagir, cada um recebendo sentidos pré-construídos 
pelo outro. O mundo visível passa, então, a ser exposto sob 
o prisma incontrolável da subjetividade, exigindo um saber 
prévio, configurando-se em um horizonte de expectativas, 
elemento responsável pela primeira reação do leitor à obra, 
que também passa a determinar a recepção.

Dessa relação de satisfação ou ruptura de horizontes, 
pode-se estabelecer a distância entre a expectativa criada pelo 
leitor e sua realização, denominada por Jauss (1994) de “distân-
cia estética”.  Contudo, o leitor pode se reconhecer no texto. 
Nessa relação de prazer e conhecimento que é travada por 
meio do diálogo entre texto e leitor, configura-se a experiência 
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estética que tenta responder às indagações surgidas no ato da 
leitura individual, sendo o texto um dispositivo a partir do 
qual o leitor aciona a construção de suas representações. A 
qualidade estética será determinada pela estrutura do texto, 
pela forma como se organiza. Entretanto, o verdadeiro objeto 
literário não é o texto objetivo nem a experiência subjetiva, 
mas a interação entre ambos.

leit ura
Durante a exibição do primeiro episódio de Hoje é dia de Maria, 
bastaram as primeiras cenas na tela e os espectadores atentos 
começaram a examinar o texto televisual, que oferece pistas 
sobre a conduta da leitura e que, por se tratar de uma forma de 
arte, oferece dois polos: o artístico, a obra criada pelo artista; e 
o estético, cuja realização é levada a efeito pelo leitor. O processo 
de leitura se inicia com a concretização do objeto artístico (obra) 
em objeto estético (texto). Então, o universo representado na 
tela já não é uma paisagem aberta, impessoal e indeterminada. 
Composto no interior do enquadramento e visado por outro 
olho, o universo se transforma em objeto dotado de sentido, 
objeto intencional, implicado pela ação do sujeito que o visa. 

Após as cenas iniciais, percebemos alguns alunos con-
versando baixinho, emitindo comentários acerca da movi-
mentação dos personagens que começaram a tecer os fios 
narrativos da história. No entanto, outros permaneciam com 
os olhos fixados na tela, fazendo anotações que pudessem 
auxiliá-los na leitura televisual, o que implica a imagem ser 
compreendida como signo que incorpora diversos códigos e 
que, portanto, requer o conhecimento desses códigos. É um 
processo de atribuição de significados.



A LEITURA DA IMAGEM NA TV

56

No decorrer dos 45 minutos da exibição, observamos o 
comportamento dos alunos em sala de aula. Durante a evolução 
do episódio, multiplicaram-se os olhares para as ações dos 
personagens, principalmente da protagonista (Maria) que, 
desde o início, roubou a atenção plena dos espectadores. As 
câmeras movimentavam-se freneticamente, dando ritmo à 
narrativa, e os alunos acompanhavam tudo, concentrados, 
entregues à imaginação.

Apesar de imobilizados diante da tela, encontravam-se 
imaginariamente em perpétuo movimento, enquanto o mundo 
à sua volta, marcado pela diferença e pela dispersão, parecia 
estar distante. Permaneceram quietos em suas poltronas, 
mudaram constantemente de posição em relação às imagens 
que pululavam à sua frente, modificando a todo o momento 
o seu campo visual, para abarcar sempre da melhor forma 
possível a cena que seduzia. O silêncio determina a ação recep-
tiva. O espectador esboçava uma sensação de conforto, por 
conseguir, em uma situação narrativa, identificar-se com a 
personagem principal, convertendo a tela transparente em 
um espelho no qual ele se via refletido.

As cenas cadenciadas da vida sofrida da personagem 
Maria cativavam os olhares dos espectadores, que se sentiam 
estimulados à medida que a narrativa avançava. Esta, com 
uma estrutura montada no duelo entre o bem e o mal, leva-
va-os a um estado de perplexidade, deixando entrever uma 
expressão de sofrimento diante das maldades enfrentadas pela 
protagonista. Essa situação indica o efeito estético suscitado 
pela obra, prescrevendo uma interação entre esta e um leitor 
implícito, o que projeta a presença do receptor.
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Além disso, as indicações fornecidas pela estruturação 
do texto causavam certa tensão, retratada pela imobilidade 
dos rostos e pela intensa movimentação de mãos. A emoção 
era manejada pelo texto com maestria a fim de amarrar a 
atenção dos leitores que sofrem o efeito de uma multiplicação 
de imagens as quais trazem à cena uma experiência do ver e 
do ouvir mais complexa e aberta do que aquela que a produção 
ficcional televisiva costuma oferecer.

Quanto aos espectadores, estes se mostravam motivados 
e envolvidos com a história. Os olhos fixos no enredo pareciam 
denunciar o caminho que os leitores faziam baseados pelos seus 
horizontes de expectativas, guiados pelas imagens que mexiam 
com os sentimentos da turma. As imagens, que se constituem 
em uma forma de o homem expressar seus pensamentos, 
causavam impacto, especificamente aquelas ligadas às ações 
negativas que afetavam profundamente o viver humano. As 
reações surgiam espontaneamente, revelando as construções 
particulares de mundo vivido e de mundo reflexivo. De maneira 
geral, o clima na sala era de concentração e o texto conseguia 
prender a atenção, como que sugerindo um caminho de leitura.

Diante da tela, todos estavam envolvidos pelo poder 
sedutor das imagens que requeriam do observador uma análise 
descritiva para além dos estereótipos e das formas padroni-
zadas de um conhecimento sustentado por um paradigma 
técnico. Segundo Iser (1979, p. 955) “todo texto é plurissignifi-
cativo, múltiplo, repleto de diferentes culturas” e seu sentido 
é determinado pelo leitor por meio do preenchimento dos 
espaços vazios presentes no texto. Nessa perspectiva, perce-
bemos um comprometimento com a interpretação do texto 
televisual que parecia exigir muito deles. Um olhar atento e 
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investigativo parecia enriquecer a leitura e aproximá-los do 
universo semântico em que iriam adentrar, pois se tratava do 
primeiro episódio de uma série de oito.

Inevitavelmente, presenciamos, em alguns momentos, 
certa inquietação, conversas paralelas, atitudes que, muito 
embora pudessem provocar dispersão, indicavam, de certa 
maneira, uma relação com a história. Contudo, essa distração 
vivida por alguns espectadores logo se transformava em um 
comportamento atencioso, pois sentiam, a partir de olhares 
de reprovação dos próprios colegas, a necessidade de reaver 
a concentração. Isso talvez se explique pelo fato de que, para 
eles, era necessário mostrar que eram capazes de manter a 
disciplina. Desse modo, o cuidado para não ficarem expostos 
ao julgamento, à crítica dos colegas demandava uma apuração 
mais minuciosa dos elementos constitutivos do texto televisual, 
visando às reflexões posteriores, pois as expectativas giravam 
em torno da possibilidade de a história lhes permitir ampliar 
o acesso à cultura, transformar conteúdos e confrontar-se 
com as conquistas humanas essenciais.

O texto continuou despertando curiosidade, pois com-
portava aspectos complexos, abertos para uma pluralidade de 
perguntas, desvendava outro mundo, luminoso, onde tudo tem 
a sua razão de ser, cheio de encantos que fascinam até aos olhos 
mais desatentos. Os educandos são levados pelo impulso de 
ampliar o saber e, para isso, fazem o possível para que a leitura 
seja bem-sucedida, em um leque múltiplo de pensamentos e 
sentimentos que parece motivá-los a desvendar os sentidos 
misteriosos que, de certo, serão extraídos do texto.

Ao final da sessão de exibição do primeiro episódio, pre-
cisamos adotar um procedimento não previsto no planejamento 
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definido. Os estudantes que haviam combinado chegar à escola 
às 19h15min para o início das atividades chegaram às 19h40min, 
causando um atraso significativo nos trabalhos. Fomos obrigados 
a explicar à turma que, em função da extinção do tempo da 
aula, não poderíamos dar prosseguimento às reflexões sobre 
o texto, pois precisariam assistir à aula do horário seguinte, 
além disso, não poderíamos descumprir o acordo assumido com 
a direção da escola quanto ao cumprimento do tempo que nos 
foi cedido da aula de Língua Portuguesa.

Mesmo assim, os educandos optaram por dar conti-
nuidade, alegando que o professor da outra aula havia soli-
citado a elaboração de um trabalho e que a continuidade da 
discussão sobre o texto televisivo poderia prosseguir.  Diante 
de tal afirmativa, fomos inquiridos a consultar o grupo com 
uma votação rápida para determinar a decisão. Elaboramos a 
seguinte questão: “Faremos a mediação de Hoje é dia de Maria 
ainda nesta aula ou deixamos para a próxima? São vocês quem 
escolhe”. Realizada a consulta, a maioria, 10 alunos dos 17 
presentes, votaram pela continuidade.

Iniciamos, portanto, o processo de reflexão das imagens 
que, coreografadas em um ritmo acelerado, provocam as mais 
diferentes interpretações.  Os leitores pararam por alguns 
instantes como se estivessem a processar suas elaborações, 
lançando mão de seus valores, seus gostos e suas expectativas 
para exprimir as primeiras impressões. Evidenciamos, nesta 
etapa da análise, o que determinou a dinâmica da mediação: 
o interesse dos participantes do grupo, os quais serão iden-
tificados com nomes fictícios, com vistas a preservar suas 
identidades.
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Mediação
No que se seguiu, começamos explicando que a leitura desse 
objeto linguístico – o texto literário – pode ser definida como 
uma atividade que se exprime pela reconstrução, a partir da 
linguagem, de todo universo simbólico que as imagens encerram. 
Ainda como medida facilitadora à compreensão desse processo, 
afirmamos que mediar o processo de leitura de um texto sig-
nifica ajudar o leitor iniciante a reconhecer as especificidades 
desse texto e a atribuir-lhe sentido. Desse modo, o mediador 
auxiliava a turma a significar o texto por meio das estratégias 
composicionais, à luz do conhecimento de cada um.

Outro princípio para o processo de mediação que consi-
deramos importante explicitar é o de que o aluno é coprodutor 
de sentidos e, portanto, coautor do texto lido. Dessa forma, a 
mediação da leitura pauta-se no respeito à natureza do texto, 
objeto de linguagem que permite ao leitor inserir-se na obra. 
Na interação entre leitor e texto, o papel do mediador é de 
um intermediário entre esses dois polos.

A experiência estética, segundo Jauss (1979), torna-se 
emancipadora na medida em que abarca três atividades pri-
mordiais que, embora distintas, relacionam-se entre si: poiesis, 
aisthesis, katharsis. A poiesis compreende o prazer do leitor ao 
sentir-se coautor da obra literária; a aisthesis, o prazer estético 
advindo de uma nova percepção da realidade proporcionada 
pelo conhecimento construído por meio da criação literária; e 
a katharsis, o prazer proveniente da recepção, o que ocasiona, 
tanto a liberação quanto a transformação das convicções do 
leitor, mobilizando-o para novas maneiras de pensar e agir 
sobre o mundo.
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Temos, portanto, na experiência estética da leitura 
de Hoje é dia de Maria, um leitor que sente que seu horizonte 
individual, moldado à luz da sociedade de seu tempo, une-se 
ao horizonte da obra e que, desse encontro, advém-lhe mais 
conhecimento do mundo e de si próprio. Nesse sentido, pode-
mos dizer que a experiência estética, portanto, compreende 
prazer e conhecimento e que, por meio do diálogo entre texto 
e leitor, a obra atua oferecendo-lhe padrões de comportamento 
e emancipando-o.

Vejamos, então, alguns comentários dos leitores, em 
um exercício interpretativo da narrativa televisual que arti-
cula o erudito e o popular em uma simbiose que enfatiza o 
poético e, sobretudo, confere a experiência estética. Segue-se 
o fragmento: 

Mediadora: Que história foi contada?

Renato: Uma história muito triste, uma história onde essa 

Maria... uma história que acontece com muitas Marias, ape-

sar de ser uma ficção... e como posso dizer... é uma história 

muito triste e que muita gente aqui na sala já passou por isso. 

Uma história que teve muito sofrimento da personagem.

Mediadora: Por que Maria sofre?

Renato: Porque perdeu a mãe. (Silêncio)...

Mediadora: A morte da mãe faz com que Maria sofra mais 

na história? 

Mateus: Ela se sente sozinha. O pai tá lá mais só vivia bêbado.

Vanessa: O pai não dá assistência prá filha, viveu mais 

para a madrasta. Ela já era abandonada por ele (pai), já 

havia perdido a mãe logo cedo. E por fim das contas para a 
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madrasta tomar dela e do pai induziu a menina para aceitar 

ela casar com o pai. 

(Sessão 1, 21.10.09)

Os primeiros instantes de reflexão atestam que todo 
esforço desprendido pelos espectadores durante a assistência 
do texto televisual serviu de base para a compreensão da 
narrativa que, como bem discorreram, exalta a saga de uma 
menina que sofria com os maus tratos de seu próprio pai. Das 
primeiras impressões, conseguimos verificar a descoberta de 
alguns fios condutores da história, que apontam para uma 
sistematização do conteúdo que servirá de análise no decor-
rer da leitura. Também percebemos a relação que os alunos 
estabeleceram com os vazios do texto e de que maneira eles 
foram capazes de preenchê-los, cumprindo o papel que lhes 
cumpre no jogo interpretativo. O fragmento que destacamos a 
seguir visa estimular as reflexões iniciais sobre a narrativa, no 
sentido de apurar a capacidade interpretativa dos educandos.

Mediadora: O que mais vocês gostaram na história?

Laura: Das músicas, cantigas de roda que me faz lembrar 

antigamente... minha avó falava dessas músicas, contava 

histórias de tantas Maria...

Renato: Achei interessante foi a casa onde morava. A casa 

da minha avó era daquele jeito, achei muito interessante 

na hora em que ela estava fazendo o café no fogão a lenha.

Mediadora: O que vocês mais destacam nesse episódio?

Renato: Os animais que eram manipulados por pessoas, 

marionetes.
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Lúcia: O céu da paisagem era artificial. Outra coisa são 

as roupas, ninguém usa aquelas roupas durante o dia no 

sertão de verdade.

Mediadora: Que ideias são passadas claramente na história?

Renato: O que move o enredo é o sofrimento, a fé, a morte, 

sonho, esperança e amor.

Mateus: O pai dela pensava que a mãe iria voltar. Achava 

que ela tinha ido embora. 

Fernanda: Isso está na imaginação dele, entendeu?

Laura: A colega falou sobre a imaginação. Realmente. Ele 

(pai) estava delirando, estava sentindo falta da mulher e 

começou a imaginar até coisas que não existiam.

Mediadora: Muito bem! É isso mesmo.

(Sessão 1, 21.10.09)

Nesse exato momento, a aluna Ângela interrompe e, 
referindo-se à afirmativa de Fernanda, diz que: “A cena em que 
a mãe de Maria aparece no riacho, a imagem dela refletida na 
água do riacho que ela estava, isso não acontece na realidade. 
Mas, na imaginação ocorre”. Essas impressões apontam para 
a relação entre real e imaginário, tão bem representada na 
TV, e demonstram uma compreensão do poder que detém a 
televisão de operar com o imaginário, apresentando o que 
é o mundo, o que a TV representa nesse mundo, as diversas 
possibilidades do que ela será e poderá fazer nesse mundo. 
De forma geral, os comentários do grupo indicam uma per-
cepção crítica, o que nos faz pensar que há nessa concepção 
uma reação ao poder provocador da obra.  A reflexão sobre o 
imaginário continua, e Ângela destaca: “a fé que a personagem 



A LEITURA DA IMAGEM NA TV

64

Maria tinha era muito forte. Todo dia ela acendia aquela vela, 
mantinha a chama acesa, era como se a vida dela estivesse 
ali. No momento que apagou a vela, ela faleceu”. Essa visão 
aponta para a qualidade estética da obra que, segundo Iser 
(1999, p. 77), “está na estrutura de realização do texto, na 
forma como se organiza”.

Continuamos a observar como os alunos estavam inter-
pretando as cenas. O olhar crítico sintonizado com a criação 
artística cumpria o percurso feito pelo leitor que, ao acom-
panhar atentamente o texto, formava o seu entendimento, 
reagindo cognitivamente aos percursos impostos pelo roteiro. 
A cada questão formulada pela mediadora, as respostas sur-
giam em um movimento dialético, traduzindo o caminho que 
o leitor fazia baseado em seus horizontes e em suas seleções.

Mediadora: O que mais chamou atenção nesse episódio? 

Ângela: A cena que aparece ela cuidando das f lores no 

jardim. Ela [Maria] se dedicava muito e isso me chamou 

atenção muito mesmo. 

Paula: As flores representam a vida, representa felicidade, 

muitas coisas ...

(Sessão 1, 21.10.09)

Não podemos negar que o procedimento analítico de 
uma imagem faz extravasar, bem ou mal, sentidos e signifi-
cações. E é nesse sentido que a percepção das imagens não 
prescinde da capacidade de elaboração de um discurso a seu 
respeito. Desse modo, estivemos, durante todo o período de 
leitura, frisando para os alunos a importância que devemos 
dar à compreensão. A imagem mexe com a memória de quem 
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a observa, provoca emoção e, quando nos debruçamos sobre 
ela, a emoção do olhar nos traz lembranças arquetípicas, 
figuras primeiras que não cessarão de dar nascimento a novas 
fabulações. Assim, concebemos o texto em análise como uma 
superposição de conotações a desvelar. É a experiência estética 
que vai desvendando as intencionalidades e estreitando a 
relação dialógica entre texto e leitor.

Com isso, os espectadores tornam-se cada vez mais atra-
ídos pela história, e percebemos o desejo de vencer o grande 
desafio de leitura que comporta um discurso constituído de 
várias vozes com poder de dizer e convencer. Instituímos, 
assim, algumas questões, propondo ao grupo elencar as 
principais ideias. Os comentários esboçam um sentido que 
consideramos indicador de que a apreensão do texto vai se 
dando em fases consecutivas da leitura, comprovando o que 
disse Iser (1999, p. 11): “o leitor não é capaz de apreender um 
texto em um só momento, mas por fases, ao longo da leitura”.

Mediadora: Quais são as principais ideias do texto televisual? 

Renato: Solidão por parte de Maria...

Ângela: É muito amor que a pessoa tem que ter pelos filhos 

e com o próximo também. Não é porque ela era a madrasta 

que tinha de maltratar aquela criança, daquele jeito com 

egoísmo. A filha que era do ventre, vamos dizer assim, podia 

ser bem tratada, enquanto a outra [Maria] da mesma idade 

teria que fazer todas as obrigações de casa que é do adulto 

fazer, não uma criança. 

Mediadora: A leitura vai bem. 

(Sessão 1, 21.10.09)
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Como podemos ver, aparecem nesse diálogo as reações 
potenciais ao texto, em um confronto entre o horizonte de 
expectativa determinado pelo autor e o horizonte de expec-
tativa determinado pelo leitor, o que nos leva a perceber que 
o efeito da obra propicia uma interação entre texto e leitor. O 
leitor é chamado a estabelecer conexões construídas a partir 
de indicações que vêm da sociedade e que se refletem na 
interpretação dos signos que organizam o texto. Enquanto via 
o vídeo, os leitores faziam sucessivas deduções, comprovando 
suposições, avançando na leitura à medida que preenchia 
lacunas, hiatos e/ou dicas de sentido constitutivos da obra.

Adotando um tom provocador, a mediadora parte para 
um questionamento que visa acionar ainda mais o confronto 
de expectativas dos espectadores.

Mediadora: Que modelo de sociedade está representado 

na história?

Ângela: A classe pobre. A vida do interior, vida rural, vida 

da agricultura. Viviam da colheita do milho.

Mediadora: Na vida rural tem lugar para o individualismo, 

ambição?

Ângela: Tem e como tem. Em todo canto existe ambição. 

Nessa história, a ambição da madrasta era em função do 

dinheiro, do querer viver bem, aparentar uma boa imagem, 

uma boa vida. 

Mediadora: Vocês perceberam alguns valores culturais 

nesse episódio?

Laura: As vestes, as falas, o lugar, os costumes e tudo...

Mediadora: Estão de parabéns. Continuem assim...

(Sessão 1, 21.10.09)
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Com o intuito de explorar a subjetividade além dos 
aspectos poéticos e culturais do texto em questão, a mediadora 
intervém com uma questão que exige uma argumentação 
coerente. Pede que elaborem dois conceitos. Vejamos:

Mediadora: Vocês conseguem traçar diferenças entre cul-

tura popular e moderna nesse texto?

Laura: Sim. Estilo de roupa, a dança, a música em si que 

não tem essas letras. O batuque da dança é bem diferente, 

é dança de rodas. Antigamente existia o boi de reis. Hoje 

em dia não existe mais, ninguém sabe o que é isso.  Hoje, o 

pessoal acha isso muito brega.

Mediadora: O que fez a cultura mudar tanto?

Renato: A tecnologia, a tecnologia muito avançada e os 

meios de comunicação também.

Ângela: Hoje em dia é assim: minha filha tem 4 anos, eu 

leio um livro para ela e diz: Mamãe deixe eu ver Barbie na 

tevê. É uma coisa diferente. Eu digo: minha filha, até aqui 

é a mesma história no livro, e ela repete: eu quero assistir. 

É outro tipo de cultura. Por mais que a gente insista, não 

quer. A vida se torna mais fácil com a tecnologia.

Mediadora: Vocês concordam? 

A turma respondeu imediatamente: Concordamos.

Mediadora: Vocês estão corretos na análise.

 (Sessão 1, 21.10.09)

Verificamos, a partir dos depoimentos apresentados, 
que existe uma pequena noção da diferença existente entre 
as culturas em questão e alguns indícios de outra cultura que 
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pode promover as transformações socioculturais da realidade 
presente. A mediadora insiste nos questionamentos, no sentido 
de explorar o conhecimento prévio dos leitores. A que cultura 
estão se referindo? A cultura midiática? E mais: o que seria 
essa cultura?  A cultura midiática dá particular atenção ao 
conteúdo dos produtos midiáticos, seus efeitos e suas relações 
com o receptor. Sob esse enfoque, a mais importante questão é 
que os leitores, de forma genérica, perceberam a relação entre 
cultura e comunicação, talvez pelo fato de considerarem o 
funcionamento da cultura como inseparável da comunicação. 

Na perspectiva de aprofundar mais as reflexões, a media-
dora insiste nessa discussão colocando a possível diferença 
entre o meio rural e urbano, por meio da seguinte questão:

Mediadora: Há diferença entre o meio rural e o urbano?

Ângela: Com certeza. Há muita. Vamos tomar a festa de São 

João como exemplo. É uma coisa festiva no interior, o povo 

senta ao redor da fogueira e assa milho, até madrinha de 

fogueira existe. Aqui na cidade a população é um problema, 

tem bairros que chamam até o bombeiro para apagar a 

fumaça das fogueiras. No interior tudo é mais tranquilo. 

Laura: A amizade entre as pessoas aqui na cidade não existe 

mais. Acho que não é porque a gente está no mundo da 

tecnologia que é obrigado acabar os costumes, o jeito de falar 

e as festas que tem. Hoje em dia o que é mais lembrado é só 

o São João e São Pedro. Cadê o folclore e a cultura popular? 

Todo mundo esquece, ninguém conta mais para os filhos e 

netos, nem faz questão de lembrar. Quem ainda lembra e 

pesquisa alguma coisa são os professores das escolas e as 
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crianças através da internet não tem chance de conhecer  

mais sobre o folclore.

Mediador: Responderam muito bem!

 (Sessão 1, 1.10.09)

Nesse diálogo, conseguimos extrair do grupo impressões 
sobre o folclore e a cultura popular, ficando explícito que, 
embora o folclore e a cultura popular estejam presentes nos 
programas escolares, o incentivo para o aprofundamento do 
estudo desses temas ainda é muito pouco. Alegam os estu-
dantes que, embora os professores usem esses conteúdos, os 
trabalhos mais solicitados sobre essas temáticas só ocorrem 
nas primeiras séries. Indagados se conheciam um dos maiores 
pesquisadores do folclore e estudioso da cultura popular 
brasileira, a resposta foi unânime: “Sim, o professor e escritor 
Luís da Câmara Cascudo”. Contudo, podemos perceber que, 
ainda assim, há uma defasagem no tocante ao conhecimento 
da cultura nordestina, pois, de acordo com a aluna Luana, 
“por mais que a gente estude a cultura do Nordeste, a gente 
não conhece o suficiente”.

Tentando manter a conexão entre cultura, comunicação 
e educação, retomamos o processo de mediação na perspectiva 
de suscitar nos leitores as reações causadas pela experiência 
estética que estavam a vivenciar. Nesse sentido, passamos 
a explorar a temática da recepção dos produtos midiáticos, 
especificamente a minissérie, por se tratar de uma produção 
que alcança uma audiência satisfatória. Ressaltamos a ideia 
de uma interpretação da cultura brasileira pelo viés da ficção 
televisual questionando sobre a possibilidade de encontrarmos 
alguns aspectos importantes da cultura presentes no texto 
em estudo. Com base nessa abordagem, questionamos:
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Mediadora: A televisão ajuda a ampliar o conhecimento de 

vocês sobre a cultura nordestina?

Paulo: Acho que nem tanto. O que a gente vê a respeito do 

nordeste na tevê é a empregada falando com sotaque forte 

e na maioria das vezes a gente não fala dessa maneira. Só 

quando é uma minissérie focada como essa aqui, (Hoje é dia 

de Maria) rica em informações.

Mediadora: As minisséries, telenovelas proporcionam 

conhecimento sobre cultura popular? 

Luana: Eu acho que na parte de ética, assim... As novelas de 

época mostram mais os poderosos e não mostram a parte 

humilde que a gente tem, que a gente sabe que existe acho 

que essa foi a primeira minissérie que já vi mostrar total-

mente essa parte do nordestino que esta ligada a cultura, 

tudo misturado numa coisa só.

 (Sessão 1, 21.10.09)

Percebemos, a partir desse fragmento, que os leitores 
consideram que a forma de dizer dos formatos ficcionais, sobre-
tudo das minisséries, leva em consideração o entretenimento e, 
por isso, as mensagens apresentadas são apenas interessantes, 
carregam um tom engraçado. Ademais, a composição estética 
parece receber mais destaque na construção dos significados 
televisivos. Os leitores reconhecem as estratégias composicio-
nais do texto e fazem uma leitura de acordo com seus capitais 
culturais. Diante disso, deixam transparecer nas opiniões 
emitidas os estereótipos: o sotaque nordestino, por exemplo, 
é considerado de menor valor e, portanto, é sempre utilizado 
pelas empregadas. Entendemos que os leitores assim reagem em 
função da motivação proporcionada pela obra, configurando-se 
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em uma relação dialógica sujeito/objeto estético, pois o ato 
de fruição estética acontece no confronto dos horizontes de 
expectativa estabelecido pelo autor e pelo leitor.

Para uns, os programas televisivos são representação 
da realidade, outros veem esses programas como produtos 
de uma demanda social, que a televisão atende aos anseios 
da sociedade, ampliando e diversificando as fontes de conhe-
cimento. Consideramos importante esse confronto de ideias 
sobre a função produtiva e comunicativa da televisão, pois a 
leitura de seus textos exigirá do leitor um sistema de refe-
rências maior, porque, na atividade leitora, entra em jogo a 
experiência de vida do leitor.  

 Observamos que ainda há uma interpretação equivocada 
da televisão como meio de saber e de se construir conhe-
cimento. Precisamos compreender que, no difícil encontro 
entre televisão e educação, os sentidos se ressignificam e a 
capacidade de pensar criticamente a realidade, de conseguir 
selecionar informação e de inter-relacionar conhecimentos 
torna-se indispensável. Nesse sentido, cabe a ressalva de que, 
em momento nenhum, estamos nos colocando como defensores 
da televisão, apenas acreditamos que é possível as redes de 
televisão abertas alterarem o modo de “construir seus conte-
údos”, demonstrando que há uma intencionalidade na busca 
de aproximar as pessoas do conhecimento, pois sabemos que 
hoje, dado o avanço da tecnologia, já se torna possível levar 
esse conhecimento e educar pessoas nos mais remotos lugares 
do Brasil. Com base nessa reflexão e estimulados a continuar 
explorando sobre os conteúdos televisuais, insistimos questio-
nando sobre o episódio em análise, formulando uma indagação 
que exige do leitor uma argumentação mais consistente:
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Mediadora: O que vocês mudariam no primeiro episódio?

Ângela: Eu tiraria a madrasta da história.

Luana: Eu colocaria galinhas de verdade. Porque pra gente 

ficou um pouco irreal demais essas galinhas. Tudo bem com 

a paisagem no céu, aquele fundo atrás, aquilo não é real.

Renato: Colocava mais personagens e casas porque só tem 

aquela casinha de verdade lá no fundo, isolada de tudo. 

Mediadora: Vocês demonstraram boa percepção. 

 (Sessão 1, 21. 10.2009)

Em qualquer leitura na qual nos situamos com a mente 
aberta, estaremos prontos a rever estrutura e conceitos que 
a obra possa suscitar. Diante disso, vimos, nessas opiniões, 
revelar-se a liberdade do leitor em ressignificar os signos 
que compõem o texto. Podemos, portanto, observar a capa-
cidade de (re)criação dos leitores quando inquiridos sobre 
as mudanças que poderiam efetuar na organização textual. 
Registra-se ainda uma participação efetiva do leitor no pro-
cesso comunicativo em busca da constituição do sentido e dos 
elementos de indeterminação revelam as condições favoráveis 
para a realização da comunicação. Isso significa que a relação 
texto-leitor vinha se dando de maneira satisfatória. Apesar 
de perceberem alguns aspectos diferenciais, o prazer era 
evidente durante a leitura.

Aproveitando as opiniões emitidas, provocamos uma 
discussão, dessa vez, com uma questão relacionada ao cenário: 
ele estaria fugindo muito da realidade e o que isso poderia 
implicar? As respostas negam essa possibilidade, mesmo 
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assim, reafirmam a necessidade de proceder com algumas 
modificações, tais como 

“Renato: [...] não, não que foge muito da realidade. Só muda-

ria as casinhas” (Sessão 1, 21.10.09).

Propomos, então, um olhar mais apurado sobre a conduta 
do pai da protagonista Maria, com a intenção de problematizar 
sobre os possíveis efeitos de suas atitudes.

Mediadora: O comportamento do pai de Maria incentiva 

a violência social?

Renato: Acho que sim, pois, como mostrou na minissérie, o 

pai de Maria ficou olhando, olhando todo tempo pra ela. Eu 

acredito que naquele momento ele começou a sentir desejo 

pela própria filha, porque fazia tempo que ele não tinha 

uma mulher e estava alcoolizado. Ele queria estrupá-la.

Mediadora: É isso mesmo!

 (Sessão 1, 21.10.09)

De maneira clara, a resposta vem reafirmar um dos 
grandes problemas presentes em alguns produtos midiáticos, 
particularmente a telenovela e a minissérie que, mesmo sendo 
produto do imaginário humano, ainda assim estruturam suas 
mensagens em uma relação estreita com as cenas de violência 
que acabam interferindo nas relações sociais, principalmente 
entre os jovens. Para melhor explicar as questões apresentadas, 
devemos compreender que toda programação televisiva está 
inserida na moral do capitalismo, de modo que quem manda são 
as regras de mercado, cujo princípio está baseado no “vale-tudo”. 
Ou seja, nessa sociedade, há o imperativo do superego que diz: 
“desfrute, você pode”. Assim, vale tudo para você ser feliz.
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Nesse sentido, é importante lembrar que, muitas vezes, 
os valores exibidos pela televisão podem ser transformados 
em valores sociais de felicidade. Entretanto, os programas 
podem exibir, ainda que camuflado, um grau de violência, 
na medida em que segue normas de interesse econômico dos 
patrocinadores. Tal compreensão reflete uma condição que 
mostra a representação de um “real” orientado por interesses, 
em que as situações são tomadas como absolutas.

Destacam-se, ainda mais, os aspectos estruturantes 
do primeiro episódio de Hoje é dia de Maria, que exigiam um 
olhar apurado a fim de o leitor identificar os fios que teciam a 
narrativa televisual. Esta, em um ritmo dinâmico, estabelecia 
relações com a cultura, promovendo a inserção do leitor no 
mundo representado. Dessa relação intrínseca obra-leitor, 
conseguimos visualizar a presença de um elemento que é o 
prazer estético, o qual supõe, ao mesmo tempo, uma distância 
e uma tomada de posição.  A inclusão do cotidiano da menina 
Maria, seu comportamento, os temas políticos, sociais e cul-
turais dão a lógica ficcional dessa obra que parece converter 
o ato de percepção em ato imaginativo. Suscita uma reação de 
prazer ante o objeto estético, o prazer estético que, no nosso 
entendimento, parece ter uma relação com o efeito.

Em relação à participação do pássaro que se transfor-
mava em ser humano, representado pelo ator Rodrigo Santoro, 
e que, na história, surgiu como a grande esperança para a 
personagem Maria, lançamos uma proposição reflexiva. Nessa 
perspectiva, tentamos fazer uma conexão com a questão da 
violência praticada pelo pai de Maria:

Mediadora: O aparecimento do pássaro contribuiu para o 

pai desistir de violentar Maria?
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Ângela: Não, acho que foi a consciência dele, ele não foi 

atrás dela, percebeu o que ia fazer era errado.

Mediadora: E o que representa o pássaro na narrativa?

Ângela: A mãe de Maria.

Renato: A santa que apareceu a Maria.

Luana: Deus.

Mediadora: Não exatamente isto, mas adiante vão entender 

o que representa.

 (Sessão 1, 21.10.09)

Não haviam atribuído sentido à representação do pás-
saro, possivelmente pela imaturidade de leitura televisual na 
fase inicial em que se encontravam. Questionamos também 
sobre o horizonte de expectativas, discutimos a possibilidade 
de o pássaro representar o amor e formulamos a seguinte 
pergunta: “Poderia o pássaro ser o amor de Maria?”. Ficaram 
pensativos. Alguns minutos e provocamos mais uma vez: “Que 
acham vocês da possibilidade de ser o amado de Maria?”. 
Responderam: “Ah! A gente não tinha percebido. Você, pro-
fessora, viu várias vezes e por isso já sabe”.

Observamos que, apesar da resposta não chegar a revelar 
um estranhamento, expressava a pouca experiência na prática 
de leitura de textos audiovisuais, sobretudo porque as cenas, 
em sua maioria, eram lidas isoladamente e não como um 
encadeamento de ações dramáticas organizadas de forma 
sequenciada, constituindo um discurso que fala por si. Nosso 
objetivo era rastrear o campo receptivo, o nível de interação 
que se estabelecia entre o texto-leitor. Verificamos, assim, que 
a compreensão na leitura do texto televisual se torna um pouco 
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mais difícil, haja vista a falta de domínio da linguagem e a 
falta de experiência na prática de leitura de imagens. Isso será 
mais bem compreendido, contudo, se os programas veiculados 
pela televisão forem entendidos como textos, corpo sígnico 
que apresenta, em suas malhas, propostas de significação, 
marcas de uma leitura possível.

Esses textos contêm em si uma situação de recepção 
potencial, ostentando indicações para a análise das estruturas 
de conhecimento entre o espectador e o programa (história, 
trama, personagens, ambientação). Na órbita dessa questão, 
demonstramos que o processo interpretativo pode ser sus-
citado pela ideia de texto e que, portanto, podemos testar a 
possibilidade de fazer indicações a respeito dele partindo das 
propostas implícitas em sua própria estrutura. O texto deve ser 
pensado, assim, como ponto de partida de um processo que, 
com a participação ativa do receptor, dará corpo a um sentido 
ainda inexistente, que emergirá da interação texto-leitor.

Assim, podemos dizer que os textos televisivos são 
radicalmente intertextuais. As imagens ficcionais da tele-
visão formam redes pontuadas de referências intertextuais. 
Sendo que, em cada nó dessa rede, no ponto onde as linhas se 
cruzam, está uma imagem que remete diretamente a outras e 
indiretamente a um universo ainda maior, fazendo com que 
se mantenha ilesa à abertura de sentido. 

Percebemos, contudo, que pelo fato de o texto Hoje é 
dia de Maria apresentar algumas lacunas e hiatos, pontos em 
que se quebra a conexão entre os signos textuais, em que se 
interrompe o fluxo simbólico, que faria do texto uma sequência 
de ideias arrumadas em cadeia, exigiu do leitor uma espécie 
de negociação durante o ato da leitura, em um movimento 
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que faz diminuir o espaço entre eles. Por causa dessa natu-
reza lacunar do texto, o leitor reage não apenas a partir das 
orientações que essa estrutura lhe oferece mas também em 
função das informações com que já havia se deparado, em 
virtude de sua própria atividade ideacional.

O leitor de Hoje é dia de Maria dialoga com o texto satisfa-
toriamente por apresentar um universo significante baseado 
em experiências reais, embora o rearranjo que ele faça desses 
elementos familiares inaugure um mundo novo. A comunicação 
com o receptor só foi possível porque aquilo que ele oferece 
é, em alguma medida, familiar ao leitor. O texto, apesar de 
apresentar uma organização estrutural não linear, era o campo 
do jogo no qual o mundo textual era concebido, não como 
realidade, mas como se fosse realidade. O que acontecia nesse 
mundo não tem as consequências inerentes ao mundo real 
referido, por isso, pode ser considerado um jogo.

ANÁLISE DA SESSÃO 2
Tema: O que é Imagem?

Objetivo: Informar sobre a origem do termo, desenvolver 
o conceito de imagem, apresentar as funções da imagem 
e seus planos constitutivos: conteúdo e expressão.

Data: 28.10.09

Na segunda sessão de leitura, os educandos se mos-
traram mais familiarizados com a temática, situação que 
favoreceu a descontração. Com isso, a fluidez com que as 
elaborações se articulavam nos causou surpresa e, ao mesmo 
tempo, entusiasmo para proceder a mediação. Havia uma 
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demonstração clara de uma motivação gerada, agora sim, pela 
certeza do poder de elucidação proporcionada pela experiência 
vivenciada no episódio anterior. Eles passaram a dominar as 
informações com mais rapidez e concisão e a exprimir as ideias 
com mais segurança, sinalizando para uma desenvoltura na 
capacidade de compreensão de cenas com um nível mais alto 
de significação. Justamente por ser um texto com certo grau 
de complexidade, principalmente nos aspectos linguísticos e 
referenciais, exigia intensa participação do leitor no preenchi-
mento dos espaços vazios. A interação texto-leitor já acontece, 
por assim dizer, a partir do próprio título. Hoje é dia de Maria 
pressupõe que Maria seja a personagem principal – heroína, 
anti-heroína. A ideia de herói, porém, não se encontra no 
indivíduo (protagonista da história), mas está descentralizada, 
uma vez que suas ações remetem a outros fatos.

É bem verdade que não há como negar o poder sedutor 
das imagens. Plasticamente construídas, apelam para todos 
os sentidos, com uma variedade de conteúdos que permite 
que o leitor tenha acesso a várias realidades e experiências 
estéticas e, por serem imagens, falam à compreensão mais 
elementar do leitor: a de interpretar o que está vendo. Por ter 
conteúdo, cria conhecimento, mas cobrando um esforço ou 
uma dedicação diferentes dos utilizados na leitura de um livro.

A disposição para o diálogo sobre o texto era patente, 
e a expectativa com que assistiam ao episódio deixava trans-
parecer que a imaginação estava à solta, na busca da melhor 
forma de expressar as ideias estimuladas pelo texto em sua 
segunda edição. As relações possíveis frente ao sonho de Maria 
em encontrar as franjas do mar acenavam para um sentido 
maior se levarmos em conta a sua incansável e sacrificial 
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viagem pelas estradas sem fim. Assim, toda a ação e o enredo 
se voltam para um significado maior: o da existência e do 
conflito humano sob a perspectiva de uma entidade divina.

Aproveitamos essa situação para estimular os especta-
dores a ficarem atentos para as mensagens implícitas que vão 
se revelando aos poucos à medida que saímos da superfície e 
adentramos às camadas de sentidos. Utilizamos essa obser-
vação para deflagrar a atividade interpretativa e despertar 
o grupo para a importância das diferentes contribuições que 
cada um pode trazer à leitura. O texto vai sendo ampliado, 
descortinando sentidos insuspeitados, ainda que presentes e 
atuantes em um nível inconsciente de percepção.

Na narrativa, a omissão do pensamento (como inten-
ção) do personagem principal faz com que se amplie o poder 
sugestivo da obra, o que motiva o imaginário do leitor na 
construção de hipóteses, ou ainda, nas palavras de Iser (1996, 
p. 957) do “horizonte de expectativa”. Assim, o autor interage 
com o leitor por meio do jogo possível ao texto literário. Desde 
as primeiras linhas do texto, o narrador proporciona o encon-
tro direto do leitor com a personagem, com a narração do 
percurso trilhado por Maria em sua caminhada ao encontro 
das franjas do mar. Durante a descrição (física, psíquica, 
comportamental), o leitor vai preenchendo os espaços vazios 
– uma vez que a descrição não fornece as imagens completas 
da trajetória de Maria. A partir das características dadas, o 
leitor possivelmente compunha a história, mas, ao mesmo 
tempo, surpreendia-se com o surgimento de novas situações 
que lhes apresentavam novos dados, convidando-o a inferir 
novos questionamentos, deduções e reformulações – criando, 
assim, um campo de expectativas sobre o desejo de Maria. 
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O ar de cansaço e os olhos tristes de Maria levam o leitor a 
imaginar uma menina sofrida, infeliz, que via na sua viagem 
a possibilidade de realização de seu sonho.

Por sua vez, os espectadores permaneciam atentos, 
interessados na história que, a cada episódio, envolvia-os e 
despertava-lhes a curiosidade. Afinal, era um contexto de pes-
quisa exercitando a prática de leitura de um texto audiovisual. 
Nessa sessão, contamos com a presença do grupo no horário 
previamente combinado com vistas a não exceder o tempo 
de 90 minutos referente à disciplina de Língua Portuguesa 
e Literatura, determinado pela escola para a realização da 
pesquisa. Cumprindo o compromisso assumido, iniciamos 
pontualmente às 19h15 minutos com a exposição do tema 
introdutório, versando sobre a noção de imagem, seus domínios 
e suas funções, o que foi apresentado em 15 minutos.

Desde muito tempo, o recurso à imagem vem se impondo 
de forma progressiva e, dada a sua relevância na sociedade 
contemporânea, consideramos pertinente expor sobre essa 
temática. Apresentamos imagem como sendo uma espécie 
de esquema representativo do objeto percebido. Ao iniciar 
o conteúdo, apresentamos algumas questões que considera-
mos importantes para a compreensão do texto televisual em 
estudo: “O que se vê numa imagem? O que se enfatiza quando 
se analisa uma imagem? Como se avalia a qualidade de uma 
imagem? Por que será que a imagem é tão importante?”. Alguns 
arriscam em responder afirmativamente, como Renato: “A 
imagem assume importância, principalmente na televisão e 
no cinema, pois possuem características diferenciais como o 
jogo, a seleção das cores, a sensação de movimento, a música, 
as palavras, os ruídos e tudo isso cativa a gente”. 
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As imagens acionam os sentidos e apelam para a con-
centração e a atenção das pessoas que diante delas se colo-
cam. A imagem se relaciona ao referente. Como imitadora, 
para alguns, serve de fonte de conhecimento, tem função 
educadora; para outros, engana, pois nos desvia da verdade. 
Instrumento de comunicação, a imagem assemelha-se ou 
confunde-se com o que representa. 

Apesar da aridez de alguns conceitos e da falta de conhe-
cimento prévio que os leitores alegavam ter em relação aos 
conceitos, as estratégias de construção do conhecimento, 
utilizadas a partir da exposição de temas introdutórios, sur-
tiram efeitos acima do esperado. Para o grupo, o conteúdo 
programado foi um misto de novidade, desafio e alegria. O 
tema imagem atraiu o grupo desde sua apresentação. 

Nessa perspectiva, alguns aspectos podem ser destacados 
nessa experiência que, para uns, passou a ser estimuladora. 
Primeiro, a sedução em contemplar a imagem em movimento, 
visto que esta preserva com o referente uma referência de 
certificado, de autenticidade. Outro aspecto notável foi que 
a palavra fala da imagem, descreve-a e a traduz, mas jamais 
revela sua materialidade visual. É a visibilidade que permite 
sua forma material e não sua correlação com o verbal. A não 
correlação com o verbal, porém, não descarta o fato de que 
a imagem pode ser lida. Com essa experiência, percebemos 
que a imagem funciona como elemento de sedução para a 
análise que, praticada com responsabilidade, enche-se de 
subjetividade na interpretação.

Enfocamos, ainda, a importância da leitura de imagem 
para a compreensão do nosso cotidiano e frisamos a relação 
imagem-leitor, por meio da qual se adquire a consciência 
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da atividade interpretativa, assumindo o seu papel ativo na 
construção de seus significados. Nessa relação, o leitor se 
mostrava atento para alguns aspectos que surgiam, tais como 
o realismo da imagem, a expressividade, a originalidade e a 
criatividade, tudo que contribuía para sua interação com a 
obra. Contudo, observamos a necessidade de levarmos em 
consideração as condições do receptor, tanto de conhecimento 
quanto de compreensão estética, para que isso não viesse a 
bloquear a construção de sentido.

Por essa razão, retomamos o conteúdo específico e trata-
mos da origem da palavra imagem: falamos sobre a etimologia 
da palavra que, em latim – Imaco –, quer dizer semelhança, 
representação e salientamos que estaremos sempre falando 
de algo que será representado. Imagem refere-se ao que se vê, 
se ouve e se pensa. A esse respeito, questionamos: “e a imagem 
que não conseguimos ver onde está?”. A maioria respondeu 
prontamente: “Na imaginação”. Portanto, a palavra também 
é imagem. “Como é mesmo professora?”, “E pode?”, “Como 
assim?”. Procuramos explicar da melhor forma possível, 
dizendo: “quando associamos as letras, por exemplo, ‘C A S 
A’ formamos a palavra casa, porém, não temos o objeto em si, 
mas a imagem da casa que se forma em nossa mente, ou seja, 
a palavra representa aquilo que imaginamos”.

Dando continuidade à temática, formulamos mais uma 
questão, testando o nível de conhecimento dos estudantes: 
“Quem sabe quais as funções da imagem? A imagem estabe-
lece alguma relação com a realidade e qual será?”. Os alunos 
silenciaram e não conseguiram responder, alegaram não saber, 
pois esse assunto era novidade. Foi então que explicamos que 
a imagem estabelece uma relação mediadora com a realidade. 
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Para entenderem melhor, exemplificamos com a atividade de 
leitura que estávamos realizando em sala de aula: “Entre o 
texto e os receptores, que são vocês, existe uma leitora mais 
experiente que exerce o papel de mediadora, facilitando a 
interpretação da mensagem emitida. Entenderam?”. “Ah! Agora 
sabemos de que se trata” – responderam eles. 

A resposta afirmativa nos permite prosseguir expli-
cando que as funções da imagem, desde muito tempo, no 
curso da história, foram também as mesmas das produções 
humanas que visam estabelecer uma relação com o mundo. 
Na exposição do tema, questionamos ainda sobre a “trans-
parência” da imagem, isto é, desafiamos a ideia de que as 
imagens comunicam de forma mais direta e objetiva do que 
as palavras. Consideramos que a linguagem visual se constitui 
em um sistema de representação simbólica, profundamente 
influenciado por princípios que organizam possibilidades 
de representação e significação em uma dada cultura. Dessa 
forma, abrimos espaço para problematizar não só a linguagem 
televisiva mas também o que está envolvido em sua leitura.

Remetemo-nos à teoria da estética da recepção, que 
fundamenta o estudo do texto Hoje é dia de Maria, e ressaltamos 
a primeira tese formulada por Jauss (1994, p. 18), que enfatiza a 
historicidade da literatura, explicando que não se relaciona à 
sucessão de fatos literários, mas ao diálogo estabelecido entre 
a obra e o leitor. Esse argumento serviu para explicarmos 
que o texto em estudo (Hoje é dia de Maria) foi escrito em um 
determinado momento histórico, no formato de peça tea-
tral, para um determinado público, e que agora foi adaptado 
para a televisão, no formato minissérie. Nem por isso a obra 
perdeu o seu valor, pois, segundo Jauss (1994, p. 90) “decorre 
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da percepção estética que a obra é capaz de suscitar”. Isso 
significa que essa capacidade que advém da obra proporciona 
aos leitores a experiência estética, ou seja, a recepção da obra 
e o prazer estético, o efeito que o texto causa. Essa concepção 
baseia-se, principalmente, na liberdade do leitor em dar sentido 
ao texto diante de seu tempo e seu lugar.

Visando esclarecer sobre a leitura de imagem, o processo de 
construção de sentidos, explicamos que isso implica na imagem 
ser compreendida como signo que incorpora diversos códigos, e 
que sua leitura requer o conhecimento e a compreensão desses 
códigos. É um processo que visa identificar as categorias visuais 
básicas mediante as quais a percepção deduz as estruturas. 
Ressaltamos a questão que, segundo Smith (1999), envolve o 
conceito de leitura da imagem, quando afirma que “até hoje 
não há consenso entre os pesquisadores do tema, já que para 
alguns não é possível LER uma imagem”. Pensando no processo 
de leitura, Smith (1999) mostra-nos que os bens simbólicos pro-
duzidos pela humanidade são codificadores de formas diversas, 
mas que a recepção desses bens pode ser compreendida como 
leitura, na medida em que todo recorte na rede de significações 
é considerado um texto, e que, assim, é possível ler.

Leit ura
Dando continuidade à análise da segunda sessão, os 

leitores voltaram toda a atenção para a tela em busca de deci-
frar os cruzamentos dos signos que continuam a tecer os 
fios narrativos da história. Como fazemos antes de qualquer 
exibição videográfica, ajustamos o equipamento e verificamos 
se as imagens do DVD estavam no ponto. Ao dar o comando 
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na tecla play, percebemos alguns desajustes na sintonia, o que 
nos causou um pequeno atraso na projeção das imagens. Com 
o devido ajuste, começamos a exibição da microssérie em seu 
segundo episódio, lembrando os espectadores da importância 
das anotações que iriam facilitar o processo de mediação, ou 
seja, de questionamento sobre o texto.

