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RESUMO 

 

Esta pesquisa procura refletir sobre a dinâmica da recepção televisiva, 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. A 

pesquisa foi desenvolvida com alunos da 3ª série do ensino médio em uma escola pública 

do Estado, situada geograficamente na cidade do 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 qualitativo 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. O trabalho é o resultado de 

uma investigação-ação, em um processo de intervenção pedagógica na escola. Através dos 

resultados, verificou-se que os recursos linguísticos interacionais mobilizados pelos 

interlocutores demonstrou a falta de repertório e conhecimento prévio sobre leitura de 

imagem, o que os levou a fazer inicialmente uma leitura superficial. Ficou evidente que os 

participantes da pesquisa desconheciam a proposta apresentada, mas, no decorrer dos 

encontros, foi possível perceber as suas transformações, pois os conceitos pré-

estabelecidos 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 desenvolva novas metodologias de ensino da leitura 

televisual.  

PALAVRAS-CHAVE: Televisão; Literatura; Leitura; Escola, Estudos da Linguagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  ABSTRACT 

 
 

This research seeks to reflect on the dynamics of television reception, studying the 

Brazilian TV miniseries Hoje é Dia de Maria, produced by Globo Television Network, and 

aims to generally promote inferences in the process of image reading, mainly for aesthetic 

reading in school context, aiming at the formation of visual proficient readers. The 

research was conducted with students from the third grade of a state high school, 

geographically located in the city of Natal, Rio Grande do Norte. The theoretical 

framework comes from the assumptions of cognitive social interactionism to understand 

language, and it is also based on the ideas of Bakhtin (1992) and Vygotsky (1998), which 

enabled us to understand the social interaction and the Theory of Aesthetics Reception and 

Aesthetic Effect with Jauss (1979) and Iser (1999), which provided a better understanding 

of aesthetic experience, aesthetic effects and production of meaning. The methodological 

approach assumes a qualitative nature and an interpretive bias, accomplished through 

interviews, observation, questionnaire and application of a set of investigative activities, 

such as introductory exposition of themes, handing out of images and mediation process. 

This research is the result of a research-action process in a pedagogical intervention in a 

state school. The results indicate that the interactional linguistic resources used by the 

speakers demonstrated lack of prior knowledge and repertoire regarding image reading, 

which initially led them to do a cursory reading. It was evident that the respondents were 

unaware of the initial proposal. However, throughout the meetings, it was possible to 

realize their transformation, because the pre-established concepts were analyzed with the 

help of mediation, so that the group felt more autonomous and safe to read images at the 

end. The survey also showed significant data, so that the school could develop new 

methods of teaching televisual reading. 

 
KEYWORDS: Television, Literature, Reading, School, Language Studies. 
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RESUMEN 

Esta encuesta búsqueda reflejar sobre la dinámica de la recepción televisiva, estudiando la 

microsérie Hoje é dia de Maria, producida en la Red Globo de televisión y tiene por 

objetivo general, promover inferencias en el proceso de la lectura de la imagen, 

principalmente en la lectura estética del contexto escolar, visando la formación de lectores 

visuales proficientes. La encuesta fue desenvuelta  con alumnos del  3º año de la enseñanza 

media en una escuela pública del Estado, en el sitio geográfico de la ciudad de Natal, RN. 

El encuadre teórico basase del presupuesto del sociointeracionismo cognitivista para 

comprender el lenguaje ancorada en las ideas de Bakhtin (1992) y Vygotsky (1998) que 

posibilítanos comprender la interacción social y la Teoría de la Recepción Estética y del 

Efecto Estético con Jauss (1979) y Iser (1999), que proporcionaron la comprensión sobre la 

experiencia estética, efecto estético y producción del sentido. El abordaje metodológico 

asume un bies cualitativo de carácter interpretativo dado por los momentos de entrevistas, 

observaciones, cuestionario y de aplicación de un conjunto de actividades investigativas 

como exposición de temas introductorios, transmisión de imágenes y proceso de 

mediación. El trabajo es el resultado de una investigación-acción, en un proceso de 

intervención pedagógica en la escuela. Los resultados verificaron que los recursos 

lingüísticos interacciónales movilizados por los interlocutores demostró la falta de 

repertorio y conocimiento previo sobre la lectura de imagen, el que los llevó a hacer  una 

lectura superficial. Quedó evidenciado que los participantes de la encuesta desconocían la 

propuesta presentada, pero en el transcurso de los encuentros fue posible percibir suyas 

transformaciones, pues los conceptos preestablecidos fueron con el auxilio de la 

mediación, reflexionados de modo que al final, el grupo se sintió  mas autónomo y seguro 

al leer las imágenes. La encuesta todavía señaló datos significativos para la escuela 

desarrollar nuevas metodologías de la enseñanza  de la lectura televisual.   

PALABRAS CLAVE: Televisión. Literatura. Lectura. Escuela. Estudios del Lenguaje.  
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INTRODUÇÃO 

 

De acordo com as informações do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística/IBGE (2001), dos 5.506 municípios brasileiros, 93% não possuem sala de 

cinema, 85% não têm museus e teatros e 25% não dispõem de bibliotecas. Por outro lado, 

o Brasil conta com canais de televisão que cobrem aproximadamente 98% do território 

nacional. Com esse quadro, não é difícil supor que a televisão reina absoluta no que diz 

respeito ao acesso a informação, cultura e lazer de grande parte da população brasileira.  

Apontamos duas considerações relevantes que justificam o estudo desse meio de 

comunicação como objeto de pesquisa. Em primeiro lugar, porque a televisão atinge 145 

milhões de brasileiros, muitos dos quais têm nela a sua fonte de informação, lazer e 

cultura. Em segundo lugar, porque a televisão, assim como o cinema, a literatura, o teatro, 

o seja, a arte de um modo geral, funciona como uma vitrine pela qual a sociedade pode se 

ver. Nesse sentido, julgamos ser importante nos determos mais na perspectiva de que 

existe uma relação direta entre a televisão, literatura, leitura e escola. 

Não são muitas as pesquisas dedicadas a qualificar e/ou diagnosticar 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 transferiram 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 atualidade, não há como desconsiderar a ação da 

mídia na formação dos alunos, dos professores e da escola enquanto instituição. 

Algumas propostas de trabalhos com a televisão em sala de aula são encontradas, 

no projeto TV Escola, do Governo Federal, que equipou escolas de todo o país com 

televisores, videocassetes e antenas parabólicas, visando à formação continuada dos 

professores e alunos através de uma programação específica, produzida especialmente para 

tal fim. A TV Escola faz parte de um programa maior do ensino à distância e tem como 

objetivo utilizar a TV como suporte tecnológico para transmissão de conteúdos e como 

elemento integrador, capaz de encurtar distâncias em um país com as dimensões do Brasil. 

Por tudo isso, compreendemos que a televisão deva 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 
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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 conteúdo da 

televisão 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 dentro 

de alguns critérios ou normas pré-estabelecidas 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 transparência, nos 

meios de comunicação, das respostas ambíguas às respostas reais, formar cidadãos 

esclarecidos, com olhos abertos para uma sociedade melhor. 

Temos que ter clareza para explicar a necessidade da utilização do conteúdo da 

televisão na sala de aula, pois sabemos 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 lerem os programas, que englobam, entre outros, os elementos visuais 

(imagens). A escola precisa 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. 

Por natureza, somos seres estéticos, sensíveis, carregados de emoções e 

sentimentos. A estética contempla o grau máximo da realização humana, e educar 

esteticamente hoje é ensinar a ver, a ouvir criticamente, a interpretar a realidade. 

Percebemos que essa forma de educação prima pelo individual, pela sensibilidade, pela 

beleza na sua dimensão mais ampla.  

Daí porque concordamos que a escola deva ser uma das responsáveis pelo processo 

de desenvolvimento da compreensão estética visual dos alunos, trabalhando a partir de 

uma exposição sistematizada a atividades de leitura e de discussão estética desde as séries 

iniciais até o ensino médio. É relevante, portanto, desencadear discussões e reflexões sobre 

uma educação estética que busque suprir os limites de um ensino fragmentado, tecnicista e 

padronizado.  Uma educação centrada na realidade em que se vive, que busque aprimorar e 

refinar os sentidos, compreender os significados e sentidos da arte para melhor 

compreender e fundamentar a função da experiência estética tanto na formação dos alunos 

quanto na formação do professor. 
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Foi, então, que, decidimos estudar a TV como o objeto de leitura da imagem na 

escola.  

Propomos, nesta pesquisa, 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 televisão 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 

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 apresentados, temos como objetivo  

promover inferências no processo de leitura da imagem televisual em ambiente escolar, 

visando à formação de leitores proficientes. 

A partir deste, propomos ainda, despertar para a importância que as imagens 

possuem como construtoras de significados; refletir sobre o sentido atribuído ao texto; 

desenvolver o gosto pela leitura estética a partir da ancoragem de programas televisuais. 

A escolha de Hoje é dia de Maria como corpus para a realização 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 contemporaneidade. 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. Essa situação 

foi identificada através dos dados quantitativos apresentados pelo jornal eletrônico Yahoo 

Notícias (2005), o qual indica um nível de audiência que atingiu uma média de 36 pontos 

no Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística – IBOPE.  

Levando-se em conta que o contexto da comunicação atual é caracterizado por uma 

profusão de imagens transmitindo 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 esta tem a função de 

educar e produzir conhecimento e não apenas de informar ou ilustrar; por percebê-la como 
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um dos mecanismos 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. 

Os 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 reconfiguração 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. 

Escolhemos trabalhar com essa série escolar tendo em vista que esse período marca 

a conclusão da escolarização formal e a perspectiva de entrada na universidade e, por essa 

razão, estariam mais preocupados com a melhoria de suas qualificações profissionais. 

Além disso, há de se considerar que a maioria desses estudantes está no mercado de 

trabalho, o que possibilita melhor compreensão das relações de produção que caracterizam 

a estrutura social na qual estão inseridos. 

A televisão, desde que superado o período de experimentações como um meio de 

largo alcance, tem sido alvo de diferentes estudos empreendidos no campo da pesquisa em 

comunicação. Nas últimas décadas, muito se tem falado sobre essa mídia. No Brasil e no 

mundo, a televisão tem sido sistematicamente investigada em todas as suas facetas – a 

midiática, a política e a potencialmente artística. Há pesquisas que optam por se debruçar 

pelas instâncias produtoras, outras se concentram na própria mensagem, e há, ainda, 

aquelas que se propõem a olhar para o processo de recepção.  

No nosso caso, optamos por discutir a estética da recepção, que demanda de cada 

receptor um investimento, na urdidura do texto, de suas próprias experiências para a 

emergência de um sentido. Adotamos uma abordagem participativa, na qual alunos e 

pesquisador se engajam simultaneamente em um contexto horizontalizado em uma 

perspectiva de despertar o interesse pela leitura crítica, tendo o texto visual como base.  

Remontando à origem latina do termo, que vem de tecido, consideramos, portanto, 

o texto como unidade que se constrói a partir de uma sequência de signos. Tais signos, 

como dissemos, podem ser de qualquer natureza, tais como a imagética, a sonora ou a 

escrita, sendo possível, inclusive, como no caso da televisão, a existência, em uma mesma 
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teia, de signos de diferentes naturezas. Se expandirmos da mesma forma o sentido do texto, 

podemos também usar o termo leitor como sinônimo de receptor e o conceito de leitura, 

entendida como um processo dinâmico de produção de sentido, resultante do contato da 

estrutura textual com o leitor, para nos referirmos ao processamento do texto, mesmo que 

estejamos tratando da dinâmica que envolve signos audiovisuais.  

Concebemos a leitura, portanto, como uma atividade que transcende a escrita 

fonética. Para pensarmos o texto dessa forma, é preciso que enfatizemos algumas de suas 

características essenciais para que ele seja delineado também no universo da produção 

televisiva. Em primeiro lugar, devemos ter em mente que qualquer artefato de linguagem 

inscrito em uma situação de comunicação é um texto. Assim sendo, ele está naturalmente 

investido de intencionalidade e impregnado de situacionalidade, ou seja, 

irremediavelmente ligado ao contexto de sua produção. Mesmo que sua natureza seja 

puramente lúdica, podemos dizer que o texto é também dotado de informatividade, o que 

faz dele algo atraente ao receptor. Por isso, é possível dizer, também, que o texto tem uma 

dimensão dialógica. Em maior ou menor grau, um texto traz sempre algo de novo, sempre 

faz emergir, faz vir ao mundo algo de imprevisível, de inusitado.  

Nossa intenção foi a de trabalhar na perspectiva de que a imagem é um texto, sem 

desconsiderar outros códigos que invariavelmente estão presentes na organização estrutural 

da narrativa, tais como o linguístico e o semiótico. Torna-se cada dia mais evidente que as 

escolas precisam preparar os alunos para construir significado que vão além do 

simplesmente denotativo, ou seja, precisam despertar o aluno para a leitura conotativa; ler 

o dito, mas saber perceber o valor do que foi omitido; apontar motivos, perceber intenções 

e tirar conclusões do que foi lido, com o objetivo de atuar sobre situações, visando à sua 

transformação e à sua conscientização.  

Procuramos construir, junto com os aprendizes, alicerces de significados que 

privilegiem um posicionamento crítico do mundo, buscando o fortalecimento de um 

contexto em que: os leitores percebam a imagem como um modo de representação que 

possa e deva ser interpretado segundo a perspectiva de cada um; em que a criação de tais 

significados que, há até pouco tempo só focavam o texto escrito, possam abranger também 

outras modalidades comunicativas; em que se trabalha o linear, mas também o não-linear; 

interpreta-se a sentença, mas também a imagem; considera-se as marcas tipográficas e 

pictóricas, mas também o uso do som, do movimento, das cores, dos diagramas e dos 

desenhos. 
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Desenvolvemos o estudo a partir do instrumental teórico e conceitual da Linguística 

Aplicada e da Comunicação Social. Realizamos um trabalho interdisciplinar envolvendo 

Comunicação, Linguística e Cultura. Cada uma dessas áreas forneceu elementos 

fundamentais na construção desta análise. Para a elaboração deste trabalho, recorremos a 

autores como Cristina Costa, Ana Maria Balogh, Sandra Rimão, Arlindo Machado, 

teóricos da comunicação preocupados com as problematizações geradas pela televisão. Os 

estudos de Bakhtin nos ajudaram a entender as questões relacionadas às interações sociais, 

e os de Vygotsky nos fizeram compreender a importância do processo mediativo na 

relação ensino-aprendizagem. 

Vinculamos nosso trabalho à Teoria da Estética da Recepção e do Efeito Estético, 

propostas defendidas por Jauss e Iser, que concebem o leitor como um componente 

estruturante da obra artística, isto é, que exerce um papel vivo e ativo, previsto pela própria 

estrutura da obra. Jauss está interessado na recepção da obra, na maneira como ela é 

recebida. Iser concentra-se no efeito que a obra causa, ou seja, na ponte que se estabelece 

entre o texto literário e seu efeito concretizado pelo leitor. 

A utilização de obras literárias para a produção de programas televisivos é uma 

prática conhecida e reconhecida pelo telespectador brasileiro. São comuns as telenovelas, 

minisséries, seriados, microsséries baseadas em obras de grandes autores, tais como 

Machado de Assis, Jorge Amado, José de Alencar, Guimarães Rosa, entre outros. 

Encontramos diferentes estudos que analisam a relação entre televisão e literatura, em 

perspectivas variadas, abordando desde a construção à recepção das histórias oriundas da 

literatura que são transpostas, adaptadas ou como fonte de inspiração, para o meio 

televisivo. 

Assim como a literatura pode nos levar a pensar sobre a sociedade, a televisão 

também tem essa capacidade. Podemos considerar que esta traz elementos para pensar as 

relações sociais, pois, através dela, veem-se representados traços que caracterizam tais 

relações, como a cordialidade, o “jeitinho brasileiro”, as paixões pelo carnaval e pelo 

futebol, entre outros. Ressaltamos que seus produtores estão inseridos em uma teia de 

relações sociais que caracterizam o país e internalizam certos valores que acabam 

aparecendo na elaboração dos programas de TV. 

Apesar de a televisão ter começado a operar no Brasil a partir de 1950, este meio só 

passou a ser objeto de estudo acadêmico em 1960, quando as primeiras pesquisas 

analisando o conteúdo de sua programação e seus efeitos sociais começaram a ser 
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realizadas. Somente na década de 1970, quando a televisão já havia se estabelecido no país 

como o mais ativo e importante veículo da indústria cultural, constata-se um considerável 

aumento na quantidade de pesquisas que analisam suas mensagens e seus efeitos no 

receptor, desvendando suas relações com os grupos dominantes. Somente nas pesquisas 

produzidas na década de 1980, verificamos uma tendência no sentido de aprofundar o 

conhecimento sobre a recepção das mensagens televisuais pelo público. 

Com o objetivo de refletir sobre algumas produções científicas neste campo, foi 

realizado um levantamento em livros, dissertações, teses e artigos a partir do banco 

eletrônico da CAPES (1990-2010), buscando trabalhos cuja temática se relacionasse com 

esta investigação. Nesse levantamento, foram encontradas várias dissertações de mestrado 

e teses de doutorado, a maior parte relacionada à Comunicação.   

A maioria dessa produção enfatiza as diferenças encontradas ao analisar textos em 

suporte literário e televisual. Também aborda a questão da transposição ou transmutação 

da linguagem literária para a televisão. A grande parte dos estudos sobre a relação 

televisão e literatura é marcada por uma forte preocupação com as adaptações e os seus 

variados aspectos, mais especificamente nas telenovelas e minisséries. 

Apesar da produção bibliográfica brasileira sobre televisão já ser expressiva, 

constatamos, ainda, a escassez de autores que se dediquem ao estudo sobre a leitura do 

texto televisivo e sua produção de sentido no espaço escolar.  Contudo, torna-se um tanto 

difícil compreender essa carência frente à importância do estudo de um fenômeno tão 

presente nas sociedades modernas, cuja repercussão é notável desde o seu surgimento.  

A revisão que se segue não pretende esgotar o tema e tem o intuito de fomentar 

reflexões sobre os fenômenos comunicacionais e suas múltiplas relações com o universo 

literário, oferecendo uma chave de leitura que sugere articulações entre as formas do fazer 

literatura na TV e as formas do ver as obras televisivas. 

Balogh (2002) reflete teoricamente sobre as relações da literatura com a televisão 

buscando as transmutações televisuais e fílmicas em Grandes Sertões e Veredas (1985). 

Mais precisamente, essa obra reflexiona sobre as singularidades da ficção na TV que 

mescla ficção e real: o “ficcional”. A autora ressalta que o contar histórias na TV 

pressupõe serialidade, regularidades narrativas de formato, gênero e de horário no mosaico 

de programação (a “estética da recepção”). Enfatiza também a descontinuidade das 

histórias que se desenvolvem de forma fragmentada, em blocos, para os comerciais (a 
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“estética da interrupção”) e aponta para a existência de mecanismos de suspensão e 

reatamento do sentido na TV, os chamados ganchos. 

A relação entre a televisão e a literatura está subjacente em todo o livro de 

Penteado, “Televisão e Escola: conflito ou cooperação?” (1991), em que a autora defende a 

tese de que, para alguns alunos marcadamente televidentes, deve ser criada uma pedagogia 

televisiva. Ela afirma que Escola e TV são assuntos “paralelos, cruzam-se e sobrepõem-se 

nos sujeitos sócio-históricos que compõem o grupo social da escola”. Destaca que os 

sujeitos da escola são telespectadores de muitas horas diárias, e isso, para a autora, seria 

suficiente para trazer a TV e seu processo às considerações da escola. 

Nagamini, em seu livro “Literatura, Televisão, Escola” (2004), estuda a relação da 

televisão com a literatura através das adaptações. Primeiramente, analisa o processo de 

transposição do romance Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antonio de 

Almeida, para a televisão, que resultou no programa Vidigal, seu material central de 

análise, adaptação de Jorge Furtado com direção de Mauro Mendonça Filho, do núcleo 

Guel Arraes. A autora mostra, de maneira original, como é possível ao professor trabalhar 

de modo criativo e inovador com as inocorrências existentes entre a linguagem verbal e a 

audiovisual. 

A autora também busca contribuir para a revalorização das atividades de ensino, 

pesquisa e produção de conhecimento voltado para o sistema educacional brasileiro, lendo 

e (re)aprendendo sobre Vidigal e sobre as técnicas e seu significado em diferentes meios. 

Durante toda a leitura do livro, vamos sentindo vontade de ouvir o aluno expor suas 

impressões sobre a criação do estereótipo do “malandro brasileiro” ou a discutir sobre a 

“carnavalização” ou a aprender que um determinado foco da câmera cria significações 

diversas. Diante das dificuldades que parte de nossos alunos tem de ler obras da literatura, 

a autora propõe a leitura de um programa de TV; diante das dificuldades de ler um texto 

verbal, propõe que assistamos ao livro. 

Reimão, na obra “Livros e Televisão” (2004), apresenta os resultados dos estudos 

que comungam dois meios de comunicação aparentemente contraditórios, o livro e a 

televisão, estudando os vários aspectos dessa relação. Em “Quando o Livro se Torna 

Telenovela”, enfoca as telenovelas que, escritas para a TV, foram romanceadas e 

publicadas em livros, analisa o perfil gráfico dessas publicações e discute os seus 

significados culturais. Em “Perfil dos Livros de Ficção mais Vendidos no Brasil entre 1990 

e 1999”; a autora identifica que os temas das obras de autores nacionais de maior 
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vendagem neste período tem um vínculo maior com o universo televisivo, atestando, 

assim, que há correlações entre as produções televisivas ficcionais e a crescente vendagem 

dos livros de literatura.  

A dissertação de mestrado defendida por Nino Dastre, na Universidade Paulista – 

UNIP – em São Paulo, em maio de 2007, “Ficção e realidade na narrativa televisual. O 

caso da minissérie Um Só Coração”, fala do resgate da memória cultural da cidade de São 

Paulo. O autor disseca com maestria as nervuras da intersecção entre realidade e ficção que 

a minissérie Um Só Coração apresentou em seus 54 capítulos. A obra estuda a relevância, 

para a formação cultural da cidade, da personagem Yolanda Penteado, uma mulher adiante 

de seu tempo, à entrega de artistas que não faziam concessões ao pensamento dominante e 

que, com seu espírito empreendedor, antevia a importância de Tarsila do Amaral, Anita 

Malfatti, Osvaldo de Andrade e Mário de Andrade.  

Puhl e Lopes , no artigo “Cordel Encantado: a telenovela encantada com a literatura 

popular”, publicado na Revista Comunicação, Mídia e Consumo (v. 8, n. 22, 2004), do 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Práticas de Consumo , da Escola Superior 

de Propaganda e Marketing (ESPM), discute a apropriação da literatura pelas telenovelas 

brasileiras, tendo como objeto a obra televisiva Cordel Encantado. A abordagem nos 

mostra as aproximações e as diferenças entre a linguagem ficcional televisual e a literária, 

a abrangência da televisão e a importância sociocultural das telenovelas. Baseada no 

primeiro capítulo da telenovela, a análise identifica aproximações entre os conteúdos e 

destaca a sintonia e o respeito entre os gêneros, ação que articula versos e imagens, unindo 

o popular ao massivo.  

A partir das rápidas exposições acima, podemos perceber que os autores citados, 

em suas diferentes perspectivas, não só demonstram as possibilidades da relação entre 

televisão e literatura como concordam que a televisão, assim como a literatura, pode nos 

levar a refletir sobre a realidade na qual estamos inseridos.  

O presente trabalho se acomoda em uma estrutura composta de quatro capítulos. O 

primeiro capítulo trata das questões teóricas, examina as possíveis relações entre a 

literatura e a televisão, mostrando que apesar das diferenças entre a página e a tela há mais 

laços estreitos entre esses domínios do que podemos imaginar. A literatura se apóia na 

expressão verbal e a televisão na imagem. O diálogo entre essas artes se acentuou, 

sobremaneira, após a intermediação dos processos tecnológicos e a diferença básica é a 

existente entre a comunicação verbal e a visual, em que a distinção entre os textos é 
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baseada, principalmente, entre uma imagem mental e uma visual, entre a apreensão 

conceitual e a percepção direta. 

O segundo capítulo centra as reflexões sobre o percurso metodológico, destacando 

o método da Pesquisa-Ação adotado no trabalho por evitar o distanciamento entre a teoria 

e a prática, por ser constituído de um duplo objetivo, pesquisa e ação. A pesquisa amplia o 

conhecimento científico e a ação promove melhoria onde a investigação está se realizando. 

Situa o lugar teórico em que solidificamos a investigação. Mostra as bases conceituais da 

Estética da Recepção e do Efeito, que discute a interação autor-texto-leitor com base nas 

argumentações dos autores Jauss e Iser.  

No terceiro capítulo descrevemos o processo de mediação, entendendo-o como um 

processo relacional, operado pelos sistemas simbólicos de que o sujeito dispõe, e no qual a 

construção do conhecimento é compreendida como uma interação mediada por várias 

relações e indivíduos. Outros aspectos mereceram destaque neste capítulo, como o papel 

das interações socais no desenvolvimento humano e a contribuição teórica de Vygotsky e 

Bakhtin. 

O quarto capítulo versa sobre o trato analítico do objeto investigativo, ou seja, as 

oito sessões de leitura de Hoje é dia de Maria realizadas na sala de aula e que serviram 

para avaliar a relação texto-leitor, a construção do horizonte de expectativas, a experiência 

estética vivenciada, o prazer estético proporcionado pelos efeitos causados e a atribuição 

de sentido que estão além das palavras e das estruturas linguísticas 

Nas Considerações Finais, mostramos que, diante dos resultados que obtivemos 

em nossa análise, uma necessidade se faz urgente com relação à escola, valorizar 

devidamente o estudo da leitura da imagem televisual em sala de aula, visando à formação 

de leitores de telas, o que implica numa educação estética que valorize as formas 

expressivas da contemporaneidade.  

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I - DO LIVRO LITERÁRIO À TELA DA TV 
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1.1. Literatura e Televisão: aspectos históricos das narrativas na mídia 

 

 

O exame das possíveis relações entre literatura e televisão nos conduz a uma 

importante verificação: entre a superfície da página de um texto e o espaço do texto 

mostrado na tela, há laços mais estreitos do que podemos imaginar. Essa relação é, na 

verdade, antiga. Sabemos que a literatura se apoia na expressão verbal e a televisão se 

constitui em imagem visual. Mas não só. Há nela sincretismo de linguagem. 

A imagem, o movimento e o som são materiais inerentes à televisão. Todavia, 

mesmo antes do surgimento dos meios tecnológicos que possibilitaram a existência da TV, 

esses elementos já integravam o universo literário, graças à capacidade própria da 

linguagem verbal de descrever e sugerir aspectos que tocam a nossa sensibilidade e 

acionam os mecanismos da nossa imaginação. Entre palavra e imagem há um diálogo que 

se estreitou com o advento dos meios tecnológicos de registro e produção sequenciada de 

imagens. 

Televisão e literatura, criações do imaginário, parceiros na construção da cultura na 

era do domínio da imagem, dividem, ainda, um desejo comum: fornecer o alimento 

indispensável à sobrevivência da fantasia, da crítica e do prazer. Estamos atentos à sempre 

vigente relação entre literatura e televisão, mesmo levando-se em consideração suas 

interseções, confluências e divergências. Poucas formas artísticas estabelecem entre si 

tantas relações de sentido mútuo, ainda que sujeitas a embates, acusações de “infidelidade 

autoral” e liberdade de criação. Até porque possuem diferenciadas linguagens, códigos 

distintos e modos de funcionamento. 

Entretanto, a par das diferenças, entre a página e a tela há laços estreitos, em forma 

de mão e contramão. A página contém palavras que acionarão os sentidos que se 

transformam em imagens na mente do leitor; a tela abriga imagens em movimento que 

serão decodificadas pelo espectador por meio de palavras. Apesar da relação existente 

entre a literatura e a televisão, devemos compreender que a literatura é a imagem da 

realidade construída verbalmente, através da imaginação e sensibilidade do artista. Pode 

parecer à primeira vista estranho, mas, conseguimos ver nisso uma relação existente entre 

sujeito observador e realidade, constituindo-se entre ambos uma espécie de empatia, cujo 

resultado é uma forma de conhecimento sentida pelo sujeito que, diante da aquisição, tende 

expandi-la, divulgar o que está registrado em sua sensibilidade. 
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O artista, no caso, o sujeito da comunicação, utiliza-se da inteligência, assessorado 

pela imaginação para narrar o que observou e sentiu através das palavras. Notamos que 

nesse processo existe a presença de dois elementos que consideramos constitutivos da 

literatura: a representação do objeto, o texto, que se concretiza através da linguagem; e, o 

receptor, para quem a mensagem se dirige a quem compete à decodificação e à fruição. 

Desse jogo resulta a obra literária que, em sua gênese, busca configurar-se na cultura, pois, 

como observamos,, os personagens envolvidos, o artista e o leitor, pertencem à sua cultura. 

Entretanto, apesar das tentativas de conceituação, constata-se que a teoria da 

literatura e a literatura propriamente dita, assumiram contornos nos diferentes momentos 

históricos e sociais pelos quais passaram. Um exemplo desse processo aconteceu com as 

obras realista/naturalista, pois, naquele momento, os conceitos adotados pela estética 

romântica, tais como individualismo, sentimentalismo, subjetivismo, entre outros, já não se 

adequavam a um cenário recheado de cientificismo como o desenhado por Comte e outros 

pensadores da segunda metade do século XIX. 

Dessa forma, o que acontece é um ajuste nas produções literárias que acabam 

obedecendo a uma dinâmica histórico-social, mudando também as bases da teoria. Para dar 

conta dessa diversidade de teorias e desse movimento realizado pelas tendências literárias, 

Souza (2005, p.57) apresenta três grupos de correntes estéticas: correntes de estudos sobre 

TV . Dessas correntes, privilegiamos, contudo, a Fenomenológica e, mais especificamente, 

a Estética da Recepção. A escolha dessa abordagem deve-se ao fato de que a Estética da 

Recepção focaliza de maneira predominante o leitor da obra literária e diante da proposta 

de estudo pretendida, torna-se necessário um processo analítico que considere esse leitor. 

O diálogo entre essas artes 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, se 

contrastam. 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 
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televisão tenha procurado na aproximação com a literatura uma forma de consolidação, 

principalmente pelas adaptações de obras literárias para a tela. 

Optando pela modalidade narrativa, a televisão se apropriou da literatura, no que 

tange à parte significativa de contar histórias, tornando-se, de início, uma fiel substituta do 

folhetim romântico. E, apesar de outras experimentações, 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 legitimar-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 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 

detrimento 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. 
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O roteirista é indispensável para o sucesso de adaptações televisuais de obras 

literárias. Esse profissional é como um verdadeiro gênio insubstituível por trás de um 

programa de televisão. Também são imprescindíveis mediadores entre escritores e 

cinegrafistas. Ao praticarem exercícios literários, cinegrafistas e roteiristas, via de regra, 

imprimem às suas narrativas muito mais o teor, o timbre, o ritmo, o timing fílmico – e 

menos literário. E, além disso, mesmo que sua história e trama sejam de ação, de 

movimento, costumam lidar com o onírico, o sonho, com o psicológico. 

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 

necessário ao mergulho na imaginação. O livro é fixo, estável, enquanto a televisão é 

ultrarrápida, fora de controle. Porém, o livro sempre 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 literatura 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 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. 

Tudo isso propicia um exercício de reflexão e indagação: as incursões de 

cinegrafistas e cineastas na literatura podem ser bem sucedidas? O caso é que os 

trabalhadores de TV e cinema, quando vão à literatura, levam uma bagagem da linguagem 

do meio – ritmo, corte, simultaneidade e, por isso, falham no tocante à narrativa escrita. O 
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escritor, por sua vez, quando vai para o cinema como roteirista, quase sempre o faz melhor, 

mostra-se mais seguro, sabe adaptar. 

O que pretendemos, na verdade, é pensar o que há de enriquecedor nessa relação e 

como funciona o diálogo entre essas formas diferentes de contar histórias. Esperamos, 

portanto, poder mostrar esse entrelaçamento, descrevendo as peculiaridades narrativas. A 

narrativa literária e a televisiva distinguem-se, encontram certas dificuldades na 

transposição de uma para outra, pois as características intrínsecas do texto literário, por 

princípio, não encontram a mesma expressão na narrativa televisiva. 

Porém, vale ressaltar que a matriz da produção das novelas, seriados e minisséries 

televisivas é o folhetim, literatura originária da França, cujo objetivo era o de entreter e 

que, a princípio, identificava-se com um lugar de escrever no jornal: o rodapé. O sucesso 

desse espaço, consolidado no jornal, ganhou destaque na imprensa no Século XIX, que se 

desdobrou na produção de ficção em fatias. 

Nos fins de 1836, essa fórmula ganhava a confiança e despertava as expectativas 

dos leitores. A partir daí, vários romances foram publicados nos jornais em formato de 

folhetim, ou seja, em fatias seriadas, permitindo, dessa maneira, que várias camadas sociais 

tivessem acesso à literatura e a jovens autores. Surgem, então, para designar esse tipo de 

publicação, o romance em folhetim e o romance-folhetim. O primeiro é um romance 

pronto, publicado em série no jornal; o segundo é construído dia-a-dia, em função da 

expectativa do público. 

O folhetim era uma forma de ficção de entretenimento, contendo histórias do 

cotidiano das classes sociais que, ao lerem suas narrativas, se identificavam com suas 

personagens. Esse recurso, aliado à forma de contar as histórias diariamente, em série, 

recriava o suspense a cada parte, a fim de manter o leitor curioso, instigá-lo a acompanhar 

o desfecho da trama e também para atender uma necessidade comercial da empresa 

jornalística. Mas, é por volta de 1840 que o folhetim atinge o seu maior sucesso com 

autores franceses, como Eugene Sue, Alexandre Dumas e Honoré Balzac. Em virtude do 

reconhecimento do público, a história folhetinesca, que posteriormente era publicada em 

jornal, passa a ser em forma de volume. 

No Brasil, a introdução do folhetim na imprensa aconteceu quase simultaneamente 

à da França, mas não como literatura popular, pois as condições sociais do país eram 

adversas da Europa que, naquela época, despontava para o mundo do mercado, ao passo 

que o Brasil vivia uma sociedade colonial e escravocrata. Diante desse quadro, percebemos 
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que a leitura dos jornais era privilégio da elite dominante e que, por isso, podemos dizer 

que o romance-folhetim foi absorvido mais pelas elites como elemento de cultura. 