A orientação dada foi seguida pela maioria dos receptores, 
que utilizava seus cadernos para anotar as cenas que estru-
turavam o texto televisual, demonstrando, assim, o empenho 
realizado para a compreensão da sucessão de imagens que se 
articulavam com vistas à construção do enredo. Enquanto alguns 
espectadores se envolviam com as cenas, outros sussurravam 
ao pé do ouvido do colega, como se estivessem a comentar algo 
de especial da narrativa, expressando as dúvidas que surgiam 
à medida que o texto apresentava mais complexidade. 

Nesse segundo episódio, a madrasta maltrata cruelmente 
a protagonista, que se rebela e foge de casa para enfrentar o 
diabo (Osmar Prado) e, nessa viagem, ela encontra um maltra-
pilho (Rodolfo Vaz) à beira do rio e pergunta se a estrada está 
perto. A personagem cura um ferimento em sua perna e, em 
troca, ele lhe dá um amuleto (pedaço de corda feita de tiras 
de pano) que trará sorte. Maria segue pela estrada afora e, 
mais adiante, encontra-se com um homem de olhar triste, que 
se oferece para ajudá-la a enterrar um outro homem. Nesse 
instante, surgem dois executivos (Charles Fricks e Leandro 
Castilho) para cobrar uma dívida do morto e passam a espancá-
-lo. Esses personagens se apresentam de forma estranha, com 
roupas pretas de plástico e perucas de látex, portando pastas 
com dinheiro e celulares, provocando certo estranhamento nos 
espectadores. Essas informações novas que surgem no decorrer 
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do texto exigem que os leitores refaçam certas expectativas, 
pois acabam frustrando várias hipóteses.

A situação continua a exigir um exercício de interpreta-
ção. A saga de Maria continua e, mais adiante, ela se encontra 
com um grupo de retirantes fugindo da seca. Surge, na tela, 
uma imagem de irreparável qualidade estética representando 
a terra castigada, ressecada pelo sol a pino do sertão, um 
espaço sem fim, provocando nos espectadores uma reação de 
interação autor-texto-leitor, correspondendo ao momento de 
aisthesis, a obra causa um efeito, levando o leitor a reconhecer 
os elementos apresentados, transformando-os em uma nova 
percepção de mundo. 

Assim, à medida que o texto avança, vão se multipli-
cando, aos olhos do espectador, o mundo infantil e inocente de 
Maria, enquanto aos olhos das outras personagens acumulam-
-se as evidências da generosidade da protagonista. Os vários 
olhares se cruzam, trocam-se, em uma circularidade que é, 
esta sim, a busca do sentido do texto. Percebemos, contudo, 
que o que estava em jogo, nesse momento, era a maneira como 
se organizavam os vários olhares que percebiam a obra, às 
vezes coincidindo, às vezes divergindo.

Porém, o olhar do leitor se tornava cada vez mais apu-
rado no acompanhamento das cenas, demonstrando capaci-
dade para selecionar, enfatizar, correlacionar e combinar itens 
relevantes presentes no texto. Todos estavam em um estado 
de preocupação atentiva em busca da interpretação, pois, 
quando algo a ser interpretado se situa diante de nós, este 
algo já suscita um envolvimento que acaba se manifestando 
por meio da interpretação, a qual, por sua vez, fundamenta-se 
em uma expectativa.
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O clima de silêncio reinava entre os leitores, as imagens 
eram atentamente acompanhadas, internalizadas para as 
reflexões que se seguiam no processo de mediação. Todos 
esperavam para usufruir das experiências conseguidas a partir 
da leitura da imagem, momento em que faziam as descober-
tas e elaborações acerca do conteúdo textual. Essa situação 
permitia uma série de reflexões, mais aprofundamento da 
mensagem veiculada.

Nessa etapa do processo, percebemos que a experiência 
estética se consolidava, a relação autor-obra-leitor se tornava 
evidente, a atenção do leitor voltava-se aos horizontes expres-
sos pela mensagem, muito embora esse encontro fosse perme-
ado por um conflito permanente com o texto. Esse conflito 
era representado por uma ânsia incontida de compreender, 
de concordar, de discordar. 

Nesse caso, os leitores, envolvidos com a qualidade esté-
tica da obra, demonstravam, a partir de diferentes expressões, 
o prazer estético de estarem diante de uma tessitura sígnica 
decorrente do uso da linguagem visual como forma de repre-
sentação de uma realidade, o que lhes permitiu imprimir 
significado e atribuir sentido. A obra de arte comunica e, 
assim sendo, está implícita a presença de um receptor que 
promove uma “fruição compreensiva”. Desse modo, podemos 
relacionar a estética da recepção e a leitura da imagem tele-
visual enfatizando os três estados da experiência estética: a 
poiesis, aisthesis e katharsis, que compuseram o processo de 
leitura de Hoje é dia de Maria.

Na poiesis, o leitor se sente inserido no contexto, vivencia 
o prazer estético de ser coautor da obra que apresenta um 
mundo cheio de vazios. No ato da leitura da imagem, há uma 
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espécie de atitude colaborativa entre o produtor e receptor. 
Nesse ato, entram em jogo as intenções, o conhecimento de 
ambas as partes, gerando, dessa forma, pontos de convergência 
com vistas à atribuição de sentido do texto. 

Na aisthesis, o leitor experimenta uma sensação prazerosa 
provocada pela linguagem poética que lhe conduz à experiência 
estética, sobretudo quando o processo projeção-identificação 
com a obra se estabelece. No ato de leitura do texto televisual 
de Hoje é dia de Maria, essa identificação ocorreu em diversos 
momentos da história, quando o leitor identificava, reconhecia 
na mensagem comunicada, um sentido com seu horizonte de 
expectativas. 

Na katharsis, o leitor libera a psique, vivencia o prazer de 
integrar-se à obra, descobrindo o sentido provocado por ela. 
Isso faz com que o receptor mude sua percepção de mundo, 
assumindo um novo comportamento. No ato de interpretação 
da imagem no texto Hoje é dia de Maria, o leitor demonstrou 
prazer ao ser seduzido emocionalmente seja pelas imagens que 
pareciam lhe causar uma sensação de satisfação, de bem-estar, 
seja pelas cenas que carregavam um teor poético pelo uso 
das técnicas de iluminação, sonorização, composição e pela 
construção do cenário.

Entendemos, portanto, que a experiência estética pode 
dar acesso às verdades fundamentais sobre o mundo, não 
estando restringida a um sentimento com alguma variedade 
da experiência pessoal. Acreditamos ser possível a verdade 
pela arte por perceber a capacidade desta em revelar ou escla-
recer pré-construções, fazendo emergir a (des/re)construção 
inventiva do ser. Ao tornar-se experiência, o programa altera 
aquele que o experimenta, participando do processo formativo 
ao atualizar seu horizonte de mundo.
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Dessa maneira, podemos, pois, admitir que a televi-
são não se restringe apenas a ser um meio de produção de 
mensagens de cunho mercadológico mas também é um meio 
de produção de obras de arte, de produtos de valor estético 
capazes de formar leitores críticos.

Ao iniciar o processo de mediação, procuramos entender 
a motivação que despertava o grupo para a discussão do texto, 
a partir do relato de Ângela:

Professora! Achamos a discussão do texto o momento mais 

interessante do projeto, porque podemos expressar nossas 

opiniões e aprendemos muito mais sobre os temas apresen-

tados. Com isso, podemos dizer que só estamos entendendo 

essa minissérie, agora, depois das informações dadas (Sessão 

2, 28.10.2009).

Mediação
Para a análise do volume das informações coletadas no 

decorrer da leitura, recorremos à mediação, por acreditar que, 
com base nesse procedimento, podemos ajudar os educandos a 
compreender a complexidade do texto. Portanto, consideramos 
a mediação como “construir pontes” entre o que o receptor sabe 
e a nova informação, é o aprender e o estruturar. Na escola, a 
mediação efetua-se por meio do professor, que facilita e promove 
o conhecimento e a aprendizagem do aluno na medida em que 
constitui para ele apoio, orientação e estímulo. Por esse processo, 
o aluno seleciona, critica, interpreta, complementa e organiza 
os conteúdos que assimila. Sua eficácia depende tanto do seu 
papel quanto dos recursos e do apoio das pessoas com quem 
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interage, bem como do contexto e das práticas culturais do 
meio em que está inserido e ao qual pertence.

Nesse caso, podemos ver que a atividade de recepção 
responde satisfatoriamente, estimula a experiência interpre-
tativa, assim como as competências e habilidades dos sujeitos 
envolvidos. De certa maneira, isso significa que os indivíduos 
não são passivos diante da tela e que, quando instigados, 
expressam, com certa convicção, os pontos de vista que consi-
deram pertinentes à obra. Temos, portanto, indícios favoráveis 
que apontam para uma recepção ativa, em que a interação 
texto-leitor se dá de modo positivo. Ademais, o sentimento que 
se propõe a despertar é o de ensinar a consumir os produtos 
televisivos e analisá-los criticamente sem negar seu aspecto 
de fruição e diversão. Isso implica aceitar o “entreter” como 
necessidade humana.

Na leitura desse segundo episódio, observamos um envol-
vimento dos sujeitos com o texto e novas perspectivas quanto 
ao entendimento do texto eram demonstradas pelo discurso, 
que apresentava ricas ponderações e reflexões. Vale salientar 
que a recepção do programa caracterizou-se de forma diferente 
entre os vários leitores, o que demonstrou que os episódios 
exibidos têm uma estreita relação com o universo cultural de 
cada um. Além disso, o episódio analisado mobiliza o prazer de 
uma ampliação sensível de horizonte de mundo. Observamos 
ainda a presença de um sentimento de interação em que o 
espectador vai tecendo os fios do sentido, colocando-se com 
disposição no jogo interpretativo, iluminando-se com a pers-
pectiva de atualização de seu mundo existencial, revelando 
as suas potencialidades concretas. A condição de partícipe 
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desse processo dinâmico de ação leitora é possibilitada pelas 
pistas construídas pelo autor na narrativa. 

Não verificamos, no geral, o aprofundamento nos aspec-
tos políticos e econômicos, os quais foram tomados como natu-
rais. Os espectadores alegaram que a resolução do problema da 
desigualdade social no Brasil é de responsabilidade do governo 
e das instituições que defendem os direitos dos cidadãos. Assim, 
vimos que os valores da atual fase da sociedade capitalista e 
das novas ideologias se contrapõem àquelas de lutas sociais e 
de participação política dos jovens estudantes em busca das 
soluções dos problemas coletivos. Opera-se um processo de 
construção de uma cômoda ideologia sem vítima.

Em contrapartida, observamos uma participação efetiva 
dos receptores contrapondo-se, levantando suas hipóteses, 
defendendo suas opiniões nas discussões em que estavam 
presentes os elementos constituidores de suas concepções 
de mundo. Um exemplo disso ocorre quando os estudantes 
invocavam os elementos simbólicos constituídos na famí-
lia, em uma reação potencial ao efeito estético provocado 
pela obra que, na sua organização textual, traz uma reflexão 
sobre a família. Há, nisso, um leitor que é solicitado pela obra: 
aquele com habilidades e competências para o ato de leitura, 
que aciona o conhecimento prévio, utilizando o que já está 
internalizado e o que é constituído no decorrer de sua vida. 
Focalizamos, nessa situação, um momento de aisthesis, ou seja, 
a obra causando uma reação sobre o leitor, que reconhece os 
elementos apresentados; um leitor atento que sintetiza o sig-
nificado das partes menores para obter o significado do todo.

Em relação à experiência estética de Hoje é dia de Maria, 
esta faz o leitor despertar para um leque de possibilidades de 
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ampliação de seu conhecimento, possibilitado pela leitura das 
narrativas ficcionais televisivas. A partir dessa experiência, os 
alunos descobriram que não nascem receptores, vão se fazendo, 
à medida que entram em contato com os variados textos 
televisuais, conforme a declaração de Renato: “Precisamos ser 
orientados de como vê a TV, assim como estamos fazendo agora, 
para aprender a diferenciar o programa que tem qualidade 
do que não tem. Como a senhora está fazendo nos ajuda a 
entender bem melhor a obra” (Sessão 2, 28.10.2009).

Por essa via, aquilo que parecia ser de ordem natural 
passa a ser decifrado como de ordem socialmente determi-
nada em dadas condições de produção. Desse modo, os alunos 
reconhecem a relevância dos conteúdos introdutórios que 
serviram de facilitadores à interpretação do texto em estudo, 
proporcionando uma recepção mais ativa e reflexiva. Em 
nossa análise, sentimos a presença de um leitor produtor de 
sentidos e não apenas um objeto submetido aos efeitos de uma 
ação comunicativa externa. Nesse momento, enfatizamos a 
importância da imagem como instrumento de aprendizagem 
e destacamos que a maioria absoluta das informações que o 
homem moderno recebe lhe vem por meio de imagens e, por 
isso, tornou-se predominantemente visual. A esse respeito, a 
aluna Luana interrompe e afirma: “Professora, veja bem: lendo 
essas imagens descobri a grande importância do olhar para 
a interpretação do texto. Para a gente entender as imagens é 
preciso ter um olhar ativo” (Sessão 2, 28.10.2009).

Após essa intervenção, que consideramos pertinente, 
respondemos afirmativamente e decidimos acrescentar mais 
informações sobre o olhar. Afinal, estávamos em pleno exercí-
cio do olhar receptivo. O ato de olhar, segundo Bosi (2003, p. 65), 
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significa um dirigir a mente para um “ato de intencionalidade, 
um ato de significação”. Continua o autor: “a cultura grega, 
acentuadamente plástica, enlaçava pelos fios da linguagem 
o ver ao pensar. Eidos, forma ou figura, é termo afim Idea. Em 
latim, com pouca diferença de sons: vídeo (eu vejo) e Idea”. 
Como se vê, o olhar assume um papel preponderante na inter-
pretação das imagens. Portanto, o leitor precisa desenvolver 
um olhar agudo, intenso que trace os fios lógicos e os fios 
expressivos do mundo e das mensagens. O olhar significa 
fazer uso dos olhos, lançar a vista ou os olhos sobre algo. O 
olhar conhece sentindo e sente conhecendo. Está implantado 
na sensibilidade; sua raiz mais profunda é o inconsciente, sua 
direção é atraída pelo imã da intersubjetividade.

Esperávamos que a colocação dessas informações básicas 
pudesse despertar-lhes o interesse pela leitura da imagem. 
Porém, acreditamos que os dados alinhados nesta pesquisa lhes 
permitiram perceber que o olhar, além de ser determinante na 
compreensão do texto imagético, remete-nos à interioridade 
das formas, ajudando-nos a lhes atribuir sentidos. 

A partir dessas colocações, reiniciamos as reflexões 
sobre o texto, em um exercício interpretativo que pudesse nos 
levar ao sentido da obra. Travamos um diálogo formulando 
questões sobre o que a narrativa do segundo episódio havia 
nos transmitido:

Mediadora: Como entenderam a história nesse segundo 

episódio?

Mateus: Aquele pessoal do cavalo, aqueles dois caras de preto 

na moto. Esse pessoal apareceu para conversar com Maria, 

são histórias que o povo conta. Aquele negócio de cobrar 
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dívidas de morto é por aí! A madrasta também foi atrás 

do pai de Maria porque não conseguia viver sozinha, além 

disso, ela tinha interesses. Ela era preguiçosa. A madrasta 

e sua filha andavam à procura do tesouro de ouro e prata 

que pertencia a Maria, mas o pai dela estava lhe enganando. 

A madrasta diz que ninguém iria ficar rico sem ela. É isso 

que entendi!

Paula: Como a senhora falou, a imagem é representação e 

aí são representações de histórias do cotidiano que a gente 

ouve e que vê nos programas de televisão.

Mediadora: Perceberam mudanças nesse episódio ou não 

notaram diferença?

Vanessa: Notamos. Muitas, muitas, muitas. Começamos 

pela paisagem, porque antes era uma coisa morta e agora 

apareceu a noite, estrelas, motos transitando, então, são 

muitas coisas...

Mediadora: O que representam essas mudanças para vocês?

Renato: O dia é muito quente, muito seco, dá a impressão 

que representa o sofrimento. Quando aparece a noite que 

é mais sombria parece mais alegre, um ambiente de mais 

harmonia que representa a suavidade. 

Vanessa: A noite deu um pouco de medo, mais ainda assim 

representou para mim uma tranquilidade para Maria que 

andava muito no sol quente e tinha muita sede.

Paula: O interessante também é a atitude de Maria que era 

a de dar o que tinha, principalmente a água que carregava. 

Isso mostra que a gente tem que ser mais humilde e bondoso 

com as pessoas.
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Mediadora: Perfeitamente!

(Sessão 2, 28.10.09)

A imagem trazida por Paula transcendia a dimensão 
física e denotava as dimensões moral e social, mais especifica-
mente a bondade colocada pelo espectador como uma virtude 
que faz a diferença nos relacionamentos que construímos ao 
longo de nossas vidas. A virtude como característica do homem 
ético, digno, bom, ascende. Nesse pensamento, o caráter da 
personagem aparece como representação do bem, obediência 
às leis que determinam uma conduta moralmente correta. A 
submissão às regras tornava-se mais evidente e era percebida 
pelo leitor a partir da personagem que passava a viver conforme 
as indicações já apontadas.  

Visualizamos, nessa situação descrita, momentos 
simultâneos e complementares de poiesis, aisthesis e katharsis.  
Conseguimos, assim, perceber a natureza libertadora dessa 
obra artística, fundindo dois aspectos importantes: seu papel 
transgressor e seu papel comunicativo. O plano da poiesis é, 
então, revelado pelo leitor quando se sente coautor da obra, 
em uma recriação que instaura outra realidade. Nessa direção, 
o leitor se coloca diante do texto e reage afirmativamente. 

Na situação circunscrita neste estudo, temos um lei-
tor que sente o prazer estético da percepção reconhecedora 
dos elementos apresentados e os transforma em uma nova 
percepção de mundo, comprovando a eficácia da atividade 
receptora. Ao assistir às cenas de Hoje é dia de Maria, os alunos 
percorreram uma escala de comportamento que ia da acei-
tação ao espanto ao verem exposto o preconceito social que 
marcadamente faz a diferença entre as regiões Sul e Sudeste 
e a região nordestina, sobremaneira no trabalho dos atores 
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quanto ao sotaque e à representação por meio de figurino e 
cenário. O espectador vê-se provocado a manifestar-se. Nesse 
sentido, somos obrigados a concordar com Jauss (1979) quando 
afirma que essas reações não dependem do arbítrio pessoal, 
mas das sugestões emitidas pela obra. Explicamos, assim, a 
função basicamente mobilizadora da katharsis, que ocorre, 
na experiência estética, pelo contato com a obra artística.

Procuramos mostrar a pertinência da discussão suscitada, 
asseverando que se situa na área da filosofia e que, portanto, não 
teríamos tempo hábil para discuti-la com precisão. Esperamos 
que consigam perceber outras questões que estejam presentes 
no texto em estudo. Diante disso, formulamos outra pergunta:

Mediadora: Quais outros valores que conseguem perceber 

nesse episódio?

Ana: O esforço dela para ajudar o próximo como ela fez 

quando os motoqueiros apareceram para cobrar do morto o 

que deviam e Maria consegue tomar o dinheiro deles através 

de um feitiço e devolver a eles como pagamento das dívidas.

Renato acrescenta: A perseverança dela quando naquela 

parte em que estava conversando com a menina carvoeira 

e ela disse que Maria se assustou com a realidade. Mesmo 

assim ela continuou.

Mediadora: Vocês acreditam nas mensagens que a TV 

mostra?

Mateus: Mais ou menos, o que eu vejo é mais briga pela 

audiência. Só o que tem hoje em dia é programa enrolando, 

enrolando, anunciando uma coisa e no final é outra.
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Mediadora: A imagem tem o poder de representar fielmente 

a realidade?

Vanessa: Eu acho que ela teria a obrigação de mostrar a 

realidade, mas só que em alguns casos, as pessoas não per-

mitem. Tem coisas que deviam ser mostradas e não são.

Mediadora: Vejam bem o que afirmam, vocês são telespec-

tadores assíduos.

 (Sessão 2, 28.10.09)

A partir desses relatos, verificamos um entendimento 
sobre televisão que expressa dúvidas a respeito de como ela 
significa a realidade; os receptores percebem que ela joga com 
alguns interesses, utiliza símbolos para mascarar a realidade. 
O que importa é a aparência, pois vende felicidade, conforto, 
luxo, difunde modelos de homem, mulher e criança, valores de 
uma sociedade que instigam o consumismo, pois é a disputa 
pela venda de seus espaços que garante sua estabilidade. 
Propaga, em sua maioria, estímulos que são percebidos de 
forma inconsciente. Sua força maior reside no poder das ima-
gens no que diz respeito às necessidades do ser humano, que 
alimenta seus sonhos, suas fantasias e sua imaginação. Coloca 
como relevante a disputa pelos índices de audiência, que, por 
sua vez, é avaliada por um padrão estético determinado pela 
sociedade de consumo, sendo essa informação necessária 
para a comercialização dos variados produtos televisuais. A 
TV consegue dar continuamente ao público a sensação de que 
o que é comunicado é uma representação fiel da realidade. 
Vimos, contudo, como o leitor estava atento às questões que 
envolviam o suporte que comportava o texto em estudo. 
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Nesse caso, o próprio texto televisual exigia do leitor 
um grau maior de envolvimento quando fazia com ele conse-
guisse identificar o que estava nas entrelinhas, os sentimentos 
expressos pelo autor e, principalmente, o confronto de suas 
opiniões com a do texto, em uma atividade de questionamento 
de seu horizonte de expectativa. Isso nos faz acreditar que, se 
o texto literário está cumprindo seu papel enquanto forma-
dor de leitores, o mesmo efeito pode ser causado pelas suas 
releituras por meio da televisão.

Vários são os motivos que fazem com que a televisão 
seja auxiliar no processo de formação de leitores. Entre eles, 
citamos a forma como se apresentam palavra e imagem, ambas 
como instância de enunciação: a integração das duas lingua-
gens representa, ao mesmo tempo, os personagens e as ações. 
A imagem, no caso da televisão, faz-se dominante, e o enten-
dimento do relato desenvolve-se pela leitura icônica. Assim 
sendo, é imprescindível a formação para a leitura de imagem. 
Nesse sentido, o estudo das imagens deve ser levado em conta 
na formação de leitores, uma vez que estamos inseridos em 
uma sociedade que é marcada pela iconização da realidade. 
Essa leitura proporciona o desenvolvimento das habilidades 
de compreensão estética.

No sentido de finalizar as questões mais gerais de que 
tratamos e retomarmos as nossas reflexões sobre o texto 
analisado, formulamos a seguinte indagação:

Mediadora: Vocês acreditam que as novelas narram fatos 

reais?

Ana: Não. Elas representam os fatos reais.
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Mediadora: Representando os fatos reais acreditam que 

elas possam influenciar e de que forma?

Ana: Pode. Por exemplo, quando o filho do meu primo estava 

colocando pedra no cano da moto do meu esposo, eu fui 

reclamar com ele e me respondeu que era sabotagem. Veja 

bem um garoto de cinco anos de idade. Eu perguntei: Você 

sabe o que é sabotagem? Ele disse: Eu vi no desenho do 

pica-pau. Então, isso é uma forma de influenciar através do 

desenho. Mesmo assim, as mães dizem: vão assistir desenhos 

na TV e não sabem que eles estão influenciando a fazer não 

coisas certas e sim coisas erradas.

Mediadora: Desta forma vocês admitem ser influenciados 

pela TV.

(Sessão 2, 28.10.2009)

Diante do exposto, podemos ver que os espectadores 
concordam com a influência da TV na vida de todos, que os 
acontecimentos desfilam sob o olhar da população brasileira 
livre atiçando a sensibilidade das pessoas. Nesse processo, fatos 
dispersos sucedem-se na tela para a maioria da população que 
se dispõe a assistir às imagens do mundo em que vivemos. 
Com isso, aquilo que é apresentado na “telinha” torna-se 
verdade para aqueles que não possuem outros referenciais 
informativos que lhes permitam fazer uma leitura crítica do 
meio em que vivem.

Como vimos, o leitor percebe os elementos presentes no 
texto e vai confrontando-os com suas experiências cotidianas. 
Percebemos um efeito condicionado pelo texto que proporciona 
um confronto de ideias, fazendo o espectador situar-se diante 
da realidade em que está inserido. Assim, o leitor dialoga com 
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a obra, reconstitui seu horizonte de expectativa e acredita 
que o valor dessa descoberta decorre da percepção estética 
que o texto é capaz de suscitar. 

Durante a exposição, retomamos as questões para ana-
lisar os aspectos estruturantes do segundo episódio da obra 
televisual e sugerimos uma reflexão acerca das cenas que 
mais chamaram a atenção:

Mediadora: Quais as cenas que destacam neste episódio?

Renato responde imediatamente: Aquela cena quando 

anoitece e Maria vê os meninos carvoeiros trabalhando e ela 

ao ver se tocou que aquela realidade é pior do que a dela. Ela 

até ficou com medo de ver coisas piores. Ela viu que aquilo 

que queria se tornava difícil, mas estava acontecendo coisas 

piores do que aquilo que estava vendo.

Mediadora aproveita a resposta e formula outra per-

gunta: A cena que você destacou, das crianças trabalhando 

na fabricação de carvão tem ligação com a nossa realidade?

Mateus: Tem a exploração do trabalho infantil. Maria achava 

que as crianças só brincavam. 

Mediadora: Com isso, você atesta a capacidade expressiva 

da imagem.

(Sessão 2, 28.10.10)

Os espectadores estavam atentos à narrativa, porque 
as cenas em destaque possuíam uma carga significativa no 
episódio, como, por exemplo, o trabalho infantil, representado 
nas cenas em que um grupo de crianças trabalha em uma 
pequena fábrica de carvão como forma de auxiliar os pais a 
aumentar a renda familiar. Temos, nesse caso, a arte como 
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meio expressivo não de confirmar o conhecido, e sim para 
contrariar expectativas. Seria o caráter emancipatório da 
arte. O espectador pode ser afetado pelo que se representa 
ou identificar-se com as pessoas em ação, dando livre curso 
às próprias paixões, e sentir-se aliviado por sua descarga 
prazerosa, em uma situação de katharsis.

Dando continuidade à discussão sobre a narrativa televi-
sual, nós nos reportamos às questões técnicas. Com o intuito de 
avaliar o que apreenderam, formulamos as seguintes questões:

Mediadora: O que acharam do cenário e do figurino nesse 

episódio?

Mateus: Achei interessante aquela cena dos dois rapazes 

de preto, o cabelo deles parecia artificial. Eu não sei como 

foi feito aquilo. A filmagem também, pois ora eles pareciam 

reais e ora não. 

Nesse momento a mediadora questiona: O que você achou 

real ou não?

Mateus: Eu acho que eles filmaram assim: os rapazes fica-

vam parados e eles filmavam e depois eles iam para outra 

posição e filmavam para dar rapidez e por fim botaram na 

sequência. Foi isso?

Renato interrompe e acrescenta: Pareciam bonecos mesmo, 

estava vendo os animais de fantochete e achei que os dois 

cobradores eram...

Mediadora: Sem dúvida, houve uma tentativa de entendi-

mento, mas preciso explicar mais detalhadamente o processo 

de produção.

 (Sessão 2, 28.10.09)
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Verificando a existência de dúvidas quanto à produção 
da cena descrita, decidimos explicá-la melhor. Na verdade, 
aqueles dois executivos parecem bonecos animados, mas são 
dois homens de verdade, os atores Leandro Castilho e Charles 
Fricks. Seus movimentos receberam os efeitos de animação 
de César Coelho, um dos diretores do Festival Animamundi. 
A técnica utilizada é a mesma das animações com bonecos de 
modelar e se chama pixilation, em que se fotografa a cena para 
depois animá-la. As gravações foram feitas com uma câmera 
HD (do inglês high definition, “alta definição”), que registrou os 
movimentos dos atores quadro a quadro, e duraram cerca de 
sessenta minutos, o que significa, aproximadamente, 3.600 fotos.

Mediadora: Vocês perceberam o que através dessas cenas?

Ângela: O futuro, o figurino deles já é mais moderno, mais 

avançado. 

Mediadora segue perguntando: E tudo isso, peruca, roupa 

e moto, são símbolos de quê?

Mateus responde: Das coisas modernas.

 (Sessão 2, 28.10.09)

Percebemos, nesses relatos, que os símbolos da moder-
nidade foram identificados, revelando uma época que todos os 
leitores, bem ou mal, costumavam entender como sendo um 
ideário. Ou seja, revelou uma visão de mundo relacionada ao 
mundo das técnicas e consolidado com a Revolução Industrial, 
que possibilitou novas tecnologias e os vários movimentos 
de vanguarda que ocorreram na arte e na cultura ocidentais 
relacionados com o movimento da modernidade.
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Um fato curioso foi que, à medida que os símbolos desse 
período (peruca de látex, roupa de borracha, pastas, óculos e 
motos) apareceram na narrativa, o leitor não só os identificava 
como ainda apontava as diferenças daquilo que até então 
vinha assimilando. Esses símbolos fazem um contraponto com 
o popular, base fundante da estruturação textual, recons-
truindo o objeto estético. Essa situação configura-se como 
um estranhamento do leitor pela inserção desses símbolos 
que, para ele, teve um efeito de ruptura não só na narrativa 
como também no seu horizonte de expectativa.

O enfrentamento dessa ruptura se deu pela imagem que 
carregava um sentido poético capaz de refazer o percurso 
narrativo da obra que, por seu turno, apresentava uma pro-
dução singular, madura e elaborada. Nessa direção, a riqueza 
visual empregada tornou mais fácil a compreensão da estru-
tura composicional, que acabou revelando uma construção 
ficcional abundante em informações culturais, sociológicas, 
míticas, folclóricas, entre outras. A beleza se apresenta no jogo 
da ficção em uma contrapartida com a realidade. Isso tudo 
exige do leitor uma intensa participação no preenchimento 
dos espaços vazios.

No decorrer do processo de mediação, descobrimos que 
poderíamos investir mais nos questionamentos, pois os obser-
vadores demonstravam uma capacidade perceptiva cada vez 
mais apurada e que, estimulada, apresentaria resultados mais 
produtivos. Prosseguimos, dessa vez, enfatizando o trabalho 
de arte desenvolvido pela produção, o que levou a microssérie 
a ser vencedora de vários prêmios.

Mediadora: Como vocês analisam o trabalho de arte e em 

que cenas a arte domina?
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Ana: Na hora do passarinho tomando banho. É uma mario-

nete que dar para perceber bem os fios sendo manipulados, 

eles movimentado os pássaros. Na hora em que o espantalho 

aparece a Maria, mostra as bonecas de pano penduradas. 

A arte está melhorando a cada episódio. Eles põem mais 

cor, mais vida.

Mediadora: Já haviam assistido outros programas em que 

os personagens eram manipulados? 

Ângela: Não.

Ana: Não.

Laura: A arte reciclada aparece em outras cenas como a dos 

cavalos, feitos de madeira com rodinhas colocadas aos pés 

para se movimentarem.

Mediadora: Perceberam bem as cenas.

 (Sessão 2, 28.10.09)

A partir dessas questões, intencionamos instigar o obser-
vador a reflexionar sobre arte, mais especificamente a arte 
popular, pois os figurinos em Hoje é dia de Maria haviam sido 
produzidos com objetos reciclados: roupas de retalhos, panos 
usados, papel perecível e um cenário composto de pinturas 
retratando as paisagens do sertão brasileiro – em grandes 
lonas fixadas nas paredes do domo (ciclorama que serviu de 
estúdio improvisado para a gravação da microssérie) – que 
compõem o mundo construído de sucata apresentado na tela.

Percebemos, portanto, que, para adquirir trânsito nesse 
contexto multissêmico, polifônico, com imbricações, o leitor 
contrapôs duas camadas de interpretação: uma que diz respeito 
ao enredo (história) e outra, metafísica.  Enquanto o receptor 
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procura identificar-se na obra (personagem ou situações 
comuns), a metaficcionalidade corta a identificação, jogando 
com o leitor a partir do ato de leitura mais consciente. As 
hipóteses que advém da leitura dessa obra são inúmeras. Hoje 
é dia de Maria? – pergunta-se o receptor. Dia de Maria tem um 
significado profundo. A vida está relacionada com a vez e a 
hora de alguém, que é controlada por uma força maior que 
não o próprio homem como senhor de seu destino. É uma 
retomada à condição humana de estar submetido, consciente 
ou inconscientemente, ao grande mistério da vida.

Nas primeiras sessões da microssérie, o relato da vida 
de Maria levou o leitor a pensar que seria constituída de 
sua trajetória e se sua hora e vez poderiam ser para pagar 
por todos os erros e maus tratos, ou se para pagar com uma 
maldição ou castigo. Nesses momentos, o leitor demonstrou 
desconhecer o que a personagem acreditava ser sua vida. 
Talvez ter de volta a família, sua dignidade, ou se vingar por 
suas perdas e miséria. Assim, toda a ação e o enredo se voltam 
para significados maiores, como o da existência e o do conflito 
humano. A omissão do pensamento (intenção) da personagem 
principal faz com que se amplie o poder sugestivo da obra, o 
que motiva ainda mais o imaginário do leitor.

Aproveitando o momento de reflexão voltado para os 
elementos constituintes da linguagem televisiva, perguntamos 
sobre a composição narrativa.

Mediadora: Conseguem perceber uma relação de continui-

dade do primeiro para o segundo episódio?
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Ângela: Sim. O cenário é o mesmo, o fundo de tela nesse 

episódio apareceu praticamente uma casinha com mais 

personagens.

Mediadora: E a narração da história tem continuidade 

ou não?

Laura responde: Sim. Desde o primeiro episódio que aparece 

uma mulher falando.

Mediadora: E quem é essa mulher?

Laura (após uma pausa de reflexão:) A narrador.

Mediadora: Ela está presente ou ausente?

Laura: Ela está ausente, presente na voz.

Mediadora: E quanto à iluminação, houve continuidade 

nesse episódio?

Ângela: Não continuou o mesmo porque apareceu a noite 

que é diferente.

Mediadora: Quanto ao figurino?

Ângela: Mudou muito porque apareceram aqueles homens 

vestidos de cangaceiros e o espantalho com roupas muito 

coloridas. 

 (Sessão 2, 28.10.09)

A partir desse diálogo, percebemos que o espectador 
apresenta certo domínio quanto à apreciação do objeto esté-
tico, assimilando, com certa facilidade, o texto quanto à sua 
escritura visual, comprovando que os conteúdos internalizados 
durante a etapa que denominamos de “temas introdutórios” 
estavam sendo aplicados na própria leitura, respondendo 
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satisfatoriamente ao aprendizado construído. Ao serem ques-
tionados quanto à linguagem televisiva e seu modo expressivo, 
respondiam de maneira consistente e segura.  Sempre atentos, 
os alunos perceberam nesse episódio as mudanças ocorridas 
que indicavam as alterações em sua sequencialidade, conforme 
descrição da sequência que aponta para tal mudança.

Após muito caminhar, exausta, a heroína encontra os 
índios Xavantes, que dançam. Maria lhes pergunta sobre o 
caminho para encontrar a noite e eles lhe oferecem um coco que, 
quando jogado para cima, transforma o dia em noite. Aparece 
um céu estrelado, com uma magia exuberante. A chegada da 
noite apresenta-se como um dado novo. O leitor é convidado a 
inferir novos questionamentos, fazer reformulações e conexões.

“Luana: Professora, eu notei que surge a partir daí um clima 

mágico, sensual, mostrando que a noite tem muitos mistérios 

e é tanto que Maria vê pela primeira vez o pássaro que 

poderia ser seu amado” 

(Sessão 2, 28.10.09). 

Valendo-nos dessa impressão, podemos verificar que os 
elementos da cena causaram um despertar no olhar do obser-
vador a ponto de fazê-lo processar uma profunda transforma-
ção, o que nos leva a dizer que a intervenção do espectador 
sustenta o princípio da experiência estética e sua participação 
se justificaria como efeito alcançado. 

A emissão televisual provoca determinados efeitos de 
recepção, pois sabemos que o espectador é atraído por alguns 
programas em razão dos apelos sensorial, cognitivo e emo-
cional que possuem. Para que isso ocorra, é essencial que o 
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objeto estético alcance o receptor que, estimulado pelo efeito, 
responde com o julgamento do valor estético da obra. Na nar-
rativa, as impressões favoráveis relacionadas aos fragmentos 
apresentados nos revelam que o fenômeno da recepção superou 
a curiosidade e o interesse de apenas acompanhar a história 
definindo-se pelo prazer estético proporcionado pela experi-
ência estética e suas atividades fundamentais, poiesis, aisthesis 
e katharsis, que surgem na interação com a obra televisiva.

Entendamos, portanto, que o prazer estético não é um 
elemento do texto, não é um resíduo ingênuo, não depende 
de uma lógica do entendimento e da sensação. Ele flui da 
consciência de seu eu (leitor) e fundamenta a experiência 
estética. Esta se concretiza na relação entre um sujeito que 
observa e contempla um objeto, sobre o qual se projeta uma 
atitude contemplativa. Ademais, a experiência estética com 
o prazer que a acompanha só se realiza se usarmos de uma 
atitude desinteressada. Em que consiste essa atitude? Em uma 
relação que não se interessa pela utilidade do objeto observado, 
não o transforma em meio ao serviço de um fim. Na atitude 
estética, observamos o objeto por si mesmo, e essa observação 
não é determinada pelo desejo de posse.

Em Hoje é dia de Maria, obra que revitaliza o inesgotável 
manancial das lendas e narrativas brasileiras, os leitores não 
ficaram indiferentes a esse objeto. Exprimiram proposições 
atribuindo uma determinada qualidade ao objeto, demons-
traram-se envolvidos pela experiência estética que estavam 
vivenciando e na qual se estabelece um processo de comuni-
cação que culminou em um movimento de katharsis.

Os espectadores dizem que a obra convida ao obscuro 
mundo do sentimento, das lembranças e das memórias, 
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fazendo-os recorrer ao conhecimento de mundo construído 
a partir das experiências do cotidiano, o que, de certa forma, 
ajuda-os a entender melhor a trama em torno da menina 
Maria. Tais reflexões nos permitem identificar o diálogo que 
a microssérie mantém com outras obras, outros autores e 
estilos, validando o enriquecimento que a interação com 
outros formatos traz para a televisão brasileira, considerada 
uma importante forma de divulgação da cultura por atingir 
milhares de espectadores. 

Utilizando os recursos da mediação e visando extrair 
mais do leitor, formulamos uma última questão que acabou 
desencadeando uma série de opiniões eivadas de emoções. Elas 
completam o círculo simbólico constituído principalmente pela 
chave que Maria carregava consigo e que está relacionada com 
o duplo papel de abertura e fechamento que nós relacionamos 
à finalização das perguntas nesse segundo episódio.

Mediadora: Em que momento se viram na história, vocês 

se identificaram?

Ângela: Muito. Na hora daquelas marionetes que estavam 

com o espantalho, que na minha infância brincava muito.

Laura: Quando ela pisou dentro da água do riacho eu lembrei 

quando era criança e tomava muito banho de rio. Hoje em 

dia não podemos fazer mais isso, antigamente era puro.

Ana: Me lembrei das bonequinhas que estavam na roupa do 

espantalho. Minha avó fazia bonecas de pano e enquanto 

ela ia fazendo eu e minhas primas já brincavam.

Renato: Eu adorava brincar de carrinho de madeira que 

meu pai comprava na feira.
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Vanessa: Lembrei das cantigas de roda, eu adorava brincar 

com minhas amigas.

(Sessão 2, 28.10.09)

Pelo que podemos perceber, os fragmentos detêm um 
sentido de identificação com a obra, um envolvimento com 
o texto, uma situação que aponta para uma forma de o leitor 
estar presente na sua constituição, coautor do texto, por meio 
da percepção de si mesmo, vivenciando, assim, o estado de 
poiesis. Portanto, depreendemos que a obra torna-se um objeto 
estético a partir dos significados que lhe são atribuídos. Desse 
modo, visualizamos uma relação da estética da recepção e o 
ver televisão, considerando-se os três estados da experiência 
estética. Nos relatos acima apresentados, vimos que os leitores 
experimentaram sensações prazerosas pelos efeitos provocados 
pela linguagem poética, que os conduziu para outro estado da 
experiência estética, a aisthesis, marcada pela identificação 
com o objeto de percepção. Será legítimo afirmar que a tele-
visão, mais do que outros meios, permite o envolvimento do 
espectador em decorrência da carga acumulativa das sensações 
que experimenta a cada audiência televisiva. 

ANÁLISE DA SESSÃO 3 
Tema: Linguagem Televisiva

Objetivo: Suscitar o diálogo e a reflexão sobre o modo 
expressivo da TV e como se articulam os elementos 
constitutivos de sua linguagem.

Data: 04.11.09
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Na sessão referente ao terceiro episódio da microssérie, pude-
mos contar com a participação dos espectadores que se mos-
travam ainda mais envolvidos pelo texto. Assim, a expectativa 
gerada suscitava mais interesse em dar continuidade à leitura, 
pois, a cada episódio, aumentava a curiosidade em saber como 
seria o desfecho da história. A cada sessão, os leitores deixa-
vam entrever a atenção que a história despertava, propondo 
a compreensão de que seus olhares e o mundo não estariam 
separados, assim como ocorre com as palavras e as coisas, 
umas nas outras. Esclarecemos que não há correspondência 
plena entre o que vemos e o que imaginamos que vemos. Esse 
processo todo de ver imagens, no caso, imagens televisivas, 
só existe como prática social.

Atendendo ao objetivo de leitura do texto Hoje é dia de 
Maria, iniciamos com a exposição do tema introdutório, lin-
guagem televisiva, apresentando o conceito de televisão como 
um meio de massa veiculador de imagens e sons, registrados 
sobre um suporte magnético; seus textos manifestam-se na 
articulação da linguagem verbal, visual e sonora. Seu pro-
cesso comunicacional compõe-se de três instâncias: produção, 
recepção e circulação. A produção está ligada ao sistema de 
significação do texto televisivo (cenário, iluminação, cores, 
vestuário e gestos). Já a recepção refere-se ao processo de 
leitura, interpretação das mensagens transmitidas, ou seja, é o 
sentido atribuído ao texto pelo leitor. Por sua vez, a circulação 
está ligada à transmissão das informações (cabos, satélites) 
responsáveis pela difusão dos programas produzidos pela TV.

Ao dar continuidade ao tema proposto, falamos que a 
linguagem televisiva é o conjunto de formas de expressão espe-
cíficas que estruturam as histórias narradas. Ressaltamos que a 
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linguagem televisiva toma, da linguagem cinematográfica, por 
ser posterior a esta, os modos de dividir as histórias em cenas, 
tomadas, ângulos. Desse modo, organiza o plano de expressão 
que, por sua vez, determina a maneira de manifestar pessoa, 
tempo e espaço em movimento. Com isso, o transcorrer das 
cenas, a forma como as imagens são capturadas nas tomadas 
e nos ângulos pelos quais se deixam visualizar determina o 
modo como o enunciador propõe os significados. 

Visando aprofundar o estudo e ampliar o conhecimento 
dessa linguagem, elencamos as principais características 
explicando a função de cada uma, com vistas ao melhor enten-
dimento do texto no ato de leitura. Explicamos de maneira 
objetiva e concisa, iniciando pelo ícone (imagem), que ancorado 
ao verbal, ao som, às cores e ao movimento torna-se um dos 
mais importantes elementos da linguagem televisual. Além 
disso, a descontinuidade das mensagens para inserção dos 
comerciais e a fragmentação das informações em função da 
divisão dos programas em blocos compõem a segunda carac-
terística apresentada: a tensa modulação entre os momentos 
de suspensão do conteúdo e sua retomada, provocando uma 
interrupção na construção do sentido do texto e, por fim, 
o reatamento do sentido interrompido, levam o espectador 
a reestruturar cognitivamente a mensagem, tendo, assim, 
a noção de completude do sentido que encerram  indica as 
características dessa linguagem.  

Enfatizamos que a estruturação dos textos na televisão 
compõe-se de quatro etapas, que são: pré-produção, produção, 
edição e pós-produção. A pré-produção ou criação é a etapa 
que se destina à idealização da história; é o momento da ela-
boração da obra literária – uso da imaginação – pelo autor da 
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obra, que, na TV, é chamado de roteirista. O texto finalizado é 
repassado para o diretor, que interpreta a história e a codifica 
na linguagem técnica, ou seja, a história inicialmente escrita 
em palavras será transformada em imagens.

 A produção significa a infraestrutura básica adequada 
às gravações das cenas; é a captação das imagens e seu registro 
nas fitas magnéticas. Já a edição é a colagem das cenas que irão 
compor o texto final. É a etapa de organização de todo o conteúdo. 
E, finalmente, a pós-produção, um conjunto de procedimentos 
técnicos de revisão/finalização do texto. Nesse momento, os 
operadores fazem a inserção das trilhas sonoras, dos efeitos 
especiais, dos efeitos sonoros e da titulagem das cenas.

A explanação da temática continuou com a abordagem 
sobre os elementos constituintes da linguagem televisual. Na 
ocasião, esclarecemos a importância de cada um e a articulação 
entre eles, os quais são necessários para a organização final 
dos produtos televisivos. 

Além disso, todos os programas produzidos utilizam-se 
de enquadramento, que se refere ao tamanho da imagem que 
aparece na tela em formato de planos. As principais formas 
de enquadrar são aproximando ou afastando a câmera do 
objeto e utilizando a lente Zoom da câmera. Para tanto, é feita 
a composição, que consiste na seleção dos objetos/pessoas que 
vão compor o quadro na tela. Quanto ao ângulo, este se refere 
ao posicionamento da câmera, ao modo como o operador 
coloca a câmera para captar e gravar a imagem.

Outro elemento é a sonorização, ou seja, a gravação do 
som direto, mixagem, trilhas, narração e efeitos de áudio. 
Já a iluminação cria o ambiente que possibilita e realça a 
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profundidade de campo, podendo ser natural e artificial, e 
corresponde à qualidade da imagem, pois proporciona sua 
definição. Há ainda o cenário, que é a ambientação na qual 
as ações se realizam. O figurino, por sua vez, refere-se ao 
vestuário que irá compor as diferentes ações realizadas pelas 
personagens; e a maquiagem é a caracterização dada às perso-
nagens e é responsável pelo estado físico do ator ou da atriz.

A linguagem básica da TV pode ser pensada a partir 
de outro ponto de vista, referente a certo “estado distraído” 
característico do espectador da TV. Mesmo que se fale das 
coisas cotidianas na televisão, é bem verdade que as pessoas 
assistem aos programas imersos no próprio cotidiano, atentos 
a uma série de outras atividades e olhares – o que eviden-
temente ultrapassa aquilo que as imagens da TV mostram. 
Vemos televisão dispersivamente, enquanto conversamos 
e nos movimentamos. A linguagem básica da TV funda-se 
nessa dispersão, e busca, de todas as formas, responder a ela, 
de modo especial pesquisando ritmos, selecionando sons, 
atores, personagens, produzindo imagens e diálogos, a fim 
de capturar atenções e emoções.

Nesse sentido, entendemos que, por mais que haja algumas 
condições técnicas muito particulares a determinar a vida e a 
ordem da televisão, o certo é que estamos diante de possibili-
dades. Estudar a TV, portanto, significar atentar para uma plu-
ralidade de variáveis em jogo e compreender que a transmissão 
de informações em imagem-som propõe uma maneira diferente 
de inteligibilidade, sabedoria e conhecimento que requer de nós 
o despertamento de algo adormecido em nosso cérebro para 
entendermos o mundo atual, o mundo das imagens.
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Nesse processo, convém sublinhar que imagem e sentido 
não se separam. Sempre, de alguma forma, as imagens dizem 
algo e nós podemos, portanto, dizer algo a respeito do que nos 
mostram. A interpretação de imagem e a produção de sentido 
parecem ficar claras nos dois casos: a imagem que alguém 
constrói não é retirada do vazio, ela é sempre elaborada no 
cruzamento de múltiplas relações, de experiências individuais 
e sociais, de ordem psicológica, política e cultural. Há sem-
pre um cruzamento, uma intimidade, uma inseparabilidade 
entre as imagens internas que construímos sobre as coisas e 
as imagens propriamente externas, aqueles objetos visuais, 
perceptíveis e materiais.

Como vimos, a linguagem da TV é específica de um meio 
e, ao mesmo tempo, absolutamente dependente de um imenso 
conjunto de outras linguagens. Muito embora saibamos que, 
para produzir para esse meio, é preciso dissertar menos e 
narrar mais ou melhor. Para tanto, é fundamental mostrar, 
sintetizar informações, imaginar cenas, figuras, movimentos 
do que sugerir sonoridades e ritmos para a narrativa. Podemos 
dizer que qualquer análise que façamos da TV, qualquer iden-
tificação de tipos e formas de linguagem presentes nesse meio, 
terá de levar em conta o conjunto do processo comunicativo, a 
situação específica de produção e a veiculação dos programas. 
Mas devemos, primordialmente, considerar o público, aquele 
a quem se dirigem as mensagens.

É consenso geral na sociedade do conhecimento que os 
atos de ler, entender, interpretar, traduzir, decifrar, decodificar 
e compreender imagem são tema de fundamental relevância e, 
devido à sua complexidade, necessário se faz saber como sele-
cionar e interpretar essas imagens que nos são apresentadas de 
diversas formas e em diferentes suportes. Considerando que o 
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ensino de leitura da imagem não é neutro, mas comprometido 
com a desconstrução de todo comportamento que vise ao 
domínio e ao controle social, cremos que sua prática deve ser 
estimulada nas instituições escolares, porque, assim sendo, 
estaremos contribuindo com a formação crítica do indivíduo. 

Acreditamos que, ao elegermos esse momento como o 
primeiro nas sessões de leitura do texto Hoje é dia de Maria, 
estivemos contribuindo de forma significativa para a ampliação 
do conhecimento sobre a mídia televisiva, o que exigiu do seu 
leitor um aprendizado específico em virtude das peculiaridades 
de sua linguagem.

Ressaltamos que a exposição dos temas sobre televisão 
nos permite destacar neste estudo a importância que assumiu 
esse procedimento no ato de leitura, considerando que os 
diferentes aspectos abordados subsidiaram não só a leitura 
como também auxiliaram o espectador a fazer reflexões sobre 
o mundo em que vive e sobre o qual atua.