O romance do século XIX rompeu as fronteiras e, mesmo que sua primeira 

caminhada tivesse ficado à mercê de uma elite, foi no século XX que ganhou popularidade 

por meio de um veículo de comunicação de massa: o rádio. Sabemos, porém, que somente 

após a consolidação e consagração desse gênero no rádio é que autores nacionais passaram 

a escrever uma literatura melodramática em substituição aos textos antigos, literatura essa 

que, mais tarde, seria transferida para a televisão. 

Antes mesmo de fazer a passagem da radionovela brasileira para a telenovela, é 

interessante enfatizar a importância dos seriados radiofônicos na produção ficcional da 

América Latina e, consequentemente, no Brasil. Os Estados Unidos foram quem mais 

exploraram a irradiação das histórias seriadas no rádio. O folhetim nesse meio se 

organizava em capítulos, dando algumas pistas sobre o final da história, tendo um núcleo 

que se desenrola indefinidamente. Outro fator importante a ressaltar é que os programas 

eram voltados para a mulher, ouvinte com maior permanência em casa. 

Além dos Estados Unidos, um dos primeiros países a consolidar esse gênero foi 

Cuba, considerando que, a partir de 1930, vinha experimentando o folhetim. Aqui, a 

tradição cubana, seus valores e sua história, acabaram determinando outros conteúdos para 

as novelas. A cultura cubana tende a privilegiar mais o dramático da vida, aliado ao amor, 

justiça, ao ódio, à inveja. 

A partir daí, o sucesso do conteúdo e da forma da radionovela se expande e chega 

ao Brasil em 1941, no momento de expansão da indústria e da modernidade, e o rádio, 

como meio de comunicação de massa, desempenha um papel fundamental na vida do 

brasileiro, que passa, através desse meio, a ter contato com os fatos do mundo, tendo a 

radionovela uma importância destacável em assegurar economicamente as emissoras de 

rádio. 

É compreensível que a radionovela tenha sido tardiamente introduzida no Brasil. 

Segundo Ortiz, Borelli e Ramos (1989, p.126), faltava ao sistema radiofônico brasileiro 

uma estrutura realmente comercial, o que só veio a acontecer entre 1940 e 1946, quando o 

faturamento do país em publicidade passa de 2,3 milhões de cruzeiros para 15 milhões de 

cruzeiros. Porém, como ocorreu em outros países latino-americanos, o sucesso da 

radionovela é rápido, o que fez aumentar o seu número. Entre 1943 a 1945, foram 

transmitidas 116 novelas pela Rádio Nacional, em um total de 2.985 capítulos. 
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As histórias eram produzidas em São Paulo e no Rio de Janeiro, gravadas e 

distribuídas em todo o país, tornando o gênero efetivamente popular. Dessa forma, o Brasil 

passa a adquirir um know-how sobre literatura melodramática, que será posteriormente 

transferido para a televisão. 

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. 

Ortiz, Borelli e Ramos (op. cit.) 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 consolida 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 através da ficção, mais especificamente, 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 
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contexto das manifestações culturais populares de massa, pelas características que as 

diferenciam da sua matriz folhetinesca francesa, americana e dos melodramas cubanos. O 

que podemos conferir com tudo isso é que, analisar a televisão, como as imagens são 

entendidas e até incorporadas pelas pessoas, 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 olhassem, nos 

perseguissem, nos provocassem, produzissem algo em nós. 

Essa relação revela para nós uma série de olhares de pessoas concretas – roteiristas, 

diretores, produtores, atores que também nos olham, nos provocam, justamente porque é 

possível enxergar ali 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 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  
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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 através das imagens 

que, sob nossa ótica, tem 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. 

Conseguimos ver o quanto a TV penetra profundamente no corpo social, que nada 

mais foge de seu controle, a ponto de tudo que acontece, de alguma forma, pressuponha a 

sua mediação, acontece, portanto, para a TV. 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 contemporâneo. Podemos dizer que a TV, ou seja, todo o complexo 

aparato cultural e econômico – de produção, circulação e consumo de imagens, sons, 

informações, publicidade e divertimentos –, 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, 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, se fundir. 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, através dos programas 

veiculados, uma espécie de unificação do país no plano imaginário. 
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Dado o alcance de questões como essa é que podemos dizer que as atividades 

relacionadas à expressão ou à comunicação 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 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. 

Hoje se torna muito difícil e complicado separar o que é “material” daquilo que 

seria propriamente “cultural”. Reconhecemos que em nossos dias o espaço destinado a 

significar as coisas se amplia consideravelmente. Parece que está havendo uma 

supervalorização da “imagem”, pois cultivá-la é mostrar-se como algo produtivo. 

O que se relaciona com a publicidade e marketing, no que tange à capacidade das 

imagens venderem, acaba tomando uma dimensão maior. Em termos mais amplos, a 

circulação de sentidos, através dos meios de comunicação, está cada vez mais no centro 

das atenções. Penetrar nos caminhos da produção, da construção das narrativas dramáticas, 

adquire uma importância maior quando passamos a analisar a TV como prática social e 

cultural, como produção social de sentidos. Isso significa que precisamos adentrar nesse 

mundo através do estudo dessa linguagem específica, aprender a lidar com esses artefatos 

da nossa cultura, investigando a complexidade de textos, sonoridades, imagens e 

movimentos que encontram na TV espaço privilegiado de expressão. 

Ver e olhar de um modo geral, ou melhor, estar diante da televisão, olhar suas 

imagens, pode significar uma série ampla de ações e objetivos: posso olhar para obter 

conhecimento, para observar como algo acontece, para reproduzir um gesto ou, 

simplesmente, por distração. Esse ato pode relacionar-se ao fato de que se joga luz sobre as 

pessoas ou coisas que passam a ser por nós “vistas”. Isso pode nos remeter a um espetáculo 

a que assistimos, um desfile de acontecimentos, pequenos ou grandes astros que 

aprenderam a brilhar. 

 Podemos exercitar o olhar não apenas para contemplar, mas o olhar atento, aquele 

que se faz com o propósito de ultrapassar as chamadas evidências, ir além do que nos é 

dado ver de imediato. Com isso, estamos propondo a compreensão de que nosso olhar e o 

mundo não se separam, assim como ocorre com as palavras e as coisas. Um está no outro. 

Observamos anteriormente que esse processo de ver e produzir imagens, no caso 

imagens televisivas, existe como prática social, imerso que está em uma dinâmica político-

cultural. Existe como uma linguagem do nosso tempo, como um modo de criar, narrar 
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histórias, cores, personagens, notícias. Certamente como um modo de ensinar, convencer, 

sensibilizar, vender produtos. 

Cada um de nós participa do desenho dessas imagens, completando-as, construindo 

a linha imaginária que liga aqueles pontos. De certa forma, participamos como artífices da 

plástica televisual, utilizando, não a pincelada, mas pequenos pontos coloridos. Ora, a 

imagem da televisão não faz, senão, automatizar a técnica constitutiva da pintura. Ela 

dissolve a figura em uma chuva de retículas e depois pede a operação final de combinação 

desses estilhaços de imagens. 

Convém ressaltar que imagem e sentido não se separam. De alguma forma, as 

imagens “dizem” alguma coisa e podemos expressar algo do que elas mostram, assim 

como podemos nos referir a imagens que temos sobre uma coisa ou alguém. Vimos que a 

interpretação da imagem e produção de sentidos coexistem. A imagem que alguém 

constrói de um país não é retirada do vazio, do nada, ela é sempre elaborada no cruzamento 

de um conjunto de relações de experiências individuais e sociais, de ordem psicológica, 

política, histórica e cultural. 

Percebemos que há um cruzamento, uma inseparabilidade entre as imagens 

“internas” que construímos sobre as coisas e as imagens propriamente “externas”, objetos 

visuais, perceptíveis, imagens “materiais” de acontecimentos, cujos sentidos recebemos e 

lemos das mais variadas formas. Temos muitas e complexas leituras ou entendimentos 

dessas imagens, conforme os tipos de leitores/espectadores. Para tanto, estão em jogo os 

repertórios de informações, seus valores, suas experiências, seus sentimentos e 

posicionamentos ideológicos. 

O que mais interessa registrar e reter é que as imagens da TV são construídas com 

uma série de elementos de diferentes linguagens: escrita, oral, icônica, plástica, gráfica e 

sonora, formas de comunicar também presentes no teatro e cinema. A televisão incorpora e 

recria constantemente uma série de elementos desses meios de expressões culturais. Sua 

linguagem é específica e, ao mesmo tempo, absolutamente dependente de um imenso 

conjunto de outras linguagens. 

Entretanto, é preciso observar que um texto escrito para um artigo ou um livro, não 

pode ser o mesmo para a TV. Precisamos, nesse caso, dissertar menos e narrar mais, ou 

melhor, é fundamental mostrar, cortar palavras, sintetizar informações, imaginar cenas, 

figuras, movimentos, sugerir sonoridades e ritmos para a narrativa. Destacamos, sobretudo, 
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o dinamismo da ação na TV, muito embora saibamos que programas primeiramente 

existem sob a forma de palavra escrita que se transformam em “palavra televisiva”. 

Na televisão a palavra deve ser sempre menos prolixa, mais clara, concisa e direta, 

para ser compreendida por públicos diversos. O uso da palavra na TV se apresenta, ora 

como fixadora, ora como impulsionadora de sentidos. Como diz Barthes (1992, p. 53), a 

palavra funciona para “fixar a cadeia flutuante dos significados, de modo a combater o 

terror dos signos incertos”. 

Mesmo no âmbito de fluxos eletrônicos em que vivemos, a literatura tradicional 

continua fascinante e insubstituível. Nas palavras gravadas com tinta no papel, podemos 

nos mover entre as mais belas paisagens da imaginação. Devemos, portanto, admitir que o 

mundo das letras já não gravita apenas em torno de livros impressos, prontos, acabados. Os 

materiais literários alastram-se pela televisão que os integra com flexibilidade para enlaçar 

novos conteúdos e multiplicá-los. A televisão incrementa a composição literária coletiva, 

através dos variados textos ou programas que veicula. As obras deslizam pelos monitores 

em composição sequencial, colocadas à disposição do público. 

O conceito de texto, dentro das ciências da linguagem, se baseia 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, através da leitura no literário e 

da apreciação ou fruição no televisual. Dentro de tal contexto, a obra só seria completa, 

acabada, quando lida, apreciada, reorganizada e decodificada pelo receptor. 

As relações entre literatura e televisão são complexas 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, imediatamente, 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. 

O conceito de intertextualidade, ainda sem nomenclatura, foi também empregado 

na tradição medieval, mas só passou a ser estudado com maior ênfase, depois que 
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chegaram até o Ocidente as traduções de algumas obras de Bakhtin, que adotou algumas 

terminologias como multidiscursividade, pluridiscursividade, dialogismo e polifonia. De 

acordo com esse teórico da linguagem, o que hoje é entendido como intertextualidade, 

seria, de acordo com Lopes (1994), o “discurso no discurso, a enunciação na enunciação, a 

introdução do que foi escrito por outrem, no discurso”. (LOPES, 1994, p.73). 

Na realidade, a maioria dos ensaios pioneiros sobre intertextualidade tinha como 

objeto a série literária e, só em épocas mais recentes, tais conceitos vão sendo revistos à luz 

das características peculiares dos meios de comunicação, como é o caso da 

paratextualidade, proposta pelo teórico francês Genette (1982, p. 32). A paratextualidade 

aponta diferenças ponderáveis entre suas eventuais funções no literário e na TV. 

A apreensão de um programa de TV se dá dentro de características da 

contemporaneidade ausentes do literário, em termos de realização, de utilização de 

tecnologias, de inserção de programas em uma vasta grade de programação. A TV 

constitui um dos veículos mais caracterizados pela voracidade, que a obriga a alimentar a 

programação diária com inúmeros textos de diferentes gêneros a uma velocidade de 

elaboração e apreensão inimagináveis em outros veículos. Ora, é especificamente dentro 

dessas características da televisão que os elementos da intertextualidade se revelam para o 

rápido reconhecimento das diferenças entre os inúmeros programas e para a decodificação 

de suas características essenciais de forma correta. 

Os mecanismos intertextuais utilizados na criação de programas de ficção seriada 

brasileira são infinitamente mais vorazes, plurais, abarcadores e transformadores 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 se torna uma verdadeira recriação de todas as características do 

gênero de base utilizada 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 
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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. 

Dentre eles, destaca-se a intertextualidade como ferramenta criativa dos textos/programas. 

Como o texto é manifestação não só de ordem verbal, mas de qualquer natureza semiótica, 

a intertextualidade ocorre, também, nas imagens. 

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. 

O cruzamento dos textos só é possível ser verificado se o indivíduo for preparado, 

possuir leitura suficiente para perceber as relações intertextuais, do contrário, passarão 

despercebidas. Acredita-se, portanto, no conhecimento prévio do leitor. Daí a importância 

de possibilitar ao público o contato com diferentes gêneros textuais que circulam na 

sociedade, a fim de que possam perceber o uso dos recursos intertextuais, para 

posteriormente tecer uma rede de significações. 

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 ao 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, 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 

                                                 
1
 Fragmento extraído do encarte que acompanha o DVD da microssérie Hoje é dia de Maria. 
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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. 

A sucessão de obras geradas a partir do livro – a adaptação para a televisão, o 

lançamento nas salas de cinema, o livro do roteiro, reunindo os capítulos da microssérie, 

lançamento em DVD e CD, um diário de filmagens e o livro de fotografias da microssérie 

– aprofunda a intertextualidade contida nas expressões contemporâneas. Isso nos mostra 

que a fronteira entre os diferentes tipos de bens culturais se torna cada vez mais tênue com 

a hibridização dos produtos e dos meios de veiculação cultural na sociedade de consumo. 

A intertextualidade está na base das artes e da produção cultural, sendo que, na 

contemporaneidade, a intensificação dessas trocas simbólicas acaba por transformar as 

manifestações culturais. A busca da pureza artística de outrora cede lugar à exploração da 

intertextualidade e hibridização. 

Mais do que qualquer outro meio, a televisão tem explorado a receita que mistura 

diferentes textos, quebrando limites entre os conceitos de cultura erudita e cultura de 

massa, reposicionando a obra em um novo contexto. 

Os novos significados e sentidos alcançados a partir do livro de literatura podem 

não agradar a alguns, mas são inerentes à evolução dos meios de comunicação. Cabe, 

então, o cuidado para que seja respeitado cada suporte em sua especificidade e cada 

processo criativo com suas próprias regras. Em suma, espera-se que as transposições de 

uma obra para outro veículo possam, no mínimo, resguardar a intenção do autor e seu 

projeto de construção artística, arquitetando uma coexistência bem sucedida entre a cultura 

escrita e a tecnologia da imagem. 

 

1.2. A Ficcionalidade Televisual 

 

A ideia de ficção como produto da imaginação remete ao pensamento do filósofo 

grego Platão. Ao refletir sobre conceito e realidade, Platão promove a separação entre dois 

mundos: o mundo inteligível e o mundo sensível, e define como verdade o mundo das 

ideias. Em oposição ao conceito de realidade objetiva, o filósofo confere à realidade 
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subjetiva o conceito de mundo sensível. Com isso, a ficção é definida por Platão como uma 

recriação de uma primeira projeção inevitável ao homem – mundo sensível. Entendemos 

que o mundo para Platão apresenta três graus: o modelo – reino das ideias; a cópia – o 

mundo em que vivemos; e, o simulacro – a cópia da cópia. O autor associa a ficção à arte, 

prática que considera inútil por desviar o homem do mundo das ideias, da verdade. 

Em contraposição, o filósofo Aristóteles considera a arte como uma criação natural 

do homem, que não se confunde com a realidade. O rótulo da ficção, inicialmente restrito à 

poesia, é atribuído pelo filósofo, também, à epopeia, à tragédia e à comédia. Assim, o 

discurso da ficção associado à literatura e às artes é definido em oposição a um discurso da 

realidade, verdade objetiva. Segundo Jobim (1999):  

 

Deste modo, por oposição aos discursos “objetivos”, haveria uma série de 

discursos que, julgados a partir de protocolos de verdade, seriam 

enquadrados como falsidade. Entre esses, ocupam um lugar de destaque 

os rotulados como ficção, palavra que, não por acaso, está arrolada nos 

dicionários da Língua Portuguesa como ato ou efeito de fingir, simular, 

fingimento, coisa imaginária, fantasia, invenção e criação. (JOBIM, 1999, 

p.205). 

 

Como vimos, Jobim contraria o conceito de ficção como imitação de uma realidade 

objetiva, ao destacar que a realidade e a ficção são formas do homem se relacionar com a 

história. 

Há, portanto, na ficção, o apelo à imaginação, o deslocamento da realidade objetiva 

para a subjetiva, afetiva e significativa – deslocamento esse que só é possível pela 

ambiguidade do texto e pelo uso da metáfora. Somente por essas características, 

observamos que não é possível confundirmos o texto histórico, documental e científico, 

com o texto ficcional. Mas, sabemos que existem outros elementos que nos permitem 

entender a ficção não como um gênero de discurso, mas como expressão de uma 

experiência particular de vida. Entre eles está a poesia. 