 Com a finalidade de explorar e investigar mais profun-
damente o assunto, as atividades continuaram a se desenvol-
ver. Os leitores envolvidos com as imagens passaram à etapa 
seguinte do trabalho em sala de aula, que consiste em observar, 
ler, interpretar e redescobrir os significados do texto televisivo.

Leit ura
Leitura de imagem é uma prática utilizada com fins estéticos, 
mas também didáticos, desde a antiguidade. Segundo Manguel 
(2001), muito antes da democratização da leitura de textos 
verbais, havia uma democratização da leitura visual. Dessa 
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maneira, a educação popular, promovida pela igreja, fez uso 
de uma “alfabetização visual” como meio de ensinar o que 
estava verbalmente registrado nas escrituras sagradas. Assim, 
por saber do poder didático das imagens, a igreja as utilizou 
para segregar suas ideias a fim de doutrinar os fiéis que não 
tinham acesso à leitura. Assim, nós nos apropriamos desse 
saber sobre o poder da imagem e da capacidade que temos 
de aprender para dela extrair a palavra calada e, a partir daí, 
promovermos um diálogo entre a nossa realidade e a realidade 
sugerida pela arte.

Hoje é dia de Maria, em seu terceiro episódio, proporciona 
ao leitor a possibilidade de, a partir de seu horizonte de expec-
tativa, iniciar um diálogo com o texto. Neste, o leitor se encontra 
e aprende, avançando no desenvolvimento das habilidades de 
estabelecer relações, separações, sínteses, de compreender o eco 
das entrelinhas, a organicidade da linguagem, a pluralidade de 
significados, a importância e o espaço que existe para a diver-
sidade. Enfim, utiliza princípios organizadores que permitem 
ligar os saberes e dar-lhes sentidos. As imagens, evocadas pelos 
momentos anteriores e tecidas como uma colcha de retalhos, 
configuram-se como experiência que ajuda a puxar o fio da 
memória e acionar um caminho a ser percorrido durante a 
leitura. A história passa a ganhar visibilidade nos retalhos 
tramados; uma linha tênue pode ser esboçada entre passado 
e presente e uma teia significativa se forma, dando vida à 
história que retrata a saga humana.

Os espectadores atentos, com os olhares presos à tela da 
TV, esboçaram algumas surpresas diante da narrativa que se 
construía em um duelo entre razão e emoção, cognição e afeto, 
consciência e inconsciência, singular e coletivo, apresentando 
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um conteúdo que teve sua compreensão intensificada no campo 
da sensibilidade. Alguns leitores se mantinham perplexos diante 
de cenas que mais pareciam uma revelação de suas próprias 
vidas. A história trazia para reflexão a chegada de Maria à 
cidade, no dia da festa de São José. Ali, Maria se depara com 
a primeira metamorfose do demônio Asmodeu, que aparece 
disfarçado de cigano, assumindo o comportamento de um 
conquistador. Com isso, determinações múltiplas e contrárias, 
o não ser e o ser, o tempo e a eternidade, o mundo e o eu iam 
crescendo enquanto significado, constituindo o objeto estético.

As cenas despertavam o interesse do observador que, sob 
o efeito causado pelo texto, vivenciava a experiência estética 
na qual a realidade passou a ser construída de forma plural. A 
escrita televisual foi proporcionando ao leitor a descoberta de 
um movimento interno que mexia com as categorias do sensível. 
As expressões “eu não sabia que”, “agora entendi”, “agora faz 
sentido”, entre outras, movimentavam o corpo, os sentidos, as 
emoções. Vimos com isso que aquilo que foi a descoberta ou a 
novidade para uns poderia não ser para outros, o que demons-
trou que o percurso de leitura, o aprendizado e a produção de 
sentido são processos singulares traçados no coletivo.

Vendo a leitura que cada um fazia das imagens, pudemos 
observar que o processo ia se tornando libertário; a obra esta-
belecia uma relação com o leitor em um educar dos sentidos. 
Nessa perspectiva, muito além do que é “belo ou não” estava a 
relação de reflexão com a obra. A arte vai muito além do objeto 
e do método utilizado: só se educa esteticamente os sentidos 
em uma relação de fruição com o objeto, quando libertamos 
o olhar e o pensar para além da materialidade do objeto. 
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Diante do texto construído sob a égide da imagem bem 
elaborada, o leitor tentava, com base na imaginação, descrever 
o objeto como se o visse pela primeira vez. Buscava na imagem 
a condição de compreender a significação que veiculava, des-
conhecendo que o fim da imagem não é torná-la mais próxima 
para sua compreensão, mas criar uma percepção particular 
do objeto; criar uma visão e não o seu reconhecimento. A 
mensagem com função estética afirma o caráter de ambi-
guidade que deve existir a fim de pôr o código em desordem, 
possibilitando um choque de compreensão no fruidor e não 
tornando imediata a interpretação do visto.

A estranheza diante do já conhecido provoca no frui-
dor a necessidade de reconsiderar a mensagem. Assim, era o 
comportamento do leitor de Hoje é dia de Maria que, a partir 
desse episódio, passava a mirar a obra de forma diferente. O 
objeto descrito – e previamente conhecido – tornou-se um 
objeto visto sob outro ângulo, possibilitando ao observador 
viver sentimentos e experimentar sensações que em seu coti-
diano não fazia. Desse modo, conseguimos entender que a 
função das narrativas é contrariar o desejo do espectador de 
mudar o destino, fazendo-o experimentar a impossibilidade 
de mudá-lo. E, assim, qualquer que seja a história que elas 
contem, contarão também a nossa e é por isso que as lemos. 

Quando o demônio Asmodeu aparecia com todos os 
seus disfarces, cenas consideradas como as de maior tensão, 
os olhares apreensivos naturalmente denunciavam a carga 
emocional que provocavam, porque, para os observadores, 
essas imagens eram a representação do mal, uma ameaça à 
protagonista. Especificamente nesse episódio, Maria enfrenta 
uma disputa com o demo para recuperar a sombra roubada do 
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seu amigo Zé Cangaia. Essa sequência provocou um silêncio 
profundo, pois a personagem iria enfrentar o “coisa ruim”, 
como era chamado o Asmodeu, com o desafio do repente. As 
expressões de alívio e alegria eram visíveis aos rostos dos 
leitores que expressavam a satisfação em ver a protagonista 
vencer um inimigo implacável.

A partir da dimensão estética, podemos entrar muito 
mais profundamente no entendimento de nossa cultura e ser-
mos pessoas muito mais ativas na sua elaboração. Isso porque 
essa dimensão implica um código de símbolos ao mesmo tempo 
sensíveis e intelectuais. A função da linguagem é significar e 
comunicar os significados, portanto, não devemos reduzir os 
signos à mera significação intelectual nem a comunicação à 
transmissão de informação. O rigor da “lógica sensível” dos 
primitivos nos fascina por sua precisão intelectual; não é 
menos extraordinária a riqueza das percepções. Porém, por 
vezes, esquecemos que os signos são formas sensíveis e que 
operam sobre os sentidos.

A reflexão nos aponta para um tema que consideramos 
essencial na formação do jovem na contemporaneidade, que é 
a dimensão estética na educação, entendida, na verdade, como 
uma dimensão humana que tem sido relegada, nas instituições 
escolares, em nome de uma educação do intelecto. A educação 
estética refere-se à atitude do sujeito perante o mundo, ao 
estabelecimento de uma relação sensível de harmonia com 
o mundo. Nesse sentido, criar é algo interligado a viver no 
mundo humano. A estética é, nesse caso, uma dimensão da 
existência, do agir humano. A obra de arte é uma provocadora 
de sentimentos, na medida que age sobre os sentidos humanos 
e, dessa maneira, seria educadora.
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Ainda como provocação aos sentimentos dos especta-
dores, Hoje é dia de Maria desencadeia uma série de comporta-
mentos, possibilitando aos receptores reconhecer as nuances 
das coisas cotidianas por meio das ações dos personagens, 
encarnando a experiência, incorporando os sentidos, fazendo 
daquelas cenas parte de si. Apreender o mundo por intermédio 
da ótica de outrem, essa é a visão que deve ter uma educação 
que se pretenda estética, reivindicando que o sensível se faça 
janela por onde o espectador possa ver-se, aos outros e ao 
mundo. Por essa experiência de leitura estética, conseguimos, 
além da participação dos educandos, uma reflexão sobre a 
produção artística, sobre os processos de criação e os estilos e, 
principalmente, acerca do entendimento sobre a importância 
do conhecimento da arte televisiva na vida das pessoas.

Durante a leitura das imagens, percebemos que os obser-
vadores reconstruíam a obra na plenitude de sua realidade 
sensível, fazendo sempre uma associação do entendimento 
de sua realidade com os elementos por eles percebidos, e 
constatamos que isso ocorria porque as imagens estão muito 
presentes na vida de cada um. No decorrer do processo de 
leitura, o espectador vai tomando consciência da atividade 
interpretativa, assumindo seu papel ativo na construção dos 
significados da imagem e seu sentido passa a ser buscado em 
sua própria subjetividade. 

Daí porque o processo de mediação assumiu grande 
importância na complementação do ato de leitura, pois os 
espectadores entenderam que participar dessa atividade foi 
uma maneira de apurar suas interpretações, além de conside-
rarem a reflexão como um método enriquecedor para ampliar 
seus conhecimentos e perspectivas. 
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Mediação
Em todo o processo de leitura de Hoje é dia de Maria, 

esse era sempre o momento de grande expectativa para os 
espectadores, que consideravam as provocações do media-
dor como uma possibilidade de alargar suas compreensões 
sobre a obra. Nesse momento, estabelecia-se o encontro da 
experiência estática com a experiência vivida pelo leitor. A 
mediação, nesse caso, entra como um processo diferenciado 
no qual o professor convoca os sentidos dos educandos e, com 
ele, o perceber, o sentir e o pensar, despertados pelo dialogar, 
aproximar, abrir, encontrar. 

Como mediador, precisamos ser também leitores, ou seja, 
termos um olhar mais aprofundado, pois somos nós quem nos 
responsabilizamos em problematizar o olhar do observador, 
realizar os confrontos, estimular as percepções, a interpreta-
ção e a análise crítica da obra, mantendo o cuidado para não se 
impor como um roteiro a ser seguido, mas se colocando como 
apoio de caráter sugestivo. O mediador da leitura da imagem 
é aquele que ensina a ver e a ler. Ensina a ver o quê? Quem é 
esse personagem que, mesmo diante da complexidade visual 
da contemporaneidade, seria capaz de ensinar a ver e a ler a 
imagem? A necessidade ou não do mediador é uma discussão 
antiga. Desde a Reforma Protestante, com a tradução da Bíblia, 
fez-se desnecessária a presença do mediador das palavras da 
Bíblia, o que ocasionou uma diversidade de interpretações e 
obrigou a igreja a reconsiderar a presença do mediador – per-
sonagem com o papel fundamental de mediar e de conciliar 
as tensões intelectuais.

No caso específico da imagem, que se enquadra no campo 
das artes visuais, o argumento fundamenta-se na ideia de a 
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produção artística se aproximar mais da vida, o que seria um 
dos obstáculos para a compreensão da arte contemporânea e 
consequente valorização do mediador – personagem que media 
o contato e a fruição entre espectador e obra. O mediador, 
como ser em processo, deve perceber-se e se portar não como 
imparcial ao grupo, mas como parte integrante e de grande 
importância dentro dele, ou, como defendia Vygotsky (2007, p. 
135) “um indivíduo mais experiente que, através da mediação, 
estimula o processo de aprendizagem do menos experiente”. O 
mediador deve dialogar com os interesses do grupo e, a partir 
disso, propor questionamentos que despertem reflexões.

Pensando a leitura sob uma abordagem crítica e enten-
dendo-a como um campo de estudo transdisciplinar e mul-
tirreferencial, que pode tomar seus referentes tanto da arte 
quanto da História, da Sociologia, da Psicologia cultural, da 
Antropologia e da Filosofia, sem fechar-se nelas, entendemos 
que esse campo de estudos se organiza a partir da relação 
dos significados culturais, dos valores, da identidade e da 
noção de representação. Sendo assim, uma leitura torna-se 
significativa quando se estabelecem relações entre o objeto 
de leitura e a experiência cultural do leitor.

No processo de mediação, o pensamento formal dos leitores 
permitiu mais abrangência dos significados. Leitores conscientes 
de sua capacidade reflexiva realizaram uma leitura que prio-
rizou a expressividade da obra, revelando sentidos subjetivos e 
foram capazes de eleger diferentes aspectos, demonstrando uma 
capacidade perceptiva mais apurada, impregnada de apreciação 
crítica diferenciando-se das leituras anteriores. O leitor não 
demonstrava interesse em dar continuidade ao que já foi dito 
sobre o texto; sua leitura atingiu o nível da transgressão. Mesmo 
assim, observamos que não foi fácil, para a maioria do grupo, 
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realizar esse tipo de leitura, porque sabemos que a educação 
estética não é prioridade na escola. Descobrimos que a mediação 
despertava motivação e contribuía para um crescente grau de 
criatividade nas respostas formuladas.

A leitura do texto Hoje é dia de Maria nos permitiu dizer 
que essa prática vai crescendo à medida que o espectador vai 
tendo mais contato com a obra. O desenvolvimento estético 
vai se modificando de acordo com os estágios da compreensão 
estética que, segundo Rossi (1999, p. 25), são “descritivo-narra-
tivo, construtivo, classificativo, interpretativo e re-criativo”. 
Na classificação, é possível encontrar crianças, adolescentes e 
adultos no primeiro estágio. O segundo estágio, “construtivo”, 
é caracterizado pelo leitor que entende o trabalho artístico 
como parte do contexto universal e que existem critérios 
preestabelecidos para o julgamento da obra de arte (ROSSI, 
1999). “No ‘terceiro estágio’, denominado de ‘classificativo’, 
encontra-se o leitor que já tem um conhecimento sobre arte 
e que, por essa razão, procura levantar hipóteses sobre as 
intenções do artista” (ROSSI, 1999, p. 29). 

O “quarto estágio”, chamado “interpretativo”, é defi-
nido pelo leitor que é “capaz de decodificar e classificar um 
trabalho de arte” (ROSSI, 1999, p. 30) e perceber que é possível 
fazer várias leituras em uma mesma obra. O “quinto estágio”, 
“recreativo”, é o mais avançado, no qual o leitor “lê a imagem 
em muitos níveis, pois sabe que ela se comunica através de 
jogos visuais, de ambiguidades e de paradoxos” (ROSSI, 1999, 
p. 32). Ambos são constituídos por adultos, especificamente 
“professores, críticos de arte, profissionais da arte”, ou seja, 
por pessoas que têm envolvimento com o “mundo da arte”.
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O conhecimento dos estágios de compreensão do desenvol-
vimento estético é fundamental para o educador que trabalha 
com leitura das imagens. Ele deve estar atento aos níveis de 
compreensão estética no processo de mediação e deve possi-
bilitar que os leitores ampliem seus conhecimentos para que 
possam avançar nos respectivos estágios em que se encontram. 
A noção que desenvolvemos a partir da experiência com a leitura 
de Hoje é dia de Maria é a de que os leitores vivenciam diferentes 
níveis de compreensão estética: a que é realizada com um 
olhar ingênuo, de maneira superficial, que podemos chamar de 
“leitor superficial”; a que se utiliza de um olhar mais detalhado, 
conformado como a de um “leitor aprendiz”; e a que usa um 
olhar transgressor, desconstruindo a tessitura para reconstruir 
com a propriedade de um “leitor ativo”. Entretanto, no decorrer 
da leitura, observamos que esses níveis são variáveis, podendo 
ocorrer de um leitor logo desenvolver uma percepção mais 
aprimorada, demonstrando uma compreensão de especialista 
ou de uma observação despretensiosa.

Nessa perspectiva, retomamos o processo de mediação 
que permitiu aos espectadores relacionarem-se com o objeto 
estético de forma crítica, projetando mudanças ao longo das 
sessões de leitura e possibilitando a apropriação e a construção 
do sentido. O caminho foi longo até chegar ao oitavo e último 
episódio da série. Contudo, a imagem se avolumava frente ao 
espectador que se deixava envolver, cabendo ao mediador a 
responsabilidade de promover o diálogo com a finalidade de 
fazer o leitor compreender o texto.

Percebemos que, para analisar o pensamento do leitor, 
era mais profícuo deixá-lo falar livremente, mesmo que, ao 
responder as provocações do mediador, o diálogo iniciasse 
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com um julgamento. Assim, ele revelava seu pensamento de 
forma espontânea e, dessa forma, construía seu julgamento. 
Em determinados momentos, colocamo-nos como portadores 
das mesmas indagações, demonstrando cumplicidade, o que, 
parece, foi muito proveitoso. Nessa direção, as primeiras per-
guntas visavam introduzi-lo na leitura, tais como: “O que você 
entendeu do episódio de hoje?” e “Quais as ideias principais 
desse episódio?”. Com essa introdução, o espectador come-
çava a interpretar a imagem. Os mais seguros interpretavam 
concretamente; outros, abstratamente; e um número bem 
reduzido confirmava com uma pergunta: “É pra dizer o que 
a imagem representa?”. E o diálogo prosseguia.

Nesse processo, os leitores eram desafiados em suas hipó-
teses, o que resultava em conclusões interessantes. Notamos, 
assim, que alguns passavam de um nível mais superficial, 
ingênuo, para um nível de ideias mais complexas e sofisti-
cadas, enquanto outros ratificavam firmemente a primeira 
ideia. Nesse processo, é importante que o professor saiba das 
possibilidades de enriquecimento da leitura dos educandos 
para efetivar seu papel de mediador na sala de aula. Após os 
questionamentos iniciais, o diálogo era encaminhado para as 
questões sobre julgamento, conforme o seguinte fragmento:

Mediadora: Que leitura vocês fizeram deste episódio?

Ângela: Eu achei que teve muita crença popular na cena da 

encruzilhada, essas coisas que a macumba fala, essa coisa 

de vudu e muita gente acaba acreditando, isso quer dizer 

que demonstrou bastante esse negócio de Maria chamar 

o Demo para isso. Outra coisa que achei interessante foi o 

pássaro que apesar de não aparecer a imagem dele, aparecia 
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os bonequinhos quando ela (Maria) chutou aquela lata. Cada 

vez que chutava formava um corpo.

Mediadora: O que mais?

Ângela: Foi a respeito da sombra que existe. Na realidade 

ele queria roubá-la.

Mediadora: O que significa a sombra, o que seria essa som-

bra, o Demo roubaria somente a sombra?

Patrícia: Não. A vida do ser humano. Ele acreditou que 

estava roubando só a sombra, mas na verdade era a vida 

das pessoas.

Mediadora: Quem começou a compra da sombra?

Patrícia: O diabo.

Mediadora: Sim. Mas quem começou?

Vanessa: Foi um homem muito bonito e elegante, maquiado 

como você falou, mas...    

Mediadora: Ele é a mesma pessoa que aparece no final?

Vanessa: Não. 

 (Sessão 3, 4.11.09)

Os espectadores leram a partir de suas visões de mundo, 
que incluem experiências passadas, crenças, intuições e sonhos. 
Como vimos, o julgamento apresentou uma unidade de opiniões, 
demonstrando a compreensão estética dos leitores e as inúme-
ras subjetividades envolvidas. Assim, as ideias dos observadores 
foram organizadas de acordo com a relação que mantiveram 
com o texto, uma vez que a tarefa do leitor não é somente a do 
reconhecimento de objetos e situações representados.
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Na leitura de um texto literário, há uma subjetividade 
muito complexa envolvida na própria estrutura textual. O 
ato da leitura está repleto de significados que, presentes na 
superfície do texto, nela não se esgotam, visto que entre a 
imagem e o indivíduo que a lê estabelece-se uma experiência, 
ou seja, o encontro dessas duas instâncias modifica o modo 
de existência de ambas. Ademais, a experiência estética leva 
o leitor ao desprendimento das limitações da vida cotidiana, 
o que leva Jauss (1994) a pensá-la como “propiciadora da 
emancipação do sujeito”. 

Com base nos depoimentos dos educandos, depreen-
de-se que apesar de não terem tanta familiaridade com arte, 
relacionavam bem, nas suas interpretações, a imagem com 
o mundo nela representado. Desse modo, demonstram um 
pensamento articulado, reconhecendo a intencionalidade e 
a riqueza composicional do texto, posto que, tanto um como 
o outro trazem um repertório de conhecimentos, normas 
sociais e culturais que se coadunam no momento da leitura, 
o que define uma relação de interação entre texto-leitor.  Essa 
interação, na concepção de Iser (1999), é prefigurada do leitor 
implícito, o que permite projetar os efeitos do ato de leitura. 
Melhor dizendo, é o leitor implícito que condiciona a atividade 
de constituição da estrutura do texto e por meio dele o leitor 
real dá coerência ao universo de representações textuais.

Ao construir um horizonte de sentido para a obra, vimos 
que o leitor não apenas organizou as várias perspectivas do 
texto mas também estabeleceu um ponto de vista a partir 
do qual compreendeu a sua situação no mundo. O leitor real 
encontra, nesse modelo transcendental, uma referência que 
lhe permite orientar sua experiência no mundo. O sentido 
do texto é, assim, apenas imaginável na experiência do leitor 
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que busca correspondência entre seu ponto de vista e o da 
estrutura da obra, e, então, realiza o preenchimento. Dessa 
maneira, consideramos que a ideia de leitor implícito é de 
grande relevância no desenvolvimento da leitura estética, 
pois, aliada aos estímulos produzidos no imaginário do leitor, 
incita-o a assumir um papel ativo na construção da ficção. 

Notamos que a relação entre texto e leitor se atualizou 
porque o leitor inseriu, no processo de leitura, as informações 
sobre os efeitos nele provocados e, segundo Iser, (1996, p. 127), 
essa relação se desenvolve como um processo constante de 
realizações. O papel que o leitor assume passa, então, a ter 
uma importância crucial no ato da leitura, porque além de 
ser provocado pelos elementos estruturais do texto, elabora 
as lacunas deixadas em nível subjetivo. Assim, entendemos 
que a estética da recepção contempla as ideias de que as con-
dições de apreensão baseiam-se em dois planos: o primeiro 
refere-se às indicações fornecidas pela estrutura do texto; o 
outro plano não é feito na estrutura, mas no caminho que o 
leitor faz, baseado nos seus horizontes.

Nesse sentido, observamos que o leitor vive, no encon-
tro com o texto, uma tensão entre o atendimento, conforme 
constatamos nesse depoimento, e a ruptura de seus horizontes 
de expectativa, pois o texto apresenta-se ao leitor simultanea-
mente como identificação ou resistência. A leitura passa a ser 
um processo continuamente atualizado em que o texto oferece 
uma condição estruturada de interação, na qual interferem o 
horizonte e o imaginário do leitor na construção do sentido.

Gradativamente, os espectadores vão descobrindo e 
aceitando a possibilidade de haver diferentes interpretações 
para o mesmo texto. Isso acontece quando vem a consciência 
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de que está interpretando de acordo com sua subjetividade. 
A partir daí, passa a relacionar a obra consigo mesmo, sem a 
preocupação de que suas opiniões precisam ser aceitas pelo 
restante do grupo. Na leitura dos episódios, os leitores de Hoje 
é dia de Maria foram desenvolvendo a capacidade de deduzir 
os significados e foram entendendo que, juntamente com o 
autor, eles são os responsáveis pela significação do texto. Nesse 
caso, o gênero literário é a norma que orienta a leitura. O leitor 
considerou esse texto completo, pois sua narrativa apresenta 
uma série de imagens significativas e, por se tratar de uma 
criação estética eminentemente sonora e visual, as formas de 
representação ganharam contornos mais ilustrados.

Continuamos com o processo de mediação por consi-
derá-lo um meio propício ao aprofundamento das análises. 
Buscamos, a partir dos questionamentos, oferecer um suporte 
reflexivo para a leitura do texto em estudo. 

Mediadora: Quantos e quais são demônios que aparecem 

nesse episódio?

Renato: O que é aparentemente bonito, o principal, ou seja, 

o Asmodeu mal e aquele outro que não me recordo do nome 

dele, é o do meio, depois do primeiro.

Mediadora: Você percebeu três?

Renato: Sim, mas são muito parecidos.

Mediadora: Eles atuam da mesma forma?

Renato: Não.

Mediadora: Por quê?
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Renato: Porque eles atuam diferentes com características 

diversas.

Mediadora: O que significou o demônio neste episódio?

Luana: Ele surge para atrapalhar tudo que Maria estava 

buscando. Enquanto Maria está procurando a felicidade o 

demônio aparece para destruir tudo. 

Mediadora: O que vocês percebem com isso tudo?

Luana: Percebo um duelo entre o bem e o mal.

 (Sessão 3, 04.11.09)

Com base nesse diálogo, podemos perceber que o leitor 
fez uma observação sobre a gradação que o autor dispôs para 
colorir os aspectos positivos e negativos de suas criaturas, e, 
assim, poder representar a dicotomia essencial do ser humano 
e a maneira como esses personagens transitavam sobre um 
imenso painel espaço-tempo. Esse depoimento ilustra o pen-
samento de Jauss (1994), quando, em sua primeira e segunda 
teses, discorre acerca da relação dialógica entre o leitor e o 
texto e da reconstituição do horizonte por meio do valor que 
decorre da percepção estética que a obra suscita.  A narrativa se 
estrutura na busca da felicidade de Maria, que se confunde com 
o embate dos contrários: a luta do bem contra o mal, do amor 
e do ódio, do humano e do divino, do céu e do inferno e tantos 
outros mais, em uma variedade tão grande quanto podem ser 
as muitas personas do ser humano. Os antagonistas revestem-se, 
então, de máscaras para continuar a jornada do homem sobre 
o tempo e o espaço, em ciclos de recorrentes retornos.

Podemos ver que o leitor conseguiu perceber que havia 
uma unidade a mover os episódios, interligando-os sutilmente 
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nos aspectos que vão desde o cenário tipicamente do sertão 
nordestino e seus personagens, até os temas como a vingança, 
o bem o mal, a morte e a vida, no estado de poiesis. A partir 
desse ponto de vista, a trama da obra televisiva corresponde 
a uma saga que retrata a vida de uma menina que vive um 
eterno conflito entre a busca da felicidade e as maldades do 
demônio que lhe persegue. 

Como pudemos perceber, com base nas impressões reve-
ladas nesse relato, o leitor, ao vivenciar a experiência estética, 
descobriu, por meio da reconstituição de seu horizonte, a 
conformação do objeto estético, consolidando uma relação de 
interação com o texto, importante para a construção do sen-
tido. A compreensão de quanto nos é revelado nessa sequência, 
naturalmente, é amparada pelo volume de informação que já 
foi transmitido em cenas anteriores, em um encadeamento 
que vai formando nexos entre elas e revelando claramente a 
realização de uma perspectiva textual relacionada aos perso-
nagens e às ações dramáticas. Foi também possível verificar a 
relação que os leitores estabeleceram com os vazios do texto e 
de que maneira eles foram capazes de preenchê-los, cumprindo 
seu papel no jogo ficcional.

O envolvimento dos educandos no trabalho também 
oportunizou a etapa de reflexão acerca da realidade, abrindo 
espaço para que expusessem as suas visões de mundo a partir 
da interação com o texto. Assim, os observadores discutiam 
sobre as atitudes dos personagens semelhantes àquelas 
decisões cotidianas por eles tomadas, ao mesmo tempo que 
aprendiam a compreender a realidade configurada no texto, 
semelhante, mas não idêntica às situações experimentadas 
ou reconhecidas pelos leitores.
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Dando sequência ao processo de mediação, seguimos 
provocando os leitores com questões que suscitassem refle-
xões sobre os processos de ressignificação e a possibilidade 
de atribuir outros significados à narrativa em estudo, como 
veremos em seguida:

Mediadora: O que perceberam como principal no episódio?

Ângela: A aparência influencia muito. Como o personagem 

bonito chegou na cidade com uma aparência jovem, belo, 

todo mundo se encantou por ele. A maioria das pessoas se 

encantaram, as meninas e as mulheres casadas ficaram 

atraídas, acharão uma benção tudo aquilo. Só que se ele 

aparecesse com sua verdadeira imagem (demo) não seria 

fácil as pessoas aceitarem o que quer, porque usa um método 

psicológico, usa de uma psicologia que confunde a cabeça 

das pessoas e conseguir o ele quer.

Mediadora: Qual foi o comportamento do camelô?

Patrícia: Adquirir dinheiro, quer dizer, queria enganar 

também de qualquer maneira, pois, estava vendendo o apito 

da pomba apenas para disfarçar. Com a fome que estava 

fazia qualquer coisa, só não estava sabendo de que forma 

conseguir o dinheiro. Só que o que estava fazendo não sabia 

que poderia perder a alma dele.

Ângela: Queria matar a fome, não pensou no que poderia 

ocorrer depois, só que no momento queria saciar a fome.

 (Sessão 3, 04.11.09)

O diálogo apresentado revela a construção de um pen-
samento sofisticado. Ao explicar que os elementos presentes 
na imagem se relacionavam com alguma coisa que poderia 
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acontecer na realidade, o leitor estava usando a narrativa para 
interpretá-la. Nesse sentido, o receptor considerou a sua própria 
memória de acontecimentos pessoais, relacionando aspectos 
de sua vida com detalhes vistos na obra. Quando relacionaram 
essa sequência de imagens a determinados tipos de pessoas, 
disseram reconhecê-las não só nas grandes cidades como no 
sertão, tal como ressalta Patrícia: “No interior, as pessoas são 
mais sofridas e quando alguém aparece para oferecer alguma 
coisa elas aceitam de imediato”. Esse relato nos leva a pressupor 
que o autor, o texto e o leitor estão interconectados em uma 
relação de interação em busca do sentido da obra. 

 Essa associação feita pelos receptores do que acontece 
no mundo textual com o mundo real parece estar relacionada 
com as inúmeras combinações das estratégias usadas pelo 
autor para interagir com os leitores. Nessas combinações, 
o texto é o campo do jogo. Com isso, prevemos que há uma 
ampliação do horizonte de expectativa, pois, nesse momento, 
o texto apresenta um grau de dificuldade de leitura maior, 
mas que, depois de explorado e devidamente compreendido, 
possibilitou nova postura.

Ainda como parte da reflexão sobre o comportamento 
dos personagens em relação à realidade do sertão, vejamos 
outros relatos nos quais fica clara a pluralidade interpretativa, 
assim como a pouca habilidade dos receptores em leitura de 
textos imagéticos.

Luana: Eu acho que hoje, com a televisão que está se expan-

dindo por vários interiores, as pessoas são mais cismadas 

para conversar com quem chega. Elas não conhecem e até 

para abrir a porta é difícil. Até mesmo para um vendedor elas 

se tornam mais recuadas. Elas vêm às coisas acontecendo. 
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Só que antigamente não era assim, eram menos assustados, 

davam mais oportunidades, muito embora fossem enganados 

do mesmo jeito.

Roberto: Mas isso não é só no interior, até nas grandes 

cidades acontece.

Mediadora: Vocês concordam que esse é um comportamento 

ingênuo?

Roberto: O pessoal nos dias de hoje gosta de se enganar, 

não gostam de ver a verdade gostam da ilusão. Quando 

mergulham na ilusão e estão lá no fundo, é que se dão conta.

 (Sessão 3, 04.11.09)

Para fins de comparação, vejamos como esses relatos 
revelam significados diferentes, mesmo se tratando de tema 
igual, o que justifica a diversidade do horizonte de expectativas. 
O leitor, utilizando-se de suas experiências no mundo da visu-
alidade, pôde interpretar, de modo pouco expressivo, alguns 
aspectos constituintes da obra. O leitor que possui familiaridade 
com arte visual tem muito mais para ver em uma imagem, 
diferentemente de quem não a possui, porque tende a uma 
análise referencial em que faz uma leitura literal, como se as 
imagens fossem cópias do mundo concreto. Portanto, é a falta de 
familiaridade que engendra a atribuição do sentido referencial.

Essa leitura é de alguém que, embora mantenha uma rela-
ção interativa com o texto, não parece ter tanta familiaridade 
com o texto visual. Em outras palavras, só conseguiu ver o con-
creto na imagem, deteve-se em elementos básicos expressos na 
imagem para atribuir um sentido que a sua bibliografia visual lhe 
permitiu. No exemplo acima, a expressividade na representação 
do medo, a partir da ingenuidade do homem interiorano, foi 
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interpretada como característica de simplicidade. O sentido da 
imagem é aquilo que nela está visível, fisicamente representado. 
Esse tipo de leitura tende a acontecer em contextos carentes de 
leitura estética, e foi o que constatamos nessa sessão de leitura, 
no contexto escolar pesquisado.

Por considerar de suma importância o processo de 
mediação para o alargamento do sentido a ser atribuído à 
imagem, insistimos provocando o grupo com questionamentos 
visando esclarecer que o mundo não é construído por objetos 
apenas, e sim por ideias, conceitos e proposições. Dessa forma, 
instigamos as habilidades e competências para a imagem ser 
interpretada simbolicamente.

Mediadora: Existiu alguma diferença no cenário que pode-

riam me dizer? 

Luana: Sim. Ângulos diferentes, a câmera mostrando de 

várias maneiras, mostrou eles do lado, de frente, o homezi-

nho de costas. Só Maria que foi mostrada de frente, aparecia 

o rosto dela e ao mesmo tempo o rosto dele, e num momento 

apareceu somente os pezinhos deles caminhando.

Vanessa: O sertão está diferente nesse capítulo.

Mediadora: Por quê?

Ângela: As casas típicas no interior não são como essas muito 

arrumadas são quase sempre são de taipa e muito simples. 

Se bem que aparece na parede um quadro do coração de 

Jesus. Na microssérie a única casa que aparece é mais bonita.

 (Sessão 3, 04.11.09)

Nesse caso, vimos que a expectativa do leitor quanto à 
representação do mundo rural parece não ter sido atendida, e 
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o grupo apresentou reações diferentes. Alguns demonstraram 
certa estranheza ao ver como a realidade sertaneja estava 
representada na obra, e os relatos sugeriam uma frustação 
do horizonte de expectativa. Era o leitor real recusando-se 
a entrar no jogo. Os elementos presentes no texto como um 
itinerário a ser seguido, nesse instante, provocaram insatis-
fação no leitor, que foi convidado a reconstruir, substituir 
suas representações projetivas habituais. Segundo Iser (apud 
COSTA LIMA, 1979), os vazios fazem parte da estrutura do 
texto, assim como as suas negações e servem para orientar a 
ação projetiva do leitor. 

Mesmo assim, tentamos explicar que a linguagem empre-
gada, por se tratar de um texto ficcional, é pseudorreferencial, 
ou seja, o texto não se utiliza de um referente externo, não 
concebe a realidade como tal, mas a realidade outra que se 
forma e existe a partir de sua internalização no próprio texto. 
Frisamos que, por se tratar de um texto um tanto quanto 
complexo, exige dele (leitor) uma participação atenta e intensa 
no preenchimento dos espaços vazios. Ao preencher os pontos 
de indeterminação pelo ato de interpretação, o leitor passa por 
um efeito estético em decorrência de sua interação com a obra.

No processo de realização da leitura literária, o horizonte 
de expectativas pode ser satisfeito ou quebrado por determinada 
obra. Dessa relação de satisfação ou ruptura de expectativas, 
surge a distância entre a expectativa do leitor e sua realiza-
ção, denominada por Jauss (1979) de distância estética, a qual 
indicará o valor estético da obra. Nesse caso, o leitor é levado à 
reformulação de novas indagações que o levem a se emancipar 
em relação ao sistema de normas estéticas e sociais vigentes. É o 
efeito libertador provocado pelo valor estético da obra, fruto do 
seu caráter social, pois, de acordo com Jauss (1994), a interação do 
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indivíduo com o texto faz com que o sujeito reconheça o outro, 
rompendo, assim, o seu individualismo e, consequentemente, 
promovendo a ampliação dos seus horizontes. Temos, portanto, 
o horizonte por parte do leitor. 

No mesmo sentido, analisamos como o texto pode prever 
a participação do leitor por meio do horizonte de expectativas. 
Tomemos um exemplo: um leitor profundamente alegre decide 
ficar diante da tela para assistir à história de vida da menina 
Maria. O texto, descrevendo a tragédia da personagem, tem 
um efeito meditativo que leva esse leitor a reelaborar seu 
sentimento alegre. Considerando que a intenção do autor era 
fazer a pessoa se penalizar, entristecer, ou seja, que, enquanto 
criava, o autor tinha em mente um espectador que assistisse às 
cenas e se comovesse, pode-se concluir que esse leitor hipotético 
não colaborou com o texto. Por melhor que fossem as cenas e 
a interpretação dos atores, o texto não dialogava plenamente 
com aquela situação comunicativa em que vivia o leitor. 

Do mesmo modo, quando o autor/roteirista cria uma 
obra, projeta expectativas para um suposto leitor. Nenhum 
leitor ou roteirista/autor se aproxima ingenuamente de uma 
obra, toda aproximação é intencional para suprir uma expec-
tativa. Seguindo essa linha reflexiva, continuamos com a 
mediação, incentivando o espectador ao aprimoramento de 
seu conhecimento sobre leitura estética, a fim de tornar-se 
um leitor experiente.

Mediadora: O que acharam da iluminação? Perceberam 

diferença?

Luana: Achei uma iluminação diferente, quando o Asmodeu 

estava tocando no pandeiro ficou aparecendo uma parte 

da areia num tom avermelhado com amarelo e ficou muito 

forte a luz.
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Vanessa: Mais curioso ainda é que o Asmodeu apareceu em 

duas cores, verde e vermelho. 

 (Sessão 3, 04.11.09)

Ao fazer uso de uma linguagem viva e repleta de signifi-
cados, o autor consegue impactar a recepção do leitor, fazendo 
com que haja mais um estranhamento que, de nenhum modo, 
é visto como algo negativo. Esse estranhamento que vai ao 
encontro do leitor nasce a partir da estruturação poética da 
obra, ou melhor dizendo, os recursos utilizados na construção 
do texto são os elementos responsáveis por esse efeito, que 
pega de surpresa o leitor que não conhece o modus operandi da 
linguagem utilizada. Hoje é dia de Maria é uma obra que causa 
certa sensação de desconforto, pois mexe com nosso modo de 
perceber o mundo, e a imaginação é um requisito essencial 
para o leitor elaborar formas de entendimento sobre o que 
está sendo narrado.

O objeto estético, nessa perspectiva, é nada mais do que 
uma construção dotada de dinamismo e realidade por uma 
relação interativa entre texto e leitor. Mais do que outros, 
o texto literário é caracterizado por uma incompletude, e a 
literatura se dá de fato a partir da leitura. Nesse sentido, o 
texto instrui e o leitor constrói. E é exatamente isso o que 
ocorre com Hoje é dia de Maria à medida em que a narração vai 
sendo conduzida. Uma sucessão de acontecimentos, lugares, 
personagens e de conflitos vai dando ao leitor a sensação de 
fios em tessitura. Além disso, há passagens em que o entendi-
mento se dá de forma subjetiva e, em outras, de forma objetiva. 
Com as idas e vindas, com os fatos expostos e com o desen-
volvimento do discurso o leitor reconhece o objeto estético, 
vai conseguindo estruturar seu entendimento, juntando as 
informações para elaborar o sentido da obra.
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Iser (apud COSTA LIMA, 1979, p. 55) escreve que “a obra 
literária mais eficiente é aquela que força o leitor a uma nova 
consciência crítica de seus códigos e expectativas habituais”. 
E é exatamente para esse tipo de experiência que Hoje é dia 
de Maria convida o leitor. Sua estrutura carrega o rótulo da 
inovação, interroga e transforma suas crenças, transformando 
seus velhos hábitos de percepção. A obra transgride os modos 
paradigmáticos de ver as coisas. No que se seguiu, foi possível 
verificar a relação que os leitores estabeleceram com o texto, 
assim como admitimos a perspectiva de que os educandos, 
por meio da mediação, puderam ampliar a consciência de seu 
papel nesse processo.

Mediadora: O que acharam do desempenho dos personagens?

Ângela: Na hora em que o demo estava bebendo lá, não 

tinha nada, de repente apareceu uma cachaça, um bar e 

ele se encontrava no deserto 

(Sessão 3, 04.11.09).

Mais uma vez o leitor questiona acerca dos elementos 
que compõem o texto. Nessa passagem, o leitor encontra 
dificuldades de atribuir sentido à sequência de imagens em 
que aparecia o pai da personagem Maria, bebendo em um 
campo vazio, sem maior expressividade, pois se tratava da 
representação do deserto. O espanto do espectador está asso-
ciado ao surgimento das imagens referidas acima que, na sua 
compreensão, fogem à verossimilhança. Entendemos tratar-se 
de mais um espaço vazio que o texto apresenta e que o leitor 
precisa preenchê-lo. Segundo Iser (1979, p. 117), “Tais espaços, 
portanto, provocam o leitor a produzir a própria vivacidade 
da história narrada”. É bom lembrar que a recepção estética 
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implica jogar com e ser jogado pelo texto, pois, no ato da leitura, 
tanto as posições do texto como as do leitor são modificadas.

Estamos mais uma vez nos deparando com uma leitura 
literal da imagem, ou seja, o ato de julgar, de decidir acerca da 
qualidade da imagem, está relacionado com as experiências 
cotidianas de seus leitores, pois são elas que lhes proporcionam 
os critérios com os quais enfrentam os objetos no mundo. 
Por isso, o julgamento nunca é demasiadamente separado do 
gosto pessoal, ele tem um relevante papel na construção do 
conhecimento da arte e não é apenas um complemento da 
leitura estética mas é também constitutivo do processo que 
origina a compreensão estética.

Diante do relato apresentado, observamos que o leitor, 
ao fazer sua apreciação, tomou como base o realismo e não o 
sentido simbólico da cena, o que confere um pensamento con-
creto de caráter referencial. Mesmo mostrando-se refratária 
aos procedimentos textuais, não fica inviabilizada a interação 
texto-leitor. Nem por isso deixamos de conferir à mediação o 
papel fundamental de instigar o leitor a fazer escolhas, tomar 
decisões e constituir uma identidade leitora para si mesmo.

Mediadora: Qual a trama principal nesse episódio?

Patrícia: O que deu para entender é que existem duas forças 

que se enfrentam, o bem de Maria e o mal do demônio (o 

demo).

Roberto: Mas, temos que ver a capacidade que o mal tem, 

sempre ele perde, porque quanto mais ele quer ser grande, 

mas se torna inferior.

Mediadora: O trato com o demônio que é feito no episódio 

que nome recebe na cultura nordestina?
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Ângela: Supertição.

Mediadora: Que superstições vocês perceberam mais?

Roberto: Aquela que o rapaz teve do medo da sombra, ouviu 

zuada, teve pulsações, ficou perturbado com o trato que 

foi feito com o demo. No momento que ele toma a sombra 

ele perde o espírito e o corpo fica ali. Deixa o corpo aberto.

 (Sessão 3, 04.11.09)

Nesse diálogo, observamos que o espectador, ao expres-
sar suas reflexões, deixa evidente que está sob o efeito do 
texto que, por sua vez, depende da ativação de seus juízos 
críticos. É ele o responsável por dar coerência às perspectivas 
textuais. Os estudantes apresentaram reações marcadamente 
contrárias ao comportamento do personagem Asmodeu, que 
representa o mal, e que, por isso, cogita uma dimensão ética 
sem abandonar a dimensão estética do texto. O ético e o estético 
são dimensões inseparáveis, na medida em que se efetivam a 
partir de uma reflexão sobre o outro, tornando-nos sensíveis 
ao reconhecimento de diferenças e desigualdades.

O texto coloca em pauta a necessidade da escolha de 
caminhos pelo leitor. Oferece um destino que o conduzirá a 
lugares diferentes, para além dos condicionamentos da reali-
dade que o imobiliza. Essas observações levam à compreensão 
de que o leitor identifica-se com o mundo em que vive e consigo 
mesmo, ampliando seus horizontes na esfera estética literária 
e, sobretudo, seus horizontes de ser humano dentro de uma 
determinada civilização. Esse movimento é denominado pela 
estética da recepção como “força humanizadora da literatura”.

No sentido de aprofundar as reflexões, instigamos os lei-
tores quanto às ideias básicas apresentadas neste estudo, com 
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ênfase para o duelo entre o bem e o mal, o demônio Asmodeu 
representando o mal; e a protagonista Maria e seu pai, o bem. 
Investimos na capacidade interpretativa dos educandos com 
as seguintes questões:

Mediadora: O que fez Asmodeu ao encontrar o pai de Maria?

Roberto: Tenta pegá-lo pela fraqueza para ele desistir de algo.

Luana: Ele tenta roubar a alma dele como queria fazer 

com Maria.

Mediadora: O que seria esse algo?

Roberto: A procura pela filha e a mulher que morreu.

Mediadora: Esse algo é sua própria vida, ou seja, o demo 

estava tentando convencê-lo a destruir sua vida, seria isso? 

Roberto: Sim, é isso mesmo.

Mediadora: Além disso, que fez o Asmodeu?

Roberto: Jurou vingança a Maria e continuou perseguindo, 

criou tipo uma richa, de não deixá-la mais em paz.

Mediadora: O que mais destacariam do episódio?

Roberto: Acho que Maria representa o bem em relação aos 

personagens por ela ser criança, mas ela não é tão ingê-

nua apesar de ser criança. O sofrimento que passou com a 

madastra fez ela adquirir experiência e aprender com o mal.

 (Sessão 3, 04.11.09)

Para obter mais clareza a respeito do bem e do mal 
que a narrativa conduz nesse episódio, optamos por fazer 
uma sucinta descrição dos personagens Asmodeu e Maria. 
Durante o percurso pelas estradas do sertão em “busca das 
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franjas do mar”, Maria cruza com o Asmodeu, o “sete peles”, 
que cria inúmeras adversidades e armadilhas pelo caminho 
da menina e que se define como “o senhor dos descaminhos 
e do escuro que não tem fim”.

Maria é representada por uma menina, traduzindo 
o símbolo da inocência na sua forma mais completa. Com 
olhar terno e esperançoso, porém, melancólico, cultiva uma 
expressiva fé por Nossa Senhora da Conceição, a quem dedica 
sua alma e a quem recorre nos momentos dolorosos e tristes 
de seus dias. Ainda que pequena, Maria carrega um grande 
senso de justiça e repele todas as formas de atrocidades pelas 
quais o mundo é acometido devido à presença do mal. Coragem, 
respeito, amor, fé, compaixão, capacidade de perdoar, Maria 
é capaz de tudo isso. Suas passagens são repletas de uma 
luz clara ou de tons vivos, que denotam uma personagem 
preenchida por luz.

Por sua vez, Asmodeu é um demônio de sete faces, coxo, 
que se diz imortal e se diverte à custa de espetáculos grotescos, 
patéticos e trágicos do ser humano. No texto, é representado 
com chifres pequenos, barbicha e pés de bode, parte homem 
e parte animal, fronte encrespada de rugas, de olhar per-
verso, pele escura e avermelhada. Quase sempre a vociferar 
blasfêmias, vive à procura das sombras, identificadas como 
sendo a alma de homens e mulheres fracos. Disfarça-se em 
sete demônios diferentes, tentando persuadir, atormentar a 
pequena Maria, com o intuito de enfraquecer sua fé e tomar-lhe 
a sombra. Envolto por uma atmosfera configurada por uma 
tensão e um clima de ódio e desejo de vingança, Asmodeu 
traduz a personificação de um mal por inteiro na sua forma 
de agir, de pensar e falar, quase que constantemente aparece 
em meio à sombra e à escuridão.
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O espectador, usando de sua experiência pessoal e de 
influências cultural, social e histórica, interagiu com o texto 
em função do atendimento de seu horizonte de expectativa, 
que se refere a toda experiência social adquirida pelo leitor 
em um determinado código vigente no qual se inscreve a 
percepção estética. Durante a atividade, percebemos que os 
leitores construíram o caminho a ser seguido e descobriram 
que, para alcançar o prazer estético da obra, seria necessário 
o conhecimento, ou seja, sem vivenciar esteticamente o objeto 
literário não seria possível apreender o significado da criação 
artística. Nesse diálogo, observamos que os leitores demons-
traram segurança em expressar seus pontos de vista, pois o 
texto se encontrava dentro dos seus territórios de domínio. O 
texto não exigiu um nível alto de reflexão, e eles verificaram 
que os conhecimentos pessoais proporcionaram-lhes facilidade 
para o entendimento do texto dando-lhes novos rumos para 
solucionar os problemas encontrados.

Na intenção de provocar ainda mais os leitores, inten-
sificamos a mediação, com vistas a estimular um olhar mais 
crítico sobre o objeto estético em estudo.

Mediadora: O que representa a viagem perene de Maria 

durante a narrativa?

Roberto: Peregrinação.

Mediadora: Para descobrir o quê?

Roberto: Acho que é para ela se encontrar.

Patrícia: É para ela encontrar a vida.

Mediadora: O que é a vida de Maria?

Roberto: Uma viagem.
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Mediadora: Nessa viagem ela encontra alguma coisa?

Ângela: Somente dificuldades e barreiras.

Mediadora: Vocês compreenderam o jogo imaginativo que 

propõe o autor.

 (Sessão 3, 04.11.09)

Ao longo da leitura, os espectadores, como podemos 
ver, conseguiram arrebatar o sentido da obra, que consiste 
em um trabalho de alto teor crítico sem entediar, em função 
da proposta de seu criador de estimular o jogo com a ima-
ginação, um exercício tênue de visibilidades. Nesse sentido, 
conseguimos perceber que os sentidos são apreendidos por 
meio de uma estética que orienta seus leitores nos campos 
da educação e do conhecimento. Em um exercício de inter-
pretação do texto Hoje é dia de Maria, Paiva (2007, p. 1) definiu 
essa obra como sendo “um programa que serve à diversão e 
ao entretenimento, mas, sobretudo, estimula o exercício da 
experiência lúdica e criativa”.

A estética dessa obra se fundamenta na inspiração visual 
a partir das referências à obra de Portinari que, entre outros 
aspectos, definiu a atmosfera da Terra de Sol a Pino asseme-
lhando-a à protagonista, com base no quadro Meninas com 
tranças e laços, de 1955. Com relação ao figurino, competência 
da direção de arte, temos, na composição do personagem Dom 
Chico, uma referência à obra The Librarian, do artista italiano 
Giuseppe Arcimboldo e, nas roupas, a influência das obras de 
Toulouse-Lautrec. Notamos, no jogo de luzes, que se criam 
recortes bizarros e contrastes fortes, uma tendência vinda 
do expressionismo alemão. Não raro, encontramos na página 
da microssérie no site da emissora o termo “luz de pintura” 
para evidenciar o trabalho do fotógrafo José Tadeu Ribeiro. 
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Com essa composição, a obra, em um jogo de luzes, con-
segue criar cenas de alto apelo estético, utilizando a variação 
de tons e contrastes de acordo com as mudanças de cenários: 
um suave tom azul de céu à luz árida, recortada pelas poucas 
sombras do sertão cenográfico, não se esquecendo do brilho 
da lua nas cenas noturnas que envolveram os espectadores 
a ponto de fazê-los sentir prazer estético ao apreciar essa 
criação artística. O que mais percebemos no texto foi a relação 
direta entre a produção e as obras de arte que a permeiam. 
Elas não apenas fazem parte da cenografia mas ainda atuam 
como personagens, como é o caso dos bonecos da companhia 
de Teatro Giramundo. Assim, a microssérie consegue mesclar a 
linguagem televisiva/cinematográfica em uma estética teatral, 
rompendo totalmente com o realismo esperado da TV.

Nesse sentido, entendemos que o objeto estético, ou o 
texto literário, não provocou tantos questionamentos no leitor 
em função de sua fácil compreensão, atestando que o texto 
ficcional assinalou um contrato entre autor e leitor. Esse fato 
denota que aquilo que ali se apresenta, apesar de se referir ao 
ou interferir no mundo existente, não é, de fato, uma mera 
repetição do mundo, mas uma encenação, um campo de jogo. O 
mundo nele esboçado pode repetir uma realidade identificável, 
como é o caso das personagens Asmodeu e Maria, que vivem o 
permanente confronto entre bem e o mal, fato que ocorre nas 
nossas vidas cotidianas. Mas contém uma diferença decisiva: 
o que sucede dentro dele não tem as consequências inerentes 
ao mundo real referido.

 Assim, compreendemos que o texto é constituído por 
uma estrutura de apelo não objetiva, distinta da linguagem 
prática. Isso nos leva a conceber a obra de arte como per-
tencente ao âmbito estético na medida em que exige que a 
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imaginação a retire do mundo empírico e a constitua em objeto 
ficcional. A constituição de sentido da obra concretizou-se, 
nesse contexto, pela postura estética do espectador.

ANÁLISE DA SESSÃO 4
Tema: O que é Narrativa?

Objetivo: Entender o conceito de narrativa, sua origem 
e função, de modo a facilitar a compreensão do texto 
televisual e a produção de sentido. 

Data: 11.11.09.

O início da sessão referente ao quarto episódio de Hoje é dia de 
Maria foi marcado pela presença reduzida de educandos em sala 
de aula, o que atribuímos à falta de controle na frequência obri-
gatória, pois o professor da disciplina de Português/Literatura, 
embora tenha liberado seu horário para o desenvolvimento da 
pesquisa, não fez exigências quanto à frequência dos alunos. 
Em virtude dessa liberação, sentimos, em determinados dias, 
a redução do número de espectadores, o que, de maneira 
nenhuma, traduziu-se em dificuldades para a realização das 
atividades propostas.

Mantendo a sistemática de trabalho aplicada desde a 
primeira sessão, começamos pela exposição do tema introdu-
tório falando que narrativa é a arte de contar histórias, uma 
manifestação que acompanha o homem desde sua origem. É 
um encadeamento temporal de fatos, geralmente de caráter 
imaginário, representando o que ocorre no contexto de uma 
realidade situada externamente. É marcada por duas presenças 
básicas: a de uma história e a de um contador. Nesse sentido, 
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enfatizamos as muitas possibilidades de narrar (oral, visual, 
escrito e em verso e prosa), assim como destacamos as narrativas 
mais difundidas: romance, novela, conto e crônica. Salientamos, 
contudo, que o estudo se concentraria nas narrativas literárias 
em prosa, ou seja, nas narrativas de ficção, citando as mais 
modernas: telenovelas, filmes, espetáculos teatrais, desenho 
animado, minisséries, microsséries, casos especiais.

Ademais, as histórias eram e são criadas a partir das 
experiências da sociedade e também a partir de seus desejos, 
fantasias, anseios, temores, sabedorias e ignorâncias. Daí a 
necessidade de conhecermos a sua evolução, visto que, por 
milhares de anos, a sabedoria, as aquisições e os rituais de uma 
sociedade foram passados pelas narrativas orais.  A primeira 
narrativa ocorreu entre 200.000 a 300.000 a.C. Seus primeiros 
estudos começaram a partir da Poética, de Aristóteles, escritos 
realizados em torno de 335 a.C

Com o desenvolvimento da tecnologia, as histórias 
encontram outros suportes para ser transmitidas. Passam a 
ser contadas e representadas, emitidas pelos meios de comu-
nicação: o livro, o rádio, a fotografia e, posteriormente, o 
cinema, a televisão e, mais recentemente, a internet. Com 
esses meios, outra característica é acrescentada à tradição 
de contar histórias: a formação de audiências, ou seja, grupos 
de espectadores dispersos, como é o caso da televisão. Para 
complementar as informações iniciais, apresentamos os tipos 
de narrativa, especificando o que cada uma significa. 

Além disso, o romance é a obra em prosa narrativa e 
de ficção mais extensa, por isso contém episódios, possui 
vários personagens e ações inter-relacionadas. Novela é a obra 
em prosa e de ficção menos extensa e caracteriza-se por ser 
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uma narrativa em capítulos. Acrescentamos o conto, que é a 
narrativa menos extensa e que se caracteriza por ser muito 
breve, não havendo descrição de espaços e personagens e cujo 
conteúdo é normalmente o conteúdo de um fato ou episódio 
incomum. E, por fim, a crônica, a narrativa mais breve que 
existe; é leve e baseia-se em fatos ou episódios do cotidiano, 
vistos com humor, ou, às vezes, com melancolia. 

Com a finalidade de proporcionar a extensão do conhe-
cimento dos leitores de imagem, relacionamos as estruturas 
elementares da narrativa, explicando que, para um objeto 
cultural se constituir uma narrativa, é necessário que possua 
início, meio e fim, entre os quais se configure o sentido. Deve 
também possuir um esquema mínimo de personagens, tais 
como protagonista e antagonista, bandido e mocinho, detetive 
e criminoso. Quanto aos personagens, estes devem realizar 
ações que deem andamento à história e mostrem relações 
entre eles, e deve haver uma temporalidade perceptível na 
oposição entre o momento anterior e posterior da ação que 
permita ao leitor detectar o texto como narrativa.

Nesse processo, os participantes estiveram sempre 
atentos aos temas abordados, mas como o tempo destinado 
às exposições era muito limitado, apenas quinze minutos, a 
estratégia utilizada era expor o máximo do conteúdo elabo-
rado com vistas a subsidiar a leitura da imagem. Isso porque 
o grupo revelou uma falta de conhecimento sobre a lingua-
gem televisiva, muito embora tenha expressado, por meio do 
questionário que aplicamos em sala de aula, seu interesse 
pelos programas que compõem a grade de programação das 
emissoras de televisão aberta. Mesmo assim, realizamos inter-
venções sobre a temática apresentada, mas nenhuma atitude 
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problematizadora foi esboçada. Havia sempre um silêncio que 
traduzia a compreensão do que havia sido exposto. No decorrer 
das observações, percebemos que esse comportamento apon-
tava para elementos importantes a respeito do modo como o 
ensino era aplicado em sala de aula, comprovando a ausência 
de uma contínua interação que despertasse o educando para 
uma participação ativa e crítica. Essa situação nos convocava 
para a realização de intervenções mediadoras consistentes 
a fim de que pudéssemos dar conta da diversidade de expe-
riências e da heterogeneidade de saberes dos indivíduos que 
puderam não somente expressá-los como também contribuir 
para a aprendizagem de todo o grupo.

Leit ura
Convocados pela estruturação estética da obra, os leito-

res, concentrados nas cenas que davam sequência à história da 
menina Maria, permaneciam atentos à tela a fim de decifrar 
a organização textual que os incitava a buscar uma significa-
ção para as imagens que, em um ritmo cadente, descreviam 
os aspectos comuns e cotidianos da vida da protagonista. 
Notamos, contudo, que, apesar do envolvimento com a obra, 
os jovens leitores utilizavam certo tempo na observação e 
significação das imagens, pois as de maior densidade de infor-
mações remetiam a uma necessidade de pausa para analisar 
as possibilidades descritivas.  Mas logo se engajavam em 
procedimentos que envolviam análises de elementos compo-
sicionais, buscavam na memória por experiências relevantes 
e estabeleciam relações com situações de seu dia a dia. 
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Durante o ato de leitura, as observações revelaram uma 
diversidade de engajamento dos espectadores com a imagem 
(afetivo, cognitivo, estético) e uma variedade de estratégias 
de leitura que destacam o papel do conhecimento prévio, de 
experiências de leituras anteriores. Na análise dos episódios, 
verificamos diferentes modos das relações de cooperação 
entre eles. Por exemplo, aconteceu de um leitor expressar 
sua opinião a respeito de uma determinada cena e de outro 
complementá-la, o que facilitou a criação sentidos de diferentes 
maneiras. Verificamos, a partir das sessões registradas em 
vídeo, que as imagens puderam: conduzir os processos de 
representações, seja por descrições seja estabelecendo analo-
gias; suscitar momentos em que as explicações possibilitaram 
uma expressão mais criativa e representativa; e influenciar 
na memorização dos educandos.

Durante a emissão da narrativa, os leitores se manti-
veram envolvidos pelo enredo, a atenção era na tela a fim de 
acompanhar o desenrolar das peripécias da menina Maria 
que, especialmente nesse episódio, sofreu o assédio do diabo 
brincante que, disfarçado, aproxima-se dela para enganá-la. 
Mas, sendo derrotado, decide aterrorizar seu pai: fantasiado 
de Asmodeu mágico, ele diz que Maria morreu, fazendo o 
pai sofrer. Com isso, tenta incutir na mente do pai a ideia do 
suicídio, mas a lembrança da filha Maria o livra dessa ideia. 
Mais uma vez, o diabo cerca Maria com suas ameaças e, assim, 
consegue influir na aceleração do tempo roubando sua infân-
cia, transformando-a em uma linda jovem (Letícia Sabatella).

Essa cena é detentora de grande riqueza cênica. O sangue 
menstrual simboliza a passagem da menina à moça bem à 
beira do rio, local em que a personagem assiste à aparição de 
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Nossa Senhora da Conceição, explicando o que lhe ocorreu. 
Em meio a tudo isso, surge um novo cenário composto de 
boias-frias que faziam a colheita do trigo. Um deles conta a 
Maria que ali, desde a morte do príncipe, existe noite e não 
dia. Após as investidas em busca da felicidade, Maria recebe 
de Salim, o mascate (Ronaldo Vaz), um belo vestido azul e 
um par de sapatos vermelhos para ir ao baile que se realiza 
na festa da campina. Como no conto de fada da Cinderela, à 
meia-noite, Maria foge da festa e perde o sapato. Um capataz 
sai à procura da dona daquele sapato e encontra Maria que o 
calça e, então, poderá casar com o príncipe. Ao contrário do 
final feliz da lenda, a jovem, encantada pelo pássaro, recusa 
o matrimônio. O pássaro é ferido no bosque e Maria decide 
se empenhar em curá-lo. Ao tratar do ferimento, assiste à 
metamorfose do pássaro em homem.

O texto motivou o retrospecto, obrigando o leitor a recor-
rer a conhecimentos anteriores para interpretar os aconteci-
mentos. Não bastava acompanhar o texto tomando como base 
a linearidade cronológica, porque enigmas foram plantados 
durante o percurso e exigiram do leitor um reexame a fim 
de alcançar o sentido. Esse fato do vaivém da leitura tem, de 
imediato, certa importância na medida em que Hoje é dia de 
Maria foi publicada originalmente sob a forma de espetáculo 
teatral. Apesar da destinação primeira, é possível pensar que seu 
formato em microssérie se constituiu em uma obra que apresenta 
uma estruturação inovadora do ponto de vista estético.

Nesse texto literário, há uma relação indissociável entre 
personagem e enredo e, segundo Rey (1989), o personagem tem 
papel fundamental na elaboração do roteiro para TV e cinema. 
A relação com o receptor ocorreu em função da personagem 



A LEITURA DA IMAGEM NA TV

154

Maria, que manteve o grande elo entre o autor e o público, 
reafirmando a premissa da estética da recepção de que é com 
a tríade relacional entre autor-obra-leitor que se realiza o 
ato de leitura. Na TV, o personagem desempenha um papel 
relevante, não é construído por palavras. Ele é, sobretudo, 
imagem. Entretanto, o programa não depende somente do bom 
desempenho do ator. A gênese do personagem é fundamental 
para convencer o espectador da noção de realidade. Para que 
o leitor tome conhecimento dos sentimentos que movem os 
personagens, é preciso que eles o digam por meio do diálogo. 
Nesse episódio, Maria conversa com o diabo e o foco, durante 
quase todo o diálogo, está voltado para o Asmodeu (demo). 
Essas cenas mostraram a intensidade do mal que praticava 
com a menina. Essa sequência chamou bastante a atenção do 
grupo, que fez a leitura com base nas cores vermelha e verde 
que caracterizavam o demônio, considerando estranho o uso 
de mais de uma cor.

Durante o tempo em que estiveram apreciando a obra, 
vimos posturas diferenciadas: uns deixavam-se levar pelas 
cores, pelos sons e pelo cenário muito mais do que pela lógica, 
enquanto outros faziam deduções com base no racional.  No 
encontro com as imagens, os leitores demonstravam curio-
sidade diante de algumas cenas que mais pareciam provocar 
que agradar. Nosso propósito em optar pelo texto Hoje é dia 
de Maria, portador de densidade, era procurar fugir do fácil, 
do clichê, do lugar-comum, experimentando outra forma de 
perceber e sentir. A pretensão era de interferir e transformar 
a formação estética dos educandos. O que realmente nos inte-
ressou não foi trabalhar com a microssérie como informação, 
mas investir na TV como experiência estética.
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Ao ler essas imagens, o grupo implicitamente fazia per-
guntas, o tempo todo articulava, na imaginação, elementos 
do universo simbólico a fim de transcender ao já existente e 
apreender da experiência a compreensão estética. Conseguia 
identificar os elementos constitutivos e os procedimentos 
relacionais, deixando entender que estavam sentindo prazer 
diante da obra literária, pois percebiam sua atividade criativa de 
recepção. A experiência estética, portanto, compreende prazer 
e conhecimento e, por meio do diálogo com o texto, o leitor vai 
se emancipando. Prova disso é que, na leitura de cada episódio 
de Hoje é dia de Maria, era visível a ampliação das reflexões, o 
crescimento da teia de significados e a elevação do senso crítico. 
Isso significa que aumentava a participação do leitor.

É preciso, ainda, entender que essa possibilidade da maior 
participação do leitor só foi possível por ser essa obra um texto 
literário que oferece indeterminações, espaços e lacunas, o que 
exige a intervenção do leitor para completá-los. Ao fazê-lo, o 
leitor tornou-se coprodutor do ato de criação, configurando 
o estado de poiesis. “São as determinações que permitem ao 
texto comunicar-se com o leitor, induzindo-o a tomar parte na 
produção e compreensão da intenção da obra” (ZILBERMAN, 
2001, p. 51). A participação do leitor aconteceu, portanto, por 
meio da imaginação e da cooperação interpretativa. 

Com isso, demo-nos conta de que a vivência estética, que 
é o estado da existência humana no qual a fluidez do fenô-
meno perceptivo se revela, foi um estímulo para o espectador 
descobrir que é nessa dimensão que se tornam explícitas a 
riqueza e a completude do percebido. É o Homo Aestheticus, 
alguém que “sente com os sentidos”, que está emaranhado nas 
teias do mundo e que com ele se relaciona de múltiplas formas, 
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marcadas pela afetividade, emoção e memória e, enfim, por 
todas as capacidades e dimensões que o constroem além da 
racionalidade. É interessante, portanto, dizer que quem vive 
a experiência estética não é um sujeito que capta e conceitua 
objetos distantes de si, mas é um ser que se mistura às coisas 
e, da experiência delas, faz traduções que se compõem de algo 
que vai além do conceito.

Vimos, nessa leitura, que o educando vivenciou dois 
momentos: o da recepção, condicionado pelo texto, o horizonte 
de expectativas, – conjunto de convenções que constitui a 
competência do leitor no momento da leitura; e o segundo, 
condicionado pelo próprio destinatário, o efeito estético, forma 
como a obra se organizou e dirigiu a leitura e como o indivíduo 
reagiu no plano cognitivo aos percursos impostos pelo texto 
(ISER, 1996, p. 47). O que ocorre normalmente é que o leitor, 
submetido à apreciação do objeto artístico, percebe nele “pistas” 
que facilitam sua interpretação. É o que Iser (1996) chama de 
“leitor implícito”, uma construção textual inserida no texto, 
responsável pelas reações do leitor no momento da fruição.

 É lícito enfatizar que a leitura da obra na sala de aula 
apresentou aspectos relevantes para uma discussão sobre a 
possibilidade da adoção do estudo sobre os textos televisivos 
para a formação de leitores críticos, com potencial de apreciar 
textos com uma estética mais elaborada, possibilitando ir 
além da contribuição que esses textos oferecem à elaboração 
de conteúdos, com a perspectiva de uma educação estética.    
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Mediação
Na leitura do texto Hoje é dia de Maria, utilizamos a 

mediação como estímulo para provocar um “sentir/pensar” 
que expresse uma dinâmica experiencial que se traduza por 
um sentimento e por um pensamento interligados. Algo que 
liga o interior, o que acontece nas profundezas do ser humano, 
com o que está ao seu redor, em um religare, portanto, de 
sentimentos e ações.

Ademais, as pesquisas acerca da mediação pedagógica, 
enquanto ação planejada e intencional a fim de favorecer a 
aprendizagem do educando, têm sido recentes no Brasil e estão 
vinculadas à divulgação da teoria sócio-histórico-cultural 
de Vygotsky e colaboradores. Para esse autor, toda a ação do 
homem no mundo não é direta e, sim, mediada. Essa mediação 
pode acontecer com o uso de instrumentos ou signos que 
podem ser ampliados a partir da interação com o meio socio-
cultural. Por meio da linguagem, o homem tanto interage com 
outros atores do seu meio como internaliza conhecimentos 
e valores do mundo em que vive. Assim, percebemos que a 
linguagem, como espaço de interação humana, mais do que 
propiciar um efeito comunicativo linear provoca efeitos de 
sentidos entre interlocutores.

Visando estabelecer no aprendiz condições de diálogos 
criativos que pudessem colaborar para estender sua com-
preensão sobre a importância que desempenha a imagem no 
processo ensino-aprendizagem, acercamo-nos, mais uma vez, 
da mediação com o intuito de provocar uma discussão capaz 
de desencadear um processo de significação que levasse o 
educando a se interessar pela leitura da imagem. Nesse sentido, 
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transformamo-nos em estimulador do aprender e do buscar 
mais sobre as imagens em estudo.

Além disso, os atores envolvidos no ato comunicativo 
(mediação) empenharam-se para expressar, de forma clara e 
objetiva, as informações processadas, socializando suas opini-
ões pela via da mediação, estratégia eficiente na construção da 
dialogicidade para que novos significados sejam construídos. 
Nesse sentido, pensar em uma aprendizagem supõe a presença 
de um mediador que conceba o aprendizado como uma rede de 
significados, cujos nós podem ser palavras, símbolos, imagens 
ou sons que ampliem as formas de articulação de ideias. 

Do mesmo modo, pensar a mediação na prática de leitura 
da imagem é admitir a presença de um professor/mediador 
provocador, que estimule o pensamento, a autonomia, a curio-
sidade; que leve cada educando à sua própria reflexão; que 
possibilite momentos de encontro da experiência estética 
com a experiência vivida pelo aprendiz. Mediar é, portanto, 
oferecer espaços de recriação da obra. Isso implica acreditar 
no ser humano, no educando e, por isso, dar crédito à sua 
voz, aos seus desejos e à sua produção, e encontrar brechas de 
acesso para sua percepção criadora e imaginação especulativa.

Durante o processo de mediação, estivemos o tempo 
todo convocando os sentidos dos aprendizes, despertados por 
algumas ações educativas, tais como dialogar, aproximar, abrir, 
encontrar. Estivemos atentos para manter viva a curiosidade 
despertada pelas imagens, abrindo brechas para problematizar 
o olhar, suscitando questionamentos que instigassem a crítica 
e o pensamento sobre a criação artística, de modo a promover 
possíveis diálogos que pudessem ser estabelecidos com outras 
áreas. Nesse processo, assumimos o papel de potencializadores 
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do olhar reflexivo, permitindo ao leitor posicionar-se frente 
ao objeto artístico, construindo relações com outras imagens, 
possibilitando novas leituras.

Nessa sessão da microssérie, desenvolvemos um roteiro 
de questões com vistas a provocar o leitor, induzindo-o a fazer 
associações, criando dissonâncias e desvios, aproximando 
realidades mais ou menos afastadas, na certeza de que, quanto 
mais fossem as relações propostas para reflexão, tanto maior 
seria demonstrada a eficácia das vivências estéticas produzi-
das. Desse modo, a mediação de leitura pautou-se no respeito 
à natureza do texto, objeto de linguagem que permite ao leitor 
inserir-se na obra. Com isso, atuamos como um intérprete, 
um intermediário entre os polos texto e leitor.

No decorrer do processo de mediação em Hoje é dia de 
Maria, ficou claro que, embora o programa de televisão fosse 
conhecido dos educandos, estes demonstraram dificuldades em 
organizar, por si só, o conteúdo expresso pelas imagens, sendo 
necessária a intervenção do mediador-professor, que desenvolveu 
um trabalho mais efetivo a fim de facilitar suas interpretações. 
Daí porque optamos por um trabalho de mediação mais intenso, 
um intercâmbio que suscitasse a participação ativa do grupo.

A esse respeito, concordamos com a psicologia histó-
rico-cultural, representada principalmente por Vygotsky 
(2007), quando atribui importância ao trabalho educativo 
para o desenvolvimento psíquico do indivíduo e ao destaque 
da necessidade de essa ação ser intencional e sistemática para 
que alcancemos os objetivos almejados. A teoria do autor está 
baseada na gênese social do desenvolvimento, que consiste 
na crença de que o indivíduo constrói seu conhecimento com 
a participação do outro, de que o homem aprende porque se 



A LEITURA DA IMAGEM NA TV

160

desenvolve na coletividade. O autor defende a ideia de que é 
na interação com o outro que o sujeito constitui sua singula-
ridade, sendo impossível que esse processo ocorra de forma 
instintiva e solitária. Baseados nisso, podemos inferir que a 
mediação do outro se torna imprescindível na elaboração e 
na ampliação dos conceitos e significados.

Ademais, o processo de mediação no contexto escolar 
pode ser favorecido a partir de uma relação de constante 
diálogo entre os sujeitos que nele interagem (professor/alunos e 
alunos/alunos). Partindo dessa interação dialógica, elaboramos 
ações intencionais e organizamos a intervenção no sentido 
de fornecer “ajudas” graduais para os educandos avançarem, 
pois, na medida em que se apropriam dos conteúdos discutidos, 
avançam e conseguem sozinhos realizar a leitura, sem ajudas. 

Assim, mediar a leitura é ler com o leitor, construindo 
uma experiência de significação cujo resultado é a interação 
de todas as histórias individuais acrescidas das possibilida-
des de construção de significado e sentido a partir do texto. 
Nesse caso, os significados são construídos no percurso da 
leitura, não são dados a priori; a palavra não é única e acabada, 
ela se constitui no espaço interlocutivo. É nesse espaço que 
ocorre a mediação do outro, permitindo a apropriação e a 
ressignificação das palavras alheias. Observamos também 
que é por ocasião da interação verbal que são confrontados 
diferentes sentidos que emergem dos enunciados produzidos 
pelos interlocutores.

Na perspectiva de estimular o diálogo sobre a obra e 
entender melhor seus significados, continuamos com a media-
ção buscando extrair dos leitores as impressões sobre o texto.
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Mediadora: Como recontariam a história do quarto episódio?

Vanessa: Começa com Maria deitada e no chão umas pessoas 

dançando com uma boneca, uma fogueira e ali a protagonista 

começou a desenvolver a procura dela.

Laura: Começa mais uma vez com o diabo colocando ciladas 

para que Maria seja sempre vítima dele. Iniciou atraindo 

ela para uma festa junina e ela achando tudo bonito foi até 

ele. Só que era mais uma cilada.

Mediadora: Mas qual foi o diabo que apareceu inicialmente?

Vanessa: Ele apareceu transformado num homem de bem.

Roberto: É tipo aquele ditado popular que diz: quando o 

diabo não vem manda seu secretário. Ele veio como secretário 

no princípio. Depois desapareceu. No meu ponto de vista 

ele apareceu no momento mais importante desse episódio. 

Foi quando ele roubou a juventude de Maria tornando-a 

mulher, foi quando ele fez com que ela chegasse ao ponto 

que toda mulher espera. Ela não entendia o que era aquilo. 

Eu acho que ele pensou em fazer um grande mal, como 

acabou abrindo também uma grande porta. 

 (Sessão 4, 11.11.09)

A obra literária não retrata a realidade propriamente 
dita, conforme se diz ingenuamente, mas suscita a configu-
ração de uma significação para a realidade do leitor, por ele 
produzida a partir da relação comunicativa texto-leitor. Assim, 
a obra não traz um significado fechado, pronto, por isso o texto 
não é a expressão de uma realidade anterior a ele; ela contém, 
em seu interior, indeterminações, o que constitui condição 
fundamental para sua interpretação. No preenchimento desses 
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lugares vazios por meio do ato interpretativo, o leitor passa 
por um efeito estético em decorrência de sua interação com 
a obra, transformando o significado (enunciado da estrutura) 
em significação (o que o leitor constrói). 

Nessa perspectiva, notamos que os leitores de Hoje é dia de 
Maria, quando indagados sobre a possibilidade de reconstituir a 
história, apresentaram seus pontos de vistas com certa firmez. 
Assim, demonstraram que o valor estético já havia se realizado 
em suas consciências, reforçando uma interação com o polo 
artístico (obra) e acompanhando o que as perspectivas textuais 
informavam (narrador, enredo, personagem, leitor fictício). 
Daí porque assumem a posição de coautores, conferindo o 
estado de poiesis. Conforme observamos, os relatos apresen-
tados apontam para uma ressignificação da obra, graças à 
existência dos espaços vazios detectados. Ao preenchê-los pela 
ação interpretativa, reconheceram o conteúdo da imagem, 
descobriram-se sob a ação do efeito estético, resultado de sua 
interação com a obra artística.

Por sua vez, o autor deixa os acontecimentos dessa nar-
rativa em sua não resolução, para que o leitor implícito, com-
prometido com os efeitos estéticos que o texto nele provoca, vá 
construindo um sentido para a obra. Dessa interação, resulta 
uma tomada de consciência na qual o leitor se vê impulsionado 
a pensar sua inserção social em face de tal vazio. A interação 
entre os dois polos (estético e artístico) apresenta-se, quase 
sempre, de maneira conflituosa, o que exige autoconhecimento 
por parte do leitor comprometido com a leitura. O resultado 
disso é a experiência estética.

O que podemos perceber no processo de mediação é que 
o grupo se afinava cada vez mais com a narrativa; saltava-lhes 
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aos olhos a alegria quando, ao expressar suas opiniões, encon-
travam um sentido para suas interpretações. Notamos que 
não se tratava apenas de um ver (aisthesis) ou de um reco-
nhecimento perceptivo (ananmesis). O leitor era afetado pelo 
representado, identificava-se com as pessoas em ação, dava 
livre curso às paixões despertadas e sentia-se aliviado por suas 
descargas prazerosas (katharsis). Desse modo, o julgamento 
dos educandos mostrou certa superficialidade interpretativa, 
uma associação direta com o representado, fato que nos leva 
a reconhecer que tais reflexões estão associadas a indivíduos 
com pouca familiaridade com a leitura estética. 

Envolvidos pelo próprio ato de ler imagens, o grupo 
continuava participativo, demonstrando interesse em aceitar 
as provocações do mediador que insistia em lhes questionar.

Mediadora: Maria ficou com medo na cena com o diabo, 

por quê?

Roberto: Porque ela era menina, de repente já acordou 

mulher formada. Praticamente acho que essa foi a parte 

mais importante de todo esse episódio.

Vanessa: É tanto que ela perguntava à imagem da santa que 

apareceu a ela: Agora a pouco eu não era uma criança? Isso 

representa que ela havia perdido a infância.

Roberto: Outra coisa interessante que eu acho também é que 

a mãe dela sempre está ali perto. Sempre que Maria olha na 

água tanto aparece a imagem da santa como sua mãe, tipo 

assim abençoando, chamando a filha.

Mediadora: Vejo que entenderam a intencionalidade contida 

na obra.

 (Sessão 4, 11.11.09)
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A participação do espectador no processo de leitura 
desse episódio revela a forma como se relacionou com a 
natureza perspectivística do texto, dado que os elementos 
deste condicionaram as reações daquele, o que demonstra 
a interação existente com a obra. Podemos, então, entender 
que a perspectividade acaba se tornando essencial ao pro-
cesso de recepção, pois abre acesso tanto ao familiar quanto 
ao não familiar. Nesse caso, podemos ver que os aprendizes 
souberam reconhecer o repertório do texto, identificar os 
vazios e elaborar combinações e, principalmente, observar 
perspectivas diferentes no texto. O diálogo acima nos mostra 
que a ativação do juízo crítico está associada ao efeito que 
a obra causou aos seus apreciadores. Foi no ato da leitura 
estética que o espectador desenvolveu suas habilidades, o 
que lhe oportunizou a descoberta de significações múltiplas.

No que se seguiu, foi também possível verificar a relação 
que os educandos estabeleceram com as imagens e a maneira 
como foram capazes de interpretá-las. Estas, por mais descri-
tivas que tenham sido, oportunizaram a etapa de reflexão da 
realidade e ofereceram condições de atribuição de sentidos. 
Consideramos, portanto, que o aspecto mais importante dessa 
experiência foi o reconhecimento, por um número significativo 
de educandos, de que a mediação abriu novas possibilidades 
de interpretação, permitindo compreender a concepção de 
organização textual e perceber o que estava nas entrelinhas das 
cenas. Referiam-se sempre à condição que as provocações do 
mediador ofereciam ao entendimento da obra. Nesses comen-
tários, conseguimos perceber que os espectadores dialogaram 
com o texto e, por isso, não poderíamos ignorar que essas 
manifestações demonstraram o quanto esses aprendizes podiam 
se tornar leitores televisivos, o quanto viajavam na leitura, 
esqueciam-se do tempo, sentiam-se envolvidos pela história.  
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Na sequência, continuamos com a mediação, enfatizando 
que a leitura propicia conscientização e libertação e neutraliza 
a pressão conformista que a sociedade de consumo tenta nos 
impor. Com isso, passamos a interrogar sobre a obra artística, 
tentando ampliar o olhar reflexivo do grupo.

Mediadora: O que significa a imagem da Santa que vocês 

se referiram?

Roberto: Acho que significa, não, não sei.

Vanessa: Eu acho que é a proteção.

Roberto: É pode ser. Porque após a imagem da Santa apareceu 

a de uma mulher que possivelmente é a mãe de Maria.

Mediadora: Mas, como entenderam as duas aparições?

Roberto: Como é que eu entendi? Que ambas estão tentando 

protegê-la.

Renato: Eu acho que é assim: Aquela que mostra o colar a 

Maria é a mãe.

Mediadora: Exatamente!

Renato: Ela lembrou.

 (Sessão 4, 11.11.09)

Notamos claramente, por meio dos comentários acima 
que, apesar de se tratar de um texto literário que apresenta 
múltiplas possibilidades de interpretação dos fatos narrados, 
os aprendizes captaram o significado das cenas. Mais uma 
vez, o julgamento se prendeu ao que estava acontecendo ou 
aconteceu na imagem. Nesse sentido, podemos pensar que, 
mesmo diante da complexidade na organização textual, a 
compreensão do texto ficou evidente nas impressões relatadas 



A LEITURA DA IMAGEM NA TV

166

nesse fragmento.  Observamos que a pouca experiência de 
leitura estética do grupo não impediu que seus participantes 
expressassem suas capacidades perceptíveis. 

Embora com pouca experiência de leitura de imagem, as 
indeterminações foram preenchidas. De acordo com as aprecia-
ções feitas, podemos constatar que o horizonte de expectativas 
não sofreu ruptura. Os educandos conceberam essa sequência 
conforme seus conhecimentos, o que reforça a ideia da defici-
ência de leitura de obras artísticas de caráter ficcional. Apesar 
de perceberem a intenção contida na mensagem, ou seja, o 
sentimento de proteção que conduziu o enredo, podemos ver que 
o julgamento se constituiu da percepção imediata do observador, 
revelando déficit de conhecimento no domínio da apreciação 
estética. Assim como em outros comentários apresentados 
neste estudo, a condição nesse diálogo enfoca uma relação 
imagem-leitor, como se os aprendizes não tivessem consciência 
de que seus julgamentos dependiam do conhecimento prévio 
que possuíam, portanto, deles próprios.

Ante o objeto estético, os alunos realizavam-se, demons-
travam interesse, havendo reciprocidade entre sujeito e objeto, 
que se traduzia em um prazer estético proporcionado pela obra. 
Nesse sentido, compreendemos que o interesse estético pode 
ser explicado pelo fato de que o sujeito, enquanto utiliza sua 
liberdade de tomada de posição perante o objeto, é capaz de 
gozar tanto o objeto, cada vez mais explorado pelo seu próprio 
prazer, quanto o seu próprio eu que, nessa atividade, sente-se 
liberado de sua realidade objetiva, de sua vida cotidiana. 
Dessa forma, podemos afirmar que, embora as limitações 
possam influir, o prazer estético realiza-se, pois, segundo Giesz 
(apud LIMA, 2002, p. 98), “pela relação dialética do prazer de 
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si no prazer no outro”. Entendemos, portanto, que o prazer 
estético advém do efeito provocado pelo texto, realizando-se 
na oscilação entre o apreciar e o participar da experiência.

Diante dos resultados que a mediação suscitava, seguimos 
estimulando a turma com questões cada vez mais instigantes, 
que exigiam um raciocínio mais apurado e mais complexo.

Mediadora: Qual a ideia principal desse episódio?

Laura: Foi a pressão psicológica. O demo mostrando ao pai 

de Maria aquele fato da filha para influenciá-lo a praticar a 

morte. Aí foi todo o jogo psicológico que ele fez. É a mesma 

coisa de você está triste e alguém chegar influenciando e 

você fazer o que a pessoa quer.

Mediadora: Por que ele provocou o pai de Maria?

Roberto: Porque pensava que o pai era o filho

Mediadora: Por que ele não foi provocar Maria?

Maíra: Porque Maria era esperta. Ela percebeu logo que era 

o demo ele não teve como disfarçar.

Roberto: E o pai em momento algum desde o primeiro epi-

sódio não percebeu nada.

 (Sessão 4, 11.11.09)

Embora os estudos revelem que os leitores brasileiros são 
apressados e afeitos a uma leitura panorâmica, não foi assim que 
aconteceu com os leitores de Hoje é dia de Maria, pois, à medida 
que o texto se desenvolvia, mostravam-se mais empolgados e 
interessados em desvendar o sentido da obra artística. Nesse 
trecho, vemos que a relação leitor-texto se estreitou mais, o 
horizonte de expectativas permaneceu satisfatório e, mesmo 
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surgindo algumas lacunas, estas não se configuraram em um 
estranhamento que impedisse a interpretação do texto. Esse 
fato confirma o estado de poiesis, a satisfação de ser coautor 
da obra, de poder, com o ato de ler, ressignificar o texto. O 
êxito dessa relação se deveu à mudança do leitor, que resistiu 
à multiplicidade de representações que o texto provocou. 

Ao assistir à obra, então, o leitor apropriou-se das ima-
gens propostas na tessitura narrativa, concretizando-as pela 
particularidade de seu imaginário. O texto constrói e propõe 
uma cena em que o diabo pressionava o pai de Maria a praticar 
a própria morte, que é reconstruída a cada ato de leitura. Nesse 
processo, as habilidades e competências dos espectadores 
entraram no jogo, determinando os caminhos imaginários da 
recepção.  Os observadores se viam naquilo que estava repre-
sentado e com esses objetos se identificavam, para aceitá-los, 
recusá-los ou discuti-los.  Mesmo assim, o que importava para 
eles é que se tratava de outro que agia e sofria na cena, e que, 
apesar de se identificarem, tratava-se apenas de um jogo que 
não podia causar dano algum à sua segurança pessoal.

Desse modo, o prazer estético da identificação possi-
bilitava a participação de experiências alheias, coisa de que, 
nas suas realidades cotidianas, não se julgavam capazes de 
fazê-la. É o prazer catártico (katharsis), que levava o espectador 
a não sentir apenas o prazer, mas ser motivado a agir, a rever 
suas ideias e a assumir novas posturas, completando o ciclo 
da comunicação. Para Jauss (1979), o prazer de uma criação 
artística é suscitado por atividades simultâneas que compõem 
a experiência estética.  Assim sendo, na experiência estética 
dos episódios até então analisados não vimos essas atividades 
em uma hierarquia de camadas, mas como uma relação de 
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funções autônomas, ou seja, não se subordinaram umas as 
outras, mas estabeleceram uma relação de sequência.

Remetendo-nos a Lima (2002) quanto às funções consti-
tuintes da experiência estética, vejamos o que acontece no caso 
de Hoje é dia de Maria: o leitor recebeu o texto que revelava o hiato 
quanto à poiesis, isto é, o autor não poderia, ao compor a obra, 
subordinar a recepção aos seus propósitos; a criação artística, 
por sua vez, desdobra-se na aisthesis, interpretações sucessivas, 
uma multiplicidade de significados que acabam por ultrapassar, 
em muito, o horizonte de sua origem; e finalmente acontece a 
katharsis, quando o leitor passa por uma espécie de compensação 
psíquica. Assim, ao final de cada sessão de leitura em sala de 
aula, percebíamos um observador renovado, compreendendo 
melhor a informação acerca do mundo. Isso, de certa forma, 
confirmava o caráter de prazer proporcionado pelas atividades 
relacionadas que compõem a experiência estética.  

Nesse processo, a motivação da turma era a base pro-
pulsora para a mediação continuar estimulando ainda mais a 
leitura, fazendo o educando sair de sua atitude contemplativa 
para tornar-se cocriador da obra. 

Mediadora: Como é Maria na história?

Vanessa: É esperta!  

Roberto: Outro ponto que achei interessante quanto a Maria 

é a perseverança que ela demonstrava graças à aparição da 

Santa que incentivava para não desistir, que tudo que passava 

na vida não importava se foi bom ou ruim, precisava esque-

cer, o que tinha de fazer era pensar no futuro, enfrentar.

Laura: Ela pensou logo no início na chave que sua mãe lhe 

deu e havia perdido e agora queria ser só que não importava 
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a chave e sim o que iria encontrar em sua caminhada em 

busca das franjas do mar.

Roberto: É que com a chave ou não ela iria encontrar o 

tesouro, a riqueza que na minha opinião poderia ser o prín-

cipe que estava aparecendo.

Mediadora: Boas reflexões!

 (Sessão 4, 11.11.09) 

Como vimos, os sujeitos informantes manifestaram, 
em suas falas, traços determinantes da experiência estética 
na produção dos sentidos, sobretudo quando expressaram 
aspectos do imaginário pessoal em torno de determinadas 
ações. Como exemplo, temos essa sequência em que se revelou 
que a compreensão das imagens foi marcada pelas imagens 
mentais que a obra sugeriu, possibilitando ao leitor um envol-
vimento maior com a história e a construção do sentido. A 
partir daí, o espectador passou a acatar como verdade o que 
o texto literário propôs. Nesse caso, entendemos tal atitude 
como propiciadora da experiência estética. 

Anteriormente, explicamos que essas atividades são 
autônomas, mas podem se apresentar sequenciadamente. 
Quando questionados sobre a protagonista da história, nota-
mos que o espectador manifestou uma sensação de coautoria 
com a obra, pela atribuição de sentidos e uma identificação 
com os personagens, sobretudo Maria, quando estabelecia a 
relação entre sua trajetória e suas vidas. Um exemplo foi o 
caso da aluna Ângela, já mostrado anteriormente, ao assistir, 
no primeiro episódio, à cena em que o pai de Maria tenta 
seduzi-la de forma violenta, em meio a um capinzal situado 
em frente à casa onde vivia com a família. A estudante não 
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conteve a emoção e chorou ao mesmo tempo que narrava 
um episódio semelhante que lhe aconteceu quando ainda 
era criança. Ressaltamos esse fato ocorrido em sala de aula 
para demonstrar que ocorreu uma identificação com a per-
sonagem, ou seja, aconteceu uma relação entre o sentido 
do enredo e o sentido da vida, configurando-se a aisthesis e 
também a katharsis, por se reconhecerem na obra artística 
por meio de seu psiquismo. Era como se aquela história fosse 
a sua. A informante ressaltou a importância das “pistas” que 
o texto deixava entrever, destacando que o reconhecimento 
só aconteceu porque “Pressuponho que exista entre o autor, 
o texto e o leitor (eu) uma interconexão”.

Ainda em relação a esse fato, Ângela ressaltou a consti-
tuição do texto, lembrando que as imagens pareciam indicar 
como deveríamos ler: “entendo como se elas nos mostrassem 
como interpretar”. Sendo assim, tentamos explicar o que estava 
a observar. Na verdade, era a presença do que Iser (1999) chama 
de “leitor implícito”, um mecanismo que está subentendido 
na estrutura textual. Logo, o movimento do leitor será o de 
seguir suas pegadas. Nessa direção, a aprendiz responde de 
maneira afirmativa à explicação apresentada, evidenciando 
em sua fala a sensação de liberdade que sentiu por atribuir 
sentido ao que lhe parecia retratar a mensagem. 

Convém observar que a mediação instigava cada vez mais 
a percepção do observador que, atento às questões formuladas, 
apressava-se em expressar suas opiniões, demonstrando mais 
familiaridade com a leitura estética.

Mediadora: O que vocês perceberam mais no quarto 

episódio?
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Roberto: Percebi que ele arrodeou Maria.

Mediadora: Quem é que arrodeou?

Roberto: O príncipe, o pássaro.

Laura: Desde o início, o pássaro vem protegendo ela para 

pegar a chave, porque quando o bicho feio, (demo) ia tomando 

a chave dela o pássaro conseguiu impedir.

Mediadora: E o pássaro fazia o quê?

Roberto: Ficava sempre observando Maria. Ele apareceu 

em dois momentos importantes: O momento da chave e no 

momento em que o príncipe apareceu.

Renato: Interessante é que ela nunca viu o pássaro e ele 

sempre a protegia e na última cena ela estava brincando 

com o pássaro como se fosse o anjo da guarda.

Roberto: Outro aspecto interessante que observei é que 

Maria voltou para casa após muitos anos como mulher e a 

madrasta a tratou do mesmo jeito mesmo ela sendo adulta 

e ela reagiu como criança, sempre obedecendo. Eu achei 

estranhei esse comportamento.

 (Sessão 4, 11.09)

Pelo que podemos observar nesse diálogo, o leitor pare-
ceu não responder satisfatoriamente aos efeitos do texto. 
Muito embora possamos perceber que a relação texto-leitor 
se mantém, desenha-se uma situação de estranhamento no 
tocante ao comportamento de Maria às ordens e aos desmandos 
da Madrasta, uma ruptura no que o leitor esperava que viesse 
a acontecer. Como de outras vezes, a leitura dos aprendizes 
ficou no plano do concreto. De acordo com suas interpretações, 
as imagens representavam a realidade de uma convivência 
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familiar pautada na agressividade e no autoritarismo durante 
o período da infância de Maria e, como a personagem surge 
na fase adulta, seu comportamento de obediência à Madrasta 
não corresponde às suas expectativas. 

Ademais, notamos que o segmento analisado era com-
posto por uma situação que ainda haveria de ser identificada e 
que foi esboçado de modo a incitar o espectador a imaginá-lo 
e, por fim, a interpretá-lo. Nessa dupla tarefa de imaginar e 
interpretar, o educando se empenha em visualizar as pos-
síveis formas de atribuir-lhe sentido. Como se trata de um 
texto ficcional, a obra invoca um contrato entre autor e leitor, 
indicador de que o mundo representado no texto há de ser 
concebido como um mundo encenado e que, portanto, as 
imagens não podem ter uma relação direta com a realidade 
como assim entenderam, pois o mundo do texto é diferente 
daquele a que se refere. 

Esse nível de diferença na interpretação das cenas que 
retratam o comportamento de Maria constitui o espaço vazio 
do texto que põe o jogo em movimento. A situação suscita a 
confrontação, provocando uma movimentação de ida e vinda que 
é básica para o jogo textual, despertando ainda mais a imaginação 
do leitor. É interessante perceber que entre o leitor e o texto 
se estabeleceu uma espécie de comunhão baseada no prazer 
estético que a própria obra propunha. Assim, tanto a estrutura 
do texto quanto a do leitor ganharam um papel efetivo, além de 
ativar os atos de imaginação, constituindo o sentido do texto.

Entendemos que, a partir do momento em que o texto 
deixa de ser um mero repertório das disposições pessoais 
dos seus destinatários, ganha gradativamente um nível de 
estranheza indispensável para a interação entre texto e leitor. 
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O texto de ficção deve ir além dos horizontes de expectativas 
do leitor e apresentar uma organização dos fatos de forma 
diferente do seu cotidiano. Nesse sentido, o julgamento de 
Laura parece contraditório ao de Renato: o primeiro diz que 
desde “o início o pássaro vem protegendo Maria”, enquanto o 
segundo afirma que “a menina nunca havia visto o pássaro, 
mas ele sempre a protegeu”. Com isso, verificamos um conflito 
de interpretação perfeitamente compreensível por se tratar de 
um texto em imagens constituídas de polissemia, além do poder 
que elas dispõem de provocar uma pluralidade de sentidos.

É importante frisar, também, o papel que desempenhou 
a mediação no entendimento da organização de sentido rea-
lizada pelo leitor e a mudança que provocou. Nessa direção, a 
mediação fez com que o leitor deixasse de ser passivo no ato 
da leitura para passar a experimentar, explorar e acessar o 
potencial semântico do texto, visto que era capaz de reavaliar 
e interpretar uma experiência antes desconhecida para ele. Por 
isso, incentivamos a turma com mais questões acerca do texto.

Mediadora: O que significa a cena que Maria aparece se 

olhando na beira do rio?

Vanessa: Ela passa a ser moça e vê aquela coisa estranha que 

nunca tinha visto, uma pessoa sangrando sem estar cortada, 

era a menstruação. Quando ela viu aquilo, se espantou, 

achou muito estranho. Ninguém nunca havia falado prá ela 

que isso acontecia naturalmente numa mulher. Ela achou 

tudo muito estranho!

Mediadora: Por que ela achou estranho?

Vanessa: Por ela ter deixado de ser criança rapidamente e 

ter passado a ser mulher.
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Roberto: Mas é uma consequência da vida deixar de ser 

criança para ser mulher.

Maíra: Achei uma cena muito emocionante que deixa você 

muito envolvido, e ainda mais quando ela chega que vê a 

madrasta, lembra logo do pai.

Mediadora: Vocês conseguiram estabelecer uma boa relação 

com o texto.

 (Sessão 4, 11.11.09)

Com base nesse trecho, conseguimos visualizar que a 
experiência pela qual o leitor passou revelou reações de teor 
emocional, o que implicou um envolvimento do espectador 
pelas estratégias textuais que serviram de orientação para a 
leitura. Elas oferecem um contexto de referências organizado, 
com condições propícias para a recepção, e são responsá-
veis pela organização material do texto e por suas condições 
comunicativas, coincidindo com a iniciação de compreensão 
do leitor. Assim, entendemos que a estrutura do texto e o 
papel do leitor estão intimamente ligados e que essa relação 
foi observada na leitura do texto ficcional Hoje é dia de Maria.

Discutir o texto ficcional em sala de aula é extremamente 
relevante, seja pela própria estrutura desse tipo de texto, que 
provoca o leitor, modificando constantemente suas expectati-
vas, seja pela experimentação das representações da realidade 
que o cerca. A experiência com esse tipo de texto em sala de 
aula nos mostrou que o ficcional quase nunca é aceito por ser 
classificado como de entretenimento e não como instrumento 
de ensino-aprendizagem. Por ser esse o tipo de texto que 
apresenta o maior número possível de espaços vazios para o 
leitor estabelecer as combinações necessárias, os aprendizes 
apresentam certas dificuldades de alcance com essa leitura.
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O diálogo acima é um exemplo de que a leitura estética 
carecia de mais incentivo por parte das instituições educa-
tivas, visto que a busca dos significados se revestia de mais 
complexidade. Desse modo, o que pudemos observar é que 
a mediação acabou sendo essencial na experiência estética. 
Para criar e ativar a participação do leitor, o autor inseriu, 
no enredo, especificamente nesse episódio, uma situação de 
conflito, a atuação do mal contra o bem, a transformação da 
menina em mulher, baseada no enigma da chave, represen-
tação da vida feliz que Maria estava buscando. Essa cena foi 
estruturada de maneira não linear, desencadeando uma série 
de acontecimentos nos quais os espectadores encontraram 
pistas, uma levando a outra, em uma espécie de espiral que 
só é revelada ao final da microssérie.

A mediação que ocorreu com o objetivo de ampliar o 
repertório de leitura dos educandos persistiu em convocar 
seus sentidos, o pensar, o perceber, o sentir, convidando-os 
a construir sentidos com base em relações intertextuais que 
fomentem um olhar plural.

Mediadora: Quantos diabos vocês perceberam neste 

episódio?

Roberto: Quatro.

Mediadora: Quais foram?

Roberto: O primeiro era o que estava dançando, o segundo 

foi o bonito, o terceiro era o palhaço e por fim o velho.

Mediadora: O que representa a figura do diabo na vida de 

Maria?

Vanessa: Desespero, tristeza, perseguição.
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Mediadora: O que aconteceu ao pai de Maria quando o 

Demo apareceu a ele?

Roberto: Ele foi tentado pelo mágico a pensar que Maria 

tinha morrido. Só que ele teve fé e não acreditou, pois pen-

sava que do jeito que ela reviveu uma vez, poderia reviver 

outra vez.