 Propp (1997, p. 444), linguista e folclorista russo que se dedicou à pesquisa de 

narrativas orais dos povos caucasianos, em uma análise comparativa das formas 

compositivas que chamou de contos maravilhosos, constrói um modelo teórico que 

apreende o sentido da ficção como a gênese histórica do narrar. O autor descobre nos 

contos ficcionais reminiscências de um passado pré-histórico, que teria permanecido no 

imaginário das culturas. Essas descobertas nos indicam que as narrativas míticas, que 

continham o cerne da visão de mundo e de grupo e suas explicações de vida – morte, 
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criação e temporalidade –, passadas de geração a geração, explicam o aparecimento das 

narrativas e de sua apreciação estética e ficcional. 

Somos levados a considerar como ficção não apenas obras literárias, plásticas ou 

televisivas que identificamos ou classificamos como ficcionais, mas, segundo Costa (2001, 

p. 19), “é o tipo de relação intersubjetiva que estabelecemos com a realidade, mediada por 

um texto que pode se apresentar sob as mais diversas linguagens e suportes”. Assim, 

independente da ficção que somos capazes de criar em nossa relação múltipla com o 

mundo, e que se traduz por um patrimônio cultural vasto, desenvolvemos ficção como 

forma peculiar de experimentar a vida, presente nas nossas primeiras manifestações 

expressivas, como os jogos, os contos e as invenções infantis. 

Dessa forma, estudar a ficção é mais do que pesquisar os produtos que, inspirados 

por ela, se consagram como suas formas de expressão. Trata-se de perceber as relações 

que, através das narrativas ficcionais, sob diferentes veículos e linguagens, se estabelecem 

entre os agentes envolvidos e entre eles e a realidade que os circunda. O compartilhar 

dessas histórias ficcionais fornece o substrato da identidade individual e coletiva, 

construindo formas de sentir e experimentar a vida, dos quais são gerados gostos, valores e 

sensibilidades. Adotando essa perspectiva, concordamos com Costa (op. cit., p. 31), 

quando diz que ficção “é a manifestação da pluralidade do ser e forma peculiar pela qual o 

homem vive, compreende e transforma a realidade”. 

Todo um patrimônio ficcional gestado por séculos foi passando de geração em 

geração, através de hábitos sedimentados de contar histórias, de encená-las, representá-las 

e copiá-las, chegando até nós através da memória coletiva cultivada em cada família, 

povoado, cidade. 

O certo é que surge a modernidade e com ela a burguesia instaura uma forma de se 

pensar, comunicar-se e expressar-se, baseada, principalmente, no domínio da escrita e de 

sua fruição abstrata individual e silenciosa. Mas, foi a indústria cultural que viu nesse 

momento um espaço privilegiado de atuação, pois se concentrava nas cidades, com uma 

população heterogênea, que deixava o campo e se amontoava nas periferias em busca de 

sobrevivência. Cada um trazia uma vigorosa bagagem cultural. 

A indústria cultural nasce na formação da população subalterna e excluída, que 

constitui um público disponível ao entretenimento de baixo custo, para o qual se organiza a 

produção industrial e mecanizada de bens simbólicos, e é nessa cultura chamada de massa 

que os empresários encontram as receitas de sucesso para uma cultura seriada, abrangente, 
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comunicativa e, sobretudo, lucrativa, capaz de ser consumida de forma prazerosa. Cria-se, 

assim, para esse público, a indústria cultural –a produção simbólica que se mercantilizava 

em todos os níveis da sociedade. 

O processo de constituição dessa cultura dependeu de inúmeros fatores, dentre os 

quais, destaca-se o desenvolvimento tecnológico que muito contribuiu para o avanço dos 

meios de comunicação de massa. Os sinais de ascensão social e de valor pessoal estavam 

ao alcance de todos, desenvolvendo-se um grande apreço pelas formas de comportamento 

– a etiqueta, como vestir-se, andar, comer, sentar e falar. Uma valorização do olhar e do 

parecer marca essa nova mentalidade. A linguagem culta e a escrita também faziam parte 

desse novo estilo de vida. Essa mentalidade dependia cada vez mais da prática da 

contenção e compartilhamento de ideias e hábitos que se manifestavam mais em círculos 

fechados das famílias burguesas. 

É nesse contexto que, nas primeiras décadas do século XIX, com a instauração da 

indústria cultural, é lançado o primeiro jornal diário voltado para o grande público. Não se 

trata mais de uma pequena gazeta de circulação restrita, mas de um grande 

empreendimento comercial que logo se consolida, mostrando suas possibilidades de 

sucesso. De acordo com Costa (2001), “um dos fatores responsáveis pela ruptura entre o 

século XIX e o XX foi o advento da sociedade midiática que está na raiz do 

desenvolvimento do mercado, pela expansão do capitalismo industrial e pela 

metropolização da vida social”. (COSTA, 2001, p. 53). O folhetim já havia mostrado o 

poder da ficção em gerar novas formas de sociabilidade. Os heróis pareciam desprender-se 

das páginas impressas e adquirir autonomia, passando a fazer parte do cotidiano dos 

leitores. Essa época é marcada pelo surgimento do Romantismo, que se preocupava em 

desvendar a alma, os sentimentos e a interioridade do ser humano. Esse movimento 

possibilitou a produção artística de memoráveis autores, com a publicação de muitas obras 

imortais, como “O Príncipe”, de Maquiavel. Os autores folhetinescos perceberam logo o 

poder de empatia dos romances entre o público, e, como incentivo, esmeraram-se nas 

descrições e cenas de estímulo aos sentidos. Porém, foi na cultura plebeia da Europa 

moderna que o movimento encontrou terreno mais profícuo, promovendo o melodrama. 

Mas, se isso era possível na linguagem escrita, cuja decifração exige reflexão, a 

empatia foi ainda maior quando transposta para as mídias audiovisuais que se consagram, 

como a fotografia, por seu realismo e pela possibilidade de a verossimilhança tecnológica 

arrebatar o público. A mediação tecnológica surge promovendo um naturalismo visual, 
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capaz de gerar mitos, paixões, sensação de presença e um iluminismo que representa a 

realidade. O cinema vai apresentar esse iluminismo em ação e, pouco a pouco, vai 

ganhando autonomia e se desenvolvendo como linguagem, aprendendo a contar histórias. 

Inspira-se nos romances do século XIX, criando roteiros melodramáticos. 

Sem o apelo das imagens, o rádio contou com outras vantagens na sua forma de 

comunicação, possibilitando o estabelecimento de uma relação diária e próxima com os 

ouvintes e ser, aparentemente, gratuita. Sua proximidade com o público lhe favorecia no 

encantamento das pessoas, que se tornavam cada vez mais afinadas com essa mídia. O 

certo é que a radiodifusão se firmou, reforçando o hábito de consumo diário de 

informações. Profissionais do rádio, como locutores e radioatores, tornaram-se importantes 

como astros, admirados e respeitados pelo grande público. 

A televisão surge posteriormente e logo se torna uma realidade, monopolizando a 

produção cultural contemporânea. Ocupando um espaço no interior das casas e convertida 

à função de uma janela para o mundo, a televisão acentua as tendências já existentes na 

cultura midiática – o naturalismo, a hegemonia da linguagem audiovisual e a relação 

espetacular e ficcional com a realidade. Nascida em uma época em que o comercial e a 

própria publicidade já se universalizavam, a televisão apresenta, diferentemente das outras 

mídias, aspectos novos que a distingue de tudo aquilo que se conhecia até então. 

A transmissão eletrônica inova na forma de transmitir imagens em movimento, é 

decomposta “linha a linha e ponto a ponto em sinais luminosos transmitidos por impulsos 

elétricos que são recompostos na tela”. (MACHADO, 2001, p.49). Isso resulta em 

fragmentação e baixa definição de imagem. Contudo, a televisão, em relação a outras 

mídias, oferece uma percepção mais vibrante, ativa e hipnótica, gerando uma recepção 

intensa, propondo uma experiência perceptiva nova, que coloca o receptor em uma relação 

diferente com a realidade. Ela apresenta uma programação variada e ininterrupta, que 

atende aos mais diferentes gostos, mostra uma cultura seriada e de forte impacto sobre o 

receptor, criando rituais persistentes de comunicação. Ao que parece, o sucesso da 

televisão como veículo de massa pode ser atribuído à sua capacidade de narrar  histórias 

mais ou menos fantásticas e verossímeis. 

A televisão revela um número significativo de características próprias que devem 

ser consideradas na análise de seus produtos ficcionais. A contadora de histórias utiliza-se 

de alguns recursos, como explica Balogh (2002): “A estética da interrupção”. Significa que 

“qualquer programa de TV é interrompido periodicamente para ceder lugar aos tão 
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decantados comerciais”. (BALOGH, 2002, p.46). Essa forma de veicular o texto resulta no 

caráter fragmentário de todas as emissões televisuais. Tais intervalos são responsáveis pela 

exibição dos formatos, em blocos, pela descontinuidade e fragmentação das mensagens. 

Além dos blocos, os programas são fragmentados em capítulos ou episódios. 

Outra característica apontada pela autora é a “estética da repetição”, que cede lugar 

à serialização dos programas, que é “a produção contínua de uma história para preencher 

as demandas da programação de cada emissora de TV” (Ibidem), cujas estratégias de 

enunciação são diversas do que se considerava antigamente como arte.  Os formatos 

inseridos mais claramente dentro dessa estética são os seriados. Dentro da classificação 

dada pela pesquisadora, cabe ainda a “inserção de merchandising social e política”, que 

significa uma complexa mescla entre o real e o fictício. O formato que mais se adapta é a 

telenovela, que, devido à sua extensão, se torna propício à inserção de elementos alheios à 

trama de base. Acaba transformando atores em porta-vozes de problemas nacionais, assim 

como pessoas anônimas, que descrevem seus dramas na tela como forma de referendar as 

situações dramáticas estruturantes da telenovela, em uma clara mistura de realidade e 

ficção. 

Essas mídias passam a se integrar e a se referirem umas às outras, interferindo no 

cotidiano das pessoas, substituindo, paulatinamente, a realidade imediata pela mediação. 

Ao que parece, há, com isso, um distanciamento dos espectadores da realidade objetiva, 

pois as estratégias de convencimento dos meios de comunicação vão desenvolvendo uma 

ampla ficcionalidade. Levando-se em conta que a ficção, especialmente o melodrama, 

esteve sempre como mola propulsora da nova cultura midiática. 

O melodrama teve sua origem no século XIX, mas perpetuou-se na ficção literária e 

chegou à cultura de massa através dos meios eletrônicos – radionovelas e telenovelas. O 

gênero tem como pilar a estética romântica De uma maneira geral, o melodrama se 

caracteriza pelas oposições entre o bem e o mal, o herói e o vilão, a felicidade e o 

infortúnio. Essas situações de confronto levam quase sempre à vitória do bem sobre o mal. 

O melodrama acabou se generalizando como um sinônimo de certo tipo de produção 

cultural que procura efeitos fáceis e conhecidos de envolvimento do público, com a 

utilização de fundos musicais que procuram suscitar e expor as emoções puras, intensas e 

vívidas, que trabalham em uníssono a serviço do jogo da sedução emocional. Cinema e 

televisão são habitats apropriados ao melodrama, uma vez que o gênero caracteriza-se por 
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utilizar a exuberância cênica para atrair o público. A intenção melodramática é produzir 

determinadas reações no público a quem deseja agradar. 

A moral do melodrama é quase sempre simplificada, e, em textos de índole 

ficcional, vemos como a vivência humana se reduz ao combate entre o bem e o mal, com o 

triunfo do bem garantido. A intensidade do texto dramático é ilustrada pelos mais variados 

efeitos especiais e cênicos. As personagens do melodrama são, em regra, estereotipadas, 

variando entre dois tipos: modelos de malícia e de bondade. A paixão é a força motivadora 

e propulsora do melodrama, seu papel fundamental é expor as paixões que constituem a 

força motivadora da ação dos personagens. Esse painel de paixões torna-se estruturador do 

melodrama. 

A televisão se relaciona com o melodrama desde o seu início. Grandes sucessos do 

gênero são retomados e adaptados para a tela. No que diz respeito à forma, a estrutura 

televisiva faz com que os roteiros melodramáticos ganhem e dialoguem com o gênero, 

através dos cortes rápidos, mudanças bruscas de cenas, os vários ângulos apresentados, os 

lugares variados e apoteóticos que podem ser construídos e filmados. São artes de extremo 

apelo visual e sonoro que utilizam movimento intenso na sua construção. 

No enredo ficcional televisivo essa relação se estabelece com mais clareza. 

Observamos os prolongamentos da estética melodramática nas telenovelas, seriados, 

minisséries que utilizam os efeitos, os estereótipos e a tipologia do gênero. São situações 

diversas, envolventes para o espectador, que visam à diversão e ao entretenimento para seu 

público. Não só os produtos ficcionais, os documentários e as notícias da televisão 

dialogam com as regras do melodrama. As notícias são carregadas de dramaticidade, 

buscam temas ligados a catástrofes em lugares exóticos, pessoas desesperadas, chorosas 

por terem perdido bem material ou pessoa querida, tendo que reconstruir a vida 

bravamente, apresentando-se como verdadeiros heróis, sofredores do melodrama cotidiano. 

Os fatos são colocados como uma espécie de história que possa ter um final que possibilite 

um tom de folhetim. 

A telenovela, seriado e minissérie, são produtos televisivos que possuem, com o 

melodrama, uma ligação mais clara do que outros programas da TV e que se apropriam 

melhor do gênero. A história é construída com técnicas narrativas e tem como intenção a 

dramaticidade. É como se fosse uma peça dividida em capítulos, mantendo-se as mesmas 

características em relação ao enredo cercado de sentimentalismos, aos temas, aos 

personagens, com muito apelo visual. A narrativa envolve amores impossíveis, intrigas, 
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conspirações, mistérios, segredos, filhos perdidos, juramentos, passagens secretas, fugas 

espetaculares, noites tempestuosas. Desenha o sofrimento humano, ao mesmo tempo em 

que exerce fascínio pelas situações dramáticas e apaixonantes. 

O melodrama na TV prende o espectador porque o conforta, alivia o dilaceramento 

que a vida material produz no seu íntimo, devolve-lhe alguma forma de bem-estar. Ensina 

que a solução para as adversidades brota do centro do homem, na força de vontade, na fé e 

no amor – virtudes que, por sua vez, conduzem à paz, fraternidade e solidariedade. O 

melodrama reforça a ilusão de permanência do bem que trazemos em nós, por isso ele 

precisa ter a fórmula da superação de todas as misérias dentro de si, dentro do personagem 

e não fora. 

A ficção na televisão está interligada à trajetória da imprensa, no século XIX. 

Naquela época, a prática de divulgação de histórias seriadas, vigentes nos jornais 

franceses, dá origem aos folhetins brasileiros que eram empregados como forma de 

preenchimentos dos rodapés dos jornais. As histórias seriadas tinham como objetivo a 

distração dos leitores, com a apresentação de narrativas criadas pela imaginação. O 

discurso ficcional na TV, dessa forma, ao apresentar nas telas as experiências vividas no 

dia-a-dia pelos telespectadores por meio dos personagens, passa a constituir sentidos 

conjuntamente à realidade objetiva que busca representar. 

Com histórias mais ou menos longas, a ficção televisiva se apresenta quase sempre 

fracionada, criada por um ou mais autores, e representada por atores, diretores e técnicos 

especializados na arte e na prática da linguagem televisual. No início, a TV brasileira 

importou programas prontos e formatos de emissoras hegemônicas, instaladas pelo mundo, 

mas, paralelamente, investiu de maneira constante em material e recursos humanos 

voltados à produção de programas nacionais. Na teledramaturgia, a produção da Rede 

Globo ganha destaque com sua linguagem própria, competindo no mercado internacional 

com suas telenovelas, minisséries e seriados, que ganharam projeção mundial. 

Mesmo mantendo as características básicas das outras expressões ficcionais, a 

televisão revela um número respeitável de características próprias que devem ser 

respeitadas quando da análise dos seus produtos de ficção. Se compararmos a ficção 

literária com a existente nos meios eletrônicos de comunicação, perceberemos que a série 

literária é mais estável e sua evolução tem um caráter muito mais permanente do que nas 

comunicações. 
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A ficção que se faz na TV tende a adotar rubricas nascidas do fazer, da produção, e 

que se modificam com uma velocidade bem maior do que na literatura, pelo fato desse 

fazer estar atrelado à cotidianidade e à voracidade com que os programas são consumidos 

devido à sua exibição diária. A ficção televisiva, assim como a literária, não tem, em 

princípio, nenhum compromisso com a verdade e nem com a realidade, apenas um 

compromisso de verossimilhança no relato. Verossimilhança é uma das questões 

fundamentais da ficção. Como a palavra sugere, significa parecer verdade, ser similar a 

verdades – vero significa “coisa verdadeira” e símile, símil significa “qualidade do que é 

similar”. Verossímil é a versão do fato ou da verdade que parece mais convincente, e não 

necessariamente aquela mais próxima da realidade. Para o espectador, a verossimilhança é 

a qualidade que o levará a emergir na história sem a insegurança ou desconfiança de que 

está sendo enganado. 

Ainda que parte das ficções possa ter uma proximidade maior com o mundo real, 

nas biografias romanceadas e docudramas é sabido que o mundo da ficção tem regras e 

recortes próprios que o distanciam da realidade. O primeiro elemento distanciador é o 

recorte temporal, que na ficção tem que ser seriamente reduzido, posto que uma história de 

uma vida inteira será contada na TV em alguns episódios de uma minissérie ou em 

capítulos de uma telenovela. Verificamos, com isso, que há uma sofisticada seleção de 

momentos narrativos de base, uma séria condensação da temporalidade, o que nos leva a 

entender que deve haver um conjunto de estratégias de enunciação ficcional que a distancia 

do real. Na televisão, a questão das relações da realidade com a ficção é ainda mais 

ambígua, posto que os formatos estão cada vez mais indefinidos. O real que se vê 

atualmente na TV, não é mais o real que se diz do senso comum, mas a representação do 

real. 

Ao longo dos anos de 1960 e1990, a ficção aprimorou sua linguagem, descobriu 

meios técnicos sofisticados e utilizou-se de recursos como a computação gráfica, 

aperfeiçoando a dramaturgia na televisão, e, o formato curto reapareceu como novidade. 

As ficções curtas, iniciadas com os casos especiais e refinadas com as minisséries, 

consistem em um em um esforço de uma produção mais elaborada para um público cada 

vez mais exigente, conforme Balogh (2002, p.95). 

Na televisão brasileira existem diversos formatos que nada mais são que “formas 

organizativas” de elementos específicos da linguagem televisual, que mudam de acordo 

com as transformações socioculturais, entre as quais incluímos o próprio surgimento de 
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novas mídias. Nesse sentido, é importante levar em conta as observações de Machado 

(2000) que discute a classificação dos gêneros e formatos em meio ao hibridismo das 

linguagens e das mídias na contemporaneidade. 

Entretanto, na prática da produção e direção de programas para televisão, faz-se 

necessário conhecer as distinções dos tipos de programas ficcionais da TV brasileira na 

busca de um entendimento sobre a teledramaturgia. Pallottini (1998) descreve as 

características formais dos formatos ressaltando as denominações de unitário e seriado. 

Isso indica que precisamos verificar se a produção que queremos estudar trata-se de um 

programa unitário ou seriado, ou seja, se é levada ao ar de uma só vez, com começo, meio 

e fim, ou se apresenta uma maior duração, em que o enredo é estruturado sob a forma de 

capítulos ou episódios. 

 

1.2.1. Formatos Televisuais 

 

Na televisão, o formato adquire a função de diferenciar os programas, identificando 

a forma e o tipo de produção de um produto televisual. Em verdade, o formato é o processo 

pelo qual passa um produto televisivo desde sua concepção até sua realização. Trata-se do 

esquema que dá conta da estruturação de um programa, constituído por uma indicação de 

uma sequência de atos que se organizam a partir de determinados conteúdos. 

A caracterização de um formato de programa passa pela enunciação. A gradação na 

reiteração de determinados procedimentos enunciativos é um dos fatores que levam ao 

reconhecimento de estruturas formais específicas de um tipo de programa, do mesmo 

modo que o deslocamento desses procedimentos recorrentes leva o efeito de sentido de 

inovação no formato. Assim, a caracterização de um formato está ligada, antes de tudo, à 

questão da competência discursiva do enunciador. 

Portanto, a enunciação requer um olhar minucioso para pensar a questão dos 

formatos televisivos, uma vez que, pela colocação em discurso das delegações de vozes, da 

construção dos atores, efeitos de realidade, de distanciamento e proximidade criados entre 

enunciador e enunciatário, é possível compreender certas estruturas diferenciadoras de 

determinado tipo de formato em relação a outros do mesmo gênero ou de gêneros 

diferentes. Entre os programas de ficção produzidos pela televisão brasileira, segundo 

Pallottini (1998, p. 80), alguns formatos já são consolidados: o unitário, as séries, a 

telenovela, os seriados, as minisséries e microsséries. 
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O unitário é o único formato ficcional que sai do padrão da serialidade, ainda assim 

é fragmentário, pois, embora exibido de uma única vez, mantém os intervalos para os 

comerciais, característica da linguagem televisiva. Esse formato é herdeiro da tradição 

televisual dos primórdios, mais ligada ao teatro. Na Rede Globo de Televisão muitos dos 

programas desse tipo são chamados de “casos especiais”. Para melhor entendimento do 

que representa o formato para o telespectador, nos remetemos a Balogh (2002), que diz que 

os programas televisuais são “denominados de formato, mas o modelo que se forma para o 

espectador nasce das relações entre as estruturas de produção e realização, estruturas 

narrativas e discursivas presentes nos textos”. (BALOGH, 2002, p.97). 

As séries nacionais surgem no começo de 1980, configurando, então, uma nova 

tendência estética e mercadológica. Citamos, como exemplo, as séries “Carga Pesada”, 

“Plantão de Polícia” e “Malu Mulher”. Esses novos formatos enfrentaram grandes 

desafios, sofreram riscos e tropeçaram em obstáculos, porém, inovaram no tratamento dos 

temas até então desconhecidos da ficção. As histórias tratavam do cotidiano dos 

caminhoneiros, de casos policiais, conflitos da mulher desquitada, em uma sociedade em 

transformação, sinalizando uma nova produção ficcional televisiva. A ficção da televisão, 

sob a forma de telenovelas, seriados e minisséries, de maneira inédita, elaborou uma nova 

estética, mais conhecida como estética de massa, difundindo a complexidade da cultura 

brasileira. 

O discurso da ficção na televisão brasileira se manifesta de forma privilegiada nas 

telenovelas, que têm sua origem na literatura. Desenvolvidas a partir dos folhetins, as 

telenovelas remetem à novela como gênero literário, que consiste em uma modalidade de 

narrativa em prosa, como o conto e o romance. Em comum, novela, conto e romance têm 

como características o “fazer-se de histórias fictícias ou simuladas nascidas da 

imaginação”, como afirma Filho (1986, p.45). Segundo o autor, etimologicamente a 

palavra ficção se origina do latim fictionem e é cognata da palavra fingire, que, em 

português, resultou no termo “fingir”. 

A telenovela é apresentada como ficção em oposição a um real fixo, objetivo. Com 

as telenovelas, a TV associa-se, assim, ao conceito de ficção que reúne a arte e a literatura; 

ficção compreendida como representação da realidade. A telenovela se mostra o formato 

mais complexo devido à sua enorme extensão, que comporta 150 capítulos, podendo se 

estender um pouco mais se a novela obtiver boa resposta de audiência. O seu texto parte de 

uma sinopse e de um argumento que vai sendo escrito ao longo da exibição, com estrutura 
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narrativa repetitiva, construída a partir de um núcleo central, com vários núcleos 

secundários, dividido em capítulos diários. A presença diária da telenovela reforça o 

sentimento de vínculo do real que a novela costuma respeitar, mantendo na sua trama as 

mesmas épocas e dias festivos do ano que temos no cotidiano. 

Dada à sua extensão, a telenovela, que possui grande importância no universo 

cultural brasileiro, se torna um formato propício à inserção de temas alheios à produção 

fictícia, entrelaçando aspectos políticos e sociais às suas tramas, levando o espectador a se 

tornar um coadjuvante nas ações sociais desencadeadas pelas instituições em prol do bem-

estar da população, como: prevenir o câncer de mama, não usar drogas, usar camisinha, 

etc. São formas de merchandising2 que transformam os personagens das novelas em porta-

vozes de problemas nacionais ou em garotos propaganda de mercadorias, em um complexo 

entrelaçamento entre o real e a ficção. 

Os seriados se definem como histórias que começam e terminam no mesmo 

capítulo, com personagens fixos e periodicidade semanal. Os seriados podem ser 

dramáticos, de suspense, policiais ou de comédias de situação. O seriado apresenta tramas 

independentes umas das outras, com cenários e argumentos novos em cada episódio, 

funções, e pode ser acompanhado pelo telespectador sem a necessidade de ter sido visto o 

episódio anterior. Para isso, o episódio número um precisa apresentar os personagens e a 

“trama maior”, que dará sentido a cada novo episódio. 

O seriado na TV se aproxima, na sua estrutura, do conto literário, ao se basear no 

clímax, no qual o fim é mais importante. Porém, outras peculiaridades do conto também 

migraram para seu herdeiro na TV. Além do final espetacular de cada episódio ou de uma 

temporada completa, nos seriados, encontramos sempre uma história bem definida e 

construída com a participação de poucos personagens. A premissa, que dá o ponto de 

partida, deve ser bem enxuta e clara, para atender à característica mais evidente do conto: a 

brevidade. No conto literário, a leitura rápida permite que não haja interrupções, sendo que 

os seriados na TV podem ser considerados um verdadeiro compacto na vida dos 

personagens, porque selecionam os acontecimentos mais relevantes, a fim de prender os 

telespectadores e tornar os fatos nítidos para o entendimento. 

Dentre os formatos padronizados em que se realiza a ficção televisual, a minissérie 

é considerada o mais completo, do ponto de vista de sua estrutura, e o mais denso no 

                                                 
2
 Merchandising: termo técnico do Marketing formado pelo conjunto de técnicas responsáveis pela 

informação e apresentação destacadas dos produtos no ponto-de-venda.  
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universo dramatúrgico. Alguns roteiristas o consideram como o “ponto alto” da produção 

ficcional brasileira da contemporaneidade. Como tal, o formato recorre frequentemente à 

adaptação de obras literárias nacionais consagradas. A minissérie é exibida em horário 

diferencial, após as 22 horas, o que pressupõe um público mais exigente. Possui um 

número menor de capítulos, que ocupam de trinta minutos a uma hora da programação, 

com seis a doze horas de duração. A minissérie, por ser um formato estruturalmente mais 

fechado na televisão, oferece maiores possibilidades de elaboração que outros formatos e, 

por isso, se aproxima mais dos conceitos de artisticidade, trazendo marcas de autoria mais 

fortes, assim como maior coesão estrutural e inventividade. 

Além dos formatos tradicionais já arrolados, estudiosos como Shaun Sutton (apud 

BALOGH 2002, p. 117) consideram as séries infantis como formatos já consagrados. Para 

o autor, as séries infantis estão contempladas pela rubrica “aventuras”. A ficção no Brasil 

conta com produções de seriados originais de grande valor, como “Sítio do Pica-pau 

Amarelo”, um projeto da Rede Globo de Televisão, realizado de 1977 a 1986, em parceria 

com a TV Educativa e o Ministério da Educação e Cultura (MEC) com novos episódios em 

2001 a 2006; e, o premiado “Castelo Rá-tim-bum”, exibido na TV Cultura, entre os anos 

de 1994 e 1997. Sabemos, portanto, que outros programas também usam pequenos trechos 

ficcionais, tais como os docudramas – programas como o “Linha Direta” (1999) – e a 

revista eletrônica – por exemplo, os quadros do Fantástico, desde 1973 exibidos na Rede 

Globo. Essa é a ficção na TV. Uma ficção escrita em imagem e som, com histórias que são 

narradas por palavras, músicas, efeitos sonoros, personagens, ações, sentimentos, conflitos, 

emoções, costumes, paisagens e movimentos. 

A ficcionalidade televisual compõe o universo midiático e a chamada cultura de 

massa, que, de uma forma ou de outra, tenta moldar comportamentos e permear a vida das 

pessoas, em uma sociedade que se torna cada vez mais diferenciada. Esse crescente 

processo vem ao longo do tempo, proporcionando uma variedade cada vez maior de 

formatos ficcionais e produtos televisuais que são oferecidos à sociedade, na busca de 

ampliar a participação do espectador. Para obter resultados exitosos nessa empreitada, a 

televisão vem investindo em um formato que parece atender às expectativas estéticas da 

contemporaneidade, que são as minisséries. 

As minisséries consistem em um formato que tem mais liberdade e autonomia, são 

edições elaboradas, podendo se aprofundar mais nos temas complexos que são exibidos. 

As minisséries, segundo Paiva (2007), “ganham vigor, tratando do itinerário psicológico, 
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social, ético e afetivo dos personagens”. O conjunto de minisséries da televisão consiste 

em  uma construção sentimental que subverte, amplia, informa e recria os cenários da vida 

real. É fruto da criação de uma equipe formada por escritores, roteiristas, cinegrafistas, que 

conhecem as paixões, os dramas e os sonhos do povo brasileiro e que os retratam de 

maneira realista, irônica, fantástica e profundamente reveladora. As minisséries traduzem, 

com respeito e dignidade, a vida e as atitudes do povo, permitindo uma contemplação da 

condição humana. 

Como observamos, a maneira de estruturação mais frequente nos textos de ficção 

televisiva analisados neste trabalho, apresentam, de fato, características próprias, 

conferindo-lhes diferenças. 

 

1.2.2. As Minisséries no Brasil 

 

Dos formatos de ficção próprios da televisão brasileira – unitário, séries telenovela, 

seriados, minisséries e microsséries –, o primeiro a alcançar reconhecimento internacional 

foi, sem dúvida, a telenovela. Posteriormente, o know-how adquirido com aquele formato 

foi sendo aperfeiçoado e estendido às minisséries, que passaram a representar a essência do 

esmero em termos de produção fictícia na televisão brasileira. 

A minissérie, formato fechado que vai ao ar inteiramente concluído, difere da 

telenovela, principalmente, pelo seu alto nível de excelência, pelas marcas fortes de autoria 

em todos os estágios de produção e pela frequência de textos adaptados de autores de 

renome. Destaca-se como um produto sui-generis e, a cada novo lançamento, costuma 

como diz Balogh (2002, p. 45) “gerar uma parasserialidade” – críticas, notas, entrevistas, 

chamadas, etc –, versando sobre os esforços realizados pela equipe de produção no tocante 

à pesquisa prévia, seleção de elencos renomados, produções de alto custo com frequentes 

deslocamentos no país ou no exterior, cuidados com a escolha de cenários, figurinos e 

locações. 

Consideramos as minisséries como uma modalidade de “arte tecnológica” que 

resulta de um trabalho de pesquisa rigoroso. Segundo Paiva (2007), constituem uma 

“modalidade de narrativa seriada, em que a realidade histórica, social e política se mesclam 

com a imaginação ficcional, dando visibilidade às complexidades nacionais”. 

As minisséries brasileiras também oferecem oportunidades para um saudável 

mergulho nas ideias de Brasil, construídas a partir desse formato específico da ficção 
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televisiva seriada. As poucas pesquisas realizadas nessa área apontam uma tendência 

internacional do formato de alimentar-se da literatura e da história ao fazer a crônica de 

diferentes momentos do país, assim como de apropriar-se do prestígio da literatura. 

É oportuno observar que no diálogo com a literatura, a minissérie busca valorização 

da obra pelos recursos audiovisuais utilizados, chamando a atenção para o roteiro, música, 

figurino colorido, assim como para o trabalho dos atores, especialmente selecionados. No 

que se refere à história, igualmente se preocupa com a qualidade da obra, fornecendo 

elementos para a discussão da história recente do Brasil. Na minissérie “Agosto” (1993), 

de Rubem Fonseca, podemos visualizar o papel da televisão como socializadora, 

integradora de culturas e restauradora da memória do país na complexidade da 

globalização. A estrutura da obra se fez em dois tempos: o da história e da ficção, 

permitindo ao telespectador, no movimento dos tempos, ver o ontem com os olhos de hoje 

e identificar, nessa realidade, quer seja trágica, farsesca ou melancólica, a sua própria 

realidade. Através de uma determinada forma, ela dá significado ao passado. O estilo da 

narrativa de “Agosto” foi beneficiado por uma adaptação cuidadosa, que se utilizou de 

elementos clássicos do cinema: enquadramentos mais esmerados dos planos, efeitos de 

iluminação fortemente contrastada, suavidade nos movimentos de câmera, imprimindo um 

ritmo mais suave e diálogos e trilhas sonoras mais elaboradas. 

Do surgimento à consolidação desse formato de teledramaturgia, destacamos as 

mais importantes experiências que antecederam as minisséries, como as novelas das 22 

horas, os teleromances da TV Cultura e as séries brasileiras – os famosos seriados “Malu 

Mulher”, “Carga Pesada” e “Plantão de Polícia”. Como podemos perceber, as minisséries 

brasileiras já surgiram sob o signo do reconhecimento e das premiações, entrando, 

definitivamente, para o cenário televisivo no início da década de 1980, quando foi 

apresentada “Lampião e Maria Bonita” (1982), trabalhando um tema mítico na cultura 

brasileira e também de fácil apelo internacional. 

Todo esse sucesso determinou o prosseguimento da experiência e as minisséries se 

consolidaram como formato com características brasileiras. A Rede Globo produziu cerca 

de dois terços das minisséries, apresentadas, normalmente, nos horários entre 21h15min e 

22h30min. A antiga Rede Manchete chegou a produzir um razoável em um número de 

obras, mas acabou desistindo, por razões de sua crise interna. A Rede Bandeirantes 

produziu poucas minisséries, mas logo desistiu de investir no formato. No ano de 1995, 
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surgiram outras iniciativas de minisséries como as da Rede Record, voltadas para temas 

religiosos e moralizantes. 

Embora a tradição internacional no campo das minisséries seja de adaptação de 

obras da literatura, no Brasil verificou-se certo equilíbrio entre textos criados 

especialmente para a televisão e adaptações de romances e peças teatrais. Por conta da 

ligeira vantagem dos textos novos, surgem os temas emergentes da sociedade, que foram 

utilizados para marcar grandes momentos da história desse país. Esse clima de 

sensibilidade desperta o público para as discussões sobre a identidade nacional, levando as 

minisséries a ocupar importante papel no panorama da teledramaturgia nos últimos anos.  