 (Sessão 4, 11. 11.09)

Temos nesse excerto mais um diálogo em que o mediador 
provocou o leitor e este respondeu satisfatoriamente, em 
uma confirmação da existência de uma relação de interação 
com o texto, rica em criação de sentidos. Além disso, houve 
uma partilha de significados, desvelando suas camadas de 
significação e interrogando-a longamente, a fim de obter as 
respostas propiciadoras de sentido. 

Quanto às imagens, estas são lidas continuamente, 
pois o receptor estabelece um diálogo com formas, cores, 
ritmos, sons, e o exame atento das partes continua a ser 
interessante, mesmo que se tenha captado o sentido do 
conjunto, pois a compreensão do texto nunca chega ao fim.  
Cada detalhe reconstituído – conforme vemos nos trechos 
apresentados – e tornado inteligível à luz do todo oferece, 
por sua vez, a possibilidade de rever a compreensão do objeto 
estético. Este vai descortinando-se durante o processo de 
leitura e o aprendiz continua a estabelecer relações com o 
texto, ocorrendo uma confluência de pontos de vista (autor, 
texto e leitores) que se entrecruzam, construídos por meio 
do atendimento do horizonte de expectativas, ou seja, do 
diálogo que realizam com outros textos e outros campos de 
conhecimento. O importante é que o mediador estimule a 
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fruição dos educandos por meios de múltiplos caminhos que 
acolham a diversidade de construção de sentidos, abrindo 
espaços para diferentes interpretações. 

Essa relação de prazer permeia um acontecimento que 
provoca um deslumbramento, tirando o contemplador da 
percepção automatizadora da normalidade do cotidiano, 
conduzindo-o à dimensão estética. Durante o ato de leitura 
de Hoje é dia de Maria, o leitor manteve-se em estado de arre-
batamento, mesmo assim atento a qualquer novidade que, 
surgida na obra, fazia-o rever o que já conhecia, dando-lhe 
uma nova organização. E, assim, o espectador construiu pro-
gressivamente novos conhecimentos, novas formas de pensar 
e de relacionar as experiências estéticas 

A mediação, conhecida como uma ferramenta facili-
tadora da aprendizagem, continua orientando os debates, 
incentivando o diálogo e o envolvimento dos educandos com 
a leitura do texto a partir de questões que despertavam a 
atenção do observador.

Mediadora: O que de mais importante aconteceu neste 

episódio?

Roberto: Acho que foi o roubo da infância de Maria pelo demo

Vanessa: Acho que são duas cenas: Quando apareceu a mãe 

de Maria e a Santa dando forças a ela para seguir e não 

desistir de seus propósitos. E a outra foi quando apareceu 

o pássaro, que fez Maria ter sossego, de paz, pois quando 

estava dançando com ele sua infância voltou na mente como 

a mãe havia dito que ela não iria perder a criança que estava 

dentro dela.
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Mediadora: E o mais importante? Eu disse para prestarem 

atenção, lembra?

Roberto: o mais importante que aconteceu neste episódio foi 

a transformação de Maria de criança para uma linda moça.

Mediadora: Exatamente.

 (Sessão 4, 11.11.09)

Pelo que pudemos observar, os educandos dessa vez 
fazem uma leitura menos realista e mais expressiva, demons-
trando, com isso, que a experiência estética proporcionou 
mudanças perceptivas em comparação às primeiras sessões 
de leitura. A apreciação refletiu uma dada familiaridade com 
a obra artística. O importante foi que a obra (ou a imagem) 
conseguiu expressar ideias ou sentimentos, e o que contou 
nessa relação com o texto foi a expressividade que nos parece 
estar vinculada ao pensamento formal. Portanto, os leitores 
ultrapassaram a superficialidade que predominou nas inter-
pretações dos primeiros episódios. 

Quando Roberto rebate a leitura de Vanessa, afirmando 
ser a transformação de criança em uma linda moça o importante 
nesse episódio, demonstra uma concepção de leitura estética 
que está de acordo com as perspectivas textuais, mostrando 
estar sob o efeito provocado pela obra artística. Notamos, nesse 
processo de leitura, um movimento de trocas de referências e 
experiências que inclui aspectos extratextuais, pois ler é, sobre-
tudo, constituir um sentido. Ademais, a relação de interação 
com o texto era visível: os estudantes faziam reconstruções de 
significados, algumas mais e outras menos adequadas, compor-
taram-se como leitores ativos, acompanhando o jogo textual; 
bem como projetaram-se para dentro do texto preenchendo 
as lacunas deixadas pelo autor com seu conhecimento prévio.
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Alguns desenvolviam um pensamento mais complexo 
e outros menos, porém, o leitor esteve sempre atraído pelos 
procedimentos a jogar os jogos do texto, mesmo porque ele 
também era jogado pelo texto. O leitor foi se envolvendo e 
descobrindo diferentes modos de jogar o texto, obtendo expe-
riência e prazer. Na experiência, permitiu-se o não familiar, 
preparando-se para que seus valores fossem influenciados 
ou, até mesmo, modificados, pois a experiência estética, como 
vimos, solicitou uma mudança na maneira pragmática de se 
perceber o mundo. A experiência do belo é uma espécie de 
parêntese aberto na linearidade do dia a dia.

É na experiência estética, ou seja, no despertar dos 
sentidos, que observamos os educandos desenvolverem suas 
capacidades de outras escutas e de outros olhares, novos 
acolhimentos para as sensações a cada sessão de leitura. Essas 
capacidades ficaram ainda mais evidentes nesse episódio, visto 
que as primeiras experiências ainda eram guiadas apenas pelo 
concreto. É importante ressaltar que a experiência estética 
pode ser considerada como a forma de sensibilização que 
possibilita aos aprendizes maravilharem-se, sentir, indagar 
a existência humana, interpretar diferentes papéis e arriscar 
hipóteses ousadas, construir significados. 

Do prazer estético procede o deleite, pois implica uma 
atividade de conhecimento que se distingue do conhecimento 
conceitual.  É interessante perceber que o sujeito do prazer 
conhece-se no outro, traz a alteridade para dentro de si ao 
mesmo tempo que se projeta no outro. O prazer estético 
envolve participação e apropriação, uma vez que, diante 
da obra literária, o leitor percebe sua atividade criativa de 
recepção da vivência alheia.
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Além disso, o prazer estético é desinteressado, não 
obedece às finalidades cognitivas e práticas. Ele emerge do 
livre jogo das faculdades do conhecimento, sem determinar 
um conhecimento preciso. Emerge de sua capacidade ociosa, 
por ocasião da intuição de uma representação que, por sua 
forma, pode ser considerada bela. Entendemos com isso que 
o prazer e a estética são termos da mesma série. Na leitura 
da obra literária televisual Hoje é dia de Maria observamos os 
aspectos transformadores proporcionados pela experiência 
estética vivenciada de maneira intensa por leitores que, como 
já dissemos, apresentaram certas fragilidades nas primeiras 
sessões, conforme pudemos constatar a partir dos pontos de 
vista anteriormente apresentados. 

Então, as interpretações passaram a conter um teor 
analítico e crítico mais apurado, conforme as sessões foram 
se realizando. Por conseguinte, a apreciação se revestiu de 
qualidade e de critérios no que diz respeito aos aspectos de 
composição estética. Essa mudança foi percebida por meio 
dos discursos, agora possuidores de elementos linguísticos 
adequados e da abrangência no repertório. Os depoimentos 
dos aprendizes frente ao objeto estético se revestiam de mais 
sofisticação, apresentavam um avanço em relação ao hori-
zonte de expectativas que marcou a leitura inicial. O prazer 
estético possibilitava a compreensão e, sempre que possível, 
os aprendizes estiveram em busca de algo mais a apreender, 
arriscavam nas opiniões, demonstravam, de certo modo, 
melhores condições de interpretação. 

No processo de mediação, os espectadores demonstraram 
uma motivação acompanhada de um sentimento de euforia, 
por vivenciar aquela experiência que lhes proporcionava a 
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construção de novos conhecimentos; e de prazer, que sentiam 
em poder emitir pareceres sobre uma obra que consideraram 
de alto valor estético. Essa satisfação se traduzia no prazer 
catártico de alcançar a liberdade estética advinda da capa-
cidade de julgar.

ANÁLISE DA SESSÃO 5
Tema: Elementos da Narrativa

Objetivo: Estudar os elementos fundamentais que com-
põem a narrativa televisiva na perspectiva de facilitar 
a leitura da obra literária em estudo.

Data: 18.11.09

Mediante as primeiras imagens do quinto episódio, os apren-
dizes concentraram seus olhares na tela a fim de assimilar o 
conteúdo, ampliando, dessa maneira, o nível das discussões 
relativas à presença da imagem em sala de aula. A leitura de 
uma obra artística televisiva acabou por despertar o entu-
siasmo dos leitores que, ao se expressarem sobre o texto, 
demonstravam o quanto consideravam importante esse tipo 
de leitura, visto serem narrativas contemporâneas voltadas 
para os fatos da atualidade. Essa realidade nos chama a atenção 
por se tratar de um conteúdo que foge aos métodos da edu-
cação que se realiza pela instrução. Além disso, a influência 
das imagens da TV não é questionada na escola, no entanto, 
apesar de não haver proibição, também não existe o interesse 
em promover a apreciação estética com base nessas imagens. 
A partir dessa experiência, pode-se comprovar que atividades 
com essa fazem os alunos se sentirem motivados para liberar 
suas sensibilidades individuais e subjetivas.
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Os momentos iniciais foram determinados por um silên-
cio que mais parecia revelar a curiosidade dos observadores 
quanto às ações dos personagens que compunham a narrativa 
televisual desse episódio. Por meio da leitura, poderiam des-
construir para reconstruir, selecionar, reelaborar, partindo 
do conhecido e modificando-o de acordo com o contexto e a 
necessidade. Essa é uma experiência de fruir formas artís-
ticas, de refletir sobre a arte como objeto de conhecimento, 
em outras palavras, é a apreciação estética. Nessa direção, 
a participação do espectador se realizou pelas capacidades 
imaginativas e criativas que se revelaram de uma riqueza 
notável. Esse sujeito, como vimos, constrói a coautoria, a 
poiesis, uma compreensão da obra.

Para que pudessem ler e obter as respostas às questões 
que faziam ao texto, levamos ao grupo de aprendizes mais 
um tema introdutório, Elementos da Narrativa, como forma 
de acrescentá-lo ao conhecimento já construído. Adotamos o 
mesmo procedimento das aulas anteriores e, dessa vez, inicia-
mos abordando os componentes de uma história, enfatizando 
que podem estar no livro, na TV, no rádio ou no cinema. Toda 
narrativa se estrutura sobre cinco elementos essenciais, sem 
os quais não pode existir, a saber: ação, enredo, personagem, 
tempo/espaço e narrador. Sem os acontecimentos (ação e 
enredo), não é possível ao narrador contar uma história e 
quem vive os acontecimentos são os personagens, em tempos e 
espaços determinados. Em seguida, de maneira clara e objetiva, 
explicamos a função de cada um, de modo que entendessem 
como se estrutura uma narrativa. 

A ação é o primeiro elemento essencial da narrativa, 
pois nada acontece sem uma ação. É a soma de jeitos e atos 
desempenhados pelos personagens que compõem o enredo. As 
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ações dramáticas movem a trama que está associada à atuação 
dos personagens e podem ser externas e/ou internas. A externa 
pode ser uma viagem ou o deslocamento de uma sala a outra. A 
interna é toda ação que se passa na consciência ou inconsciência 
de quem narra, é própria das narrativas psicológicas.

Já o enredo é o conjunto dos fatos de uma história. É 
uma narrativa de acontecimentos arranjados em sequência 
temporal. É o corpo de uma narrativa, a maneira como a 
matéria é narrada ao leitor. Nesse sentido, estes são dois 
elementos fundamentais que podemos observar no enredo: 
a estrutura, composta de exposição, complicação, clímax e 
desfecho, e sua natureza ficcional; e a verossimilhança, que 
permite a empatia do público com a obra e possibilita uma 
ilusão de verdade. Todo enredo requer um começo, meio e fim 
e depende de tensão e resolução. O elemento estruturador do 
enredo é o conflito, a tensão criada entre o desejo da perso-
nagem principal e alguma força opositora que pode ser outra 
personagem, o ambiente ou o universo psicológico.

Por sua vez, a personagem é um ser fictício responsável 
pelo desempenho do enredo; é quem faz a ação. Por mais real 
que seja a personagem, é sempre invenção. Só existe como tal 
se participa efetivamente do enredo, isto é, se age ou fala. Os 
personagens, quanto à atuação, podem ser principais (prota-
gonistas, personagem principal, herói ou heroína da trama) e 
secundários (auxiliar e figurativo). O protagonista é aquele que 
ganha o primeiro plano na narrativa; já o antagonista é o vilão, 
o opositor, o oponente do protagonista, podendo ser humano 
ou não (objeto encantado, uma fada); o auxiliar é o personagem 
que funciona como elemento decisivo dentro de um conflito, 
auxiliando a fazer ou desfazer obstáculos da trama; e, por fim, 
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o figurativo, personagem complementar cujas ações ou mera 
presença em nada alteram os fatos da narrativa.

O tempo é fictício, isto é, interno ao texto, entranhado 
no enredo. Constitui o pano de fundo do enredo, pois os fatos 
estão ligados ao tempo em vários níveis: a época em que se 
passa a história (que nem sempre coincide com o tempo real), 
a duração da história (um curto período ou ao longo de muitos 
anos), o tempo cronológico (que transcorre na ordem natural 
dos fatos) e o tempo psicológico (que transcorre na ordem 
determinada pelo desejo e imaginação do narrador ou das 
personagens num enredo não linear).

Quanto ao espaço, este é o lugar no qual ocorrem as 
ações em uma narrativa. Tem como funções principais situar 
as ações das personagens e estabelecer com elas uma interação, 
influenciando suas atitudes, seus pensamentos e suas emoções. 
Além do espaço, existe o ambiente, que tem as seguintes funções: 
situar os personagens no tempo, no espaço, no grupo social, em 
suma, nas condições em que vivem; ser a projeção dos conflitos 
vividos; e fornecer índices para o andamento do enredo. 

Como elemento final, temos o narrador/foco narrativo 
ou o ponto de vista, que é o elemento que conta a história. 
Ele pode participar da história ou ser apenas um observador. 
O narrador é uma criação linguística do autor e, portanto, 
só existe no texto. Dependendo da posição em que se coloca 
o narrador para contar a história, podemos classificar os 
seguintes tipos de narrador: em primeira pessoa, é aquele 
que participa diretamente do enredo como qualquer outro 
personagem, tem seu campo de visão limitado, isto é, não é 
onipresente, nem onisciente; em terceira pessoa, é aquele que 
se posiciona fora dos fatos narrados, portanto, seu ponto de 
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vista tende a ser mais imparcial, passando a ser conhecido 
como narrador observador, que é o que ocorre no texto Hoje é 
dia de Maria. Suas características principais são: onisciência (o 
narrador sabe tudo sobre a história) e onipresença, o narrador 
está presente em todos os lugares da história.

Em relação ao foco narrativo ou ao ponto de vista, com-
preende a relação entre o autor, a história e o leitor. É a postura 
ou a tomada de posição de um determinado discurso. Ele 
define o rumo e as escolhas tomadas pelo autor ao organizar 
sua atuação, sua maneira de contar a história, privilegiando 
certos aspectos com suas intenções. 

Por fim, esse conteúdo apresentado teve como finali-
dade a ampliação do conhecimento dos educandos sobre a 
narrativa televisiva, ajudando-os a compreender melhor as 
peculiaridades de sua estruturação. Ao final da exposição, 
fizemos algumas provocações em forma de questionamentos, 
contudo, os educandos não se mostraram interessados, não 
manifestaram nenhuma dúvida, deixando transparecer uma 
grande expectativa para o início da exibição da microssérie.

Leit ura
Impelidos pela expressão da ansiedade de Ângela 

(“Professora, vamos ver logo as imagens, é mais interessante e 
prende mais”), iniciamos a exibição do quinto episódio contando 
com um razoável número de estudantes que participaram 
integralmente das sessões de leitura. As cenas logo começaram 
em um ritmo cadenciado, os personagens surgiam para desatar 
os nós narrativos que, de episódio a episódio, formavam-se. A 
tessitura tomava forma na imaginação dos observadores, os 
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quais permaneciam envoltos pela poética do texto que, sutil-
mente, fazia um convite à contemplação e ao deleite. O olhar 
fixo nas imagens buscava o prazer diante do objeto estético 
que dava asas ao imaginário individual e coletivo. Tratava-se de 
uma viagem, a um só tempo poética e trágica, de uma menina 
rumo à maturidade e às descobertas da vida moderna.

A obra televisual mais parecia uma moldura, cada peça 
se encaixava dando forma a uma estética própria da arte 
tecnológica que revelava o esforço humano para manter vivos 
o amor e a esperança, apesar de tudo. Aos olhos do mundo 
globalizado de hoje, o texto literário seduziu os leitores desa-
visados, com uma encenação que almejava totalizar todas 
as formas de manifestação artística, cujo sentido literal era 
a acumulação. Desse modo, une e mistura cinema, teatro, 
poesia, pintura, circo, literatura, romance, sátira, tragédia, 
cordel, danças de roda e maracatus. Essa aposta incondicional 
na experiência estética como forma privilegiada de percep-
ção, fruição, comoção e até mesmo de conhecimento fez os 
jovens deslumbrarem-se diante da epopeia sertaneja e mestiça, 
entregarem-se à obra que reunia todos os cantos, histórias e 
estilos dos nossos poetas populares. A microssérie viria a ser 
mais uma prova de que o “bem” e o “mal” dominam o destino 
do homem desde a antiga Grécia. 

Durante a leitura, fizemos algumas observações, mos-
tramos aos estudantes que, na construção da narrativa, havia 
uma simbiose de dois gêneros: a narrativa épica, mantendo a 
trama inteligível ao leitor; e a substância lírica, fornecendo 
poesia visual, frisando que havia pontos de intersecção entre 
eles. Já no plano das formas, que no conteúdo televisual pode ser 
representado pelas imagens, cenários, figurino, atores, edição 
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e enquadramentos, havia uma predominância do gênero lírico. 
Ressaltamos também que toda a aventura foi composta por 
delírios imagéticos de Maria sobrepostos à narrativa de sua avó. 
Podemos afirmar que o narrador conduz a história, mas quem 
dá forma ao que vai sendo narrado é a imaginação da menina.

Ademais, os espectadores se mantiveram curiosos diante 
da sucessão de cenas que conformavam a estrutura desse epi-
sódio. A história começou com uma festa na Campina come-
morando a volta do príncipe, que escolherá sua futura esposa. 
Maria demonstra interesse em ir à festa e ganha de Salim, o 
mascate, um belo vestido azul e um par de sapatos vermelhos 
e, assim, vai ao baile. Como no conto da Cinderela, à meia-noite, 
Maria foge e perde o sapato. Ao calçá-lo, Maria poderia, então, 
casar com o príncipe. Contudo, o pássaro é ferido e Maria decide 
cuidar dele e não se casar. Ao arrancar a flecha, ela assiste à 
metamorfose do pássaro (Rodrigo Santoro) em homem.

Essa narrativa desencadeou certo torpor nos leitores 
que, enfeitiçados pelo conto da menina que poderia casar com 
o príncipe, começaram a fazer as associações com a história 
infantil de Cinderela e foram tomados por uma emoção que 
os levou a vivenciar a experiência estética de forma integral, 
descobrindo o prazer de entregarem-se ao texto. Muitos che-
garam a comentar sobre a semelhança com o conto infantil 
e acharam pertinente, por se tratar de uma obra artística 
que narra sobre a infância. A leitura tomava um tom de 
descontração, o riso de alguns estava a concordar com as 
peripécias das personagens da madrasta e de Joaninha, sua 
filha, que era obrigada a testar o sapato e fazia um esforço 
desesperador para o sapato entrar no seu pé em virtude do 
interesse que sua mãe tinha pela fortuna do príncipe. Cada 



ADRIANO LOPES GOMES

MIRIAN MOEMA FILGUEIRA PINHEIRO

189

vez mais, a empolgação se fazia presente no rosto daqueles 
espectadores, que se sentiam recompensados pelo texto que os 
fazia compreenderem a história de Maria. Segundo Vanessa, 
“numa leitura da microssérie, nada havia entendido”. Essa 
expressão revelou o prazer que a obra proporcionava e sua 
ressignificação lhe deu a condição de atribuir-lhe sentido.

Ademais, as cenas do encontro de Maria com o pássaro, 
seu amado, levaram os espectadores a expressarem certa 
tensão, entreolharem-se como que pedindo auxílio para uma 
situação que, sem dúvida, estava provocando uma identifica-
ção com a situação representada. Os olhares, cada vez mais, 
traduziam a apreensão que lhes tomava toda a atenção naquele 
episódio. As cenas de descontração se intercalavam, momentos 
que se tornavam visíveis pela postura com que se colocavam 
nas poltronas, relaxados, aguardando a sequência de cenas, 
chegando a vez, então, dos cantores de versos e músicas, em 
uma verdadeira festa de repentistas. Essas encenações eram 
bem aceitas, como se servissem para mostrar o domínio do 
conteúdo, afinal, toda aquela história fazia parte de suas 
experiências de vida. Era, portanto, o estado de aisthesis, o 
reconhecimento perceptivo.

Os momentos finais da sessão de leitura são marcados 
pela movimentação em torno da expectativa estampada nas 
diferentes expressões, que aguardam o momento esperado 
da mediação. Os leitores se preparavam para o diálogo que 
visava arrancar da subjetividade de cada um o sentido atribuído 
ao texto construído em imagens que, por tecer uma rede de 
significados, promovia conhecimento. Nesse momento, apre-
ciamos as reflexões, as elaborações conceituais e a significação 
encontradas no ato da leitura, pois é o leitor o responsável pela 
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elaboração do sentido. Após a descrição do ato de leitura, inte-
ressava-nos destacar que, no processo de mediação, era preciso 
ter em conta a necessidade de ativar o conteúdo assimilado 
para ampliar ainda mais a compreensão de Hoje é dia de Maria.

Mediação
Considerando o caráter mediador como uma das caracte-

rísticas que demarcam a especificidade da atividade humana, 
podemos dizer que o processo de mediação na atividade de 
leitura da imagem logrou um papel fundamental na construção 
do conhecimento, porque, assim como o texto escrito, o audio-
visual requereu do aprendiz a internalização do conteúdo. Esse 
processo possibilita “a reconstrução interna de uma operação 
externa” (VYGOTSKY, 2007, p. 74), que consiste na apropriação, 
pelo indivíduo, das produções culturais socialmente construí-
das ao longo da história da humanidade, presentes nos signos.

A esse respeito, Vygotsky (1988), com base nos estudos 
que realiza sobre o processo de simbolização da escrita, escla-
rece que “em contraste com certo número de outras funções 
psicológicas, a escrita pode ser definida como uma função 
que se realiza, culturalmente, por mediação” (VYGOTSKY, 
1988, p. 145). Desse modo, podemos considerar a função do 
“ver” como sendo realizada, culturalmente, por mediação. 
É uma aprendizagem complexa cuja apropriação requer um 
conjunto de processos que precisa ser mediado pelo outro e 
pela linguagem. No contexto de sala de aula, durante a sessão 
de leitura de Hoje é dia de Maria, o outro foi representado pelo 
pesquisador, cabendo a este o papel de realizar intervenções 
mediadoras que possibilitassem aos estudantes a apropriação 
do saber propiciado pelas imagens.
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Com base nesses pressupostos, a mediação assumiu 
papel importante na leitura. Por intermédio do outro (media-
dor), os espectadores estabeleceram relações com objetos do 
conhecimento, ou seja, a elaboração cognitiva se fundava 
na relação com o outro. Pela mediação com o outro (profes-
sor e colegas) revestida de gestos e palavras, o leitor ia se 
apropriando e elaborando suas interpretações e produzindo 
sentidos. As interações que aconteceram durante o processo de 
mediação, segundo a estudante Ângela, “só contribuíram para 
ampliar a compreensão da obra, embora tenha sido apreciada 
anteriormente, muitos significados passaram despercebi-
dos”. Nessa afirmativa, podemos perceber a importância que 
assumiu a mediação no modo de apropriação da mensagem 
disseminada pelo texto imagético.

Além disso, as interações com os espectadores, durante 
a mediação, tiveram como propósito estimulá-los a aprender 
a VER, a ler as imagens mediante símbolos que povoam o 
cotidiano das pessoas, principalmente dos jovens. As ima-
gens se apresentam à nossa consciência instantaneamente 
e, com o tempo, podemos ver mais ou menos coisas em uma 
imagem, sondar mais fundo e descobrir mais detalhes, asso-
ciar e combinar outras imagens, emprestar-lhes palavras 
para contar o que vemos. Porém, em si mesma, uma imagem 
existe no espaço que ocupa independentemente do tempo 
que reservamos para contemplá-la.

As imagens narram diferentes histórias. Por meio dessa 
arte, conferimos à imagem uma vida infinita e inesgotável 
e, portanto, existe a necessidade de se aprender a ver, de 
formar uma visão crítica que faça distinção entre informação 
independente e informação submissa; entre os programas 
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que buscam se conectar com as contradições e esperanças do 
nosso país e aqueles que nos oferecem evasão e consolo; entre 
o que é imperante e os trabalhos que fazem experiências com 
linguagens; entre o esteticismo, que explora as tecnologias 
de maneira banal, e a investigação estética, que incorpora as 
tecnologias à construção de nossa memória.

No decorrer da mediação, as interlocuções nos per-
mitiram inferir que, nesse contexto, o desenvolvimento da 
discussão sobre o texto não seguiu uma rotina constante, mas 
obedeceu aos princípios que aprovamos em sala de aula a fim 
de que pudéssemos usufruir do tempo que nos foi reservado na 
disciplina de Língua Portuguesa, no caso, apenas 20 minutos. 
Em função da exiguidade de tempo, adotamos a elaboração de 
um roteiro de questões contendo em torno de 30 perguntas 
que orientavam as discussões sobre a leitura do texto. Nessa 
situação, observamos que os educandos foram envolvidos, 
respondendo satisfatoriamente com reflexões que construíam 
a partir das provocações feitas pelo mediador.

Em alguns momentos, sentimos que a turma silenciava, 
dando a entender que a compreensão ainda estava em processo 
de elaboração. Esse fato exigia do mediador o uso da estraté-
gia de repetição da questão formulada e da insistência para 
reverem as cenas como forma de relembrar os acontecimentos. 
Dessa forma, logo em seguida, as respostas eram dadas. Todo 
esse movimento levava o mediador a buscar novos repertórios 
para facilitar o significado daquilo que pretendia arrancar dos 
observadores, ou seja, o sentido atribuído. Assim, conseguimos 
instaurar uma interlocução constante que possibilitava trazer 
à tona os significados construídos.
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Ao longo de todo o processo, interagimos com o grupo, 
realizando intervenções mediadoras que visavam orientar 
a respeito da estrutura do texto, como, por exemplo, a pro-
dução das cenas, a estruturação das sequências, a colagem 
das imagens, dando coerência e consistência ao texto. As 
interações nos permitiram observar ainda a diversidade de 
experiências e a heterogeneidade de saberes contribuindo para 
a expansão do conhecimento prévio e promovendo transforma-
ções perceptivas. Atento a essa condição, buscamos construir 
juntos caminhos que levassem à compreensão dos conteúdos 
importantes para a produção de sentidos.

Considerando a mediação como um dialogar perma-
nente, ou seja, apresentar perguntas orientadoras, direcionar o 
conhecimento quando o aprendiz não consegue encaminhá-lo 
sozinho, desencadear e incentivar reflexões, colocamo-nos 
como uma ponte não estática entre o aprendiz e sua aprendi-
zagem. Um intermediário que, durante as sessões de leitura, 
promove a aproximação entre o educando e o conhecimento, 
a partir de perguntas, de devoluções às suas colocações, da 
problematização do conteúdo com o objetivo de colocar o 
pensamento do aluno em movimento e do estímulo às inter-
locuções sobre suas atividades. Desenvolvemos o exercício 
vivo das trocas, colocando-nos como mediadores da prática de 
leitura da imagem, respeitando o modo como os espectadores 
se apropriaram, elaboraram e reelaboraram os saberes.

A experiência nos reafirmou a importância da interação 
crítica, em sala de aula, na construção dos saberes. Nesse sentido, 
o papel do mediador-interlocutor dessa construção requer um 
conhecimento mais abrangente: o educador deve se portar como 
pesquisador, verificando e construindo novas concepções a 
respeito das relações que estabelecem em sala de aula.
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Como forma de ampliar as possibilidades reflexivas, uti-
lizamos também os conhecimentos do cotidiano e os pessoais, 
no sentido de favorecer a construção de inferências por parte 
dos educandos. A ausência de informações por parte desse 
mediador, ou até mesmo a falta dessa articulação, implicaria 
em uma construção insatisfatória e supérflua para o educando. 
Por isso, durante as discussões em sala de aula, colocamo-nos 
abertos à negociação com os leitores, deixando-os livres para 
a produção de sentidos, favorecendo, assim, a internalização 
dos conteúdos. 

Frente ao desafio da mediação, procedemos com a estra-
tégia de perguntas para extrair resultados interpretativos que 
visavam formar um leitor proficiente e alcançar o estatuto 
da criticidade da leitura.

Mediadora: O que a história deste episódio representou 

para vocês?

Maíra: Começou mostrando a felicidade de Maria em encon-

trar o primeiro amor.

Renato: Trouxe a história dos contos de fada.

Mediadora: Que história é essa?

Renato: A história de Cinderela, do sapato perdido no baile.

Mediadora: Diante disso como percebem a história de Maria?

Renato: Igual à história de Cinderela.

Solange: É diferente. Porque a Cinderela vivia num Castelo 

belo enquanto Maria era do sertão, tinha só um vestido e 

a sapatilha.

Maíra: E na história da Cinderela tinha o príncipe de verdade. 

Já na história de Maria quando colocou a sapatilha a meia 

noite não era o príncipe.
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Natália: Outra coisa diferente é porque no encontro ele era 

realmente o príncipe, mas como era no sertão, parecia mais 

o filho de um fazendeiro muito rico, pois tinha um capataz 

que ao invés da história era um servo.

Mediadora: Muito bem. Vocês conseguiram perceber a 

semelhança da vida de Maria com a história da Cinderela.

 (Sessão 5, 18.11.09)

Com base nessa dinâmica interativa, percebemos um 
entrelaçamento de conhecimentos, de pontos de vista, uma 
manifestação de diferentes vozes que deixou claro que o jogo 
interlocutivo é um eterno palco de negociações que possibilita 
solidez da experiência estética. Esta foi marcada pelos conflitos 
e pela troca de saberes entre jovens espectadores que, ao 
contribuírem com a elaboração do conhecimento do outro, 
tiveram reelaborado o seu próprio conhecimento. Vimos, com 
isso, que a leitura da imagem, assim como a da escrita, colocou 
o papel do outro e da linguagem como aspectos importantes 
na compreensão da mensagem que, nesse caso, constituiu-se 
no encadeamento de diferentes sequências de imagens.

Percebemos que, nesse diálogo, cada leitor precisou 
buscar recursos no arsenal de seus conhecimentos prévios 
para poder estabelecer uma relação comunicativa com o texto; 
eles percorreram caminhos diferentes, pois que se basearam 
nos seus horizontes de expectativas, nas compreensões da 
estratégia e em suas próprias seleções. Dadas as condições 
textuais, alguns leitores viveram, no encontro com a obra, 
uma frustação de seus horizontes de expectativas, pois o 
autor organizou a obra de maneira a oferecer um sentido e o 
leitor reagiu cognitivamente à provocação do objeto estético 
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atribuindo-lhe outros sentidos. Nem por isso deixamos de 
observar a relação prazerosa que manteve com a obra, o que 
relacionamos à sua qualidade estética.

Segundo Jauss (1979), o ato de fruição estética acontece 
por meio de um confronto entre o horizonte de expectativa 
determinado pelo autor e o do leitor, isto é, entre o momento 
estético condicionado pela produção e aquele condicionado 
pela recepção. Essa afirmação fundamenta a explicação de que 
toda arte é manifestada como atividade produtora, receptiva e 
comunicativa, levando-nos ao entendimento do prazer estético 
que é, portanto, alcançado na interpelação da poesis, aisthesis e 
katharsis. Na reação de prazer verificada ante o objeto estético 
que observamos, realizou-se uma reciprocidade entre o sujeito 
e o objeto estético.

Podemos, então, afirmar que a participação efetiva do 
leitor nesse processo comunicativo deu forma à constituição 
do sentido, já os elementos de indeterminação revelaram as 
condições favoráveis para a efetivação dessa comunicação. Se 
o sentido global da obra foi captado, significa que houve uma 
adesão estética, ou melhor, uma compreensão afetiva. Nesse 
sentido, deu-se, então, o sentimento de prazer ou de satisfação, 
o efeito catártico, pois não há envolvência estética sem katharsis. 
Em outras palavras, o prazer da leitura, o efeito catártico que 
ela provoca, está associado à compreensão do que lemos.

É esse exercício da leitura prazerosa que o texto Hoje é 
dia de Maria, em específico o 5º episódio, convida o especta-
dor a fazer. Isso porque oferece inovação em sua linguagem, 
propondo transformação no sentido perceptivo do observador 
que, no momento em que lê a obra artística repleta de rupturas 
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e colisões, vive o instante insustentável, chega à fruição pela 
coabitação de linguagens. É o momento em que se compraz; 
eis o prazer do texto. Ressaltamos, portanto, a leitura literária 
porque é sempre um exercício estético e ético que não deve 
ser descartado da sala de aula, pois que, na leitura estética, a 
atenção está voltada para a experiência vivida no ato da leitura.

Esse texto televisual se revela como um objeto privile-
giado para a leitura estética, pois o leitor tem de voltar sua 
atenção para uma série de elementos, tais como: sequência 
de imagens, som, iluminação, cenários, figurinos, ritmo, 
movimentos que trazem a ele os contextos de uso desses 
componentes. Não há como chegar ao texto televisivo se a 
atividade exercida pelo leitor não for estética, de modo que 
permita reconhecer esses elementos, processando-os em um 
imbricamento do cognitivo com o emotivo. Notamos, no trecho 
exposto, uma tensão entre o polo conhecido e o desconhecido, 
o que tornou o ato de ler esse texto mais agradável e efetivo. 

No processo de mediação, despertamos para uma reali-
dade que foi vivenciada no ato de leitura desse texto quando 
descobrimos que compartilhar um programa ficcional televi-
sivo é muito mais do que colocar para a turma a discussão de 
temáticas pertinentes ao estudo, é, na verdade, uma leitura 
sobre o mundo dos alunos, seus valores, suas crenças em 
nome de certo conhecimento. É ainda ter a sensibilidade de 
perceber que os alunos apresentam formas diversas de ver o 
mundo pela experiência estética. É pensar na possibilidade da 
formação educativa não apenas perpassada pela dimensão da 
racionalidade e da cognição restrita, mas perceber a dimensão 
multilateral da condição humana – dimensão que abarca a 
noção cultural e estética.
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Durante o jogo de perguntas que adotamos como uma 
das estratégias no processo de mediação, os educandos não 
recebiam mensagem de erro explícita. O mediador interferia 
quando a resposta estava errada, questionando o aluno e suge-
rindo que pensasse novamente sobre sua resposta, fazendo-o 
refletir a respeito da questão formulada, tais como: “Você tem 
certeza que é esta a resposta? Leia com cuidado as imagens 
e pense bem!”. Assim procuramos propiciar um ambiente no 
qual o aprendiz se envolvesse com a experiência, levantando 
suas hipóteses, favorecendo a aprendizagem. Nesse sentido, 
seguimos adotando a mediação como procedimento visando 
facilitar a compreensão leitora dos educandos.

Mediadora: Qual a mensagem principal desse episódio?

Vanessa: Foi aquele pássaro que veio avisar a Maria sobre 

o casamento. Quando o pássaro começou a voar, de repente 

ela que estava muito animada para o casamento desistiu.

Natália: Entendi que o amor dela era o pássaro e que aquele 

príncipe, no caso, representava a parte financeira, ou seja, 

ela teria uma vida melhor. Só que não iria ter amor e por 

isso acho que o amor é melhor que o dinheiro.

Mediadora: Prestem mais atenção.

(Sessão 5, 18.11.09)

Na perspectiva de avançar na compreensão do texto, 
insistimos com as questões acerca da problemática do apa-
recimento do pássaro (Rodrigo Santoro), personagem que 
representava o amor de Maria, e o que conseguimos observar 
é que, até então, os leitores não haviam identificado o pássaro 
como sendo o amado da menina. A partir dessa constatação, 
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podemos dizer que o texto literário já causava o primeiro efeito 
no espectador, convertendo o habitual em estranhamento, 
isso porque o pássaro, para os estudantes, poderia ser o amigo 
de Maria, mas não o amor. Mesmo assim, a obra suscitava no 
leitor o encantamento, o que se traduzia em prazer estético, 
resultado da relação com o efeito causado pela obra. Diante 
das situações observadas no decorrer da mediação, os alunos, 
embora tenham encontrado dificuldades em compreender a 
significação do texto, o verdadeiro papel do pássaro, ainda 
assim demonstravam uma relação de interatividade com a obra.

Diante do exposto, compreendemos que, nesse trecho, o 
leitor passou a experimentar uma situação de questionamento 
do seu horizonte de expectativas; sua reação revelava que a 
forma de organização do texto não lhe permitia construir 
suas representações no compasso da própria criação artística. 
Por instantes, o efeito poesis parecia inexistir, pois era como 
se o leitor não se sentisse coautor da obra em virtude de um 
estranhamento quando do encontro com ela. Vanessa, ao 
ouvir a opinião de um colega sobre a possibilidade de o pás-
saro ser a representação do amor, indaga com ar de espanto: 
“Como pode o pássaro ser o amado de Maria?”. Esse questio-
namento suscitou outras interpretações, comprovando que a 
interação social é a base da relação dialógica que fundamenta 
o processo de mediação.

No entanto, não podemos esquecer que o conhecimento 
prévio de cada um é fator determinante para a leitura crítica 
de qualquer texto. Além disso, deveríamos considerar que a 
obra não se apresentava como novidade absoluta, pois ela se 
reportava ao já conhecido. Porém, sua compreensão dependia 
do saber já construído. Não podemos ignorar também que 
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a leitura exige a interpretação por parte do leitor a fim de 
suprir ou preencher os espaços vazios contidos no texto, o 
que nos parece um dos aspectos que devemos considerar na 
leitura desse trecho.

Para Iser (1996), a indeterminação incorpora uma 
condição elementar do efeito, que, de sua parte, é motivada 
pela presença na cena textual de “lugares vazios”, que são as 
relações não formuladas entre as diversas camadas do texto e 
suas várias possibilidades de conexão. Entendemos, portanto, 
que, por necessidade do preenchimento desses espaços, os 
educandos fizeram uma leitura baseada em seus repertórios 
culturais, vivenciando a experiência em uma sintonia com o 
efeito estético, que é subjetivo e não promove conhecimento 
ou conceito, pois parte da contemplação desinteressada. 

Para que o educando pudesse ter a consciência de seu 
papel nesse processo, precisava ultrapassar as leituras ingênuas 
sobre a obra artística, o que nos obrigava a continuar com as 
indagações, auxiliando-o a ampliar sua atividade interpretativa.

Mediadora: Qual o fato mais importante desse episódio?

Vanessa: Foi Maria com aquela madrasta que fazia tudo para 

a filha dela casar com o príncipe, mesmo Maria sabendo 

que era a dona da sapatilha perdida no baile, ela entrega 

a madrasta para que sua filha Joaninha possa casar com o 

príncipe.

Maíra: Acho que a parte que marcou muito nesse episódio 

foi o início, quando mostrava a felicidade de Maria, porque 

encontrou o amor da vida dela.

Mediadora: Vejam bem: estou chamando atenção de vocês 

para um fato.
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Antonio: Acho que o fato foi a transformação do pássaro 

em homem.

Mediadora: Muito bem! A cena merece destaque. 

(Sessão 5, 18.11.09)

Mais uma vez, observamos por meio da atividade inter-
pretativa, as diferentes formas imaginativas dos leitores combi-
nadas aos demais fatores intrínsecos ao texto. Essas projeções, 
porém, não devem ser independentes do texto ou movidas 
apenas pelo imaginário ou pelas expectativas do leitor. Os 
elementos presentes no texto como um itinerário a ser seguido 
poderão romper com as expectativas do leitor, fazendo-o 
reconstruir, substituir ou anular suas representações proje-
tivas habituais. Vimos, portanto, percepções diferenciadas 
entre um e outro espectador que, diante do texto ficcional, 
era levado a indagações constantes se a formação de sentido 
que fez estava adequada. 

Os vazios fazem parte da estrutura do texto e, por conse-
guinte, servem para orientar ou comandar a ação projetiva do 
leitor. Nesse processo, o não reconhecimento textual imediato 
pelo leitor é a primeira passagem para a entrada no jogo da 
literatura, ou seja, o estranhamento. Quando ocorre esse tipo 
de situação, podemos falar na possibilidade de uma ruptura 
que, nessa obra, acontece no enfrentamento da imagem. Sua 
estrutura é singular, elaborada com riqueza estética, o que 
torna mais densas as situações dramáticas da narrativa, reve-
lando uma construção ficcional abundante em informações 
culturais, míticas, folclóricas, linguísticas, entre outras. 

Diante dessa situação, cabe ressaltar a existência de um 
saber prévio que determina a recepção da obra pelo público leitor. 
Esse horizonte de expectativas estaria acima da compreensão 
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subjetiva de cada leitor. A esse respeito, a obra analisada não se 
apresentou “virgem” ao espectador, pois este carregava dentro 
de si expectativas, lembranças e sensações que influenciaram 
na maneira com que a compreensão do texto era construída. 
Dentro desse contexto, a recepção da obra configurou-se como 
um fato social e histórico ao situar as reações individuais do 
leitor em meio a um mundo mais amplo e coletivo no qual está 
inserido e pelo qual é sugestionado a interpretar, influenciado 
por esse saber coletivo. Na medida em que o sentido de um texto 
era reconstruído com o passar do tempo, também o horizonte 
de expectativas do leitor modificava-se, formando, assim, um 
diálogo entre o significado possível da obra e o entendimento 
renovado por parte do leitor.

O diálogo apresentado neste estudo é explicado pela 
proposição do “aspecto diacrônico”, explicitado na quinta 
tese de Jauss (1993), que aborda a questão da recepção da obra 
ao longo do tempo. Ou seja, na leitura desse episódio, o fato 
mais importante tem relação com o conto de fadas Cinderela, 
muito conhecido dos jovens leitores de Hoje é dia de Maria. Isso, 
porém, remete-nos à questão da recepção da obra ao longo 
do tempo e não apenas ao momento de sua aparição. Desse 
modo, entendemos que o valor da obra Cinderela transcendeu 
a especificidade temporal e provou ser significativa de outra 
forma. O fato de ser uma obra que detém até hoje um valor 
artístico, dando lugar à atualização de uma nova forma, atingiu 
o horizonte a partir do qual se tornou mais fácil o acesso à 
compreensão de outra obra.

Partimos, então, para uma nova série de questionamen-
tos acerca dos diferentes aspectos estéticos que compunham o 
texto literário televisivo, estimulando a capacidade perceptiva 
dos espectadores.
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Mediadora: Por que Maria desistiu do casamento com o 

príncipe?

Natália: Foi o chamado do pássaro.

Mediadora: E o que representava o pássaro para Maria?

Natália: Agora eu entendo: O amor dela.

Mediadora: O que aconteceu com Maria depois da 

desistência?

Maíra: Ela foi embora.

Renato: Foi embora porque o pássaro estava caído ao chão.

Natália: Ela foi salvar o pássaro na floresta e lá viu acontecer 

à transformação dele em homem.

Mediadora: E o que aconteceu com Maria?

Vanessa: A felicidade por ter encontrado o verdadeiro amor.

Mediadora: Agora entenderam mesmo.

(Sessão 5, 18.11.09)

A partir dos relatos, vimos que continuou a existir 
uma articulação entre o conto Cinderela e a obra televisiva, 
mostrando que pode haver características que possibilitam 
a uma obra romper com as normas existentes e criar novas 
possibilidades de compreensão à nova criação artística. Jauss 
confirma que, quando “Uma obra é posta lado a lado com outra 
do mesmo gênero e conserva seu valor historiográfico, temos 
aí o aspecto sincrônico” (JAUSS, 1993, p. 103). Observamos, 
também, nesse momento do diálogo, que se consolidou uma 
relação entre a narrativa e a vida dos leitores. Estes, ao acom-
panharem a trajetória da menina que andava em busca das 
franjas do mar, deixavam transparecer um envolvimento 
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emocional pressupondo que as ações dramáticas pareciam 
assumir características de identificação. Vivenciavam aqueles 
momentos sempre demonstrando um sentimento de copar-
ticipação na criação artística, o verdadeiro estado de poiesis.

Nesse sentido, a experiência estética estava presente 
possibilitando ao leitor uma nova visão sobre seu cotidiano 
e sua existência, proporcionando-lhe, assim, a capacidade 
de emancipação a partir do texto, ou seja, de experimentar 
a aisthesis. Esse processo se reflete na influência direta sobre 
o comportamento, a visão e o entendimento do mundo do 
leitor. Cumpre-se, assim, a função libertadora do contato com 
a obra e das consequências de tal encontro. Na percepção do 
objeto estético, verificamos uma modificação recíproca; desse 
modo, tanto a atividade do leitor no texto quanto a atuação 
do texto na subjetividade do leitor, a cada sessão de leitura, 
reafirmam essas modificações.

Na medida em que procedemos à leitura, o leitor fazia 
previsões cada vez mais complexas, e cada sequência de imagens 
abria um horizonte que, de uma forma ou de outra, era confir-
mado, questionado ou neutralizado pela sequência seguinte. 
Estivemos lendo as imagens, prevendo e recordando, conscien-
tes de outras concretizações possíveis do texto. Além do mais, 
toda essa complexa atividade era realizada em muitos níveis ao 
mesmo tempo, pois o texto possuía primeiros e segundos planos, 
diferentes pontos de vista narrativos, camadas alternativas 
de significação, entre as quais nos víamos constantemente. 
Diante das atitudes de prazer demonstradas, tudo nos levou a 
acreditar que o objeto estético, nessa sessão, causou no espec-
tador um sentimento forte, fazendo-nos pressupor que foram 
desenvolvidas as três atividades simultâneas e complementares 
da poiesis, aisthesis e katharsis. 
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Seguimos adiante com o processo de mediação que nos 
oferecia a possibilidade de testar novas estratégias de leitura, 
facilitando a construção dos conhecimentos para relacionar e dar 
significado às informações que se apresentavam fragmentadas.

Mediadora: O que fez Maria após ter encontrado o amor?

Solange: Ela pediu a uma cartomante para ler as cartas e ver 

se percebia alguma coisa com o pai dela, como ele estava.

Natália: Eu acho que deu forças a Maria para ela seguir 

sozinha seu destino e sair da saia da madrasta, foi embora 

no mundo em busca do seu destino.

Natália: Ela se tornou uma pessoa mais segura e experiente.

Mediadora: O que vocês acham que Maria continuou 

fazendo?

Natália: Ela continuou a encontrar-se com o pássaro seu 

amado.

Mediadora: Como era o amor de Maria com o pássaro?

Natália: (Silêncio, nenhuma resposta)

Mediadora: Vamos gente, o que vocês acham?

Solange, num tom de incerteza, respondeu: Acho que 

era um amor misterioso, encantado. Ele não vivia durante 

o dia, somente à noite.

Mediadora: É preciso um pouco mais de atenção.

(Sessão 5, 18.11.09)

Pelas manifestações dos espectadores, observamos que a 
leitura das imagens expostas por meio desse diálogo mostrou 
que, ao se defrontar com a temática sobre o sentimento de amor 
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que a protagonista nutria pelo pássaro/homem, o leitor entrou 
em um silenciamento que, nesse instante, deixou margens 
para pensarmos que algo não estava correspondendo ao seu 
horizonte de expectativa. O comportamento traduziu uma 
falta de interação com o texto. Era como se aquele conteúdo 
não correspondesse ao que estava sendo entendido como uma 
relação amorosa, pois se tratava de um pássaro que passou 
por uma metamorfose e se transformou em homem.

Nesse caso, passou a existir uma relação de insatisfação, 
uma ruptura de horizontes, estabelecendo-se o que Jauss 
(1994) denomina de “distância estética”. No decorrer desse 
episódio, os educandos mostraram-se inquietos com o apare-
cimento desse pássaro que, para eles, não poderia representar 
o amado de uma jovem, mesmo se transformando em homem. 
Aquela situação incomodou parte da turma, que dava sinais 
de discordância. Em relação à recepção, observamos que os 
horizontes foram rompidos, pois eles não esperavam que a 
narrativa apresentasse tanta complexidade. Mostramos que 
isso fazia parte do jogo textual e que, portanto, era necessário 
perceberem que a obra não era rígida, fechada, que era possível 
dialogar com ela de maneira significativa, referendando o 
que afirma Jauss (1994) ao enfatizar o papel do leitor, sua 
participação no ato da leitura.

Apesar desse fato, o objeto estético provocava o leitor no 
sentido de reconstituir seu horizonte, até porque essa atitude 
tornava-se fundamental na busca do sentido. A mudança se 
efetivou instantes depois, quando Solange confirmou: “Era 
um amor misterioso, encantado”. Assim, podemos dizer que 
o autor jogava com os leitores e o texto era o campo do jogo, 
pois o mundo textual é para ser concebido não como realidade, 
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mas como se tal fosse. O que acontece nesse mundo não tem 
as consequências inerentes ao mundo real e, assim, pode ser 
considerado um campo de jogo. 

Destacamos, com isso, o trabalho da mediação que atuou, 
nesse caso, de forma eficiente, esclarecendo os leitores quanto 
às perspectivas textuais e seus efeitos. A mediação mostrou, 
sobretudo, que essa leitura não prescinde do conhecimento 
acumulado e do prazer que o texto propicia, pois é uma expe-
riência estética levando aos espectadores possibilidades que 
lhes permitam ler o mundo, refletir sobre as mensagens apre-
sentadas nas diferentes linguagens de forma que seja capaz 
de obter sua própria compreensão. Destacamos, portanto, o 
papel do mediador, a importância da mediação situacional 
no contexto da sala de aula, que também deve ser destacada 
por promover a interação com os colegas a partir do conteúdo 
desenvolvido pelo texto televisual.