Consistindo em um formato mais curto, fechado, diferente das telenovelas, obras 

abertas que sofrem alterações ao longo de sua produção e exibição, as minisséries 

conquistaram seu lugar junto ao público e à crítica especializada, sobretudo, porque tecem 

uma modulação específica de narrativa seriada, em que a realidade histórica, social e 

política se entrecruzam, dando visibilidade à realidade do país e também são relevantes 

porque têm assegurado o seu lugar no mercado internacional da ficção, pela maneira como 

propiciam a representação dos homens no contexto televisivo, tocando a sensibilidade e as 

camadas mais intimistas dos atores sociais. Ao mesmo tempo, elas estabelecem uma 

espécie de espaço eletrônico público com o qual os indivíduos e grupos se identificam e 

isso acentua os modos de subjetividade e sociabilidade. 

Desde as primeiras minisséries até as atuais, temos a criação de um universo 

simbólico em que confluem a memória histórica e as mitologias, estruturando o imaginário 

nacional, em uma mistura de matizes industriais e culturais. Pensando assim, podemos 

dizer que isso é importante em termos estéticos, cognitivos e educacionais, se levarmos em 

consideração que ainda persiste no país uma massa de analfabetos e semianalfabetos que 

passam a se reconhecer nas imagens e discursos, na visibilidade da televisão. 

Sabendo o quanto a televisão tem captado, com extrema rapidez, os temas e 

problemas que são postos na ordem do dia pela sociedade brasileira, buscamos através da 

cronologia proposta por Lobo (2000, p. 93), composta de quatro períodos, melhor situar as 

minisséries, com o objetivo de mostrar o comportamento específico desse formato da 

ficção televisiva seriada. São eles: “A ficção na transição” (1982-1984), “Tudo é cultura” 

(1985-1989), “Adeus às ilusões” (1990-1992) e, “Caindo na real” (1993-1995). 

No primeiro momento, o contexto televisivo era bastante dinâmico. Com a falência 

da TV Tupi, em 1980, o governo federal concedeu autorização, em 1981, para o 
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funcionamento da emissora de Sílvio Santos, hoje Sistema Brasileiro de Televisão – SBT, 

e, em 1983, foi autorizado o funcionamento da Rede Manchete, que tinha em seus planos 

lançar uma programação mais elitizada, estabelecendo uma concorrência com a Rede 

Globo de Televisão. Esse contexto flagrou o surgimento das minisséries na segunda 

metade do governo Figueiredo (1979-1985), um governo marcadamente de transição do 

regime militar ditatorial para um ainda incerto Estado de Direito. 

A estreia de Marquesa de Santos (1984) pela Manchete, apesar das falhas apontadas 

pela crítica, foi saudada por apresentar um novo estilo novelístico, contrariando a obsessiva 

modernidade oferecida pelo setor de novelas da Rede Globo e também por abrir, na 

produção ficcional, uma concorrência há muito extinta. Ao mesmo tempo, o núcleo paulista 

de produção da Rede Globo, entre os anos de 1982 e 1985, despertou expectativa com a 

produção das minisséries “Avenida Paulista” e “Anarquistas Graças a Deus”. Mas, com a 

saída de Walter Avancini, a perspectiva de tornar São Paulo também em um centro produtor 

de ficção acaba sendo frustrada. 

O segundo marco cronológico alcança o período entre 1985 e 1989, e é assinalado 

pela euforia da Nova República. O governo reuniu artistas e intelectuais, no Rio de Janeiro, 

para anunciar que, a partir dali, estava extinta toda e qualquer censura no país. O país viveu o 

sucesso e o fracasso do Plano Cruzado, possibilitou a reorganização partidária, o que deu o 

ensejo ao debate político e cultural bastante acalorado. O período trouxe à tona uma palavra 

mágica: cultura. A sensibilização para esse campo pode ser atribuída à resistência dos 

artistas e intelectuais ao regime militar. O setor cultural, ou melhor, a indústria cultural no 

Brasil, já representava uma fatia do produto interno bruto. 

Os meios de comunicação despontam com certo tipo de cultura sem o 

aprimoramento crítico da população, a televisão discutia o Brasil e sua identidade cultural, 

principalmente pela ficção. No campo televisivo, especificamente, houve o ressurgimento 

desse formato com o ingresso da Rede Bandeirantes na produção de oito minisséries, 

assumindo a liderança e apresentando obras com adaptações da literatura. 

De acordo com Lobo (2000, p. 98), com a eleição de Collor de Melo, inaugurou-se 

a terceira fase dessa cronologia (1990-1992), momento em que o péssimo volta a tomar 

conta do contexto cultural, incluindo-se artistas e intelectuais, que, em sua grande maioria, 

apoiaram a candidatura de Luis Inácio da Silva. No campo da cultura, o desmantelo do já 

caótico sistema de órgãos públicos, atinge a Embrafilme e outros. Já não se discutia com a 

mesma força sobre o papel da cultura na transformação da sociedade, como elemento de 
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integração e identificação, mas, basicamente, como produto para um mercado, que, portanto, 

precisava ser vendido e consumido.  

Na televisão, esse foi o período de mais larga produção de minisséries: 22, no total. 

Em 1990 foram exibidas nove; no ano seguinte, mais 10; e, em 1992, ano de grande 

turbulência política, apenas três. Nesse período, o público testemunhou uma acirrada briga 

pela audiência entre a Rede Globo de Televisão e a Rede Manchete. O campo estava livre 

para o vale-tudo da disputa pela audiência e, na esteira dessa audiência, das gordas fatias dos 

anúncios publicitários, o que começava a incomodar e gerar protestos, como destaca Lobo 

(op. cit., p.99-100). 

A crise econômica atingia todas as redes de televisão. A Rede Globo, que havia 

perdido 20 milhões de dólares, anunciava contenção de despesas; a Manchete, com dívidas 

de 50 milhões de dólares, era colocada à venda; a Bandeirantes permanecia fora da 

concorrência no campo da ficção; e, o SBT exibia, com sucesso, suas novelas importadas. 

Em fins de 1992 a linha erótico-ecológica de minisséries já começava a dar sinais de 

cansaço, como exemplo desse período a novela Pantanal. 

Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso iniciam o quarto período  dessa 

cronologia (1993-1995), colocando o país em uma rota de momentâneas esperanças, com a 

estabilização da moeda. No plano cultural, voltam as leis de proteção às artes, 

principalmente, as de incentivo à produção cinematográfica. Novamente verificamos uma 

queda na produção de minisséries: foram exibidas oito, sendo três em 1993, três em 1994, e, 

mais duas em 1995. Percebemos, através das informações emitidas pela imprensa, que 

começava a haver certa torcida para as emissoras Manchete e Bandeirantes, quando tentaram 

apresentar minisséries de boa qualidade. 

Ressalta, ainda, Lobo (2000) que “Chapadão” foi a minissérie que estreou na 

Bandeirantes, sob a direção de Avancini, que, naquele momento, estava de volta à Rede 

Globo, contribuindo para que essa emissora não desse continuidade à produção desse 

formato ficcional. Nessa última fase, observamos um equilíbrio, a presença forte de textos 

escritos para a televisão, reforçando o projeto de teledramaturgia nacional, lado a lado com a 

valorização de obras, principalmente, da literatura brasileira. 

Contudo, podemos reconhecer um repertório importante de minisséries que nessas 

diferentes fases retificaram a ideia de resistência, mediação e negociação junto aos 

telespectadores. As minisséries se inscrevem como uma modalidade de manifestação 

artístico-cultural, que apresenta expressões de uma moderna cultura internacional de massa 
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de extrema afinidade com os gostos, expectativas, desejos e aspirações brasileiras. Vendo-se 

o conjunto das minisséries, no entanto, elas são majoritariamente urbanas, ambientadas, 

basicamente, no Rio de Janeiro e São Paulo, e as demais tratam do Sertão, das origens, do 

erotismo e da identidade nacional. 

São muitas as referências ao cinema, entre os que escreveram, dirigiram ou atuaram 

em minisséries. Elas flagram o processo de constituição e carpintaria do formato minissérie. 

Aguinaldo Silva e Doc Comparato, diretor e roteirista de TV, quando se defrontaram com o 

desafio de escrever as primeiras minisséries, tiveram que se apropriar das técnicas dos 

seriados norte-americanos. Eles não diferenciavam formalmente os modos distintos de 

serialidade. Assistiram e analisaram episódios de séries famosas para chegarem ao segredo 

dos ritmos, dos suspenses e, enfim, da forma como eram realizados esses produtos de 

sucesso. O objetivo não era apenas aprender como faziam os norte-americanos, mas, 

sobretudo, criar um produto que refletisse a realidade brasileira, despertando o interesse 

pelas discussões do Brasil. 

Essa dupla trabalhou escrevendo roteiros para “Lampião e Maria Bonita” (1982), 

“Bandidos da Falange” (1983) e “Padre Cícero” (1984). Defrontaram-se com grandes 

desafios, pois, se o formato telenovela já estava consagrado, faltava, no entanto, a 

experiência no campo da nova serialidade. Comentando a minissérie “Bandidos da Falange” 

(1983), Silva destacou, conforme depoimento no boletim de programação da Rede Globo, 

número 500 (1982, p. 3-4) sobre a especificidade do texto, dizendo que “cada semana da 

minissérie correspondia  a um bloco que se fecha mas, ao mesmo tempo, abre ganchos para a 

semana seguinte”. O que estava posto é que se tratava de aprender a trabalhar com um 

formato novo, ao mesmo tempo em que era necessário inventá-lo. 

O diretor do Núcleo Paulista da Rede Globo, Walter Avancini, falava de uma 

linguagem sintética, que não podia perder tempo com cenas inúteis, ou seja, enquanto as 

telenovelas tradicionais apresentavam 12 cenas a cada 30 minutos, a minissérie apresentava 

80 no mesmo espaço de tempo. Podemos ver que o ritmo desse novo formato é mais 

acelerado, posto que a minissérie precisava contar em 15 capítulos o que a telenovela 

contava em seis meses. No plano interpretativo, o ator Antonio Fagundes, em conformidade 

com depoimento no boletim de programação da Rede Globo, número 489 (1982, p. 4), 

explica que “na novela, o público acompanha e cria o personagem, na minissérie, o 

personagem surge pronto, o ator tem que ser mais atento, porque precisa optar todo o 

tempo”. 
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A busca da especificidade da minissérie, procurando diferenciar-se da telenovela, 

pode ser mais bem sentida com a declaração de Walter Avancini, publicada no boletim da 

programação da Rede Globo, número 705 (1986, p. 5-6): “a minissérie não é uma 

mininovela e, para marcar como tal, tem que trabalhar com episódios fechados, é mais 

difícil, envolve mais atores, cenários e acontecimentos que tenham força de princípio, meio e 

fim”. Esses fatos dão conta de um dinamismo muito grande desde as primeiras minisséries. 

Falou-se na exaustão das telenovelas e o que estamos vendo nesse percurso é o 

aprofundamento de vários caminhos na dramaturgia televisiva e a minissérie se 

estabelecendo como mais um formato de ficção seriada. 

Algumas minisséries foram produzidas em regime de superprodução e outras com 

baixo orçamento. Conforme Lobo (2000, p. 104), a minissérie “Memorial de Maria Moura” 

(1994) figurou entre os maiores orçamentos, tendo cada um dos 24 capítulos custado 120 mil 

dólares, alcançando um custo total de 2 milhões e 800 mil dólares. Por sua vez, “A, E, I, O... 

Urca” (1990), que teve o custo mais alto por capítulo –  cerca de 190 mil dólares –, foi uma 

das minisséries de menor sucesso de público e de crítica. A minissérie “Desejo” (1990) foi 

de baixíssimo custo em relação às demais e está entre as 12 mais apreciadas. Cada um de 

seus 20 capítulos custou, aproximadamente, 16 mil dólares. 

Uma pesquisa do Datafolha, apresentada no artigo “Público prefere séries 

nacionais” (Folha de S. Paulo, 1994, p. 4), mostrou que 50% dos telespectadores paulistanos 

preferiam as minisséries brasileiras às estrangeiras. Porém, os temas polêmicos como 

homossexualismo, incesto e suicídio são apreciados apenas após as 22 horas, resultado que 

expressa o pensamento de 65% dos paulistanos. Em outra pesquisa do mesmo Instituto, 

publicada no artigo “Público quer séries românticas” (Folha de S. Paulo, 1994), concluiu-se 

que os temas românticos ocupam a preferência de 15% dos paulistanos, seguidos das séries 

de ação, as que tratam de drogas, as policiais, e, por fim, as comédias. Em nona colocação 

estão as que tratam de temas políticos. 

As minisséries surgiram no momento em que outros produtos ficcionais já 

percorriam o mundo, dando conta de um país e de uma cultura quase que totalmente 

ignorados. As minisséries brasileiras chamaram atenção desde o primeiro momento, com a 

premiação de “Lampião e Maria Bonita” (1982), seguida pelo prêmio Ondas, da televisão 

espanhola, em 1983, para “Moinhos de Vento” e para “O Tempo e o Vento” (1985), no 

Festival de Cinema e Vídeo de Cuba. No Brasil, as minisséries “Anos Rebeldes” (1992) e 
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“Memorial de Maria Moura” (1994) receberam o grande prêmio da crítica da Associação 

Paulista dos Críticos de Arte. 

Exportadas para mais de 128 países, as minisséries e telenovelas tornavam-se itens 

da pauta do comércio exterior e, ao mesmo tempo, ofereciam uma faceta nova para um 

mundo que conhecia o Brasil apenas pelo futebol e carnaval. Segundo a revista Veja, na 

reportagem “Cultura de Exportação” (1985, p. 116), as exportações da TV levam uma 

enorme vantagem sobre outros produtos como café, soja, armamentos ou qualquer outro item 

da pauta de exportações brasileiras, sendo observadas pelo seu impacto cultural. Elas estão 

mudando a imagem do país no exterior. 

Segundo dados da Rede Globo (apud LOBO 2000, p. 107), das 41 minisséries 

produzidas pela emissora até 1995, 30 delas foram exportadas para os países da América 

Latina, países de Língua Portuguesa da África; além da América do Norte e Europa. 

Venezuela e Portugal são os maiores compradores. No ranking das exportações, “As noivas 

de Copacabana” (1992) é a grande campeã, seguida de “Riacho Doce” (1990) e “Boca do 

Lixo” (1990). A grande campeã de audiência no Brasil é “Anos Dourados” (1986). Os temas 

atuais, urbanos, relacionados com crime e sexo ocupam as primeiras posições, no que diz 

respeito ao interesse internacional. Essas indicações vêm pela manifestação da crítica, pelos 

prêmios que recebem, dentro e fora do país, e, principalmente, pela aceitação do público, 

pela participação em feiras e eventos internacionais. 

Em ambos os espaços, nacionais e internacionais, percebemos representações 

diferenciadas que apresentam os abismos sociais, a conjugação do sublime com o grotesco 

da urbanidade brasileira, assim como o outro lado dos cartões postais do Rio de Janeiro, 

cidade maravilhosa, em uma conjunção do estético, do técnico e do ético dessas ficções, 

mostrando, simultaneamente, a condição trágica e afirmativa dos atores sociais. Nesse 

contexto, temos condições de compreender a interface da teledramaturgia com a 

modernidade urbana brasileira, possibilitando o desenho de novas configurações sociais, 

políticas, culturais e psicológicas em que a ficção e a realidade se imbricam e se influenciam 

mutuamente. 

O importante de tudo isso, é que as minisséries nos oferecem imagens e 

sonoridades extraordinárias do Brasil, que está inscrito em uma matriz cultural pluralista, 

atendendo às expectativas dos indivíduos e grupos sociais. As minisséries, pelo seu alto 

padrão de realização, conseguem plasmar heróis e heroínas inesquecíveis e que, sem dúvida, 

irão fazer parte da imaginação dos telespectadores. Talvez pelo seu caráter pluralista, as 
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minisséries têm uma tendência para o hibridismo, embora predomine a forma serial. A esse 

novo formato foi incorporado todos os recursos disponíveis, não apenas da telenovela e do 

cinema, mas, também, da literatura e do teatro e, no caso específico brasileiro, dos fatos 

emergentes, que apresentam ligeira vantagem numérica em relação às adaptações. Em todo 

caso, são com as minisséries que se tenta esboçar quadros mais complexos da história e da 

vida contemporânea brasileira. 

Para entender as minisséries brasileiras se faz preciso contemplá-las por prismas 

diferentes das explorações acadêmicas tradicionais, temos que vê-las com o espírito aberto às 

inovações tecnológicas, que traduzem uma nova modalidade da experiência cultural da 

sociedade globalizada em meio a um processo sociocultural, político e semiótico, que geram 

estímulos comunicacionais diferenciados do século passado. 

A qualidade das minisséries e das telenovelas no panorama ficcional brasileiro 

reside, ainda, na participação de dramaturgos que, projetando as diferenças do Brasil no 

imenso território nacional, definiram novas formas de olhar o país, a sua cultura, a parte 

trágica e feliz do social. Parece haver uma harmonia entre o grau de esteticidade e o 

fechamento estrutural do texto literário e as formas de produção e realização das minisséries. 