ANÁLISE DA SESSÃO 6
Tema: A Ficção na TV

Objetivo: Estudar sobre as singularidades da ficção na TV, 
de forma que possamos entender sua forma descontínua, 
fragmentária, de contar histórias.

Data: 25.11.09

A sessão de leitura do sexto episódio leva os educandos a 
permanecerem com atenção plena às imagens que narravam 
a vida da pequena Maria, que se aventurava pelos caminhos 
áridos do sertão em busca da felicidade. Os espectadores 
aguardavam com muita curiosidade, demonstrada pelos 
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olhares e expressões. Era o desejo de desvendar o que iria 
ocorrer com Maria, que conseguiu finalmente um encontro 
com seu amado já em forma de homem, falando sobre sua vida. 
Essas cenas encheram os leitores de encantamento, traduzido 
pela concentração com que se dedicavam à leitura do texto. 
Formava-se uma torcida em favor do bem, levando toda a 
plateia a uma entrega, em uma relação de poiesis e katharsis. 
Era o prazer do leitor diante dessa obra artística construída de 
inovações e que, por isso, contava com sua maior participação; 
e o prazer dos afetos, provocados pelo discurso que fazia o 
observador mudar suas convicções, permitindo-lhe enxergar 
mais amplamente os eventos.

Na reação de prazer ante o objeto estético, realizava-se 
uma reciprocidade entre sujeito e objeto, uma contempla-
ção desinteressada e uma participação experimentadora. 
Interessante é frisar que a obra de arte pede uma recepção que 
tem por finalidade o desvelamento constituinte do objeto. O 
leitor está sempre atualizando as possibilidades de significado 
da arte e testemunha o surgimento de algumas significações 
contidas na obra. Essa experiência estética implica a relação 
entre produção, recepção e comunicação.

Ademais, o receptor traça uma linha congruente que 
lhe assegura a descoberta do sentido, elaborando, a partir do 
próprio texto, as variáveis da recepção, ou seja, do espaço de 
reflexão no qual o leitor mergulha cada vez mais. Entretanto, 
dependendo das características do desenvolvimento estético de 
cada leitor, as interpretações eram mais ou menos complexas, 
como foi o caso desse episódio em que os observadores demo-
raram a entender a transformação do pássaro em homem, ou 
melhor, suas interpretações tenderam a revelar-se ingênuas e 
inadequadas. Porém, as considerações feitas foram acatadas 
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como válidas, o que não quer dizer que fossem julgadas como 
definitivas. Assim, a cada resposta os educandos eram con-
vidados a argumentar sobre o que os levaram a interpretar 
daquela maneira, e, aos poucos, fomos estimulando-os a cons-
truir o conhecimento estético. Nessa direção, as discussões e 
os confrontos entre combinações e deduções possibilitaram 
o desequilíbrio necessário à construção de um novo conhe-
cimento. Além disso, os leitores estavam vivenciando uma 
interação favorável a considerar o ponto de vista do outro.

Para ser possível desenvolver uma boa leitura estética 
e atingir um nível satisfatório, apresentamos mais um tema 
introdutório oferecendo o conteúdo referente às singulari-
dades da ficção na TV, de modo que os aprendizes pudessem 
entender suas características e formas de contar histórias. 
Inicialmente explicamos que a ficção televisiva é o resultado de 
várias atividades culturais cujas origens se perdem no tempo 
e é herdeira de outras formas narrativas e dramatúrgicas 
prévias, tais como as narrativas oral, literária, radiofônica, 
teatral, pictórica, fílmica, entre outras. Sua origem advém 
de três acepções da palavra ficção: a mais geral está ligada à 
fantasia, à simulação, ao fingimento; a outra está ligada à ficção 
científica; e a última está ligada à arte, mais especificamente 
à literatura. Ficção vem do latim fictionem cuja raiz é o verbo 
fingo/fingere. Abordamos também os elementos próprios da 
ficção, mostrando que eles têm regras e recortes próprios 
que os distanciam da realidade, tais como: recorte temporal, 
drasticamente reduzido, posto que a história de uma vida será 
contada em apenas duas horas e em alguns episódios de uma 
minissérie na TV; forte condensação na temporalidade, pois 
haverá sempre um sofisticado procedimento de seleção de 
momentos narrativos de base; estratégias de enunciação, visto 
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que há um conjunto de estratégias de enunciação envolvido 
na construção da ficção, o que a distancia do real, mesmo 
quando se propõe a estar mais próxima.

Outros aspectos específicos da estruturação ficcional 
televisiva foram colocados para a turma como forma de aju-
dar na interpretação do texto televisual que analisavam. 
Enfatizamos que a narrativa literária é apresentada como 
um todo contínuo no livro a partir de diferentes capítulos, o 
que possibilita aos leitores realizar uma leitura dentro de seu 
ritmo pessoal. A narrativa televisual, segundo Balogh (2000), 
apresenta características próprias, tais como a fragmentação, 
que cria regras de uma estética da interrupção; e a serialização, 
que cria regras de uma estética da repetição.

A estética da interrupção refere-se aos intervalos para 
os comerciais que sustentam a TV. Esses intervalos são respon-
sáveis pela exibição dos diferentes programas em blocos, com 
interrupções periódicas, ou seja, de forma fragmentária. Além 
de serem fragmentados em cada emissão, são fragmentados 
em capítulos ou episódios. Por sua vez, a narrativa ficcional 
na TV se conforma a esse tipo de estética. 

A estética da repetição é outra característica da ficção 
televisual e está relacionada à serialidade com que os produtos 
da TV são exibidos diariamente, criando regras que têm como 
base a produção continuada das histórias para preencher as 
demandas da programação de cada emissora de televisão. 
Os formatos mais inseridos nessa estética são os seriados, as 
telenovelas, as minisséries e as microsséries.

A ficção e os eventos do real são outros aspectos que 
constituem a narrativa ficcional na televisão. Sua presença 
no cotidiano do espectador reforça o sentimento de vínculo 



ADRIANO LOPES GOMES

MIRIAN MOEMA FILGUEIRA PINHEIRO

211

com o real, e a telenovela se mostra o gênero mais propício 
a demonstrar essa relação, pois costuma incorporar em suas 
tramas as datas festivas que acontecem no cotidiano. E, por 
fim, a inserção social e política de merchandising, que está 
relacionada à inclusão de elementos alheios à trama fictícia 
de base. Esse fator transforma os atores em porta-vozes de 
problemas nacionais ou em garotos-propaganda de mercado-
rias, em uma complexa mistura entre o real e a ficção.

Em se tratando de ficção, não podemos deixar de enfatizar 
uma das características fundamentais desse gênero, que é a 
verossimilhança. Como a palavra sugere, verossímil significa 
“perecer verdade, ser similar à verdade” (vera, vero é igual a 
“coisa verdadeira”), ou seja, é a versão do fato ou da verdade 
que parece mais convincente, e não necessariamente aquela 
mais aproximada da realidade. É possível parecer verdadeiro 
sem o ser e ser real e não o parecer. A verossimilhança é a 
qualidade que leva o espectador a imergir na história sem a 
insegurança ou a desconfiança de estar sendo enganado. Esse 
pacto de “verdade aparente” entre o programa e o espectador 
é parte de um acordo implícito entre os dois. São momentos, 
ações e situações em que se experimentam limites que oscilam 
entre o provável e o aceitável.

Assim como procedemos nas sessões anteriores, após a 
exposição do conteúdo específico, apresentamos uma proposta 
de reflexão sobre a temática e tivemos como resposta o silên-
cio. A posição assumida parecia atestar que a construção do 
conteúdo havia se dado de forma plena, o que nos fez insistir, 
mas sem conseguir nenhuma alteração, no quadro descrito. 
Colocamo-nos à disposição e decidimos passar para a etapa 
seguinte: a exibição da microssérie em seu sexto episódio, 
momento aguardado com muita expectativa pelos observadores.
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Leit ura
A leitura do texto literário Hoje é dia de Maria, no seu sexto 
episódio, permitiu a percepção do mediador sobre como os 
educandos o estavam interpretando; de como dominavam as 
estruturas e o modo como o tema estava sendo internalizado. 
Outra razão para concentrar nossa atenção foi o fato de o texto 
se estruturar em rede, como a trama de um tecido, permitindo, 
assim, múltiplas leituras. Isso nos alertou para o cuidado do 
espectador em não perder o encanto do primeiro contato.

Para despertarmos o interesse do grupo pela leitura, 
adotamos um procedimento que se apoiou na concepção do 
aluno como o receptor do texto literário televisivo, como o 
sujeito principal do ato de leitura que iria completar e redi-
mensionar os sentidos do texto a partir de sua vivência, sua 
visão de mundo e seu contexto particular. Adotamos essa 
posição porque acreditamos que o leitor, ainda que jovem, 
poderia assumir, na condição de recebedor, uma postura 
crítica diante do texto literário, questionando a “realidade” 
apresentada na obra de arte e a sua própria. Procuramos, 
assim, estimular os jovens de forma que, a cada episódio, 
demonstrassem mais interesse.

Nesse sentido, tentamos ampliar ao máximo a participa-
ção do leitor e não deixamos que a interpretação se reduzisse 
a mero resumo de enredo do texto narrativo, a interpretações 
superficiais que, não raro, estabelecem o que é “certo ou 
errado”, na compreensão que, por sua vez, limita-se ao nível 
mais elementar. Procuramos estimulá-los desenvolvendo 
um trabalho de sensibilização estética, tentando resgatar a 
essência artística do texto literário e possibilitando fruição e 
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prazer no momento da leitura, de modo que pudesse se tornar 
uma experiência significativa e enriquecedora. Para tanto, 
estabelecemos uma atmosfera agradável e descontraída e 
um clima de conforto e confiança, ajudando-os a interagir de 
forma mais livre, instigante e prazerosa com o texto literário.

Assim, a motivação para a leitura partiu da exploração 
dos próprios procedimentos estéticos subjacentes ao texto, 
de forma que o leitor compreendesse o fenômeno literário 
como um fator de singularização e expressão da realidade 
que é recriada pelo texto. E essa motivação teve como base 
as potencialidades, tendências e preferências estéticas dos 
educandos. Para isso, apoiamo-nos no conceito das múltiplas 
inteligências de Gardner (1997), que afirma que o ser humano 
possui vários tipos de inteligência que se desenvolvem de 
forma não equitativa em cada pessoa.

Para nossos propósitos, permitimo-nos condensar tais 
tendências em três tipos básicos: a inteligência visual, que carac-
teriza as pessoas que aprendem e compreendem mais facilmente 
aquilo que podem visualizar; a inteligência auditiva, presente 
naqueles que necessitam ouvir para compreender e memori-
zar; e a inteligência sinestésica, marcada pela necessidade de 
movimentação, manipulação, experimentação e impressão. 
Portanto, para que o aluno possa compreender, absorver e fruir 
os procedimentos estéticos que se apresentam em cada obra, é 
importante que, antes de entrar em contato com o texto, seja 
realizado um trabalho de sensibilização do aprendiz.

Consideramos também importante ressaltar que, 
durante as sessões de leitura que desenvolvemos, observamos 
que os receptores apresentaram formas diferentes de contato 
com a atividade leitora. A leitura propriamente dita se faz por 
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meio da participação do leitor na construção dos sentidos 
linguísticos, históricos e culturais dos textos. Assim como 
as palavras, as imagens não apresentam um único sentido. 
Portanto, ler também é escolher os sentidos mais adequados 
para cada imagem, conforme o contexto em que for usada. No 
ato de ler, os sentidos não se esgotam nos conceitos, a plenitude 
da leitura do texto televisual se dá na concretização estética 
das significações. 

Ademais, a vivência estética está influenciada pelo con-
texto em que ela se dá. Quando essa experiência acontece na 
escola, ela está atravessada por um objetivo didático, o que 
significa dizer que, após a assistência da obra artística, sempre 
há uma discussão e, portanto, mais do que uma construção de 
compreensão, há uma racionalização dessa vivência estética. O 
encontro do sujeito com o objeto estético implica que o primeiro 
se abandone à obra, o que significa deixar-se envolver por ela. 
Procurando dar um passo em direção a pensar a educação do 
olhar e da sensibilidade para uma leitura estética, construímos 
diálogos em torno desse texto televisual Hoje é dia de Maria 
aproximando a obra de seus leitores, a partir da mediação 
de um leitor já um pouco mais experimentado nesse tipo de 
leitura. Essa etapa era considerada pelos alunos como a melhor. 
Na visão de Roberto, “é a mais dinâmica e a que desperta mais 
interesse porque é a revelação do que entendemos”. 

Mediação
Localizar as possibilidades de mediação entre o público e 

um programa de televisão é um desafio, pois existe uma multi-
plicidade de fatores que definem esse diálogo, que é visto, cada 
vez mais, dentro de múltiplas formas e dimensões estéticas. 
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Quando falamos em mediação, temos de compreender que 
estamos cruzando margens do rio, estamos irrigando searas, 
e essa atividade torna-se complexa. Portanto, estabelece-se a 
problemática de conseguir fazer uma mediação que atenda a 
um processo de facilitação do diálogo entre a obra e o leitor, 
ou seja, uma mediação que propicie espaços de recriação 
da obra. A experiência de mediação que desenvolvemos em 
sala de aula nos fez ver que essa prática possui um objetivo 
maior: formar o educando, oferecendo a ele a oportunidade 
de fruir uma obra de arte de maneira consciente e autônoma. 
A mediação, nesse caso ganha contornos didáticos.

Nesse sentido, a mediação busca viabilizar a apropriação 
e a construção de novos conhecimentos, incidindo, assim, no 
processo de objetivação cognitiva dos educandos, que precisam 
querer aprender. E se esse processo surge do desejo, é o profes-
sor o sujeito capaz de produzir uma relação de encantamento 
entre o sujeito e o objeto. A atividade de leitura em Hoje é dia de 
Maria teve essa finalidade: instituímos uma relação interativa 
e satisfatória com os alunos que, estimulados, demonstravam 
o desejo de se relacionar com esse saber. Logo nos primeiros 
contatos, descobrimos que era importante investir no desper-
tar desse desejo, que seria a chave da nossa ação educativa a 
fim de obtermos resultados animadores.

Atentamos que, para o sucesso dessa relação, eram fun-
damentais o domínio e o trato com o objeto do conhecimento. 
Verificamos ainda que, além da competência técnica, deverí-
amos ser capazes de criar as nossas estratégias interativas, 
de modo a permitir que os alunos fossem capazes não só de 
construir conhecimentos mas ainda de produzi-los, integrá-los 
e extrapolá-los prazerosamente. Sentimos que era necessário 
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inserir o saber de natureza sensível e lúdica, tornando praze-
rosa a relação dos educandos com o objeto. Para tal mister, é 
de crucial importância que o professor, antes de mais nada, 
seja crítico em relação aos conteúdos formais. Percebemos 
que o que faz a diferença no aprendizado é a presença ou o 
estímulo ao espírito crítico e criativo. 

Outro aspecto que consideramos importante enfatizar 
como resultado da experiência de mediação adotada para a 
leitura de um texto televisivo é a descoberta de que é funda-
mental para a aprendizagem o espírito crítico, que age como 
um meio para aprender. Para isso, é essencial a ação do pro-
fessor. É necessário que a mediação didática que se estabelece 
entre o professor e seus aprendizes se dê em um ambiente 
aberto ao diálogo e à reflexão. Nesse caso, a construção do 
pensamento crítico deve se desenvolver em um espaço que 
favoreça igualmente a sua expressão, o que implica prazer.

Ao longo da investigação, descobrimos que, na relação de 
mediação didática, podemos incluir três aspectos fundamentais: 
o domínio do saber; o saber didático-pedagógico, que organiza 
e possibilita o ensino; e o saber sensível de caráter artístico e 
lúdico, que me parece faltar na escola. Esses são os elementos 
que devem compor as ações do professor como mediador, evi-
dentemente que atravessados por determinantes socioculturais, 
políticos, econômicos e estéticos. Isso implica pensar no processo 
pedagógico de modo crítico, construtivo e criativo.

Nessa perspectiva, continuamos com a mediação acredi-
tando ser esse um processo que se constrói significativamente, 
como ação criadora que deve nascer das necessidades mais 
profundas dos educandos como seres humanos aprendizes e 
cidadãos que são.
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Mediadora: Como entenderam o sexto episódio?

Antonio: Tudo começou com Maria mostrando o pai, ele 

estava bêbado, sem saber o que dizia, estava tentando se 

controlar, mas não conseguiu.

Vanessa Acho que o amor deles foi tão forte que Maria 

sentiu ele praticamente pedindo ajuda pela situação em 

que se encontrava. Apesar de estar distante, ela percebeu 

a força do amor que os unia.

Roberto: Eu achei dois pontos interessantes: um foi quando 

o pai de Maria apareceu e pediu um sinal e um rapaz apare-

ceu dizendo que este sinal esta dentro dele. O outro ponto 

foi o que eu falei que apesar de Quirino estar apaixonado, 

querer namorar eu acho que é o bem, mas tem gente que 

acha que é maldade.

Mediadora: Observem melhor as cenas.

 (Sessão 6, 25.11.09)

É interessante perceber que as primeiras percepções dos 
educandos quanto ao sexto episódio apontaram para um déficit 
na leitura estética, pois apresentaram certa confusão acerca 
do conteúdo presente nesse trecho da narrativa. Embora todos 
compartilhassem da leitura, as impressões sobre o texto eram 
divergentes, com pontos de vista diferentes que apontavam para 
um nível de conhecimento prévio diferenciado. A experiência 
estética se constituiu com base no repertório de cada leitor, 
favorecendo a construção de diferentes sentidos para a leitura. 
Como vimos, os percursos escolhidos foram variados, todos 
movidos pelo desejo de vivenciar essa experiência que lhes 
proporcionava o trânsito entre o mundo real e sua imaginação.
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Percebemos que essas dificuldades traduziam a deficiência 
que os alunos demonstraram em estabelecer relações entre 
outras leituras, revelando um repertório cultural estreito que, 
de certa forma, acabava influenciando no processamento das 
informações contidas no texto. Isso vem atestar que os caminhos 
percorridos pelos leitores, baseados em seus horizontes de expec-
tativas, não foram satisfatórios. Ao que parece, as indicações 
fornecidas pela estrutura do texto não foram suficientemente 
compreendidas pelos leitores que, no encontro com a obra, 
viveram uma tensão entre seus horizontes e seus imaginários.

Em nenhum momento entendemos essa dificuldade de 
assimilação como um desencantamento, pois, apesar de tudo, os 
leitores se mostravam entusiasmados diante do texto, indicando 
que ele causava efeitos satisfatórios a ponto de lhes proporcionar 
o prazer estético. A questão nesse trecho do texto era conse-
guir explicar como Quirino, consumido pelo amor que sentia 
por Maria, iria reagir ao amor do pássaro/homem por ela. O 
palhaço, entregue aos pensamentos diante do espelho, indaga 
sobre a possibilidade de continuar amando Maria, que amava 
de verdade o pássaro. O duelo travado entre os personagens 
Quirino e o pássaro é o foco central do enredo nesse episódio.

No diálogo acima, vimos que a interpretação dos especta-
dores se tornou confusa, pois não expressou com clareza o que 
dizia o texto, configurando, assim, uma ruptura de horizontes 
de expectativas. É como se os espaços vazios presentes não 
fossem devidamente preenchidos, como aconteceu em outros 
momentos da leitura. Não deveria ser esse episódio de fácil 
compreensão em virtude do conhecimento estético acumulado 
das leituras anteriores? O resultado tenderia a ser positivo. No 
entanto, o que verificamos foi um difícil exercício interpretativo 
das cenas que mostravam o amor de Maria pelo pássaro, o que 
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atribuímos à falta de leitura da imagem dos espectadores. A 
Estética, que estuda as qualidades de formas de representação 
artísticas perceptíveis pelos sentidos, busca a construção de um 
discurso reflexivo sobre o fazer artístico e o processo criativo. 
E foi isso que os alunos não conseguiram apreender, porque 
careciam de estímulos nesse sentido no contexto escolar.

Em função dos resultados sistematizados nesta pesquisa, 
obtidos na experiência estética com o texto Hoje é dia de Maria 
e mais especificamente com esse episódio, podemos dizer que 
entender a educação estética e a arte como conhecimento é 
romper com a ideia de que a ciência é puramente racional e a 
arte puramente sensível. Na verdade, arte e ciência integram 
as diferentes formas de conhecer. De maneira geral, a educação 
estética pressupõe a formação integral do aluno, tanto em 
seus aspectos sensíveis quanto cognitivos.

Para elaborar essa reflexão, apoiamo-nos em Vygotsky 
(2007), que afirma que “educar esteticamente significa criar um 
conduto permanente e funcionamento constante que canalize 
e desvie para necessidades úteis a pressão interior do subcons-
ciente” (VYGOTSKY, 2007, p. 345). Em uma compreensão sócio-his-
tórica, a educação estética é o contato com a arte que, vivida e 
assimilada, insere-se no processo mais íntimo do desenvolvimento 
pessoal, promove a autorrealização e ajuda o aluno a desenvolver 
suas potencialidades, pois seu objetivo é ensinar a capacidade 
de perceber e entender arte e a beleza em geral.

É por acreditar que quanto mais veja, ouça e experi-
mente, quanto mais aprenda e assimile, quanto mais elementos 
da realidade o jovem disponha em sua experiência é que fará 
uma leitura estética mais apurada. Por essa razão, continuamos 
com a mediação, na expectativa que esta possibilitasse ao 
leitor uma percepção mais consistente desse texto.
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Mediadora: Qual o foco principal da narrativa desse 

episódio?

Roberto: O amor de Maria pelo homem pássaro.

Mediadora: Vocês concordam com o ponto de vista de 

Roberto?

Mediadora: Quem viu de forma diferente?

Vanessa: Teve a paixão do palhaço Quirino por Maria, mas ela 

não sentia nada por ele, tinha um amor doentio pelo pássaro.

Mediadora: Mas tem outro aspecto importante. Quem 

observou?

Vanessa: a esperança do pai de Maria de encontrá-la, que 

apesar de todas as dificuldades não desistiu dela, ficava sem 

comer, batalhava para encontrar a filha.

Mediadora: Ainda não é isso. Existe outra coisa. Qual é?

Solange: Foi quando o pássaro foi preso por Quirino na 

gaiola. Estava preso na gaiola cantando esperando que Maria 

fosse ajudá-lo e ela não conseguiu.

Mediadora: O que significa a prisão do pássaro na gaiola?

Vanessa: A vida?

Natália: Não. É a separação de Maria do homem amado.

Mediadora: Exatamente! 

Roberto: Pelo menos até a próxima aula na quarta-feira 

eles não se encontram. 

Risos....

(Sessão 6, 25.11.09)
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Conforme o relato acima, os leitores permaneceram 
demonstrando insegurança quando expressaram suas impres-
sões sobre a constituição textual. Por alguns instantes, pairaram 
dúvidas em relação às ações e aos diálogos que estruturavam 
a obra literária. Nesse processo de avaliação estética, vimos 
que tendências de gosto se misturavam de tal maneira que 
as avaliações subjetivas não estavam isentas da influência de 
normas estéticas do passado. O ciclo de interação texto-leitor 
potencializava a capacidade interpretativa dos alunos que con-
seguiam superar o desafio de decifrar o texto, mesmo que, nesse 
processo, existisse um embate intelectual no entendimento dos 
recursos programados pelo autor como informação. Na medida 
em que os desafios eram maiores do que as potencialidades do 
leitor, maior era o prazer estético proporcionado, o que motivava 
os aprendizes a continuar com a leitura. 

Os leitores seguiram estabelecendo relações entre os 
elementos das imagens, ressignificando o texto na busca do 
mundo conceitual como universo do significado. A diversidade 
de funções e, sobretudo, a vocação narrativa e descritiva dessas 
imagens abriram uma gama de possibilidades interpretativas. 
Ademais, a formação do discurso visual dos jovens educandos 
trazia uma verbalização que, de certa maneira, diferenciava-se 
do texto. O autor, durante a configuração da obra, propôs ao 
leitor a conjugação de um deciframento e de um prazer estético 
que se encontravam como gradações de ritmo, harmonia e 
linguagem dentro da narrativa.

Como vimos, o ato de ler é um processo abrangente 
e complexo que envolve a compreensão, a intelecção de 
mundo bem como uma característica essencial e singular 
do homem: a sua capacidade simbólica e de interação com o 
outro. Compreendemos, então, que ler não é uma tarefa fácil, 
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uma vez que se trata de capacidades humanas. Portanto, um 
texto não pode ser compreendido como algo pronto e acabado, 
pelo contrário, deve ser entendido como uma estrutura em 
acabamento, com lacunas que serão preenchidas pelo leitor, 
visto neste estudo como peça fundamental desse processo. 

Diante do exposto, é importante frisar que o fato de os 
leitores do sexto episódio de Hoje é dia de Maria terem apre-
sentado certa dificuldade na compreensão das imagens que 
representavam o mundo afetivo e amoroso da protagonista 
não significou que o texto deixou de oferecer condições para 
que se realizasse a experiência estética, uma vez que o efeito 
provocado instigava o aluno a buscar, no seu repertório cul-
tural, recursos suficientes para ampliar seus horizontes a 
respeito do tema nele exposto. O texto se constituía de uma 
infinidade de conexões, exigindo do leitor uma apreciação 
minuciosa, cuidadosa, que permitia relacioná-lo com outras 
diferentes situações do seu dia a dia.

No encontro com a obra, o espectador demonstrou que 
a atividade contemplativa lhe possibilitava o desenvolvimento 
da capacidade leitora, abrindo-lhe novas perspectivas sobre a 
realidade e a construção de novos conhecimentos, de forma 
que atribuir sentido àquele texto era uma atividade que lhes 
proporcionava prazer. Percebemos que os educandos não con-
seguiram realizar a leitura crítica, pois estavam arraigados à 
descodificação, não sendo capazes de discutir sobre o que lhes 
transmitiu o texto lido. Isso aconteceu em virtude das práticas de 
leitura com as quais estavam habituados desde as séries iniciais 
da escolarização. Faltavam-lhes estímulos a refletir, desafios 
com situações que exigissem deles o exercício da criticidade.
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Ao se depararem com situações novas, como foi o caso 
relatado (Maria e seu amado), os observadores sentiram-se 
receosos, uma vez que não cultivavam o hábito da leitura 
estética. Ao realizarmos uma experiência com esse tipo de 
leitura com um grupo de alunos, observamos que a ausência 
de contato do aprendiz com outros textos artísticos fez com 
que eles não tivessem um comportamento característico de 
uma leitura estética. Para superar essa dificuldade, utilizamos 
o momento da mediação de modo a sensibilizar os educandos 
sobre a necessidade de se tornarem leitores críticos e de explicar 
que essa formação dependia da interpretação de outros textos, 
ou seja, de uma constante atividade de leitura da imagem.

Nessa perspectiva, considerar que o aluno da terceira 
série do ensino médio ainda não seja seguro em realizar a 
leitura de um texto televisual é um fato preocupante que nos 
leva a insistir na atividade de mediação a fim de despertar 
seu interesse pela formação leitora.

Mediadora: O que aconteceu com o pai de Maria?

Roberto: ele seguiu o caminho que o coração dele mandou 

na esperança de reencontrar a filha.

Mediadora: O que fez continuar?

Roberto: Eu acho que foi o incentivo que recebeu do vendedor 

ambulante e também quando encontra a água. Acho que são 

dois incentivos importantes.

Mediadora: O que significou o espelho para o pai de Maria?

Natália: O vendedor ambulante mostrou aquele espelho 

muito mais no sentido de que o pai de Maria não precisa 

encontrar nenhum objeto material para saber o caminho 
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a seguir. O espelho serviu para mostrar a ele seu interior, 

era para ele olhar para si mesmo e seguir seu coração em 

busca da filha.

Roberto: Tem muita gente que valoriza a imagem externa 

e esquece do interior. É o valor da estética.

Mediadora: O bom é que vocês conseguem perceber essa 

diferença.

(Sessão 6, 25.11.09)

Nesse segmento, o leitor apresenta uma percepção clara 
das imagens, em uma demonstração de que as ideias desenvol-
vidas no texto se cruzam com as dele que, atento à narrativa, 
descreve as ações dramáticas com segurança, assumindo uma 
posição de quem se coloca como coautor da obra. Dessa forma, 
esboçava um contentamento em ter compreendido a intenção 
que subjaz nas entrelinhas textuais, atingindo o estado de 
poiesis. No ato da contemplação das imagens desse episódio, 
entra em jogo uma atitude colaborativa entre autor e leitor 
na qual as intenções comunicativas de ambos se cruzam para 
atribuição de sentido.

Observamos também que a constituição poética do texto 
seduziu o espectador a ponto de levá-lo a experimentar uma 
sensação prazerosa ao contemplar as imagens do pai de Maria 
diante do espelho, cena que provocara identificação. O leitor 
conseguiu entender que a imagem refletia a sua própria cons-
ciência, mostrando a ele que precisaria ouvir seu coração. 
O que a obra artística estava comunicando estabelecia um 
sentido com as expectativas do espectador. Vemos, então, o 
estado de aisthesis.
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Desse modo, o texto não continha o leitor, que se aven-
turava em descobrir novas combinações porque se sentia 
cada vez mais provado pelas cenas que lhe traziam uma 
correlação com o cotidiano e despertavam-lhe impacto e 
novas percepções. Esse fato nos levou a admitir que o ato de 
ver as imagens era catártico, visto que se consolidava uma 
sincronicidade emocional, ou seja, o objeto lhe causava um 
agradável estado de bem-estar, de prazer. Essa realidade nos 
levou a considerar a possibilidade de a televisão ser mais que 
um meio de comunicação. Também é arte, porque mostrou 
capacidade em elaborar um produto de valor estético tal como 
Hoje é dia de Maria. 

A sensação diante da obra é de satisfação em poder 
estar conseguindo entendê-la, de maneira que a prática da 
mediação parecia estar colaborando decisivamente para esse 
despertamento. Nessa direção, as imagens eram admitidas 
como signos que efetivamente representavam e, portanto, 
eram portadoras de significação. A leitura da imagem assumia, 
então, importância nessa turma, que descobriu o valor que 
possuía em representar o mundo.

Mediadora: Hoje é dia de Maria possui valor estético?

Roberto: Tem sim.

Mediadora: Como acontece?

Antonio: Eu vejo muita preocupação com a estética, através 

dos figurinos, no cenário, nos personagens como os bonecos 

manipulados, nas danças e iluminação.

Vanessa: O amado de Maria (homem-pássaro) aparece muito 

suado e por ser noite não poderia estar daquele jeito. Isso 
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é mais um aspecto estético para representar o esforço da 

metamorfose.

Mediadora: Exatamente. Muito bem!

(Sessão 6, 25.11.09)

Esse diálogo demonstra que o leitor esteve atento ao 
texto, engajado na proposta apresentada, entendendo suas 
múltiplas significações, buscando novas informações, o que 
resultou, como vimos, em uma leitura que se efetivou por 
execuções, interpretações e avaliações. É por meio desse 
intercâmbio que se estabelece a relação entre texto e leitor; 
é dele que emerge a possibilidade de um conhecimento do real, 
que amplia seus limites. Percebemos que a leitura resultou 
da confrontação entre a narrativa do autor e as histórias de 
vida do leitor que busca na interação com o texto, ou seja, o 
sentido. Com isso, o objeto estético abriu-se como possibilidade 
de agradar aos espectadores, afetando-os como experiência 
sensível, aberta e receptiva.

Quanto à apreensão que observamos, esta se deu a partir 
de uma atitude de contemplação sem interesse que impôs um 
tipo característico de percepção: a estética. Esta destaca a 
possibilidade de compreensão e fruição baseada no livre jogo, 
que implicou uma associação entre entendimento e imagi-
nação. O ato perceptivo proposto na intenção de favorecer 
essa contemplação sem interesse enfatiza a obra como aquela 
que tem sua meta e seus objetivos inerentes em si mesmos. 
Entendemos, portanto, que a contemplação do objeto se deu 
porque simplesmente interessou, e interessou porque o leitor 
o contemplou esteticamente, não como meio, mas como fim.



ADRIANO LOPES GOMES

MIRIAN MOEMA FILGUEIRA PINHEIRO

227

Já em relação à identificação dos estados estéticos por 
parte do espectador de uma obra, esta é regida pelo conhe-
cimento que se tem dos códigos utilizados, pois são eles que 
tornam apta a comunicação. Na experiência estética, o código 
não mais é apreendido como código, mas a partir do contato 
com a obra, como exigência e estrutura da obra. Dessa forma, 
o espectador não correlaciona o que percebe ao que sabe, 
nem mede a diferença entre um e outro, pois ele só percebe 
a própria obra e sua necessidade. Nesse processo, o leitor foi 
pouco a pouco percebendo as imagens que exprimiam as coisas 
e, assim, a perfeição do conhecer passa a ser a contemplação 
de que imagem e coisa se mostram em uma única forma.

Conseguimos visualizar ainda a existência de um jogo 
estético proporcionando desprendimento e liberdade e que, 
portanto, justifica uma atividade expansiva por parte do 
espectador. Abre-se, com isso, a noção do jogo no contexto 
da recepção estética. Ao perceber a obra por meio de uma 
conciliação entre o estético e o racional, o leitor foi, pouco a 
pouco, recriando as regras do jogo, fazendo novas articulações 
em busca do sentido. O observador, ao executar, interpretar 
e avaliar a obra, apoderou-se do modo como ela foi feita, ou 
seja, da poética a ela inerente. O leitor captou o que já existia 
na obra, reconhecendo naquilo que ela é aquilo que ela quis 
ser. A partir disso, ela pôde ser reconstruída na plenitude de 
sua realidade sensível.

Tomando como base as interpretações dos educandos, 
prosseguimos com os questionamentos sobre o episódio ana-
lisado. A mediação tornava-se cada vez mais importante como 
instrumento desafiador para o desvelamento do texto e um 
incentivo ao leitor que interagia com a obra, ativando sua 
experiência estética.
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Mediadora: Por que Maria se desesperou na cena de amor 

com o homem-pássaro?

Vanessa: Porque ele precisava voar. Estava perdendo as 

forças.

Mediadora: Por que ele tinha que voar?

Vanessa: Para recuperar as energias.

Roberto É porque o sol estava aparecendo, pois ele é preso 

por um encanto, é a magia da noite. É o mistério, o encanto 

da noite. Este pássaro vem acompanhando Maria desde 

quando era criança.

Mediadora: O que representa este pássaro na vida de Maria?

Roberto: A proteção?

Mediadora: Além disso, o que mais?

Vanessa: A paz?

Mediadora: A experiência amorosa de Maria. Perceberam?

Roberto: Somente depois da perda da infância dela, é que 

esse pássaro se apresenta como amor, como homem.

Mediadora: Está implícita uma indeterminação nas 

respostas.

(Sessão 6, 25.11.09)

Por meio da confluência entre a estrutura textual e a 
recepção, evidenciou-se a importância do leitor que, nesse 
trecho, não conseguiu preencher, durante seu diálogo com o 
texto, os pontos de indeterminação, as lacunas e os vazios do 
texto. Percebemos, a partir das diferentes expressões, uma 
descontinuidade nas interpretações que, em vez de elucidarem 
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as respostas com convicção, remetiam às interrogações do 
espectador, revelando um movimento que girava em duas posi-
ções: ora avançava, ora retrocedia, criando pontos de tensões 
no decorrer da mediação. A atividade do leitor só foi possível 
devido à força da mediação, expressa na forma questionadora 
com que o mediador incitava o espectador a compreender a 
pergunta para a qual o texto constituía uma resposta. A esse 
respeito, Jauss (1994, p. 37) utilizou a “lógica da pergunta e 
resposta como sua principal categoria metodológica, devido ao 
fato desta possibilitar a interpretação textual”. Por ocasião da 
reflexão da obra, sentimos que os espectadores responderam 
negativamente às questões formuladas de acordo com sua 
experiência estética.

Também vale ressaltar que a situação apresentada pode 
estar relacionada à estrutura narrativa da obra. O elemento 
temporal de Hoje é dia de Maria apresentava-se de forma objetiva 
– o tempo presente, caracterizado por marcadores cronoló-
gicos – e também de forma subjetiva – o tempo psicológico, 
caracterizado pela complexidade subjetiva que se opunha à 
linearidade cronológica. Quanto à inter-relação entre esses dois 
tempos, resultou em digressões e cortes que conferiram um 
dinamismo ao desenvolvimento do enredo, incitando o leitor à 
urdidura da narrativa, ou seja, a atar os fios dos acontecimentos 
e a tecer a completude semântica da saga de Maria.

A respeito do deslocamento temporal evidenciado, este 
implica, necessariamente, um deslocamento ao mesmo tempo 
espacial e narrativo, pois os fatos referentes ao passado e ao 
presente se intercalavam, seja em uma mesma sequência de 
cenas, seja entre episódios. Desse modo, entendemos que os 
educandos sentiram a complexidade estrutural do texto, o que 
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de certa maneira pode ter dificultado suas interpretações. O 
ontem e o hoje se contrapunham num movimento de fluxo e 
refluxo da consciência da personagem principal da narrativa. 
Por sua vez, os hiatos temporais tanto criaram vazios e lacunas 
como também propiciaram a participação do leitor que, por 
meio das marcas textuais estrategicamente arquitetadas por 
Carlos Alberto Sofredini, tentavam executar a atividade de 
preenchimento das indeterminações presentes, ainda que 
sem muito sucesso.

Tudo isso nos convidou a dar continuidade ao processo 
de mediação, pois o resultado se apresentou cada vez mais 
satisfatório. Com isso, a exibição de cada episódio foi feita 
conferindo a validade da estratégia mediadora utilizada para 
a leitura do texto televisual no contexto escolar.

Mediadora: Nos episódios apresentados conseguem perceber 

alguma coisa mais?

Roberto: Sim. O feminino prevalece e não o masculino.

Mediadora: Então, a história reforça ou quebra o poder 

masculino?

Roberto: Há uma quebra do sistema que sempre prevaleceu, 

o homem protegendo a mulher.

Roberto: Professora! Tem haver com o que falamos no início. 

A ficção é sempre o genérico do real. De uns tempos desse 

prá cá vem acontecendo isso. Só que de um modo diferente. 

É o que ela tentou mostrar também. Não nas cidades e sim 

no sertão do Nordeste, pois nessa região e principalmente 

no interior a mulher foi sempre dependente do homem.

Mediadora: Vejo que usaram bem a imaginação.

(Sessão 6, 25.11.09)
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Nesse conjunto de ideias, está um pensamento mais 
abrangente e sofisticado apresentado pelos observadores da 
obra televisiva em estudo. As interpretações colocaram-se 
além das coisas concretas representadas no texto. As ideias 
foram construídas a partir das subjetividades do leitor das 
imagens. No caso específico desse diálogo, percebemos que o 
pensamento relevante nesse nível de interpretação tratou da 
obra como um significado construído pela relação do mundo 
do autor com o nosso mundo. A obra vincula mensagens que 
provocaram reflexões, tais como pudemos constatar na fala de 
Roberto ao perceber que o feminino se sobressaía do masculino, 
contrariando as regras vigentes na sociedade patriarcal. 

A atribuição de sentidos das imagens é construída pelo 
pensamento abstrato, o que demonstra certa familiaridade com 
a leitura e a discussão estética. Ao colocar as interpretações 
em níveis diferentes, pretendemos mostrar que, dependendo 
das situações, os aprendizes utilizavam níveis diferentes de 
compreensão em uma mesma leitura. Isso implica que a estru-
tura desses níveis de ideias não é determinante nem linear. 
Conforme vimos em outros relatos, os educandos interpreta-
ram as imagens de diversas maneiras, caracterizando, assim, 
níveis diferenciados de compreensão.

Apesar das diferenças, os leitores permaneceram entu-
siasmados com o objeto estético que, em nenhum momento, 
deixou de provocá-los com seus efeitos estéticos, encantan-
do-os com suas marcas textuais, sempre os convidando a 
continuar com a leitura estética. Contudo, a natureza do 
pensamento estético dos educandos do ensino médio se mos-
trou ainda fragilizada. Isso se deve à falta de familiaridade 
com a discussão estética ao desconhecimento da arte como 
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comunicação, que manifesta, transmite e gera significados, e 
pelo não entendimento de que a obra traz uma mensagem, uma 
ideia que lhes faz refletir sobre questões importantes da vida.

Mesmo sendo considerado como um artífice do texto, o 
jovem leitor não conseguia entender a arte como um fenômeno 
mais social do que individual, por isso encontrou dificuldade 
em relacionar a obra com o conjunto da produção da huma-
nidade. Enfim, não realizava uma leitura mais complexa e 
sofisticada. Com isso, tenderam a conceber os artistas como 
sendo copistas do real e que, portanto, a função da arte seria 
mostrar/retratar o mundo real e concreto. Esse depoimento 
revelou a fusão entre o julgamento estético e o julgamento 
moral, próprio de leituras que relacionam a imagem com 
o que ela representa, sem considerar a intencionalidade e 
a autonomia do artista para usar símbolos, metáforas para 
expressar algo que não está presente de forma visível. 

No entanto, os leitores estabeleceram uma relação satis-
fatória com o texto e isso era perceptível pelas expressões que 
traduziam a satisfação e o prazer catártico diante da obra 
artística. No decorrer do processo de mediação, estiveram 
sempre motivados para a discussão e, a cada relato, realiza-
vam-se, conferindo o estado de poiesis em que se encontra-
vam. Para eles, não importava o nível constatado das ideias, 
o importante era sentirem-se coautores da obra em função 
da ressignificação que imprimiam ao texto. Por esse motivo, 
consideramos importante os professores compreenderem 
como seus estudantes pensam a arte, começando por ouvir 
cuidadosamente o que eles dizem.

Assim, permanecemos insistindo com o processo de 
mediação, instrumento utilizado durante a leitura do texto 
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literário Hoje é dia de Maria, por estar respondendo às nossas 
expectativas, subsidiando a leitura estética dessa obra. 

Mediadora: Vocês acham que a relação amorosa de Maria 

pelo pássaro é Realidade ou sonho?

Vanessa: É um sonho. 

Mediadora: o autor trabalha no sentido da imaginação 

de Maria.

Mediadora: O que faz o pássaro para revelar seus sofri-

mentos na prisão?

Vanessa: Ele canta para chamar atenção de Maria, porque 

assim ela vem encontrá-lo.

Mediadora: Agora consigo ver consistência nas respostas. 

Boa leitura.

(Sessão 6, 25.11.09)

Esse trecho mostra uma familiaridade ainda maior com 
a discussão estética a ponto de revelar um conjunto de ideias 
abstratas, superando outras leituras que estiveram relacionadas 
ao concreto. Tal formulação parece demasiadamente rica, 
particularmente com referência à temática sobre o relacio-
namento amoroso de Maria com o pássaro. Esse fato indicou 
uma atitude receptiva aos estímulos visuais, encorajada pelos 
diálogos dos atores, o que representa uma atitude ainda mais 
ativa do espectador. Quanto à relação texto-leitor, esta se 
efetivou com certo grau de consistência, revelando um leitor 
mais afeito às marcas presentes no texto. Isso corresponde 
a uma ação perceptiva mais complexa diante da obra que é 
constituída por inúmeras unidades centrais e elementares, 
resultando em um processo mais difícil de organização dos 
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significados. Nesse caso, a obra é profusa por ser carregada de 
detalhes; espontânea porque se caracteriza por uma técnica 
de montagem saturada de emoção; e difusa porque tem junção 
de vários elementos abstratos que se interligam entre si.

Percebemos que o leitor conseguiu, por meio do horizonte 
de expectativa modificado, estabelecer um diálogo entre o 
significado possível da obra e o entendimento renovado e fazer 
a reconstrução do texto de maneira consistente, demonstrando 
um progresso na leitura estética. Os educandos mostravam 
que a experiência lhes possibilitava um olhar mais apurado, 
colaborando para a troca de informações e para a inserção de 
novos pontos de vista. Tudo isso nos fez ver que é imprescindível 
criar momentos de diálogo com o espectador, valorizar sua 
capacidade de interagir, avaliar e acrescentar novas ideias.

Como vimos, as diversas opiniões fecundaram o espaço 
de interação e troca. Os educandos conseguiram fazer o desta-
que de diversos elementos referentes à obra em um exercício 
de investigação que os levou à atribuição de um sentido. Dessa 
forma, foi possível perceber que, ao longo das leituras, os 
alunos conseguiram um desenvolvimento estético capaz de 
potencializar suas experiências leitoras. O percurso trilhado 
com os aprendizes propiciou importantes descobertas, tais 
como a ampliação de seus repertórios artísticos, a expansão 
de seus horizontes culturais, assim como a importância do 
papel do mediador nesse processo.

Nessa discussão frente à imagem de Maria com o pássaro, 
seu amado, apareceram pensamentos mais complexos, a partir 
da busca de sentidos metafóricos e da valorização da expres-
sividade. Observamos a mudança na compreensão acerca do 
objeto estético e isso é o que nos possibilita falar em processo 
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de desenvolvimento cognitivo. Esse processo aconteceu em 
estágios de desenvolvimento qualitativamente diferenciados, 
pois o que favorece o desenvolvimento estético é a exposição, 
a frequência à arte. Ademais, a flexibilidade demonstrada na 
aceitação de plurivocidade de sentidos atribuídos às imagens 
favoreceu o entusiasmo durante as discussões e contribuiu 
para a possível educação estética.

ANÁLISE DA SESSÃO 7 
Tema: Os Formatos da Ficção na TV

Objetivo: Estudar os formatos mais consagrados dentro 
da tradição ficcional da TV brasileira, visando compre-
ender suas diferenças estruturais.

Data: 2.12.09

Nesta sétima sessão, contamos com a participação mais 
intensa dos alunos que, empolgados com o tema, lançaram 
mais questionamentos, contribuindo para o acirramento das 
discussões sobre os diferentes formatos ficcionais da televisão 
brasileira. Diferentemente dos outros temas expostos, em que 
os espectadores, embora atentos ao conteúdo abordado, não 
levantaram nenhuma questão, esse despertou o interesse e 
a curiosidade dos educandos que, durante todo o tempo de 
exposição, formularam variadas perguntas a respeito do con-
teúdo. Diante de tal situação, verificamos uma ampliação no 
entendimento do texto pelos jovens leitores, que apresentavam 
argumentos mais consistentes para explicar seus pontos de 
vista. Com mais confiança, os espectadores fizeram reflexões 
mais abrangentes acerca dos formatos da TV, especialmente 
as telenovelas e minisséries.
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Notamos, portanto, que essa temática foi a mais 
envolvente, propiciando interação entre os interlocutores 
que, com mais fluência, discutiam o assunto, apresentavam 
argumentações precisas e enriquecedoras que lhes deram 
munição e fundamento para suas leituras e interpretações. 
Portanto, contribuíram para o desenvolvimento estético de 
cada um. Evidenciamos, novamente, diferentes leituras com 
a consequente formação de sentidos distintos. Outro aspecto 
que nos chamou a atenção com a abordagem desse tema foi a 
familiaridade que os educandos mostraram quando falavam 
sobre os diferentes formatos ficcionais da televisão, visto 
que sabiam diferenciar as características de um e de outro 
programa, com indicações de certo domínio no que diz respeito 
à especificidade dos produtos ficcionais da TV.

Essa realidade nos leva a crer que essa condição advém 
do tempo que cada leitor dedica a ver televisão. Ou seja, o fato 
de tanto assistir à televisão acaba por possibilitar ao especta-
dor o reconhecimento das características que evidenciam o 
formato dos programas televisivos em seus aspectos técnicos. 
Entretanto, essa condição parecia não garantir que, para ler 
uma imagem, o espectador soubesse usar a imaginação e os 
sentimentos corretamente. Nesse caso, ler uma imagem é mais 
do que apreciar o seu esqueleto aparente, pois ela é construída 
historicamente, em determinado momento e lugar, e quase 
sempre foi pensada e planejada.

Conseguimos também observar que os educandos estive-
ram receptivos e participativos em relação às questões levan-
tadas sobre os formatos televisuais. Descrevendo a experiência 
estética que estavam a vivenciar, demonstravam uma habilidade 
para reagir esteticamente à obra que estava sendo apreciada. 
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Com isso, muitas questões ocorriam naturalmente, quando 
pensavam e refletiam a respeito da arte literária televisual, de 
modo que permaneciam demonstrando interesse em educar-se 
esteticamente, em apurar o gosto e, para isso, entregavam-se 
às particularidades do objeto. Nesse sentido, ter gosto é ter 
capacidade de julgamento sem preconceitos, é deixar que a obra 
siga formando nosso gosto, modificando-o. A partir da leitura 
estética, os alunos vivenciaram a obra televisual, incorporada 
em seu ser de maneira prazerosa e emocionante.

As reflexões ora expostas nos convidaram a apresentar a 
temática sobre os formatos ficcionais da TV, tendo por objetivo 
propiciar aos alunos a compreensão dos diferentes aspectos 
estruturais de cada formato televisivo. Expor esse tema pressupõe 
auxiliar os leitores a interpretar o texto, oferecendo material 
para a reflexão sobre a organização de cada formato ficcional 
produzido em contextos culturais diversos. Assim, para com-
preender tais formatos, precisávamos entender seu conceito, 
pois este traz em si a noção de diferenciação dos programas, 
identificando a forma e o tipo de produção desse produto. É o 
processo pelo qual se submete um programa desde sua concepção 
até sua realização. É o esquema que dá conta da estruturação 
de qualquer programa constituído por uma sequência de atos 
que se organiza a partir de determinados conteúdos.

Após a explicação do que é o formato, apresentamos os 
principais tipos de formatos na TV, sistematizando e carac-
terizando cada um. Os mais utilizados são: unitário, séries, 
telenovela, seriados, minisséries e microsséries. O unitário é o único 
formato que sai do padrão da serialidade, mas, ainda assim, é 
fragmentário, pois, embora exibido de uma única vez, mantém 
os intervalos para os comerciais, característica da linguagem 
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da TV. Esse formato é herdeiro da tradição televisual dos 
primórdios mais ligados ao teatro. Muitos dos programas 
desse tipo são chamados de Casos Especiais. As Séries surgem 
no começo de 1980 configurando uma nova tendência estética 
e mercadológica na Rede Globo de Televisão, com as séries 
Carga Pesada, Malu Mulher e Plantão de Polícia. Esses formatos 
sofreram riscos e enfrentaram grandes obstáculos, porém, 
inovaram no tratamento dos temas, sinalizando uma nova 
produção ficcional na televisão.