Os telespectadores podem contemplar todos os dias na tela, diferentes facetas do Brasil, 

reconstruído socialmente, com uma diversidade de temas e personagens que abrem canais 

para as identificações com o público e com as situações. Isso faz a originalidade das 

minisséries e telenovelas, os fatos do cotidiano que geram a sinergia social são introduzidos 

sistematicamente no domínio da ficção, complicando as relações entre o factual e o ficcional. 

As fronteiras entre realidade e ficção por vezes não são muito nítidas, uma vez que a ficção 

é, frequentemente, povoada por personagens reais. Mesmo assim, sabemos que a ficção não 

tem o compromisso de produzir um discurso com pretensões de verdade, no entanto, exibe 

uma verdade sedutora que fustiga o domínio dos sonhos, suscitando identificações por parte 

do público. 

O estudo das minisséries revelou uma dimensão de equilíbrio entre os interesses 

comerciais das empresas de comunicação e suas ideias de inserção a uma sociedade 

nacional. As minisséries ratificaram e ampliaram esse projeto nacional e popular de resgatar 

literatura e história, por um lado, e os acontecimentos emergentes de outro, para a 

composição e configuração de um país e de uma cultura através da televisão. 

Hoje, ao lado de obras que conservam uma postura tradicional, surgem estratégias 

de enunciação diversas, mais ecléticas no contexto televisivo ficcional. Como vimos 
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anteriormente, é precisamente pela longa extensão de nossas minisséries, em comparação 

com as estrangeiras, que reside a diferença marcante entre ambas. Nesse sentido, surge a 

primeira novidade nessa área de produção, que são as chamadas microsséries.  Uma 

transformação que vai se manifestando recentemente no cenário ficcional televisivo e que, 

em razão de ser uma produção mais curta que o usual, recebeu a rubrica de microssérie. 

Tomando como base a explicação de Balogh (2002, p. 95) sobre a origem do 

sketch, termo do inglês que significa uma composição literária breve, entendemos que a 

microssérie se assemelha a esse formato, principalmente, por representar uma nova estratégia 

de enunciação que pode ser detectada nas transposições do literário.Inicialmente, surgiu a 

microssérie “O auto da Compadecida”, transposta por Guel Arraes da obra homônima de 

Ariano Suassuna, que obteve grande êxito junto ao público com seus sintéticos quatro 

capítulos. Mais recentemente, surgiram as jornadas de Hoje é dia de Maria, transposta por 

Luís Alberto de Abreu e Luiz Fernando de Carvalho, obra homônima de Carlos Alberto 

Sofredini, com oito capítulos, produzida também como microssérie. O formato é visto como 

uma nova estratégia mercadológica e um desafio em termos de otimização do ato de produzir 

e realizar, abatendo os altos custos dessa modalidade produtiva na TV. 

 

 

1.3. Narrativa e Serialidade na TV 

 

1.3.1. O Ato de Narrar  

 

O ser e estar no mundo humano tem, por assim dizer, de modo geral, duas faces. 

Uma delas é aquela que caracteriza os acontecimentos da vida – nascer, crescer, relacionar-

se, construir coisas, morrer –, cuja sequência obedece a um critério, ou melhor, a um padrão 

cronológico que marca a existência do homem, uma vez que a passagem do tempo é 

inevitável. Assim, o modo como o tempo passa em números é igual para todos, mas o modo 

como cada indivíduo ou grupo entende e vive as contingências do tempo é um processo 

simbólico que o particulariza, bem como tudo que a ele se atrela. Isso configura a outra face 

do ser e estar no mundo. 

As respostas e buscas de solução para as angústias existenciais do homem ao querer 

entender o mundo, fazem-no oscilar entre o real e o imaginário, o universo daquilo que é 

concreto e outro daquilo que é abstrato, levando-o a envolver-se, consequentemente, em 
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soluções racionais e emocionais. Assim, ao editar a narrativa humana, o homem deu 

origem a histórias que partem do caos cotidiano e que são, ou ensaiam, uma organização 

posterior concretizada pela linguagem. E, naturalmente, como resultados efetivos desse 

processo organizador que tem levado o homem a repaginar a realidade, têm o modo 

narrativo de fazê-lo, dando, assim, origem às narrativas ficcionais e não ficcionais. 

A narrativa está presente em todos os tempos, lugares e sociedades; a narrativa 

começa com a própria história da humanidade; todas as classes, todos os grupos humanos 

têm suas narrativas. A capacidade de narrar é um aspecto imanente dos seres humanos. 

Estamos frequentemente narrando acontecimentos ou contando eventos de que 

participamos, assistimos. Uma narrativa representa uma sequência de acontecimentos 

interligados, que são transmitidos em uma história. As histórias reúnem aqueles que as 

narram e aqueles que as ouvem, as lêem.  

Logo, para que haja uma narrativa, é imprescindível a institucionalização da 

presença do emissor do relato, que, movido por certa intencionalidade, transmite uma 

experiência singular a um destinatário, colocando em ação, para esse fim, um conjunto de 

códigos, operações e procedimentos. 

Essa representação do ato comunicativo encontra um paralelo no processo que se 

desenvolve entre o produtor da narrativa e seu intérprete, que compartilham de concepções 

comuns sobre o ato de narrar e sobre o universo nele projetado, ainda que estejam distantes 

espacial e temporalmente. 

 A primeira tentativa de análise da narrativa foi feita por Aristóteles (1922), que é 

considerado um dos teóricos mais influentes da narratividade. A narratologia, ou teoria da 

narrativa, é originalmente desenvolvida por críticos literários fundamentados nos 

formalistas russos e nas tradições estruturalistas francesas. Em geral, as teorias narrativas 

são, após a Segunda Guerra Mundial, divididas em três vertentes principais. 

A primeira entende a narrativa como um encadeamento de eventos, de forma que os 

teóricos examinam a narrativa em si, independente não só do meio utilizado, mas também 

da narração e do discurso. Seus representes são seguidores de Propp (1968) e Todorov 

(1977). A segunda vertente concebe a narrativa como um discurso, tentando integrar o 

estudo da sua forma e da sua estrutura. Os representantes dessa vertente são os sucessores 

de Gérard Genette (1982). A última vertente apresenta a narrativa como um artefato 

complexo, cujo significado é definido pelo receptor. Os defensores dessa abordagem pós-

estruturalista são Roland Barthes (2004), Umberto Eco (1979) e François Lyotard (1991). 
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Resumidamente, podemos dizer que os pós-estrutralistas analisam a estruturação – 

não a estrutura – da narrativa. Por estruturação eles entendem o processo através do qual o 

sentido é construído em uma narrativa, tanto pelo escritor quanto pelo leitor. Os teóricos 

dessa vertente desconstroem a narrativa e enfatizam a função de um sujeito – leitor, 

ouvinte e espectador – no processo de interpretação de significados, bem como em sua 

compreensão da narrativa como comunicação. Atualmente, a narrativa é vista não apenas 

como uma maneira de compreender as experiências dos indivíduos, mas também como 

uma maneira possível de explicar e mediar os atuais conhecimentos e práticas. A televisão 

é um exemplo típico de uma colagem pós-estruturalista, em que os produtos individuais, 

gêneros e formatos criam a estrutura do programa. 

Contudo, lembramos que o ato de inventar histórias é sempre inseparável da 

elaboração das formas narrativas, uma vez que, de modo geral, a ficção nas mídias, 

inequivocamente, se inscreve no âmbito da narratividade. A câmera televisiva, espécie de 

“olho mecânico”, é bastante reveladora da atitude de narrar dessa mídia pela iniciativa que 

assume.  Diante dessas considerações, a ideia é refletir acerca de como se estrutura uma 

narrativa audiovisual, tentando, dessa forma, uma proximidade, do ponto de vista 

estrutural, com a precursora, a narrativa literária. 

 

1.3.2. Estrutura Narrativa 

 

Nossa proposta inicial é um olhar que se estenda sobre os aspectos estruturais do 

fazer narrativo ficcional, com ênfase na narrativa televisual. Desse modo, poderemos 

estabelecer os parâmetros estruturais que norteiam a produção da narrativa televisual e suas 

características ficcionais, que acreditamos comungar da tradição literária narrativa. Contar 

uma história, não importa a linguagem, passa pela observação de alguns aspectos que 

tornam essa atitude comunicativa diferente de outras em algum lugar, em algum espaço. 

Toda narrativa se estrutura sobre cinco elementos essenciais: enredo, personagem, tempo, 

espaço e narrador. Sem os acontecimentos não é possível contar uma história, e quem vive 

os acontecimentos são as personagens, em tempo e espaço determinados. 

Tratemos, portanto, do enredo que nada mais é do que o conjunto de 

acontecimentos que se sucedem, de modo ordenado, em uma estória, dos quais participam 

as personagens. São duas, portanto, as questões fundamentais tratadas no estudo desse 

elemento narrativo: sua natureza ficcional – verossimilhança – e as partes que o compõem. 
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A verossimilhança ”é a lógica interna do enredo, o que o torna verdadeiro para o leitor; é, 

pois, a essência do texto de ficção”. (GANCHO, 2004, p.10). 

Os acontecimentos de uma história não precisam ser verdadeiros, no sentido de 

corresponderem exatamente a fatos que ocorreram; devem respeitar a lógica interna do 

universo em que o enredo se desenvolve. Mesmo que os acontecimentos sejam inventados, 

a estória deve transmitir credibilidade ao leitor/ouvinte/espectador. A verossimilhança, em 

última estância, advém de um pacto entre narrador e apreciador, que depende da 

convivência desse último com a estória narrada. 

Com relação à sua estrutura, conforme Gancho (op. cit., p.13), “um enredo pode ser 

dividido em três partes principais – introdução, desenvolvimento e conclusão –, que 

correspondem respectivamente ao início, meio e fim da estória narrada”. A introdução é a 

parte do enredo que situa o leitor/ouvinte/espectador diante da narrativa. Coincide, 

geralmente, com o início de uma estória, pois é nela que são apresentados os elementos 

conflitantes. O desenvolvimento, ou complicação, é a parte em que a estória toma forma, 

sendo, normalmente, a parte mais extensa do enredo. É nesse momento que o conflito 

evolui em direção a uma resolução. A resolução, por sua vez, é a parte do enredo que 

apresenta a solução do conflito, revelando, por completo, a essência da obra, sua 

mensagem. 

O segundo elemento trata-se da personagem, que é “um ser fictício responsável 

pelo desempenho do enredo; ou seja, é quem faz a ação”. (GANCHO, op. cit., p.17). A 

personagem é sempre invenção, mesmo que se constate que determinadas personagens são 

baseadas em pessoas reais ou elementos da personalidade de determinado indivíduo. A 

personagem pertence à história, e que só existe como tal, se participa efetivamente do 

enredo, isto é, se age ou fala. As personagens se definem no enredo pelo que fazem ou 

dizem e pelo julgamento que o narrador e as outras personagens fazem delas.  

Toda narração transmite uma estória que, organizada em um enredo, evolui no 

tempo e no espaço. É na camada temporal que se organizam os acontecimentos de uma 

estória. Mas, de que trata, afinal, o tempo? Conceituar o tempo de uma obra narrativa é, na 

realidade, tratar dos diversos tempos que participam de sua estrutura – externos e internos. 

Falar da relação entre o tempo e a narratividade indica que os eventos são marcados por 

estados que se transformam sucessivamente e tal transformação ocorre na camada 

temporal. No texto narrativo, observamos que os eventos passam de um estado a outro. 
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Sem uma ordenação sequencial dos acontecimentos no tempo, o que temos são fatos 

desconexos. 

O espaço, em uma narrativa, é definido, segundo Gancho (op. cit., p.27), como 

sendo “o lugar onde se passa a ação”. Os eventos acontecem em algum lugar. O que 

percebemos ou imaginamos, em uma narrativa, não são os eventos se desenvolvendo no 

tempo – elemento invisível – mas, sim, no espaço – elemento visível. O tempo, invisível, é 

preenchido pelo espaço, visível. Assim, podemos dizer que, em uma narrativa, tempo e 

espaço são mutuamente permeáveis e indissociáveis. Gancho (2004), no entanto, vai dizer 

que o espaço tem como funções principais “situar as ações das personagens e estabelecer 

com eles uma interação, quer influenciando suas atitudes, pensamentos ou emoções, quer 

sofrendo eventuais transformações provocadas pelas personagens”. (GANCHO, 2004, 

p.23). 

O narrador, segundo Gancho (op. cit., p.30), “é o elemento estruturador da 

história”. Antes de tudo, é bom que se esclareça que o narrador não é o autor, mas uma 

entidade fictícia, isto é, uma criatura criada pelo autor. É o elemento estruturante narrativo 

mais próximo do leitor/ouvinte/espectador. Como elemento que organiza os 

acontecimentos no enredo e os transmite ao apreciador da obra, o narrador possui uma 

importante função nas narrativas em que aparece: a de definir o foco narrativo da estória, a 

partir do seu ponto de vista. 

Nas palavras de Leite (1989), foco narrativo é definido como sendo “um problema 

técnico da ficção que supõe questionar quem narra? Como? De que ângulo?”. (LEITE, 

1989, p. 89). O narrador tanto pode interpretar, na posição de quem assiste aos fatos, a 

realidade que está sendo narrada, como participar nessa realidade, desempenhando uma 

ação específica. Decorre daí, a distinção entre narrador na primeira pessoa e narrador na 

terceira pessoa. Na primeira pessoa, é aquele que participa diretamente do enredo como 

qualquer personagem, enquanto o narrador na terceira pessoa é o que se posiciona fora dos 

fatos narrados, por isso, seu ponto de vista tende a ser mais imparcial. É conhecido também 

pelo nome de narrador observador. 

Diante dessas considerações, buscamos refletir acerca do ato de narrar nesses 

tempos modernos audiovisuais, tentando verificar a proximidade, do ponto de vista 

estrutural, dessa narrativa com a sua precursora, a narrativa literária. No processo narrativo 

literário, cumpre destacar o papel do emissor, que acaba recebendo as designações 

genéricas de poeta, autor, escritor. Como autor, assume, digamos assim, a paternidade do 
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texto literário, em que se podem reconhecer as marcas dos elementos originários da obra – 

contexto histórico, peculiaridades estilísticas, heranças culturais –; o escritor é aquele que 

concretiza, efetivamente, no papel, de modo organizado, o universo imaginário presente 

nas outras instâncias; e, o poeta, cria do ponto de vista estético, o artefato artístico no texto 

literário. 

O foco narrativo parece ser um elemento primordial na elaboração do discurso 

narrativo. Na terminologia jornalística usamos um termo que muito se aproxima daquilo 

que representa o foco narrativo, que se chama “angulagem”, que é a postura ou tomada de 

posição de um determinado discurso. 

O foco narrativo é também responsável pelos rumos e escolhas tomados pelo 

narrador ao organizar a sua atuação, o seu contar da história, privilegiando este ou aquele 

aspecto, de acordo com as suas intenções. O foco narrativo contempla as relações entre 

narrador, receptor e a história propriamente dita. Considerando que o processo de 

comunicação se completa quando a mensagem elaborada pelo emissor atinge o receptor, 

não podemos deixar de tecer algumas reflexões que nos parecem fundamentais quanto a 

essa relação. 

No processo criativo do texto narrativo, como nos ensina Aguiar e Silva (1974, 

p.18), “o receptor assume um papel essencial, pois é uma entidade efetiva, que, em 

condições apropriadas, pode decodificar a mensagem”. Dessa forma, chamamos a atenção 

para o importante papel do leitor na definição dos rumos significativos da elaboração de 

uma obra. Essas considerações nos conduzem de imediato à Estética da Recepção, que se 

destina a uma ampliação do horizonte de significação da literatura. A obra literária é vista 

em inter-relação com a realidade histórico-cultural do autor e do leitor. Isso significa que a 

concretização do sentido de um texto literário é possível pela necessidade de comunicação 

entre o leitor e o texto, produzindo o efeito da recepção em que se cruzam: o horizonte 

interno da obra e o horizonte externo, que é a visão de mundo do leitor.  

Na narrativa escrita, como vimos, temos um narrador identificável nos rumos da 

história e no ponto de vista apresentado, o mesmo não podemos dizer da narrativa 

televisual em que o narrador, responsável pela organização da história, desempenha seu 

papel de maneira compartilhada, pois haveremos de considerar o papel do roteiro e da 

direção do programa propriamente dito, uma vez que as histórias no formato televisual, 

chegam ao leitor/receptor como resultado de um ato narrativo que passou pelo 

compartilhamento de diferentes operadores de linguagens. 
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O ponto de vista ou focalização, elemento tão ligado ao narrador na narrativa 

literária, passeiam por outros contadores. Devemos levar em consideração o caráter 

dramático inerente ao formato audiovisual, que confere à representação e à demonstração 

pelas imagens um desempenho narrativo que não presenciamos em um romance. 

Ao apontar os aspectos que devem ser considerados na construção dos personagens 

de um roteiro, Field (2001, p.23) diz que “ação é personagem – o que um personagem faz é 

o que ele diz”. Na narrativa literária, quem revela as nuances de caráter e temperamento 

dos personagens é o narrador. A ação dramática dos personagens, a sua movimentação em 

cena, nos é revelada pelo narrador. 