Telenovela é o formato mais consagrado da televisão 
brasileira. É o mais complexo devido à sua enorme exten-
são, que comporta 150 capítulos, podendo ser levados ao ar 
de 180 a 200 capítulos. Seu texto parte de um resumo e de 
um argumento que vai sendo escrito ao longo da exibição 
e possui uma estrutura narrativa repetitiva, construída a 
partir de um núcleo central, com vários núcleos secundários 
e divididos em capítulos diários. Os seriados definem-se como 
histórias que começam e terminam no mesmo capítulo, com 
personagens fixos e exibição semanal. O seriado apresenta 
tramas independentes umas das outras e, em cada episódio, 
apresenta funções, cenários e argumentos novos, podendo 
ser acompanhado pelo telespectador sem a necessidade de 
ter assistido ao anterior. Para tanto, o episódio número um 
precisa apresentar satisfatoriamente os personagens e a trama 
maior que darão sentido a cada novo episódio.

A minissérie é considerada o formato mais completo do 
ponto de vista de sua estrutura e o mais denso no universo 
dramatúrgico. Algum roteirista o considera como ponto alto 
da produção ficcional na televisão. Como tal, o formato recorre 
frequentemente à adaptação de obras literárias nacionais 
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consagradas, possui um número menor de capítulos em relação à 
telenovela e é exibida em horário diferenciado, o que pressupõe 
um público mais exigente. É um formato estruturalmente mais 
fechado na televisão e oferece mais condições de elaboração 
que outros formatos da TV. Por essa razão, aproxima-se mais 
do conceito de arte e traz marcas de autoria mais fortes.

A microssérie é uma produção ficcional semelhante à 
minissérie, porém, de menor duração, normalmente varia de 
3 a 10 capítulos. O novo formato apresenta uma característica 
específica que é a pluralidade de linguagens, permitindo a 
intertextualidade. Possui, em sua estrutura, um destacado 
nível de criatividade e complexidade e seus princípios cons-
titutivos são a heterogeneidade e o dialogismo.

Durante a explicação sobre os tipos de formatos, os 
educandos estiveram questionando sobre os aspectos dife-
renciais, apontando algumas peculiaridades dos formatos 
da telenovela e minissérie, para eles os mais conhecidos. 
No entanto, as maiores dúvidas foram quanto ao formato 
microssérie. Questionamentos como o de Roberto: “Professora, 
a diferença entre a mini e a microssérie é apenas o número 
de capítulos?”. A pergunta nos levou a uma resposta objetiva, 
mostrando que, além da duração ser menor, sua característica 
principal é a criatividade e a heterogeneidade.

O que pudemos observar é que a abordagem dos temas 
introdutórios desempenhou uma função primordial na amplia-
ção do conhecimento específico sobre televisão, e os aprendizes 
expressaram, durante as sessões de leitura, a importância dessas 
exposições para o procedimento de uma leitura mais consciente 
e apurada. Eles confessaram que quase nada conheciam sobre 
televisão, que era praticamente a primeira vez que iriam discutir 
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sobre um programa televisivo na escola e que, portanto, a apre-
sentação desse conteúdo ganharia uma significação expressiva. 
Prosseguimos com as atividades de sala de aula, dando início 
à exibição da obra e à leitura do sétimo episódio.

Leit ura
Nessa sessão de leitura, contamos com uma participação 

intensiva dos educandos, que se encontravam em estado de 
alerta movidos pela curiosidade de descobrir como seria a 
condução da trama que, nesse momento apresentava seu 
clímax. Os encontros de Maria com seu amado, o pássaro, 
tornavam-se cada vez mais emocionantes, exigindo, portanto, 
do leitor uma atenção maior. A protagonista, já na idade adulta, 
sente-se seduzida pelo amor de um pássaro que se transforma 
em homem. Essa relação prendia os olhares dos espectadores 
que imaginariamente começavam a idealizar uma decisão 
para o casal romântico representado por Maria e o pássaro.

Percebemos que, diante das cenas que carregavam grande 
carga dramática, os leitores se acomodavam em suas poltronas, 
demonstrando inquietação com as ações dos personagens e 
aguardando o desfecho da história amorosa tecida na trama 
daquele episódio. Envolvidos emocionalmente, torciam pela feli-
cidade de Maria, pobre menina que, atormentada pela maldade 
do Demo, que lhe perseguiu desde o início a ponto de roubar 
sua infância, transformando-a em mulher, experimentava o 
amor puro e misterioso do pássaro que se submeteu a todas as 
dificuldades impostas para ser fiel ao amor que sentia por ela. 
A complexidade que assumiu a trama despertava ainda mais a 
curiosidade dos educandos. Alguns permaneceram imobilizados, 
revelando o nível de identidade com a situação dramatizada.
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Em meio ao silêncio que reinava na sala quando das cenas 
do encontro de Maria e seu amado, pudemos observar que se 
formava uma torcida em prol de um final feliz, reforçando o 
velho clichê do par romântico que, aos poucos, estruturava o 
enredo. À medida que a narrativa crescia, as revelações acon-
teciam gradualmente, a trama estabelecia um envolvimento 
maior com o espectador que não conseguia esconder a emoção 
todas as vezes em que a protagonista se viu em uma situação 
conflituosa. Nesses instantes, o tom da narrativa favorecia 
a introspecção, a interiorização; era como se aquelas cenas 
fizessem uma conexão com suas vidas.

Outro elemento que colaborou para o clima de expecta-
tiva durante a leitura das cenas dos personagens principais, 
Maria e o pássaro, foi a trilha musical, que suscitava dos 
espectadores um envolvimento maior. Essa trilha favorecia 
a situação de reencontro do pai de Maria e sua esposa já fale-
cida. Esse instante configura-se como um momento místico, 
transcendental, que provoca nos observadores expressões 
carregadas de um sentimentalismo. O ambiente assume ares 
de saudosismo, remetendo-os a lembranças da infância de 
muitos daqueles que fixavam seus olhares na tela, como se 
a vida ali representada remetesse a situações semelhantes. 
Encontros e desencontros construídos sob um sentimento 
de pertencimento, de pureza, de ingenuidade, que somente 
criaturas desprovidas de maldade no coração conseguem 
vivenciar com tanta intensidade.

Na sequência, a narrativa assume um ritmo melodioso, 
mostrando o sonho que toma conta dos pensamentos de uma 
menina-moça em busca de si mesma, e que, mesmo sofrendo as 
tentações do mal, resiste em troca da realização do seu sonho 
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de ser feliz. As provocações do Demo lhe perturbam, mas nem 
por isso levaram Maria a deixar de acreditar que o amor é 
capaz de superar qualquer sofrimento, mesmo a certeza da 
perda. Parecia existir uma força motriz que impulsionava a 
personagem em busca da felicidade de conhecer-se e, quando 
essas cenas fortes surgiam, conseguiam levar os espectadores 
a uma catarse.

Diante de cenas tão fortes, os educandos se entregaram 
à contemplação, mostram-se completamente seduzidos pelo 
poder das imagens que representavam o casal feliz da história. 
A trama dá sinais de finalização, a voz da narradora denuncia o 
encerramento do episódio, apontando as previsões do próximo 
capítulo, o que convidava os leitores a permanecerem atentos 
para as ações dramáticas que, como fios no tear, fariam a tes-
situra do último ato. O desfecho da história será apresentado 
e é, portanto, nesse momento, que os espectadores deverão 
ser convocados a firmar os elos reflexivos que foram sendo 
construídos ao longo da leitura do texto televisivo. 

Mediação
Os atores envolvidos no ato comunicativo devem possuir 

um código comum cujo significado deve ser compartilhado. 
Se algum item da informação processada não possui signifi-
cado para qualquer dos interlocutores, a mediação torna-se 
importante e necessária. Nesse sentido, a educação não deve 
ser entendida como um ato comunicativo isolado, uma vez 
que pressupõe o estabelecimento do diálogo permanente 
do professor com seus alunos de forma que as informações 
recebidas possam ser relacionadas com outros conhecimentos 
e novos significados possam ser construídos.
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Pensar em uma aprendizagem significativa supõe o 
rompimento com a ideia de conhecimento linear e encadeado 
que requer pré-requisitos. Para tanto, é preciso que o pro-
fessor se disponha a trocar o papel de mero expositor pelo 
de mediador, aquele que concebe o conhecimento como uma 
rede de significados cujos nós podem ser palavras, imagens, 
símbolos que, relacionados a outros, ampliam as formas de 
articulação de ideias. Essa rede pode, então, ser construída 
a partir do desenvolvimento de habilidades comuns entre as 
áreas de Língua Portuguesa e outras, a partir de atividades 
que envolvam a leitura e a interpretação de diferentes tipos 
de textos, em variadas linguagens, que estimulem a percepção 
de relações, a mobilização de informações, a organização de 
ideias e a argumentação coerente.

Para a construção dessas habilidades, o professor deve 
assumir o papel de mediador, de incentivador, de facilitador da 
aprendizagem, respeitando os ritmos do aprendiz, motivando o 
diálogo e orientando os debates. Nesse sentido, e visando criar 
estratégias de mediação que facilitassem o desenvolvimento 
dessas habilidades para a compreensão do texto televisual Hoje 
é dia de Maria, assumimos o papel de mediador discutindo a 
leitura com os educandos. Desse modo, realizamos não ape-
nas a tarefa de ler para o aluno mas também possibilitamos 
meios para ler com ele, entendido aqui como agente ativo e 
interativo no processo de ler e compreender. Assim, a leitura 
passou a ser enriquecida e, a partir da atividade mediada, 
procuramos contribuir para a formação de um novo leitor, 
crítico, capacitado para agir na relação sujeito e meio social.

Para uma melhor compreensão desse texto, a mediação 
se processou por meio da condução de um leitor mais expe-
riente, que facilitou a leitura. O mediador teve, então, o papel 



A LEITURA DA IMAGEM NA TV

244

de fornecer, pouco a pouco, pistas em relação ao contexto, 
alargando o conhecimento do aprendiz. Nessa perspectiva, 
procuramos dar mais legibilidade ao texto quando os alunos o 
consideraram muito opaco; inferir uma informação implícita 
e questionar seu significado; mostrar a informação explícita; 
estimular a percepção crítica a partir da informação dada; 
criar uma pergunta a ser respondida; a partir de uma per-
gunta, formular um problema relacionado com as experiências 
de vida dos alunos.

No que se refere aos resultados em relação à aplicação 
desses critérios na mediação adotada, atribuímos ao incentivo 
dado à cooperação entre os alunos, bem como à expressão 
oral a articulação dos conhecimentos prévios, lembrando aos 
alunos um trabalho anterior, o que possibilitou a construção 
de uma rede de significados com as palavras bem, mal, sonho, 
realidade, amor, esperança. Desse modo, acreditamos que os 
objetivos foram alcançados.

A mediação na leitura de Hoje é dia de Maria representou 
um momento importante de embate de significações a partir 
da confrontação dos respectivos pontos de vista sobre o vivido. 
A partir desse embate, foi permitido compreender a intrincada 
trama dos interlocutores que contribuíram para a realização do 
processo dialógico travado nas e pelas relações interpessoais. 
Com base nesse processo, estabeleceu-se o jogo dialético entre 
os diferentes modos de perceber e compreender a experiência 
estética, expressões que nasceram do entrelaçamento intenso 
entre o cognitivo e o afetivo e por meio das quais significa-
dos e sentidos foram coletivamente produzidos. Desse modo, 
os educandos se engajaram entusiasticamente no processo, 
entregando-se cada qual a sua experiência de perceber, a partir 
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das imagens, a mensagem contida. Paulatinamente, os relatos 
iam se sucedendo, algumas vezes mediados por um colega, e 
o sentido automaticamente foi se constituindo.

Os espectadores, de agora em diante, passaram a expres-
sar o que seus olhares conseguiram apreender, portanto, via 
um olhar histórico e socialmente construído, que caracterizava 
um modo de ver as coisas a partir de determinada lente, de um 
ângulo específico. A percepção estética é um processo ativo que 
incorpora momentos de experiência emocional, imaginativa 
e operações do pensamento. Amplia-se nas possibilidades 
significativas, expandindo, assim, as fronteiras do perceptível, 
tal como podemos observar pelos diálogos a seguir.

Mediadora: O que têm para me contar sobre o sétimo 

episódio?

Vanessa: Eu sinceramente achei muito estranho a chuva 

de pedras de gelo no sertão, uma mudança muito grande.

Mediadora: Foi em função de que essa mudança aconteceu?

Antonio: Foi o sentimento do demônio (Asmodeu) para 

dificultar o amor de Maria.

Mediadora: O estranhamento de vocês é com o gelo, mas 

isso não aconteceu em vão.

Roberto: Foi para o demônio congelar o amor de Maria, só 

que ela acreditava tanto no amor que venceu. Ele destruiu 

a pedra de gelo que representava a água e o amor de Maria 

o fogo.

Vanessa: O sonho que Maria teve foi tão real que parecia 

que tinha voltado para ficar os dois juntos nessa cena.

(Sessão 7, 2.12.09)
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Por meio desse relato, conseguimos perceber que a 
leitura dessa cena suscitou alguns estranhamentos quanto 
ao uso de pedras de gelo no sertão, metáfora utilizada para 
representar o sentimento maldoso do demônio que desejava 
destruir a relação amorosa de Maria com o pássaro. Contudo, 
os alunos manifestaram abertamente o prazer de vivenciar 
a experiência estética, alguns, como vimos, emitiram opini-
ões consistentes, ressaltando a qualidade artística da obra e 
demonstrando um nível satisfatório de compreensão.

Quando o assunto é a leitura de imagem, esta envolve 
percepção visual, memória e experiências, uma rede ativa de 
descobertas, de ajuntamentos, que configura uma ferramenta 
indispensável para aquisição de conhecimentos destinados à 
emancipação do leitor. É possível notar que a leitora Vanessa 
mostrou dificuldades de entender por que não conseguiu fazer 
uso do mesmo nível de pensamento estético demonstrado pelos 
outros. Sabemos que cada um faz interpretações e julgamen-
tos próprios, porém, atrelados a isso, estão as experiências 
de vida e o conhecimento construído que determinam o 
olhar, o pensar e o criar de cada um. A experiência estética, 
por conseguinte, parece constituir um elemento precioso 
para a maturação e o desenvolvimento estético. Portanto, 
atribuímos à falta de familiaridade com esse tipo de leitura, 
principalmente quando se tratava de metáforas, a razão pela 
qual a leitura se tornou mais complexa.

Assim, o ensino de arte, especificamente de leitura esté-
tica, precisa relacionar os saberes produzidos pela humanidade 
em distintos tempos e espaços com saberes mais próximos e 
cotidianos, de forma que os alunos possam refletir e questio-
nar sobre o conhecimento sistematizado. Nesse sentido, as 
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produções televisuais estão carregadas de valores culturais, 
históricos e sociais; desse modo, precisam ser desveladas no 
cotidiano escolar por meio da leitura, o que trará, sem dúvida, 
uma mudança no repertório cultural dos leitores.

Ademais, visualizamos nessa relação texto-leitor outro 
aspecto que consideramos relevante: o repertório de ordem 
social, cultural e histórica de alguns dos educandos se mostrou 
deficiente e, portanto, determinou a interpretação do texto, o 
que não contribuiu para questionar ou modificar suas expec-
tativas. Dessa maneira, a leitura estética está relacionada à 
capacidade de diálogo desse leitor com as vozes presentes no 
texto. É justamente na deficiência desse diálogo que encon-
tramos a justificativa do estranhamento revelado pela aluna 
Vanessa. Diante dessa perspectiva, como ler a temática do mal 
demoníaco presente nesse episódio? O leitor, de posse dessa 
informação, pode indagar: é possível compreender essa obra 
sem o exercício da releitura e sem buscar a compreensão dos 
conceitos de maldade vigentes na referida obra televisual?

Na situação relatada, conseguimos ver dois momentos: 
o da recepção e o do efeito. O primeiro é condicionado pelo 
texto – os espectadores assimilaram a obra e interpretaram 
cada um ao seu modo – e o segundo é condicionado pelo pró-
prio leitor que, de acordo com seu potencial de sentido, fez a 
interpretação do texto. A esse respeito, Iser (1996) enfatiza a 
complexidade da leitura do texto literário, o qual é composto 
por narradores, personagens, enredo e espaço. Assim, o ponto 
de vista do leitor não é livre, mas construído pela perspectiva 
interna do texto. O autor considera ainda que a leitura é o 
resultado de um diálogo entre o texto e a bagagem cultural 
do leitor, o que, portanto, determina as interpretações.
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A mediação seguiu visando ampliar a concepção de 
leitura estética entre os aprendizes, pois o valor estético 
de um texto é feito tão somente na consciência do leitor. A 
obra é uma provocadora de efeitos, mas ela não traz em si 
um significado fechado, pronto, que é estabelecido durante 
o processo de leitura. Sob esse viés, continuamos investindo 
nas questões relativas às interpretações.

Mediadora: Qual a mensagem principal desse episódio?

Roberto: O amor, pois é ele quem vence o mal. Eu acho, então, 

provável que o Amor é superior ao coisa ruim (Demo), o mal 

que praticava foi desfeito pelo bem praticado por Maria.

Mediadora: O mal foi desfeito em função de quê?

Roberto: Em função do bem que aconteceu.

Mediadora: Perceberam alguma informação nova no texto?

Suely: A cena em que Maria estava com uma chave, com a 

qual abriu e tirou um coração.

Mediadora: O que significa essa chave na história?

Vanessa: A chave do coração do amado de Maria.

Antonio: Não, é o tesouro que a mãe colocou nela antes de 

morrer, porque o tesouro era o amor.

Mediadora: Perceberam muito bem as cenas.

 (Sessão 7, 2.12.09)

Nesse diálogo, percebemos a vontade interpretativa de 
um leitor com a intencionalidade de aproveitar satisfatória e 
prazerosamente o texto lido. Desse modo, demonstrou que se 
sentia como agente do processo de leitura, como se esta fosse 
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uma interpretação de suas próprias experiências de vida. 
Nesse caso, o objeto lido e a mente interpretante fundem-se 
e confundem-se de modo interativo, e as distâncias entre 
ambos são consideravelmente diminuídas, pois o leitor torna-se 
coautor do texto. Assim, o receptor se nutre da capacidade de 
encontrar na obra a resposta para suas angústias. Nessa pers-
pectiva, Jauss (1979) assegura que a leitura como experiência 
estética é libertação de alguma coisa para alguma coisa, pois 
o leitor desprende-se das dificuldades e imposições da vida 
real ao implicar-se no universo do texto, renovando, assim, 
sua percepção de mundo.

Sob essa ótica, podemos dizer que o espectador, ao fazer 
a leitura dessas cenas, mergulhou no mundo da fantasia do pró-
prio texto, ou seja, foi convidado a mergulhar em uma viagem 
ao imaginário, pois a narrativa o incitou a seguir a protagonista 
em suas aventuras e a dar significado aos acontecimentos que 
se seguiram. Nisso, ficou evidente o conflito entre o real e o 
imaginário que essas cenas provocaram. Quando Maria con-
fronta-se com o Demo, enfrenta suas maldades e exibe a chave 
como um símbolo de força dado por sua mãe, que já morrera, e 
diz que sente muita falta dela. Nesse momento, o leitor projetou 
seus desejos e afetos no objeto de fruição. Configurou-se um 
estado de katharsis ou identificação com o conteúdo. Era o 
receptor se projetando no autor, em uma experiência subjetiva. 
Nessa atividade, primeiramente se conquista o leitor para, 
depois, provocar-lhe um choque. Refere-se ao prazer advindo 
da recepção, faz o leitor reagir, manifestando-se a partir do 
choro, do riso, do desprezo, da empatia, da raiva etc. E, por fim, 
causa-lhe um sentimento forte diante da obra. É um processo 
de identificação que transforma o espectador, fazendo com 
que assuma um novo comportamento social.
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Por meio dos relatos apresentados, observamos que o 
espectador deixou transparecer certo contentamento, certa 
euforia, um preenchimento com a leitura que pareceu satis-
fazer às expectativas almejadas. O texto, que vem da cultura 
e não rompe com ela, ao que parece, possibilitava e gerava 
sensações agradáveis de bem-estar e felicidade.

 Por sua vez, a experiência estética apontada por Jauss 
(1979) é visualizada na fala dos leitores pela caracterização do 
efeito provocado após a leitura e as sensações que apareceram, 
tais como: injustiça, perseguição, angústia, pena, empatia, 
amor. Essas impressões traduzem o sentimento que permeou a 
leitura, direcionando a construção do sentido nesse episódio, 
mesmo que, em relação a outros momentos da discussão com 
o grupo, a significação e o sentido atribuídos tenham mudado 
completamente. Os leitores demonstraram, com o relato de 
suas impressões sobre esse texto, que não encontraram muitas 
dificuldades nessa leitura, e tal fator se deve à experiência 
já adquirida com a leitura dos episódios anteriores. Nessa 
direção, o leitor Antonio afirma: “à medida que prosseguimos 
com a leitura das imagens, desenvolvemos as percepções e 
ampliamos nossos horizontes culturais” (Sessão 7, 2.12.09).  

Tal processo respalda a importância da mediação que 
favorece a compreensão e possibilita a troca de impressões 
na busca de sentidos diferenciados, o que converge para uma 
plurissignificação já presente no texto, que era buscada pelos 
receptores que, pelas suas exposições, tentavam demonstrar, 
por meio da estrutura e da materialidade do texto, somadas 
a suas experiências empíricas, a razão de suas impressões. 
Por essa razão, evidenciamos o processo de mediação como 
forma de estimular o gosto pela leitura estética.
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Mediadora: Qual a intenção principal do demônio?

Roberto: Pelo que vi, era prejudicar Maria.

Mediadora: Especificamente fazendo o que?

Roberto: Matar o amado de Maria que estava preso na gaiola.

Mediadora: Além disso, o que aconteceu ainda a Maria com 

a maldição do Demo?

Antonio: Ele tentava confundir Maria, dizendo que seu 

amado estava morto.

Mediadora: Ali era o diabo disfarçado. Mas antes disso qual 

o acontecimento forte que mexeu com Maria?

Vanessa: A morte de seu pai.

Mediadora: Exatamente isso!

 (Sessão 7, 2.12.09)

Temos mais um diálogo regido pelo prazer estético 
buscando estimular o leitor a continuar motivado para a 
compreensão do texto em seu episódio. Nesse diálogo, vemos 
que há uma conexão dos fios narrativos: a maldade do Demo 
continuou a tecer a trama levando o espectador a buscar nas 
marcas textuais o atendimento ou o rompimento de seus 
horizontes de expectativas. O que nos é dado a perceber? O 
leitor se reconheceu no texto e demonstrou, pelas suas expo-
sições, que o resultado dessa atividade lhe ofereceu condições 
de reelaboração e ressignificação do texto, favorecendo a 
ampliação de seu repertório de atuação e imaginação.

Ademais, verificamos que a leitura do texto seguiu acio-
nando no leitor uma série de expectativas que sustentava o 
contato entre ambos. Em função disso, conseguimos ver que o 
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leitor, nessa sessão de leitura, atingia um nível de pensamento 
mais elaborado e consistente quanto à interpretação das imagens.  
Essa percepção nos remete à concepção de Jauss (1979) sobre a 
estética recepcional, quando revela que o ato de ler se desenvolve 
em três etapas que não são necessariamente sucessivas.

A primeira envolve a compreensão do texto, que se 
realiza na leitura dos símbolos icônicos ou gráficos. A segunda 
é o momento em que o leitor, com toda sua bagagem, mergulha 
no texto para interpretá-lo a fim de tirar dele não somente 
o que diz e sugere como também o não dito. É o momento do 
cotejo dialógico entre texto e leitor. Em algum momento, esses 
horizontes – mesmo sendo diferentes – mesclam-se. A terceira 
etapa abarca a percepção das sutilezas lançadas pelo texto e, 
a partir disso, supõe uma mudança diante de si mesmo e do 
texto, de forma que ocorra a perda da ingenuidade diante do 
mundo e advenha uma reconstrução de valores.

Nesse sentido, relacionamos a segunda e a terceira etapa 
ao comportamento do leitor desse texto que, em uma atitude 
investigativa, mergulha no texto para retirar dele o que pode 
oferecer, diferentemente da posição assumida inicialmente, 
quando da leitura dos primeiros episódios. Esse fato vem refe-
rendar a condição de desenvolvimento estético que adquiriu 
o aluno ao longo das sessões de leitura da obra televisual. 
Portanto, devemos compreender que o texto só existe pela e 
na leitura; assim, o leitor torna-se o coautor da obra. É o ser 
que age e produz sentidos; é o ser que compreende lentamente, 
ou não, os sentidos do texto, que preenche os vazios deixados 
pelo texto e, depois, transforma-se, liberta-se, conhece novos 
mundos, ganha experiência e amadurece. 
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O ato de produzir o sentido da obra, compreendendo-a 
– seja na posição de autor, seja na de leitor – relaciona-se 
ao estágio da poiesis. Esse momento, por sua vez, relacio-
na-se à abertura da consciência para o objeto artístico, o 
texto literário, assim como o ato de sentir o efeito estético 
da obra e valorizá-la relaciona-se ao estágio da aisthesis. O 
leitor compreende a recepção prazerosa do objeto estético, 
como uma visão intensificada, sem conceito, ou pelo processo 
de estranhamento, como uma visão renovada. E o ato de se 
transformar, purificar-se, refinando os sentidos, imbrica-se 
ao estágio de katharsis, que corresponde à tarefa de desviar o 
espectador de seus interesses práticos e cotidianos, a fim de 
levá-lo pelo prazer de si no prazer do outro para liberdade 
estética de sua capacidade de julgar. 

À medida que o processo de leitura avançava, observa-
mos que o caminhar de cada um dos componentes, apesar de 
singular, compunha-se, de forma gradativa, de todas as etapas 
e de estágios apreciados por Jauss (1979). Dadas as reflexões 
realizadas, ressaltamos mais uma vez a relevância da mediação 
na prática da leitura televisual. Nessa direção, promovemos 
mais uma discussão acerca do bem e do mal que serviu de fio 
condutor nesse episódio.

Mediadora: O que mais fez o Demo para destruir Maria?

Roberto: No meu ponto de vista, acho que a morte do pai 

de Maria não aconteceu em função do demônio e sim o 

que ele fez, o trajeto longo que percorreu com o objetivo 

de encontrar sua filha. Então, no momento que encontrou 

Maria, uma moça bela, formada, ele se sentiu livre para 

partir. Por isso não estou atribuindo sua morte ao demônio, 

mas considero uma morte natural.
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Vanessa: Mas Maria sentiu a falta do pai, pois em tão pouco 

tempo que o encontrou, Maria acabou perdendo-o. 

Mediadora: Vejo uma diferença de opiniões positiva.

 (Sessão, 7, 2.12.09)

Os leitores continuaram demonstrando motivação, 
acompanhados de um sentimento de euforia, manifestados 
abertamente pelo prazer de vivenciar a interatividade eletrô-
nica. Como podemos ver por meio do diálogo acima, alguns 
emitiram opiniões positivas, revelando uma intensa relação 
com o texto, o que resultou em uma leitura estética mais 
sofisticada. Talvez essa diferença decorra da familiaridade 
adquirida com a linguagem televisual, com os elementos cons-
titutivos de um texto televisivo. É possível que tenhamos, 
nesse momento, outro tipo de recepção, visto que a natureza 
do pensamento estético apresenta diferenças significativas 
do que foi elaborado nas primeiras sessões de leitura.

Com isso, conseguimos enxergar um leitor mais seguro, 
mais familiarizado com as relações entre arte e tecnologia, 
ou melhor dizendo, com a arte tecnológica. À medida que a 
discussão avançava, sentia-se ainda mais coautor da obra, que 
não ganha vida sem a sua ação de atribuir significados. Nesse 
processo, em algumas impressões que elaboraram quanto às 
cenas sobre a morte do pai de Maria, notamos um acréscimo 
de complexidade no pensamento estético, como também nas 
estruturas cognitivas envolvidas. Essa posição aponta para a 
efetivação de um desenvolvimento estético no qual a compe-
tência leitora se estabelece.

Nesse sentido, podemos dizer que o leitor reconstruiu 
e ampliou seu horizonte de expectativa a partir da obra, 
o que se tornou fundamental para a produção de sentido. 
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Essa reconstrução permitiu que pudéssemos compreender 
que o sentido dado pelo leitor estava atrelado ao processo 
histórico que ele trazia na consciência. Dessa forma, por mais 
inovadora que a obra pudesse parecer, sua existência estava 
fundada em aspectos históricos que a precederam, e isso foi 
fundamental para a sua compreensão. Esse processo receptivo 
de leitura implicou a participação ativa do leitor, que esteve 
em permanente contato com manifestações socioculturais no 
tempo e no espaço histórico. Apesar da intensa participação, 
verificamos, a partir desse relato, a presença de pontos de 
vista diferentes, o que significa dizer que, entre o grupo de 
espectadores, alguns apresentavam repertórios culturais mais 
amplos e percepção estática mais desenvolvida.

Assim, aproveitamos para estimular o processo de media-
ção por entendermos que, por meio dele, as discussões se 
tornavam cada vez mais enriquecedoras. À medida que fomos 
avançamos na leitura, a cada sessão, percebemos diferenças no 
modo como cada leitor exercia a interpretação da imagem. Era 
como se ele estivesse vivenciando outra fase da leitura estética, 
que se caracterizava pela transição de um pensamento a outro. 
Ele não mais interpretava de modo concreto as imagens, mas 
de forma abstrata, o que significava o desenvolvimento da 
percepção e o uso de argumentos mais sofisticados.

Mediadora: Como vocês entenderam a cena do pássaro 

carregando o corpo do pai de Maria. O que significou para 

vocês?

Vanessa: Eu entendi que era o Demo.

Roberto: Como a microssérie mostrou ele indo para o para-

íso entendi que o espírito dele subiu, e que ali era uma 

representação.



A LEITURA DA IMAGEM NA TV

256

Mediadora: Era a transcendência da alma?

Roberto: Eu achei que foi isso mesmo.

Mediadora: O que fez Maria depois de tudo?

Roberto: Ela sai. Age em função do que procurava que era 

o seu amado.

Mediadora: Qual a decisão que Maria tomou, lembram?

Marília: Ela tomou a decisão de deixar a companhia de 

teatro mambembe e continuar a procura do amado. Ela 

não desistiu, seguiu em frente, ouvindo a voz do coração.

Mediadora: Percebo que vocês estão mais seguros na leitura.

 (Sessão 7, 2.12.09)

De acordo com os pontos de vista apresentados, vemos 
que o horizonte de expectativas foi o responsável pela reação 
do leitor à obra, pois se encontrava na consciência individual 
como um saber construído socialmente. Nesse sentido, essas 
cenas não chegaram a provocar estranhamento ou ruptura 
desse horizonte, sinalizando que mesmo assim o leitor efetivou 
a leitura estética de forma prazerosa. Verificamos, ainda, 
que o prazer estético envolveu participação e apropriação, 
uma vez que, diante da obra literária, o leitor percebeu sua 
atividade criativa de recepção. 

Conseguimos perceber que o leitor que se relacionava 
de maneira satisfatória com o texto mantinha uma relação 
dialógica com este, visto que os textos literários, devido às 
suas indeterminações, particularizam-se mais pela falta do 
que pela presença. Nesse sentido, os espaços e as lacunas 
existentes na obra exigiram a intervenção do leitor para 
completá-los; ao fazê-lo, o leitor tornou-se coautor. Por essas 
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impressões, observamos um leitor participante, ativo que 
buscava pela imaginação e pela cooperação interpretativa 
atribuir sentido a esse texto.

Em outras palavras, podemos dizer que o texto, ao 
desconstruir o que é familiar, a morte entendida como o fim, 
despertou o leitor para o que lhe é familiar e para as normas 
que estabelecem essa normalidade, fazendo com que, a partir 
da observação e do contraste, ele passasse a ter consciência 
crítica diante do que estava sendo mostrado, como podemos 
observar por meio da interpretação de Roberto quando diz: 
“Como a cena mostrou ele indo para o paraíso, entendi que 
o espírito dele subiu e que era uma representação”. Dessa 
forma, o texto possibilitou que o espectador, por meio da 
leitura, pudesse distanciar-se da realidade, participando das 
experiências de outros.

Essa situação nos remete a uma das principais premissas 
teóricas de Iser (1996), o leitor implícito, entendido como uma 
estrutura textual que oferece “pistas” sobre a conduta da 
leitura. Tal leitor só existe na medida em que o texto determina 
sua existência, e as experiências processadas no ato da leitura 
são transferências das estruturas imanentes ao texto. Por 
não possuir existência real, esse leitor emerge das estruturas 
textuais na medida em que elas reivindicam sua participação, 
antecipando os efeitos previstos sobre o leitor.  

Compreendemos essa relação texto-leitor a partir do 
conceito de perspectividade de Iser (1996), que afirma ser o 
texto “um sistema perspectivístico”, em que os elementos são 
selecionados a partir de estratégias e combinados por meio 
do repertório. Daí advém o fato de o texto oferecer diferen-
tes visões do objeto, conforme vimos em diversos diálogos 
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relatados nesta pesquisa. No fluxo temporal da leitura, o 
passado e o futuro se encontram no momento presente e, por 
meio do ponto de vista em movimento, o texto é transformado 
na consciência do leitor em uma rede de relações que oferece 
a base para as seleções durante o processo de leitura. Sob esse 
viés, as diversas interpretações do texto demonstraram que as 
seleções subjetivas não eram iguais, mas variavam de acordo 
com a compreensão intersubjetiva.

A mediação continuou procurando evidenciar a totali-
dade dos aspectos que estruturavam a obra, fazendo com que 
o leitor percebesse e investisse na construção de significados 
que ele deveria atribuir.

Mediadora: Quando Maria encontra o amado, o que faz?

Roberto: Ela faz o amor dela praticamente ressurgir porque 

tinha morrido.

Mediadora: Como consegue fazer isso?

Roberto: Através do abraço, do calor, do afeto, amor e 

coragem.

Mediadora: O que representou as últimas cenas de Maria 

com o amado neste episódio?

Roberto: A esperança, o amor.

Vanessa: Acho que representou o fim do amor de Maria 

porque ela voltou a ser criança.

Mediadora: Essa retomada de Maria (criança) significou o quê?

Marília: O retorno a casa, o pai, a infância. Isso tudo para 

Maria significou aventura, viagem e mais as experiências 

que ela adquiriu.
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Mediadora: Essas respostas demonstram o crescimento de 

vocês no processo de leitura. Muito bem!

 (Sessão 7, 2.12.09)

Nessa sequência de cenas, que representa o desfecho da 
narrativa desse episódio, vemos um leitor que alternadamente 
movimentou seus pontos de vista, indicando que não existiram 
divergências de perspectivas. Isso ocasionou uma fusão dos 
horizontes de ambos, possibilitando que a leitura se tornasse 
uma comunicação efetiva, um diálogo a partir do qual o leitor 
exerceu sua atividade produtiva, pois o texto o forçou a uma 
tomada de posição. No momento em que essa produtividade 
entrou em jogo, ou melhor, o texto ofereceu a possibilidade de 
exercer sua capacidade, a leitura se tornou um prazer.

Nesse processo, a articulação entre produtividade e 
prazer fez com que os leitores, por meio da leitura, trans-
cendessem as situações cotidianas que os envolvia. Com isso, 
pudemos constatar a euforia que se expressava nas expressões 
faciais que, por sua vez, transmitiam o prazer diante de uma 
obra que lhes possibilitava os estados de poiesis, a condição de 
ressignificação do texto, assim como a aisthesis, pois que as 
imagens provocavam determinadas reações, o que evidenciou 
o ato de sentir o efeito estético provocado pelo texto. Isso nos 
leva a admitir que os leitores, ao elegerem certas cenas, não 
conseguiam ficar indiferentes à mensagem transmitida. A 
recepção, segundo Jauss (1979), provoca envolvimento inte-
lectual, sensorial e emotivo com a obra, e o leitor tende a se 
identificar de tal maneira com a obra que acaba transferindo 
sentidos para sua vida e transformando-os em ação.

Finalmente, a partir do que foi brevemente exposto, 
podemos afirmar que o leitor desse texto não se comportou 
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como um mero reprodutor, como alguém que recebeu de forma 
passível e pronta o que foi apreendido e, sim, como uma pessoa 
que, a partir de seus questionamentos, transformou o objeto 
recebido. Ao longo das sessões de leitura realizadas, percebemos 
que texto e leitor corresponderam a uma troca de experiên-
cias, um intercâmbio produtivo em que um dependia do outro 
para se realizar. Na experiência da leitura, verificamos que 
a expectativa do leitor frente à leitura se reformulava e seus 
valores se transformavam.

Nessa perspectiva, o horizonte desenvolvido pelo texto 
correspondeu ao que o leitor esperava, e isso acabou gerando 
uma empolgação. No entanto, mesmo que a obra suprisse as 
expectativas do leitor, na visão de Iser (1996, p. 154), “ele sempre 
excede toda realização individual da leitura”. No caso da litera-
tura, as imagens vão sendo formadas e essas não correspondem 
necessariamente às que vemos no mundo real. Pelo contrário, 
elas deformam-se na medida em que o texto confirma ou muda 
determinado sentido que damos aos elementos presentes no 
texto. O que queremos salientar é que a forma como ocorreu a 
leitura esteve relacionada diretamente ao ângulo de visão do 
espectador e de seu horizonte de expectativas, o que levou, em 
certos momentos, a posições divergentes na leitura das imagens.

ANÁLISE DA SESSÃO 8
Tema: O que é Leitura?

Objetivo: Ampliar a noção de leitura, compreender o 
ato de ler e entender os aspectos básicos do processo 
de leitura.

Data: 09.12.09
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Na sua oitava sessão de leitura, o texto Hoje é dia de Maria 
consegue despertar ainda mais o interesse dos educandos 
que compareceram quase que em sua totalidade, em uma 
demonstração de que a leitura da imagem havia possibilitado a 
compreensão de que não é só pela linguagem escrita que cons-
truímos conhecimento. As imagens, assim como as palavras, 
ajudam no processo de aprendizagem. Ambas evidenciam a 
curiosidade se transformando em necessidade e esforço para 
alimentar o imaginário, desvendar os segredos do mundo e 
dar a conhecer ao leitor o que lê e como lê. É interessante 
ressaltar que os alunos estiveram, todo o tempo, envolvidos 
com essa leitura, o que para eles se tornava uma maneira 
diferente e atraente de construção do conhecimento. A leitura 
das imagens que circulam nas mídias acaba por se tornar 
um ponto de partida para o desenvolvimento da consciência 
crítica dos aprendizes que futuramente tornar-se-ão cidadãos 
conscientes de seus discursos e não meros reprodutores dos 
discursos alheios.

O que parece é que os alunos normalmente não têm o 
hábito de ler os sentidos projetados pelas imagens. Entretanto, 
nessa experiência, pudemos perceber certo desenvolvimento 
estético, considerando-se a leitura da primeira sessão da obra 
literária em estudo. As imagens falavam com os estudantes 
tanto quanto os textos escritos. Pelo contato com elas, os 
leitores produziam teias, construíam sinapses e as relaciona-
vam a outros subsídios possíveis. Nesse trabalho com o uso do 
vídeo, procuramos apurar a capacidade de leitura da imagem 
dos educandos, produzindo associações entre elementos que 
compunham tais produções, assim como fizemos paralelos com 
outros textos e com as explanações teóricas. E deu resultado? 
Certamente que sim. Os educandos que passaram por essa 
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experiência demonstraram satisfação em ter participado, pois 
descobriram o poder que as imagens possuem de representar 
a realidade, e que, por isso, é de fundamental importância 
que as escolas os preparem para concretizar essa leitura da 
forma mais competente possível.

Em determinados momentos da discussão sobre a signifi-
cação das cenas que compunham as sequências narrativas desse 
episódio, a aluna Vanessa revelou que a maior descoberta desse 
estudo se referia “ao poder que a imagem possui de representar 
a realidade e que para a maioria fica difícil entender que na 
verdade se trata de representação da realidade e não de cópia da 
realidade”.  O grupo, em sua maioria, atribuiu essa dificuldade 
de compreensão do texto televisivo à falta de conhecimento que 
possui quanto ao estudo de outras linguagens que não seja a 
escrita. Em função disso, as escolas apresentam um déficit na 
aprendizagem da leitura da imagem. A esse respeito, completa 
Roberto: “As escolas e os professores, como um todo, ainda se 
baseiam no poder da palavra como meio de explicar o mundo, 
como caminho para formação dos nossos valores”.

Somente conhecendo um pouco da linguagem televisual, 
dizem os espectadores, “é que podemos ver que as imagens têm 
um grande poder de integrar a sociedade, aproximar contexto 
e pessoas e justificar ações humanas”. O grupo de alunos, 
então, considerou de fundamental importância a utilização de 
metodologias de ensino que promovam a sua capacitação em 
ler as imagens, porque, ao saber lê-las, sensibiliza-se para o 
fato de que ele é o destinatário de uma mensagem que, muitas 
vezes, pretende impor-lhe valores, ideias e comportamentos. A 
imagem o domina porque ele não conhece a gramática visual 
e não exercita o pensamento visual para descobrir os sistemas 
visuais da própria visualidade.
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Portanto, partindo dos pressupostos de que o mundo 
está repleto de imagens e de que precisamos compreendê-las, 
realizamos a exposição sobre “O que é Leitura”, possibilitando 
aos aprendizes melhores condições de interpretar o texto Hoje 
é dia de Maria, de atribuir sentido a essa obra. Iniciamos mos-
trando que a leitura é uma atividade complexa, plural, que se 
desenvolve em várias direções, mas que, nem por isso, torna-se 
difícil de praticar. Toda leitura é feita com o funcionamento 
do aparelho visual e de diferentes funções do cérebro.

Dando sequência ao conteúdo, apresentamos os tipos 
de leitura, destacando a leitura linear e a leitura crítica. 
Mostramos que a leitura linear é aquela que segue o desen-
volvimento linear do livro, leitura em que o texto é concebido 
para ser lido sem grandes questionamentos acerca da obra. 
Nela, o leitor desenvolve o quadro geral de compreensão que 
condiciona a leitura – “O horizonte de expectativa”, definido 
por Jauss (1979) como o conhecimento prévio que o leitor possui 
do gênero, da forma e da temática das obras já conhecidas/
lidas. Esse conhecimento é o responsável pela primeira reação 
do leitor à obra.

Com relação à leitura crítica, mostramos que é a prática 
da explicação do texto pormenorizada, cujo objetivo maior é 
conseguir traduzir as ideias contidas na obra e entendê-las 
com clareza, descobrir os interesses que estão nas entrelinhas 
do texto. Envolve avaliações e questionamentos acerca da 
narrativa textual. Enfatizamos, sobretudo, que ler criticamente 
consiste em questionar aquilo que se lê. Significa pensar sobre 
o que o autor deseja que você acredite, refletir se concorda ou 
não com ele e se é capaz de justificar sua decisão. Destacamos 
que, para uma análise crítica de um texto, é essencial perce-
ber a autoridade do autor, o que se refere à credibilidade do 
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autor, à estrutura lógica da argumentação, ou seja, deve-se 
verificar se a cadeia argumentativa é válida e se as evidências 
apresentadas sustentam as afirmações do autor no texto.

Ressaltamos também a importância de observar a lin-
guagem utilizada, procurando entender as motivações do 
autor, as escolhas das palavras e as linguagens específicas 
em meio às alternativas disponíveis. Também observar as 
estratégias utilizadas para conquistar o leitor, procurando 
identificar possibilidades de interpretação que se devam 
exclusivamente à utilização da linguagem emocional. Para 
finalizar a exposição e encerrar o conteúdo programático 
proposto como temas introdutórios, frisamos a relevância 
do entendimento sobre significado e sentido.

Considerando que o significado e o sentido não estão 
colocados nos signos, mas nascem da relação destes com seus 
intérpretes. Mostramos que significado é a compreensão que 
se tem de expressões, palavras e imagens usadas no texto. É 
a referência dada ao entendimento da mensagem contida no 
texto. Quanto ao sentido, explicamos que se trata da capaci-
dade de o leitor entender o direcionamento que deve possuir 
um texto; é a coerência que ele detém. Os textos possuem uma 
organização implícita que sustenta o sentido apreendido no 
momento da leitura.

Ao concluir a exposição do tema, colocamo-nos à dis-
posição dos espectadores para quaisquer dúvidas sobre os 
aspectos abordados. No entanto, nenhuma reação foi esboçada 
pelos educandos que, pela inquietação demonstrada, estavam 
motivados mesmo para assistir ao último episódio da micros-
série e poderem, então, emitir suas impressões sobre todos 
os episódios. A expectativa gerada era a de expressar seus 
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pontos de vista sobre a obra completa, de dizer que, assim 
como as palavras constroem um texto, as formas, as cores, os 
ritmos, a iluminação e os volumes tecem o texto imagético. 
Notamos, portanto, que o interesse estava voltado para a tela 
que apresentaria o episódio de fechamento da obra ficcional 
que narrou a história da pequena Maria.

Leit ura
A fim de atender as expectativas de leitura das cenas que 

finalizavam a difícil trajetória de Maria em busca das franjas 
do mar, exibimos as cenas do oitavo episódio que, como uma 
retrospectiva, mostrava o reencontro da protagonista com seus 
velhos amigos de caminhada. O primeiro a aparecer é o mascate, 
que lhe oferece um espelho. Em seguida, o Asmodeu (demo) 
reaparece e espreita Maria que, voltando no tempo, reencontra 
a chave que sua mãe lhe dera nas águas do rio. À medida que 
as ações se desenvolvem, os espectadores de olhos fixos na tela 
acompanhavam atentamente todo o desenrolar do texto que 
começava a dar os nós nos fios narrativos que construíram essa 
história, com base nos movimentos e na ação humana.

A cada sequência de cenas que se sucediam nesse episó-
dio, os leitores constatavam obstáculos que eram partilhados 
por todos. Estes, tomados pela emoção, torciam claramente 
pelo sucesso de Maria, cuja história, ao mesmo tempo sedutora 
e inusitada, tinha na estética a grande motivação de leitura. 
A obra despertou nos leitores a consciência e estimulou para 
as mudanças na visão de mundo. De imediato, os educandos 
se confrontaram com a mudança no exercício da percepção 
e da expressão da leitura das intersubjetividades, o diálogo 
com a obra, que lhes permitiu produzir sentidos.
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Os leitores consideraram, em suas avaliações, que o grau 
de envolvimento de um texto imagético em contraste com um 
texto escrito era bem mais atraente, pois as sagas narradas 
possuem mais vitalidade e o protagonismo dos personagens e 
suas histórias de vida se tornavam mais sedutores em virtude 
da magia e do encanto da imagem. Além disso, a ação coletiva 
parecia ganhar em sedução quando quem a protagonizava eram 
pessoas comuns, que viviam a luta do dia a dia, como é o caso 
de Hoje é dia de Maria. Nessa direção, descobrir a trama dos 
que não têm voz e reconstituir o diário de bordo da viagem da 
esperança passaram a ser marcos para os leitores dessa obra.

A narrativa procede e Maria, no caminho de volta, reen-
contra outros amigos: os meninos carvoeiros, o mendigo que 
lhe oferece uma moringa d’água, o maltrapilho, o homem de 
olhos tristes. Reaparecem os retirantes, a quem Maria dá a 
moringa d’água, a qual derrama sobre o solo e, como para 
saciar a sede da terra, cai em forma de chuva trazendo alegria 
a esse grupo. Ainda nesse caleidoscópio de imagens, surge o 
pássaro e a imagem de Nossa Senhora, ensinando que a vida 
tem duas etapas: a primeira, a pessoa ganha; e a segunda, 
compromete-se em buscar. Na sequência, a personagem inicia 
uma volta à casa dos pais, com esperança de reencontrar seus 
pai e irmãos, mas o diabo enraivecido evoca os seus outros 
personagens e repentinamente surgem os seis diabos.

O leitor continua encantado com a estética inovadora 
dessa obra que abre inúmeros caminhos para o insight inter-
pretativo. A linguagem utilizada para narrar essa aventura 
humana não tem garantia nas gramáticas televisivas. O texto 
possui um peso considerável na sensibilização de seu especta-
dor, posto que mostra traços culturais de um povo e constrói o 
relato da oralidade popular por meio dessa produção simbólica 
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que oferece caminhos de comunhão e interação social. A esse 
respeito, os espectadores confirmaram a fertilidade dessa obra 
literária como fonte de conhecimento do mundo, enfatizando 
que a reflexão cultural é fértil e estimuladora.

Durante o processo de leitura, percebemos, por diversas 
vezes, em diferentes momentos da narrativa, a temática da 
identidade cultural, em uma demonstração de que a arte é, 
sim, a matéria-prima da informação socialmente significativa. 
O leitor, por seu turno, demonstrava o amor que sentia por 
sua arte e seus artistas e, empolgados, reagiam aos estímulos 
provocados pelo texto. Era claramente visível o prazer que o 
leitor demonstrava diante da obra; as imagens proporciona-
vam uma experiência estética catártica, entendida como um 
circuito que acontece entre o texto e o leitor, de um desejo a 
outro. Ele parte da emoção e a ela retorna, mas, nesse percurso, 
possibilita uma aventura afetiva e intelectual a um só tempo. 

Em uma leitura fácil e atraente, o autor vai levando o 
leitor a viajar com Maria pelas estradas empoeiradas do sertão 
escaldante em busca de um sonho. Durante a caminhada, os 
dois, leitor e Maria, vão encontrando pessoas e situações que 
lhes fazem refletir sobre suas próprias vidas. Maria encontra 
o amor em pleno sertão. Entre o sorriso e o silêncio, ela enten-
deu que o amor era a parte mais importante e mais sábia da 
linguagem do mundo e que todas as pessoas seriam capazes 
de entender em seus corações. Analisando de forma simples, 
se o texto mantinha sintonia com o leitor, se tocou em sua 
mente e em seu coração, independentemente do tempo em 
que ele vive e da cultura em que está inserido, é porque houve 
comunicação e, consequentemente, katharsis entre o texto e o 
leitor. É no plano da katharsis que ocorre a identificação que 
levou o espectador não apenas a sentir o prazer mas ainda a 
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ser motivado a agir, a refletir sobre suas ideias e adotar novas 
posturas, completando o ciclo da comunicação. Nesse contexto 
de experiência estética em liberdade para cada receptor, o qual 
pode sentir o prazer estético individualmente, é que ocorre 
a katharsis do prazer pela leitura.

Diante do exposto, cabe ainda colocar que, embora os 
meios de comunicação passem a ideia de que é naturalmente 
fácil ler uma imagem, a leitura realizada por alunos com conhe-
cimentos precários dos códigos de construção da imagem foi de 
caráter mais emotivo que cognitivo. Isso porque a sensibilidade 
estética não é um atributo inato ao sujeito, e nem o senso 
estético é uma qualidade natural ao objeto. Consequentemente, 
a formação dos sentidos humanos configura-se como uma das 
principais tarefas da escola, porque percebemos que a maioria 
dos educandos não conseguiu compreender e interpretar os 
significados das imagens para além do que se apresentava de 
imediato.  A experiência de leitura do texto Hoje é dia de Maria 
em sala de aula nos levou a destacar essa preocupação, justa-
mente porque verificamos certa dificuldade na compreensão 
e na interpretação da imagem. No início das sessões, a leitura 
estava mais relacionada ao concreto que ao abstrato, revelando 
uma limitação quanto ao conhecimento prévio dos leitores.

Mediação
Com o fim da exibição da microssérie, os aprendizes 

se mostraram interessados em dar início à etapa seguinte, o 
processo de mediação que, notadamente nesse episódio, reves-
tiu-se de uma atenção especial por parte dos interlocutores, 
que aguardavam com grande expectativa para efetuarem a 
leitura completa da obra. Entretanto, chamamos a atenção 
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para o importante papel da leitura naquele momento, porque 
era fundamental compreender as imagens não só pela con-
templação mas também por meio de uma visão crítica a fim 
de que se tornassem indivíduos com olhar crítico em relação 
ao mundo. A mediação entrou como um processo diferenciado, 
que teve como finalidade principal convocar os sentidos dos 
educandos a fim de tornarem-se habilitados para realizar a 
leitura televisual. 

Mediadora: Que história foi contada?

Antonio: O que eu percebi bastante é a ideia de que o que 

você planta, no final, pode ser rápido ou demorar, você vai 

colher, se plantar bem colhe bem, se mal, colherá o mal.

Suely: O que a história nos passou foi nunca devemos desistir 

dos nossos sonhos, perseverar, sempre buscar.

Natália: O mais bonito de tudo foi a humildade de Maria.

Roberto: É a força de vontade de Maria, pois sempre no tra-

jeto dela buscou o bem, deteve o mal, fez amizades, foi justa. 

Suely: É tanto que no final ela foi encontrando com pessoas 

que realmente ajudaram ela a realizar seu sonho.

Mediadora: Uma boa percepção da narrativa.

 (Sessão 8, 9.12.09)

Para analisar o diálogo construído a partir dos ques-
tionamentos que formulamos aos educandos, temos de ini-
cialmente destacar o grande diferencial que operou marcas 
significativas nessas impressões acerca da obra televisual 
Hoje é dia de Maria. Visualizamos um avanço interpretativo 
do leitor, que passou de um nível passivo-contemplativo a 
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um nível crítico quando problematizava o evento, as ações 
das personagens e destacava com segurança as sequências 
mais relevantes na organização do texto. O que percebemos 
é que as opiniões se completavam, em uma troca de saberes 
que apontava para um mesmo sentido. Na experimentação 
dessa leitura, conseguimos enxergar a presença de um leitor 
com capacidade de usar algumas estratégias leitoras que lhe 
permitissem compreender e interpretar de forma crítica a 
avalanche de imagens à qual estiveram expostos.

Notamos que o leitor participava da discussão de forma 
prazerosa, não simplesmente lendo, mas comentando as cenas 
como receptor ativo, atuante e confiante, mas ao mesmo tempo 
preocupado com a produção de sentido. Era transparente o 
movimento de compreensão de que, na atualidade, o texto 
escrito não é o único a transmitir mensagens, pois as imagens 
também refletem inúmeras ideias e conceitos. Portanto, não é 
conveniente pensá-las como meras ilustrações; pensar assim 
se torna um engano grotesco, pois tais elementos visuais estão 
carregados de informações sobre a cultura e o mundo em que 
vivemos. Normalmente quando pensamos em texto associamos a 
um amontoado de palavras e nunca de imagens e, por essa razão, 
consideramos de suma importância o ensino de leitura da ima-
gem para levar o aluno a perceber essa forma de representação.

Nesses relatos, temos a expressão máxima do que pode 
ser extraído do texto e, conforme vimos, o repertório cultural 
ainda aparece como instrumento limitante para uma inter-
pretação de maior poder significativo. Sob essa ótica, Jauss 
(1979) define seu leitor a partir de dois pontos pertinentes, a 
saber: o horizonte de expectativa e a emancipação, que seria, 
justamente, uma nova perspectiva da realidade que amplia 
seu campo de percepção, isto é, a ampliação do horizonte de 
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expectativas. O autor enfatiza que os conhecimentos prévios 
do leitor sempre devem ser levados em consideração. Dessa 
forma, podemos concluir que a obra pode atender, romper e 
ampliar ou não as expectativas dos leitores.

Seguindo esse raciocínio, não vimos, em nenhuma fala 
do diálogo acima, o rompimento desse horizonte. Porém, em 
se tratando das considerações sobre a obra completa, enxer-
gamos uma ampliação do horizonte do leitor, que avançou na 
compreensão e na interpretação da obra literária, conforme 
os relatos ao longo das análises. O leitor possuía um horizonte 
que o limitava, mas que vai transformando-se, continuamente, 
abrindo-se. Esse horizonte é o do mundo, de sua vida, com tudo 
que o povoa: vivências pessoais, sócio-históricas, religiosas, 
estéticas, ideológicas, que orientam ou explicam tais leituras. 
O que observamos é que, nesse caso, o texto, em determinadas 
sessões, confirmava e, em outras, perturbava esse horizonte.

A dificuldade de leitura para além dos códigos linguís-
ticos dos educandos é o motivo que nos leva a acreditar que o 
processo de mediação continua sendo uma ferramenta eficaz 
na formação leitora dos aprendizes no contexto escolar. Desse 
modo, insistimos com esse processo, visando, sobretudo, for-
mar os alunos na leitura crítica da mídia televisiva para que os 
conteúdos sejam adequadamente interpretados e devidamente 
relativizados na construção do conhecimento. Nesse sentido, 
estivemos todo o tempo da pesquisa esclarecendo-os de que 
a mídia nunca é apenas um testemunho da realidade, como 
se ouve com frequência.

Mediadora: Estamos falando de leitura, então pergunto: 

essa leitura possibilitou alguma mudança de pensamento, 

de percepção de mundo para vocês?
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Daniela: Sim. Teve coisas que mudaram de quando assisti 

a microssérie. Na primeira vez, só consegui observar o que 

me interessava e agora não, eu observo muito mais detalhes.

Suely: Outra coisa que contribuiu muito foi na interpre-

tação, eu particularmente tinha uma dificuldade imensa 

de interpretar muita coisa e esse texto me ensinou muito, 

inclusive eu comentei com uma colega que era um texto que 

nos incentivou a interpretar.

Mediadora: Por isso, é importante fazer boas escolhas para 

a leitura.

Lúcia: É o máximo agente despertar para ver as coisas de 

forma mais crítica, porque antes eu fazia uma leitura ino-

cente e agora a senhora despertou em nós o interesse de 

prestar atenção nos detalhes, observando porque essa som-

bra está aparecendo, a iluminação está mais intensa ou não. 

Quando passou na televisão e eu assisti pela primeira vez, 

não entendi nada e agora já mudou totalmente. Realmente, 

como a senhora disse, cada um tem uma interpretação 

diferente. Na cena do espelho, o colega entendeu de um jeito 

e eu de outro. Eu acho que como ele estava representando o 

mal, só colhia coisas ruins, então ele lançava uma maldição 

para Maria e ela com o espelho remetia de volta. Ele recebia 

o que enviava para ela.

Mediadora: Vocês revelaram um olhar muito apurado, 

parabéns!

(Sessão 8, 9.12.09)

Aprender sobre o mundo editado pela mídia, a ler além 
das aparências, a compreender a polifonia presente nos enun-
ciados da narrativa ficcional televisiva não é tarefa fácil, como 
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vimos no relato acima. Porém, é pela experiência estética 
fundamentada na teoria da estética da recepção e do efeito 
que os educandos atestaram que os resultados culminaram 
no desenvolvimento de formas autônomas de perceber a reali-
dade, de discernir sobre a construção narrativa ficcional e os 
múltiplos sentidos atribuídos pelos seus diferentes agentes. Ao 
longo das sessões de leitura, conseguimos visualizar a evolução 
dos espectadores, que passaram a perceber-se como agentes 
midiáticos e não como receptores passivos de conteúdos.

Reconhecer essa realidade significa que estivemos viven-
ciando uma experiência estética prazerosa e enriquecedora do 
ponto de vista do aprendizado, o que só nos levou a reforçar 
que a mídia representa um campo autônomo de conhecimento 
que deva ser estudado e ensinado aos jovens da mesma forma 
com que estudamos e ensinamos outras disciplinas. Ademais, 
a integração da mídia à escola tem necessariamente de ser 
realizada, a nosso ver, em dois níveis, quais sejam: enquanto 
objeto de estudo, fornecendo aos adolescentes os meios de 
dominar esta linguagem; e enquanto instrumento pedagógico, 
fornecendo aos educadores suportes eficazes para a melhoria 
da qualidade do ensino. A formação crítica de leitores não 
se dá pela leitura única de um veículo, mas justamente pela 
comparação entre eles. O grande desafio reside, no entanto, 
na discussão pedagógica, na mediação sobre a utilização das 
estruturas narrativas como modelo de textos a ser seguido, 
em alternância aos textos literários.

Em relação à apreensão da informação para sua trans-
formação em conhecimento crítico e transformador, esta 
passa, necessariamente, pela leitura do mundo, e sabemos 
que a escola é um agente fundamental, mas não único. Não 
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podemos, portanto, abrir mão de estudar e discutir, na sala 
de aula, o fenômeno da mídia, especialmente a televisão, mas 
partir dela para a compreensão do mundo. Assim, será possível 
a construção do conhecimento, a transformação do educando 
em sujeito de sua própria história.

No que se seguiu, foi possível verificar o interesse do 
grupo pela discussão, a relação que os educandos estabele-
ceram com os espaços vazios do texto e de que maneira eles 
foram capazes de preenchê-los, cumprindo seu papel no jogo 
ficcional. Vimos que o envolvimento dos alunos na leitura 
também oportunizou a reflexão acerca da realidade, abrindo 
espaço para que expusessem suas visões de mundo a partir 
da interação com o texto.

Esse diálogo propiciou verificar o modo como cada espec-
tador articulou os elementos constituintes do texto televisual 
com vistas à atribuição de sentidos, não se limitando, portanto, 
a uma resposta única e fechada, pois cada leitor, como ficou 
demonstrado, visualizou a seu modo as perspectivas textuais, 
percebendo nelas questões e soluções distintas. Podemos ver 
que o ato de ler teve uma repercussão que excedeu os limites 
do texto, desencadeando um processo de transformação na 
subjetividade dos leitores. Porém, cabe lembrar que a leitura 
estética nos moldes propostos pela estética da recepção só tem 
lugar se a literatura for concebida como constitutiva da expe-
riência humana, capaz de produzir transformações na própria 
identidade do indivíduo, que passa a se reconhecer como leitor.

A experiência de mediação realizada confirma que, em 
função dos resultados obtidos até agora, o processo precisava 
ser continuado para permitir que o leitor pudesse não só 
visualizar a concretização das virtualidades da obra como 
ainda manter um diálogo intenso com o texto.
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Mediadora: O que vocês entenderam da cena do espelho?

Laura: Uma proteção para Maria. Quando o rapaz entregou 

o espelho ele ficou na ansiedade para abrir o pacote, mas, ele 

disse para abrir somente quando o coração dela mandasse. 

Então, no momento que Maria abriu o espelho e viu, seu 

coração avisou pra ela que era uma proteção.

Daniela: Porque ela viu o amor dela. Eu não tinha enten-

dido ainda como era aquele Amor. Agora entendi que desde 

criança que eles se viam. Só que esse amor foi amaldiçoado 

pelo diabo. Aí o espelho era como um tipo de amuleto para 

Maria se livrar do mal.

Mediador: Reafirmam o entendimento do texto. 

(Sessão 8, 9.12.09)

Como podemos ver, a continuidade dos relatos nos mos-
tra que o leitor manteve um intenso diálogo com o texto, 
atestando que sua compreensão se deu, em muito, por essa 
relação ter como princípio a interação, pois sabemos que 
não é o leitor nem o texto que provocam significados inde-
pendentemente, mas a inter-relação dos dois. O texto não se 
apresenta como sistema preciso, e seus vazios, aquilo que não 
diz, são o lugar dado à ocupação do leitor. Tanto um como o 
outro se mostram incompletos. No passeio pelo texto, o leitor 
reconheceu de algum modo as perspectivas textuais. Como 
exemplo, podemos citar a cena do espelho, que no texto se 
apresentou como uma proteção, logo entendida pelo leitor 
como sendo um tipo de amuleto para Maria.

Na intenção de entendermos melhor essa relação dialógica 
texto-leitor, é preciso dizer que, mais que outros, o texto ficcio-
nal não é pleno em si, pois carrega lacunas que implicam uma 
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projeção do leitor. E, mais ainda, que as brechas que promovem 
um diálogo com o leitor de verdade constroem uma represen-
tação deste, ao que Iser (1979) chama de “leitor implícito”, que 
se sabe impreciso, incompleto, apenas textual, exatamente 
para gerar sensações e sentimentos surpreendentes no leitor, 
levando-o a aproximar-se mais e mais da obra. A leitura surge, 
então, como uma atividade comandada, sim, pelo texto.

Torna-se evidente, nesse relato, o quanto a leitura de uma 
imagem é norteada por modelos sociais, ideais e padrões. O que 
foi visto para além da imagem objetiva que foi projetada foram as 
projeções subjetivas das pessoas, que, no caso, aproximavam-se 
entre si, eram compatíveis. Não eram visões pessoais e, sim, este-
reótipos compartilhados culturalmente. É visto o que a cultura 
ensinou a ver. Assim, os leitores viram o que as representações 
de mundo os fizeram ver. No entanto, com a cena do espelho, 
as leituras foram as mais variadas, por essa razão, mal, proteção, 
amor, amuleto foram algumas das palavras colocadas, sendo todas 
coerentes com a imagem. O espelho nas mãos de Maria parecia 
luz refletida, evocando sensação de proteção, amor e afeto. 
Porém, também é fácil associar luz com imagem, identificar que 
se trata de algo representado. A imagem, nesse caso, não era de 
leitura simples e direta, pois que era permeável aos devaneios 
da imaginação, livre da tirania do “visto-já-sabido”.

Entendemos, portanto, que, nesse processo, foi possível a 
visualização do avanço nas capacidades interpretativa e crítica 
dos educandos, que ultrapassaram uma leitura de senso comum, 
conseguindo avaliar de forma mais precisa o texto ao relacio-
narem de forma crítica o conjunto dos episódios apresentados, 
apontando o que consideraram como falhas e adequações na 
utilização dos elementos constituintes da imagem. Desse modo, 
a criticidade dos alunos progrediu mediante as reflexões que 
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foram sendo aprofundadas. Os pesquisados passaram a elaborar 
melhor as imagens por serem mediados pela intervenção da 
pesquisadora. O que vimos nos relatos sobre esse episódio 
permite-nos afirmar que os aprendizes aprimoraram a leitura 
da imagem, demonstrada pela qualificação das análises ao 
decorrer dos episódios. A leitura estética concentrou o que está 
no objeto e no sujeito, na imagem e no leitor.

Seguimos com o propósito de dar andamento ao processo 
de mediação cuja utilização se mostrou importante para a 
expansão compreensiva da obra televisual em estudo.

Mediadora: Estamos falando da figura do Demo que refletia 

uma imagem negativa de si mesmo. E Maria usava o espelho 

para se defender dele. 

Daniela: Professora, eu tenho um exemplo básico. Na minha 

casa tinha um espelho pequeno, porque eu era muito fofinha 

e eu só olhava o meu rosto. Agora tenho um espelho grande 

porque emagreci e posso me ver por inteiro.

Roberto: Mais eu acho que podemos contrariar o espelho, 

porque ele só mostra sua imagem física, mas quem faz sua 

imagem é você, como se apresenta, entra, sai. Por mais 

que você seja feio, magro, descabelado, fofinho é você que 

constrói sua própria imagem, independente de qualquer 

espelho que tenha em sua casa ou na rua.

Antonio: Talvez por isso Maria fosse tão bonita, ela tinha 

carisma, fazia o bem, protegia os amigos, como fez com José 

Cangaia, mostrando a ele que o Demo tinha roubado algo 

muito valioso dele, ela usou o sentimento que é o que pode 

mudar a nossa imagem também.

(Sessão 8, 9.12.09)
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Ao manifestar seu ponto de vista, a leitora Daniela 
deixou clara a presença de uma situação de identificação, 
suscitando que a relação dialética entre texto e leitor acon-
teceu de maneira plena. Esse fato nos levou a postular que 
essas impressões sofreram interferências provenientes do 
efeito estético. Não podemos negar a reverberação do efeito, 
pois seria como negar a ação do imaginário nesse percurso. 
Segundo Jauss (1979), a estética da recepção comporta dois 
momentos: o da recepção e o do efeito. O primeiro condicionado 
pelo texto; e o segundo, pelo próprio destinatário, de acordo 
com seu potencial de sentido. Com isso, o sentido se realiza 
na junção desses dois momentos.

Entendemos, portanto, que o texto estimula os atos que 
originam sua compreensão. Sendo assim, para que ocorra 
o evento comunicativo, o leitor precisa decifrar os códigos 
empregados na construção do texto, uma vez que o processo 
de leitura contempla a relação dinâmica existente entre texto e 
leitor. Por esse motivo, Iser (1996, p. 97) afirma que, “sendo uma 
atividade guiada pelo texto, à leitura acopla o processamento do 
texto com o leitor, este, por sua vez, é afetado por tal processo”. 
Tal relação recíproca é chamada de interação.  A relação entre 
texto e leitor “precisa ser de certa maneira guiada, pois o leitor 
está aquém do texto” (ISER, 1996, p. 172). Para que isso ocorra, 
o texto é composto de estratégias que regem sua organização 
estrutural, que sugerem ao leitor quais as possíveis trilhas a 
ser tomadas naquela leitura. Assim, segundo Iser (1996, p. 152), 
“as estratégias regulam no texto a organização dos elementos 
do repertório e asseguram as condições de recepção”.

Constatamos que o trecho analisado possui, marcada-
mente, a valorização do sensorial, tendo como destaque o 
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recurso da plasticidade poética. Isso se evidencia quando Maria, 
de posse do espelho, passa a ver seu amado, revivendo seu sonho 
de felicidade. As imagens, nesse caso, são construídas pela 
descrição de várias cenas, sendo compostas por movimentos 
e ritmos, o que facilita, em muito, o estímulo à imaginação 
do leitor. Com isso, percebemos que a valorização do aspecto 
sensorial, a plasticidade e a forte carga sugestiva ao leitor, 
constantes nesse episódio, são construídas por estratégias 
textuais possuidoras de uma organização estrutural preesta-
belecida pelo autor, as quais norteiam o leitor em sua leitura.

Sendo assim, após a realização da interação entre texto e 
leitor, o conceito de efeito estético se configura. O leitor não é 
mais o mesmo, visto que suas experiências anteriores à leitura 
foram alteradas de uma forma ou de outra, modificando-o em 
algum aspecto. Desse modo, podemos afirmar que o efeito 
estético só existe após a concretização da leitura, pois esse 
prazer pertence ao leitor, uma vez que é de caráter subjetivo. 
Entendemos, ainda, que a obra que surge não se apresenta 
como novidade, em um espaço vazio. O leitor esteve atento 
aos avisos, aos códigos, aos sinais visíveis e invisíveis e às 
indicações implícitas, despertando a lembrança do já lido, 
que o conduziu a certa postura emocional, antecipando a 
compreensão e direcionando a subjetividade da interpretação.

Seguimos com a mediação, evidenciando sua importân-
cia na leitura desse episódio e do texto em sua totalidade. Para 
tanto, a discussão e a reflexão contribuíram efetivamente na 
emancipação do leitor.

Mediadora: O que foi a história de Hoje é dia de Maria, 

realidade ou sonho?
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Renato: Foi um sonho.

Mediadora: Por que um sonho?

Daniela: Eu não acredito que tenha sido um sonho porque 

depois reapareceu os sete personagens que tinham prejudi-

cado Maria. Ela tinha adquirido um espelho e conseguido se 

livrar deles. Eu acho que ela passou por aquilo tudo.

Lúcia: Eu acho que não é isso. Era um sonho, pois se duas 

pessoas morreram não tinham como ressuscitar. Como o 

pai de Maria mesmo disse, nem tudo que agente imagina 

é real. Como ela é criança imagina uma coisa que o adulto 

pode dizer que é um sonho, mas para a criança aquilo é real.

Mediadora: Os olhares diferenciados podem revelar algo. 

Prestem atenção! 

(Sessão 8, 9.12.09)

Exatamente nesse trecho de leitura da obra, vimos o 
quanto as impressões dos espectadores se mostraram diver-
gentes e como cada leitor atribuiu um sentido diferenciado à 
sequência acima. Ao analisar as ações dramáticas de Maria, 
os leitores perceberam que seu objetivo na narrativa era rea-
lizar seu sonho: alcançar as franjas do mar. No entanto, Maria 
oferece ao espectador a oportunidade de entrar em contato 
com a produção literária em série e de reviver na jornada 
dela, carregada de simbolismo, as raízes mais profundas do 
imaginário popular. Por ser uma obra de dramaturgia, exige um 
exercício intelectual e de imaginação que demanda diferentes 
modalidades de recepção. 

Em relação ao trabalho realizado pelos educandos, 
estes refletiram sobre essa experiência e o resultado nos 



ADRIANO LOPES GOMES

MIRIAN MOEMA FILGUEIRA PINHEIRO

281

mostrou sentidos diferenciados, o que nos leva a concluir que 
as interpretações estiveram vinculadas à imaginação. Para 
alguns, não passou de uma viagem, em um só tempo poética 
e trágica, da inocência de uma menina rumo à maturidade e 
às descobertas da vida moderna. Sua mensagem é o esforço 
humano para manter vivos o amor e a esperança, apesar de 
tudo. Para outros, não foi um sonho e, sim, realidade. Ao que 
tudo indica, a argumentação para tal compreensão encontra 
base na identificação do leitor com os personagens criados ao 
longo da narrativa, os quais foram entendidos como portadores 
dos elementos da dura realidade, mostrados nos contos, nos 
folguedos, nas cantigas, nos cangaceiros e nas vítimas do 
trabalho infantil nas carvoarias. Para alguns, esses recursos 
serviram para ilustrar o quanto a trama narrativa esteve 
relacionada com o ato de caminhar da personagem. Nesse 
sentido, narrar e caminhar parecem ser correlatos. Com isso, 
advém a confusão entre ser sonho ou realidade.

Percebemos, nesse caso específico, que a ausência de 
um conhecimento prévio e de repertório cultural de alguns 
alunos contribuiu para a dificuldade do entendimento correto 
de algumas sequências desse episódio. Eles não consegui-
ram visualizar que se tratava de uma criação ficcional para 
promover o resgate da cultura popular, e que, portanto, era 
detentora de um repertório pensado especificamente para 
TV, considerando aspectos próprios do meio, em uma perfeita 
síntese do popular e do erudito, do simples e do sofisticado, 
da inovação de linguagem e da acessibilidade a um público 
mais amplo. A história exigiu o envolvimento reflexivo do 
leitor a fim de que pudesse recriar uma história que estava 
recoberta sob a narrativa, sempre sugerindo novos e inusitados 
sentidos a cada nova releitura.
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É importante ressaltar que a mediação continuava 
norteando o nosso caminhar investigativo em busca de esta-
belecermos um diálogo que aproximasse cada vez mais o 
texto e o leitor.

Mediadora: O que deseja Maria no trajeto que fez?

Renato: Ser feliz. Encontrar o sossego, a paz e a felicidade 

que não tinha.

Mediadora: O que representou essa caminhada para Maria?

Vanessa: Conhecimento, autoconhecimento, ela se vendo 

o tempo todo.

Mediadora: As opiniões expressam um bom nível de 

aprendizado.

(Sessão 8, 9.12.09)

Nessa discussão, o leitor é instigado a expressar seu 
ponto de vista sobre a obra como um todo, a refletir acerca 
da narrativa que, em seus oito episódios, vem descrevendo o 
caminhar errante da personagem, bem como sobre a narrativa 
que, aliada ao processo de apropriação de vários textos por 
meio de um conto matriz, deu origem a diferentes interpre-
tações, conforme vimos ao longo desta análise. 

A história de Maria é um misto de histórias; o deslocar 
da menina é feito por vários caminhos que se bifurcam. São 
histórias dentro de histórias, cada uma acessada não no seu 
todo, mas por meio de um pixel narrativo. Essa estruturalidade 
que construiu uma narrativa tecida de fragmentos permitiu 
mais integração entre a mensagem e a recepção, levando o 
leitor a uma experiência estética em que as atividades da 
poesis, aisthesis e katharsis compuseram o prazer estético do 



ADRIANO LOPES GOMES

MIRIAN MOEMA FILGUEIRA PINHEIRO

283

espectador. O espectador esteve diante de um texto em que 
a história dos episódios tecia a trama central.

Além disso, a trama poética propôs ao espectador 
recuperar as tradições mais antigas da miscigenação cultu-
ral, valorizando a diversidade das manifestações artísticas 
populares. A narrativa não se enquadra em uma identifi-
cação nacionalista ou regionalista, uma vez que faz alusão 
a contos populares brasileiros, ou seja, Hoje é dia de Maria 
reúne visualmente e acusticamente o universal e o local da 
cultura em sua multiplicidade. A linguagem, nessa narrativa, 
é permeada de metáforas e extremamente poética. A presença 
desses elementos configura a utilização, na microssérie, de 
dimensões que se encontram em relação de combinação e 
confrontação: linguagem verbal (literária) e imagem, som 
e movimento (televisiva). É um texto televisivo que se vale 
de uma linguagem que não se revela por inteiro em uma 
primeira exibição, uma vez que é pontuada por dialetos que 
definem a especificidade do campo semântico dos sertões 
do interior do Brasil.

Ao expressar suas opiniões acerca da experiência esté-
tica que vivenciaram, os educandos demonstraram um bom 
nível de aprendizado construído ao longo das sessões de leitura 
que realizamos. A jornada da personagem Maria em busca 
das franjas do mar tinha como finalidade o encontro consigo 
mesma, a busca de seu sonho, da felicidade, da esperança e do 
amor. Sabemos, pois, que a intertextualidade apresentou-se 
como desafio entre o texto e o leitor que, por seu turno, 
solicita a descoberta de seu segredo dialógico. Mesmo assim, 
o leitor foi capaz de reconhecer a constituição intertextual 
de Hoje é dia de Maria.
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Ainda valorizando a importância do processo de media-
ção desenvolvido ao longo das oito sessões de análise, elabora-
mos um questionamento final que consideramos valoroso por 
demonstrar o que esse processo representou na aprendizagem 
dos educandos.

Mediadora: As sessões de leitura realizadas acrescentaram 

alguma coisa para vocês?

Antonio: Com certeza. Aprendi como ler imagem, como 

perceber o texto em detalhes e, sobretudo, entender o texto. 

Daniela: Eu aprendi bastante. É como se diz: não julgue o 

livro pela capa. Eu vi pela primeira vez essa microssérie e 

disse: Não gostei, isso não presta. Agora adorei! Tenho outra 

visão, agora aprendi como entender a imagem.

Vanessa: Agora com essa explicação todinha que tivemos, 

é que entendi o texto.

Lúcia: Com essas explicações sobre televisão e sua linguagem 

que a senhora dava antes da exibição, os temas introdutórios 

e que agente não conhecia, ajudou na minha compreensão 

do texto televisivo. Foi muito rico e gratificante para nós.

 (Sessão 8, 9.12.09)



POR UMA PEDAGOGIA DA 
LEITURA DA IMAGEM

Este trabalho nos apontou diversos caminhos que nos levaram 
a entender a relação entre a televisão e a literatura no contexto 
escolar. Destacaremos algumas das considerações que julgamos 
relevantes ao longo do percurso investigativo. Foi da necessidade 
de “ler” as imagens que elaboramos estas considerações.

A obra televisiva levou o grupo a interagir e dialogar com 
as imagens, as quais geraram diferentes tipos de interpretações 
e discursos. O pesquisador e os participantes foram repensando 
e redescobrindo significados. O trabalho de interpretação da 
imagem pressupôs uma relação com a cultura, com o social, 
com o histórico e com a formação social do homem.

Nesta pesquisa, o pensamento do aluno foi enfocado 
como um todo, não importando a fonte de suas respostas, se 
fruto de reflexão original, se influenciado pelo conhecimento 
construído ou se engendradas nos seus contextos sociocultu-
rais. Isso porque o interesse era identificar as peculiaridades 
na construção do sentido da obra televisiva, oportunizada pelas 
interações do aluno com o objeto do conhecimento – a imagem. 
As respostas, assim como as indagações dos educandos, foram 
consideradas como elementos de análise.
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A abordagem utilizada permitiu aos alunos a explica-
ção de seus pensamentos, sem cerceamentos, e serviu de fio 
condutor, proporcionando um equilíbrio entre saber o que 
buscar e não direcionar o diálogo a hipóteses prévias. Ao 
mesmo tempo, permitiu que, enquanto falavam, pudessem ser 
observadas suas expressões (de espanto, certeza, vergonha ou 
timidez), seus gestos (apertar as mãos, frisar a testa, sorrir), 
suspiros (quando não sabiam o que dizer), enfim, nós nos 
acercamos de outras linguagens que não destacamos nesta 
pesquisa, mas que foram importantes, pois proporcionaram 
mais amplitude no entendimento do pensamento dos alunos.

Nesse processo, os participantes foram desafiados a 
confrontar suas ideias e hipótese, o que resultou em con-
clusões interessantes. Notamos que alguns passaram de um 
nível ingênuo a um nível de ideias mais complexas, enquanto 
outros apenas ratificavam a primeira ideia. E isso nos remete 
a Vygotsky (2007), quando enfatiza a importância da interação 
da criança com uma pessoa mais experiente na construção 
compartilhada dos significados, conforme vimos durante a 
intervenção em sala de aula. É importante que o professor 
saiba das possibilidades de enriquecimentos da leitura dos 
alunos para efetivar seu papel de mediador.

Percebemos inicialmente uma dificuldade do grupo no 
que se refere à competência e à habilidade na leitura da ima-
gem. Os alunos apresentaram dificuldades em expressar suas 
impressões, demonstrando conhecimento prévio e repertório 
cultural limitados. Embora exista um significativo interesse pela 
programação da televisão brasileira, que lhe confere um alto 
índice de audiência, observamos a falta de conhecimento dos 
educandos sobre a mídia televisiva, pois revelaram em suas falas 
que os programas eram assistidos sem nenhuma preocupação 
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analítica. Além disso, verificamos que, apesar da existência de 
um espaço e de equipamentos apropriados, a prática de leitura 
de textos televisuais praticamente inexiste na escola.

Há, mormente, dois níveis de preocupação mais recor-
rentes na questão do estudo da imagem na escola, os quais 
consideramos importante frisar, porque, ao que nos parece, 
transcende à escola, atingindo uma dimensão maior entre o 
comunicador e o educador, quais sejam: a estética da imagem, 
um problema tipicamente eletrônico e de manejo da imagem; 
e a absorção dela pelo receptor. Na visão de mercado, não inte-
ressa o consumidor crítico, mas o que seja apenas comprador.

A segunda problemática refere-se a possíveis embates 
entre o comunicador e o educador, supondo que ambos quei-
ram educar e não só treinar. Nesse sentido, o comunicador 
brande a imagem e o educador entra na luta com a palavra. 
Enquanto o comunicador espera que o espectador, tendo visto 
animadamente o filme, absorva a mensagem sem resistência 
maior, o educador espera que ocorra o fenômeno da aprendi-
zagem, que implica necessariamente esforço reconstrutivo, 
pessoal e coletivo, marcado pela consciência crítica. Foi com 
essa concepção que desenvolvemos nosso trabalho de campo. 

Diferentemente da escola, a televisão mostra conteúdos do 
momento, da atualidade, os quais intervêm na vida do educando 
porque são acontecimentos do seu cotidiano, reproduzidos na 
sua frente, todos os dias. Então, partindo dos pressupostos de 
que aprendizagem é sempre a descoberta do novo e de que ensino 
é comunicação, faz-se necessária a inclusão das mensagens 
televisivas nos conteúdos escolares, pois estão intrinsecamente 
relacionados à vida do aluno, porquanto o texto televisivo é, 
com certeza, algo amplamente difundido no contexto social.
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Partindo dessa realidade, as escolas precisam conscien-
tizar-se da necessidade de realizar, em sala de aula, atividades 
que propiciem uma leitura crítico-criativa dos programas 
de televisão. Para tanto, é necessário que o educador esteja 
preparado e consciente de seu papel de “provocador” e, por 
consequência, de mediador. Essa conscientização presume 
uma reflexão séria sobre os assuntos veiculados para que 
professores e alunos possam estabelecer uma relação com o 
que fazem, pensam e sentem. Os educandos concluíram que 
a imagem deve ser tratada como algo essencial ao processo 
educacional, visto que sua leitura é uma habilidade que deve 
ser desenvolvida a fim de formar leitores proficientes.

Gradativamente os alunos vão aceitando que poderá 
haver mais de uma interpretação válida para a imagem. Isso 
vem com a consciência de que a interpretação se dá de acordo 
com sua subjetividade e não mais se submetendo às ideias que 
o autor teria intencionado. Com isso, a percepção artística 
se desenvolve e os aprendizes descobrem que a obra contém 
numerosas implicações, e cabe a ele deduzir os significados, 
independentemente daqueles que o autor queria comunicar. 
Tal constatação foi possível a partir das leituras das obras de 
Jauss (1986) e Iser (1999), quando valorizam o papel do leitor 
na ativação dos sentidos, a forma como os textos têm sido 
assimilados e a interação que ocorre entre texto e leitor.

O educando vai, aos poucos, partilhando o caráter eman-
cipatório da leitura televisiva na medida em que a experiência 
estética o leva ao desprendimento das limitações da vida coti-
diana. Renovando sua percepção, vai adquirindo a consciência 
de sua atividade interpretativa e isso lhe ajuda a abandonar a 
crença de que pode atribuir sentido a uma imagem simplesmente 
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olhando o que objetivamente há para ser visto. Vimos que, 
nesse caso, a experiência estética atuou como propiciadora de 
emancipação. Nesse sentido, são urgentes os esforços para a 
democratização da leitura da imagem na escola, pois os bene-
fícios são inúmeros e, além de culturais e estéticos, levam 
o aluno à compreensão da realidade social em que vive e a 
participar ativamente de sua transformação. Ao final, notamos 
uma postura mais observadora, questionadora e reflexiva. 



290290

REFERÊNCIAS
ADAMI, Antonio. Semiótica das adaptações literárias no cinema e na 
televisão: análise de Carmem da Carlos Saura. São Paulo: USP, 1995.

ADAMI, Antonio. O rádio e a literatura: Adaptações. Revista 
Acadêmica de Pós-Graduação da Faculdade de Comunicação Social 
da Cásper Líbero. São Paulo, Cásper Líbero, A. III, v. 3, n. 5, 2000.

AGUIAR E SILVA, Vítor Manuel de. A estrutura do romance. 
Coimbra: Almedina, 1974.

AGUIAR, Vera Teixeira. O leitor competente à luz da teoria literária. 
Revista Tempo Brasileira. Rio de Janeiro, n. 124, jan./mar. 1996.

AGUIAR, Vera Teixeira de; BORDINI, Maria da glória. Literatura: 
a formação do leitor: alternativas metodológicas. 2. ed. Porto 
Alegre: Mercado Aberto, 1993.

ALVES, Maria Chiavatta; ALVES, Nilda. A leitura de imagens na 
perspectiva social. São Paulo: Cortez, 2008.

ARISTÓTELES. Arte, retórica e poética. Rio de Janeiro: Ediouro, 1979.

AVERBUCK, Lígia. Literatura em tempo de cultura de massa. São 
Paulo: Nobel, 1984.

BACHELARD, Gastón. A poética do devaneio. São Paulo: Martins 
Fontes, 1988.

BAKHTIN, Mikhail Mikhailovitch. Marxismo e filosofia da lingua-
gem. São Paulo: Hucitec, 1992.

BAKHTIN, Mikhail Mikhailovitch. Estética da criação verbal. São 
Paulo: Martins Fontes, 2004.



291291

BAKHTIN, Mikhail Mikhailovitch. Ciências humanas e pesquisa. 2. 
ed. São Paulo: Cortez, 2007.

BAKHTIN, Mikhail Mikhailovitch. O pesquisador e seu outro. São 
Paulo: Musa, 2004.

BALOGH, Anna Maria. O discurso ficcional na TV: sedução e sonho 
em doses homeopáticas. São Paulo: Edusp, 2002.

BALOGH, Anna Maria. Conjunções, disjunções, transmutações da 
literatura ao cinema e à TV. São Paulo: Annablume; ECA-USP, 2006.

BAQUERO, R. Vygotsky e a aprendizagem escolar. Porto Alegre: 
Artmed, 1998.

BARTHES, Roland. O prazer do texto. 4. ed. São Paulo: Perspectiva, 
2004.

BARBERO, Jésus Martin. Dos meios às mediações. Rio de Janeiro: 
UFRJ, 1998.

BARBIER, René. A pesquisa-ação. Rio de Janeiro: Zahar, 1985.

BELLO, M. R. L. Narrativa literária e narrativa fílmica. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 2005.

BRAIT, Beth. Bakhtin: conceitos-chave. São Paulo: Contexto, 2005.

BRANDÃO, Carlos Rodrigues (Org.). Repensando a pesquisa parti-
cipante. São Paulo: Brasiliense, 1985.

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Secretaria de Educação 
Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: língua portu-
guesa. Brasília: MEC/SEF, 2000. Disponível em: <http://portal.mec.
gov.br/seb/arquivos/pdf/livro02.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2011.



292292

BORTOLOTTO, Nelita. A Interlocução em sala de aula. São Paulo: 
Martins Fontes, 2001.

BOSI, Alfredo. Literatura e resistência. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2003.

BULGER, Laura Fernanda. A imagem da escrita no pequeno ecrã. 
Coimbra: Minerva, 2004.

CALABRESE, Omar. A linguagem da arte. Rio de Janeiro: Globo, 
1987.

CANDIDO, Antonio. A Literatura e sociedade. São Paulo: Cia. 
Editora Nacional, 1965.

CHATIER, Roger. Pratiques de la lecture. Paris: Payot, 1993. 

COMPARATO, Doc. Da criação ao roteiro. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Rocco, 1995

COSTA LIMA, L. O leitor demanda (da) literatura. In: COSTA LIMA, 
L. (Org.). A literatura e o leitor, textos da estética da recepção. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 1979. p. 85-103.

DANIELS, H. (Org.). Uma introdução a Vygotsky. São Paulo: Loyola, 
2002.

DANIELS, H. (Org.). Vygotsky e a pedagogia. Tradução de Milton 
Camargo Mota. São Paulo: Loyola, 2003.

DEMO, Pedro. Introdução à metodologia da ciência. 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 1996.

DEMO, Pedro. Metodologia científica em ciências sociais. 3. ed. São 
Paulo: Atlas, 1997.



293293

DICIONÁRIO DA TV GLOBO. Programas de dramaturgia e entrete-
nimento. Projeto Memória das Organizações Globo. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2003. v. 1.

DUARTE, Elisabete Bastos. Televisão: ensaios metodológicos. Porto 
Alegre: Sulinas, 2004.

ECO, Umberto. Seis passeios pelo bosque da ficção. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1994.

ECO, Umberto. Leitor in fábula. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 2002.

ECO, Umberto. Apocalípticos e integrados. Tradução de Pérola de 
Carvalho. São Paulo: Perspectiva, 1979.

FIELD, Syd. Os exercícios do roteirista. 7. ed. Rio de Janeiro: 
Objetiva, 2001.

FIORINI, José Luiz. Introdução ao pensamento de Bakhtin. São 
Paulo: Ática, 2006.

FONTANA, R. C. A. Mediação pedagógica em sala de aula. 
Campinas: Autores Associados, 1996. (Coleção Educação 
Contemporânea)

FRANCO, M. Pedagogia da pesquisa-ação. Educação e Pesquisa, São 
Paulo, v. 31, n. 3, p. 483-502, 2005.

FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. São Paulo: Paz 
e Terra, 1967.

FREITAS, M. T. A. O pensamento de Vygotsky e Bakhtin no Brasil. 
Campinas: Papirus, 1994.

GANCHO, Cândida Vilares. Como analisar narrativas. São Paulo: 
Ática, 2004.



294294

GARDNER, H. As artes e o desenvolvimento humano. Porto Alegre: 
Artmed, 1997.

GENETTE, Gerard. Palimpsestes: la litérature au seconde degré. 
Paris: Du Seuil, 1982.

GERALDI, João Wanderley. Linguagem e ensino, exercícios de 
militância e divulgação. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2003.

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 4. ed. 
São Paulo: Atlas, 1996.

GOLDEMBERG, Mirian. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa 
qualitativa em ciências sociais. 2. ed. Rio de Janeiro: Record, 1998.

INGARDEN, Roman. A obra de arte literária. 2. ed. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1979.

ISER, Wolfgang. O ato de leitura: uma teoria do efeito estético. São 
Paulo: 34, 1996. v. 1.

ISER, Wolfgang. O ato de leitura: uma teoria do efeito estético. São 
Paulo. 34, 1999. v. 2.

ISER, Wolfgang. O Prazer estético e as experiências fundamentais 
da poiesis, aisthesis e kataharsis. In: LIMA, Luis (Org.). A literatura 
e o leitor – textos de estética da recepção. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1979. p. 105-118.

ISER, Wolfgang. Os atos de fingir ou o que é fictício no texto ficcio-
nal. In: LIMA, Luiz Costa. Teoria da literatura em suas fontes. 2. ed. 
Rio de Janeiro: F. Alves, 1983. p. 955-984.

JAUSS, Hans Robert. O Prazer estético e as experiências funda-
mentais da poiesis, aisthesis e kataharsis. In: LIMA, Luis (Org.). A 
Literatura e o leitor: textos de estética da recepção. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1979. p. 85-103.



295295

JAUSS, Hans Robert. Experiência estética y a hermenêutica 
literária. Tradução de Jaime Siles e Ela Maria Fernandez-Palácios. 
Madrid: Taurus, 1986.

JAUSS, Hans Robert. A história da literatura como provocação 
à teoria literária. Tradução de Sérgio Tellaroli. São Paulo: Ática, 
1994. (Série Temas, 36)

JAUSS, Hans Robert. Pour une esthétique de la réception. Paris: 
Gallimard. 2005.

JOBIM, J. L. A ficção dos limites e os limites da ficção. In: 
GUMBRECHT, H. U; ROCHA, J. C. C. Máscara da mimesis. Rio de 
Janeiro: Record, 1999. p. 201-218.

JOLY, M. Introdução à análise da imagem. Campinas: Papirus, 1996.

KLEIMAN, A. Oficina de leitura: teoria e prática. 10. ed. Campinas: 
Pontes, 2004.

KLEIMAN, A. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. 2. ed. 
Campinas: Pontes, 1989.

KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Marid. Ler e compreender os 
sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2004.

KOCH, Ingedore Villaça. A interação pela linguagem. São Paulo: 
Contexto, 2003.

KOCH, Ingedore Villaça. Introdução à lingüística textual. São 
Paulo: Martins Fontes, 2002.

LEITE, Lígia Chiappini Moraes. O foco narrativo. São Paulo: Ática, 
1989. (Série Princípios)

LYOTARD, Jean Françoise. Lições sobre a analítica do sublime. São 
Paulo: Papirus, 1991.



296296

LINS, Osman. Do ideal e da glória: problemas inculturais brasilei-
ros. São Paulo: Summus, 1977.

LOBO, Narciso Júlio Freire. Ficção e política o Brasil nas minissé-
ries. Manaus: Valer, 2000.

MACHADO, Arlindo. Televisão levada a sério. São Paulo: SENAC, 
2000.

MACHADO, Arlindo. Máquina e imaginário: o desafio das poéticas 
tecnológicas. 2. ed. São Paulo: Edusp, 2001.

MANGUEL, Alberto. Uma história da leitura. Tradução de Pedro 
Maia Soares. São Paulo: Companhia das Letras, 1997.

MANGUEL, Alberto. Lendo imagens: uma história de amor e ódio. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2001.

MARTINS, Mirian Celeste. Didática no ensino de arte: a língua do 
Mundo - poetizar, fruir e conhecer arte. São Paulo: FTP, 1988.

MASETTO, Marcos T. Mediação Pedagógica e o uso da tecnologia. 
In: MORAN, Manuel José; MASETTO, Marcos T.; BAHRENS, Marilda 
Aparecida (Org.). Novas Tecnologias e mediação pedagógica. 
Campinas: Papirus, 2000. p. 9-17.

MESQUISRA, Samira Nahid. O Enredo. 3. ed. São Paulo: Ática, 1994. 
(Série Princípios)

MORIN, Edgar. A cabeça bem feita: a reforma do pensamento. 
Tradução de Eloá Jacobina. Rio de Janeiro: Bertand Brasil, 2008.

MOTTER, M. L. Ficção e história: Imprensa e construção da reali-
dade. São Paulo: Arte e Ciência; Villipress, 2001.

MOTTER, M. L. Telenovela: documento histórico e lugar de memó-
ria. Revista USP, São Paulo, n. 48, p. 74-87, fev. 2001.



297297

MUNGIOLI, M. C. P. Minissérie Grande Sertão: Veredas: gêneros e 
temas construindo um sentido identitário de nação. 2006. 290 f. 
Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, 2006.

NAGAMINI, Eliana. Literatura, televisão e escola: estratégias para a 
leitura de adaptações. São Paulo: Cortez, 2003.

OLIVEIRA, Sandra Regina Ramalho e. Leituras de imagens para 
a educação. 1998. 288 f. Tese (Doutorado em Comunicação e 
Semiótica) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998.

ORTIZ, Renato; BORELLI, Silvia H. S; RAMOS, José M. O. Telenovela: 
história e produção. São Paulo: Brasiliense, 1989.

PAIVA, Cláudio de. As minisséries brasileiras: irradiações da latini-
dade na cultura global - tendências atuais de produção e exibição 
na indústria televisiva. 2007. Disponível em: <http://www.bocc.ubi.
pt/pag/paiva-claudio-minisseries-brasileiras.pdf>. Acesso em: 18 
nov. 2009.

PALLOTTINI, Renata. Dramaturgia: construção do personagem. 
São Paulo: Ática, 1989.

PENTEADO, Heloísa Dupas. Televisão e escola. São Paulo: Cortez, 
1991.

PIGNATARI, Décio. Semiótica da arte e da arquitetura. São Paulo: 
Cultrix, 1981.

PIZA, Daniel. De fato e ficção. Revista Oceanair. São Paulo, n. 13, 
2010.

PONZIO, Augusto. A revolução bakthiniana. São Paulo: Contexto, 
2008.

PROENÇA FILHO, Domício. A linguagem literária. São Paulo: Ática, 
1996. (Série Princípios)



298298

PROPP, Vladimir. Morfologija Skazku. 2. ed. Leningrado: Nauka, 
1968.

PROPP, Vladimir. A morfologia do conto. Lisboa: Veja, 1983.

PROPP, Vladimir. As raízes históricas do conto maravilhoso. São 
Paulo: Martins Fontes, 1997.

REIMÃO, Sandra. Livros e televisão: correlações. Cotia, : Ateliê 
Editorial, 2004.

REY, Marcos. O roteirista profissional TV e cinema. São Paulo: 
Ática, 1989.

RICOEUR, Paul. Tempo e narrativa. Campinas: Papirus, 1994. v. 1.

RICOEUR, Paul. Tempo e narrativa. Campinas: Papirus, 1995. v. 2.

ROSSI, Maria Helena Wagner. A compreensão do desenvolvimento 
estético. In: PILLAR, Analice Dutra (Org.). A educação do olhar no 
ensino das artes. Porto Alegre: Mediação, 1999. p. 19-27.

SAINT-ONGE, Michel. O Ensino na escola. São Paulo: Loyola, 1999.

SANTAELLA, Lúcia. Cultura e artes do pós-humano: da cultura das 
mídias à cibercultura. São Paulo: Paulus, 2003.

SCHOLES, Robert; HELLOG, Robert. A Natureza da narrativa. São 
Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1977.

SMITH, Frank. Leitura significativa. Porto Alegre: Artmed, 1999.

SODRÉ, Muniz. A comunicação do Grotesco: um ensaio sobre a 
comunicação de massa no Brasil. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 1978.

SOUZA, Sergio Paulo Guimarães de. Relações intersemióticas 
entre o cinema e a literatura: a adaptação cinematográfica e a 



299299

recepção literária do cinema. 2000. 172 f. Dissertação (Mestrado 
em Teoria da Literatura e Literatura Portuguesa) – Universidade 
do Minho, Braga, 2000.

TODOROV, T. Benjamin Constant: démocratique la Passion. Paris: 
Hachette, 1997.

TOMASELLO, Michel. Origens culturais do conhecimento humano. 
4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

VYGOTSKY, Leontiev. Linguagem, desenvolvimento e aprendiza-
gem. São Paulo: Ícone, 1998.

VYGOTSKY, Leontiev. Pensamento e linguagem. 2. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2003.

VYGOTSKY, Leontiev. A formação social da mente. 7. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2007.

XAVIER, Ismail. O cinema brasileiro moderno. São Paulo: Paz e 
Terra, 2000.

WALLON, H. Psicologia e educação da infância. Lisboa: Estampa, 
1975.

ZILBERMAN, Regina. Estética da recepção e história da literatura. 
São Paulo: Ática, 1989.

ZILBERMAN, Regina. Fim dos livros, fim dos leitores? São Paulo: 
SENAC, 2001.



Este livro foi projetado pela equipe editorial 
da Editora da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, em setembro de 2017.