No caso em estudo na presente tese, a adaptação para a linguagem televisual 

apresentou um narrador em off (locutor/intérprete que não se vê na cena), na voz da atriz 

Laura Cardoso, que intervinha em vários momentos da história; o outro era o movimento 

de câmera, com as descrições do narrador off, fazendo-nos perpassar e assimilar cada 

angústia vivida quase sempre pela protagonista, a menina Maria. Aliado a esse movimento 

profundo da câmera, deu tom uma trilha sonora que acompanhava todo o percurso trágico 

das diferentes passagens da vida da personagem principal, construídos aos olhos do leitor 

por um narrador onisciente. 

A propósito do desempenho do narrador televisual, o seu papel é de quem tudo sabe 

e que, por isso, vai deixando suas impressões, sensações, preparando o leitor para a 

sucessão de eventos da narrativa. Nessa narrativa tudo é contado pela demonstração das 

ações, e falas, dos personagens na tela. 

Em formatos narrativos ficcionais na televisão, mesmo com a ausência da câmera, 

não é empecilho para que percebamos que sempre atua a operação seletiva e interventora 

de uma entidade narradora, a qual recorta espaços, seleciona ângulos, realiza closes, 

movimenta-se entre cenários, etc. Tais considerações genéricas tentam assinalar para a 

operação do narrar, mostrando que nela implica a presença de outras instâncias narradoras. 

Há, também, o narrador-personagem, que se manifesta em primeira pessoa e que, 

frequentemente, desempenha a função de personagem-protagonista. É a presença do 

personagem que assume a perspectiva de quem enuncia os acontecimentos, sua imagem 

nos é revelada, ele é visto do exterior. 

Com isso, o que parece se afigurar é a presença de duas instâncias narradoras que 

convivem e não se confundem. Uma está situada na voz do protagonista, outra corresponde 

ao olhar da câmera, cuja perspectiva é, aliás, assumida pelo espectador. Há, portanto, uma 
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voz narrativa situada no âmbito da história que carrega uma fala explícita e outra, que é de 

uma espécie de narrador de olho invisível, representado pela câmera televisiva. 

 

1.3.3. A Narrativa na TV 

 

Na última década, a ficção na TV transformou-se no sistema central para contar 

histórias da sociedade brasileira. Em um país onde a leitura de livros, revistas e jornais é 

muito pouco difundida, a televisão conseguiu desempenhar o papel de “supernarradora”. A 

produção nacional de dramas brasileiros aumentou, de forma significativa, em um período 

de tempo relativamente curto, e a verdadeira explosão dos sucessos premiou a intensa 

produção de histórias de ficção, que se firmaram no horário nobre dos principais canais de 

televisão no Brasil. Esse aumento na produção ficcional coloca o Brasil como quarto maior 

produtor de teledramaturgia no mundo, evidenciando e ratificando décadas de crescimento 

contínuo desse gênero televisivo. 

Na medida em que o sucesso é uma indicação da capacidade de “narrar histórias”, a 

televisão brasileira vai conseguindo atrair o maior número possível de público para as 

diferentes histórias veiculadas. Desse modo, o sucesso é considerado pelos produtores das 

diferentes emissoras de TV, um elemento importante, e até determinante, para os 

investimentos na produção de teledramaturgia no contexto da televisão aberta. É, portanto, 

no horizonte de necessidade de realização narrativa e ampla expectativa, que foi criado um 

solo fértil para os grandes índices de audiência desse tipo de produção ficcional. 

Os primeiros estudos da narrativa começaram a partir da Poética de Aristóteles, 

escritos que datam em torno do ano de 330 a. C. A profundidade com que esse autor 

analisou a tragédia repercute até hoje, visto que permanece sendo uma referência no estudo 

da narrativa. O problema da narrativa foi retomado por Propp (1983), que analisou os 

contos de fadas russos. 

Analisando e comparando diversos contos, Propp (1983) descobriu que, em muitas 

situações, os contos emprestam as mesmas ações a personagens diferentes. Percebeu que, 

quando comparava contos diferentes, muitas situações se resumiam em uma mesma ação, 

na qual o que muda são os nomes e os atributos dos personagens. Assim, as funções dos 

personagens representam as partes fundamentais do conto. Propp (1983, p.59) define 

função como sendo “a ação de um personagem definida do ponto de vista de seu 

significado no desenrolar da intriga”. Isso porque, atos idênticos podem ter significados 
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diferentes e assumir funções diferentes na medida em que os elementos morfológicos da 

ação, sempre em relação ao contexto do conto, sejam diferentes. Em seus estudos, Propp 

(op. cit.) descobre algumas teses fundamentais que constituem particularidades do conto, 

sendo que as sete primeiras compõem a parte preparatória do conto. Em verdade, o que 

precisamos entender é que os contos principiam por uma exposição referente a uma 

situação inicial, que não se caracteriza por uma função, mas constitui um elemento 

morfológico importante. Propp (op. cit.) nos diz o que é o conto maravilhoso. 

 

Podemos chamar de conto maravilhoso, do ponto de vista morfológico, a 

qualquer ação que parte de uma malfeitoria ou de uma falta, e que passa 

por funções intermediárias para ir acabar em casamento ou em outras 

funções utilizadas como desfecho. (PROPP, 1983, p. 144). 

 

Um conto pode ter várias sequências e, quando analisamos um texto, percebemos a 

importância, em primeiro lugar, de determinar quantas sequências o compõem. Na 

concepção de Propp, as outras partes do conto seriam os elementos de ligações, as 

motivações, as formas de entrada em cena dos personagens. Dessa maneira, o autor será o 

primeiro a chamar a atenção para a forma estrutural do enunciado narrativo. 

Resumidamente, podemos dizer que a forma narrativa existe desde às formas epistolares de 

literatura – cartas, sermões etc –, passando pelas narrativas míticas intermináveis – mil e 

uma noites – e tendo, posteriormente, grande desenvolvimento. 

No caso da televisão, foi o cinema que forneceu o modelo básico de serialização de 

que se vale hoje. O seriado nasce no cinema por volta de 1913. Porém, a produção seriada 

na televisão tomou formas diferentes do cinema, por se tratar de uma estrutura apresentada 

a um espectador no seu espaço doméstico, diante de uma tela menor, sujeito a desvios de 

sua atenção. Sendo assim, afirma Pallottini (1998, p. 30): “quanto mais o produto 

televisivo apresentar painéis fragmentários e híbridos, obterá melhores resultados”. 

Podemos observar, ainda, que a narrativa seriada se caracteriza pelo desenrolar das 

histórias em interiores, espaços internos construídos e instalados em estúdios, combinados 

com cena externas, que podem ser locações ou cidades cenográficas. Quanto à estrutura do 

cenário, na maioria das vezes, notamos que é grande o uso de cenas externas como 

elemento de significação nesse gênero. Com relação ao cenário, a questão principal é que 

esse elemento deve comunicar alguma coisa específica, que esteja imbricada entre as falas 

do texto. Alguma coisa que todos os outros elementos da cena buscam comunicar. É 

justamente essa mensagem que interessa ao espectador. Não a forma como a mensagem se 
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apresenta, mas o que ela significa. Para Pignatari (1981, p.17), o significado da mensagem 

dá-se em dois níveis que conhecemos como conotação e denotação. 

A representação é, primeiramente, denotativa, indica a que se refere, e, em seguida, 

é conotativa, estabelece relações através de associações de ideias, dotando o objeto de 

significado. No caso das locações – lugar onde as cenas são gravadas –, o cenário pode 

estar denotando o próprio ambiente natural, ou então, outro ambiente qualquer, em outro 

local, outra época ou até mesmo uma região inexistente. A conotação, por sua vez, pode 

estar relacionada a um evento natural – por do sol, dia nublado, chuva, etc. –, ou ainda, 

pode se dar na composição de elementos cenográficos introduzidos no ambiente natural, 

podendo, assim, tornar determinada cena mais alegre, romântica, tensa, melancólica ou, 

como acontece na maioria das vezes, sublinhando traços mais marcantes do personagem, 

como posição social ou valores morais. 

Em razão de tudo isso, precisamos definir o que entendemos por narrativa. 

Conforme Costa (2000, p.41), a narrativa “é a maneira como a cultura humana permite aos 

homens a organização de sua experiência em uma sequência com sentido lógico e 

coerência”. Por meio da linguagem, as narrativas transformam-se em discursos que 

instauram uma temporalidade que é, de igual maneira, individual e coletiva. São metáforas 

constitutivas de ordenação, de ritmos e de sequência seriais e causais que criam uma ilusão 

de duração. 

As narrativas se configuram como relatos expressos por meio de linguagens 

culturalmente criadas e estabelecidas, as quais, por sua vez, se constituem em um conjunto 

de signos, regras pelas quais acontecem as relações entre esses signos, técnicas de 

expressão e tecnologias de comunicação. Da comunicação gestual às atuais formas digitais, 

qualquer narrativa é expressa por esses elementos essenciais – signos, regras 

combinatórias, técnicas expressivas e tecnologias de comunicação. 

As narrativas distinguem-se pela sua funcionalidade nos grupos sociais, assim 

como pelos contextos comunicacionais dos quais participam, podendo constituir narrativas 

sacras, ficcionais, históricas ou científicas. Ainda podem distinguir-se quanto ao seu 

suporte expressivo, apresentando-se como narrativa fílmica, televisiva ou eletrônica. 

Neste trabalho, nosso olhar volta-se para um determinado tipo de narrativa, as 

histórias de caráter ficcional que têm configurado a maior produção televisiva no Brasil, 

com destacável popularidade. 
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A mídia audiovisual tem desenvolvido tecnologia relevante e, cada vez mais, tem 

sido aperfeiçoada para produzir efeitos nas narrativas de caráter ficcional. Podemos assim 

falar de uma linguagem e de um discurso audiovisual, cujo exercício de representação 

passa por processos simbólicos muito peculiares, inerentes aos recursos tecnológicos e à 

tradição que embase as narrativas na mídia televisiva. Sabemos, contudo, que os nossos 

antepassados se sentavam nos alpendres de casa, depois de um dia de trabalho exaustivo no 

campo, para contar histórias fantásticas. Hoje, as pessoas sabem dos acontecimentos que 

ocorrem no mundo através da mídia em suas diversas formas. A escolha do meio recai, 

quase que naturalmente, para a televisão, primeira na liderança em acessibilidade. 

O dinamismo e a diversidade que caracterizam a televisão deixam no seu 

espectador, acostumados que está à pressa cotidiana, uma aparente satisfação de ter se 

informado sobre o mundo, de ter desbravado os segredos do desconhecido. Contam-se 

muitas histórias através da televisão. Há o sonho, a emoção, o riso, o choro, enfim, o 

entretenimento catártico – é a teledramaturgia que se utiliza do melodrama, gênero que 

trata sentimentalmente dos sentimentos humanos. 

Palavra e imagem são inseparáveis na TV; precisamos o tempo todo de ambas. O 

som é um elemento primordial na construção de suas narrativas e sua função é de 

estabelecer o clima das cenas, do acontecimento. Na montagem/edição, a narrativa verbal 

deverá situar-se em primeiro plano, pois é ela que representa a natureza sonora das ações 

desenvolvidas pelos personagens, os quais articulam os diálogos que, juntamente com as 

imagens, tecem os fios que irão compor o tecido narrativo na televisão. 

A montagem final vai adequar todos esses elementos, definindo que imagens 

ilustram as diversas sonoridades, em um entrelaçamento de elementos constituindo o que 

Barthes (1984) chamou de ancoragem, uma forma de interação na qual o texto indica o 

enquadramento ou forma de leitura da imagem. Percebemos, portanto, que, por meio dessa 

relação, ou interação, conforme prefere Barthes, entre texto e imagem é que se constroem 

as narrativas televisuais. A interação será tanto mais complexa se não forçar uma 

hegemonia do texto sobre a imagem, mas se caminhar em sincronia, sob a forma de 

complementaridade, ou melhor dizendo, as imagens parecem ser a fonte de inspiração para 

a construção verbal e a palavra confere à imagem uma interpretação. 

No nosso entendimento, há um modo próprio de contar histórias da televisão. A 

existência de uma narrativa televisual particular e determinados aspectos da sua linguagem 

apresentam particularidades que não se confundem com emissões de outros meios 
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audiovisuais. Destacamos as articulações temáticas, a dependência da forma dos regimes 

de oralidade e as formas comunicacionais que instauram modos de ver diferenciados. São 

essas características na forma de contar histórias, não importa se em gêneros dependentes 

da convenção de ficcionalidade ou de veracidade, que estamos considerando como 

narrativa televisual. 

A linguagem da televisão pode ser considerada como obra de síntese, segundo 

Ricouer (1994, p.13), tendo como síntese a imagem e o som, sem esquecer o papel da 

oralidade. A narrativa da TV particulariza objetivos, causas e acasos reunidos em uma 

unidade temporal de uma ação total e completa. Toda narrativa coloca em cena a intriga, o 

novo, o inédito, o não-dito, as peripécias e os acasos, articulando a ação humana no tempo. 

Sendo assim, o que particulariza as emissões da televisão? 

No nosso entendimento, a lógica da narrativa televisual diz respeito, primeiramente, 

às articulações temáticas, uma vez que coloca em evidência o cotidiano das maiorias, 

apelando às sensações do público. Do simples da vida comum ao extraordinário coletivo, 

tudo é ressignificado como excepcional e, ao mesmo tempo, cotidiano. A atração nasce e a 

proximidade se realiza através dos regimes de identificação. A linguagem da TV apela para 

valores, sentimentos e emoções corriqueiras. Não conseguimos perceber um espaço 

demarcado especificamente para o ficcional e outro para a informação. Tudo se mistura e 

isso faz com que a fala da TV seja, antes de tudo, uma narrativa. 

Quanto à forma, há que se considerar a dependência da oralidade. Nas cenas da 

televisão há quase sempre a reprodução, nos mínimos detalhes, da maneira como o público 

estabelece suas falas no cotidiano. As palavras são formuladas em um contexto de locução, 

no qual a imagem de quem fala, a sua entonação e seu gestual, comporte o dito e o não-

dito. Durante as emissões, as imitações das conversas estão sempre em destaque. 

A percepção dominante passa a ser visual, porém, a memória acionada é sempre 

acústica. A imagem existe na dependência do verbal. É a voz, funcionando conjuntamente 

com as imagens, que ativa os diversos lugares de possibilidade de diálogo da televisão com 

o público. A narrativa da TV usa o repertório limitado do olho, produzindo padronizações, 

pois são elas que dominam as emissões. A voz concreta completa a imagem, que existe na 

e pela voz. A gesticulação visual das práticas da oralidade se transporta inteira para a 

narrativa. 

Ainda com respeito à forma, essa narrativa mistura a linguagem tratada 

acusticamente com a representação imagética. Sua forma é, portanto, um duplo, no qual 
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estão figuradas as imagens vividas no cotidiano e a maneira como são experimentadas. A 

televisão se constitui na principal mediação cultural na contemporaneidade. O mundo 

cotidiano se torna uno a partir de temas, afetos e sensações observados na tela da TV. 

Com relação aos modos de comunicação, a TV aciona maneiras de ver peculiares. 

Se considerarmos a ideia fundamental de que a forma possui um significado e que não é a 

tecnologia quem determina a maneira como se materializará em usos e sim ingerências de 

natureza política, a televisão assumiu o caráter de utensílio privado. O fato de ter sido 

absorvida, sobretudo, no âmbito da casa, foi fundamental para definir o relacionamento das 

pessoas com esse meio. 

Para refletir sobre a forma como o público efetiva essa relação, temos que 

considerar a televisão como um objeto físico, a questão das “materialidades”, como nos 

ensina Chartier, (1993). Se a página de um livro pressupõe o manuseio, a virada da folha, 

acompanhada da linearidade do pensamento que caminha linha após linha, do começo em 

direção ao fim, como será com a televisão? A TV, como objeto material, induz a distintas 

maneiras de “ler” que aciona processos cognitivos totalmente diversos do livro. 

A televisão como objeto físico – um artefato que possui uma tela iluminada de onde 

emergem imagem e som – pressupõe formas de se relacionar extremamente particulares. 

Ela ocupa, em função de sua própria materialidade, lugares determinados para o exercício 

do ver. O olho deve se voltar para a frente do objeto. À sua frente está sempre um sofá, 

uma cama, lugar para sentar, deitar e ver televisão. Com respeito ao lugar da TV, sabemos 

que, inicialmente, ocupava o espaço nobre da sala de visitas, o que significava que, ao abrir 

a porta, o espectador entrava no mundo privado e podia, ao acionar um botão, voltar para o 

espaço público. Não era preciso sair de casa para estar em contato com outras realidades e 

outros mundos, inclusive imaginários. Ao contrário de outras mídias, tal como o cinema, a 

televisão pressupõe a privatização para se tornar pública, o que provoca, como 

consequência, a necessidade imperativa do contato, ainda que na dimensão da presença-

ausência. 

À medida que a tecnologia se populariza, se multiplicam os ambientes ocupados 

pela TV no espaço da casa. A diminuição do formato facilitou sua migração para outros 

lugares cada vez mais íntimos, possibilitando formas diferentes de se postar diante da tela, 

nos indicando que os modos de comunicação instaurados diante do aparelho de televisão 

pressupõem hábitos, práticas, relações que dependem dessas cadeias cotidianas. 
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O contato com o meio vai mudando significativamente, incluem novas posturas, 

novos modos de ver televisão. O advento do controle remoto proporciona novos gestos do 

público. Trocar de canais torna-se uma operação simples, o ato de “zapear”3 passa a ser 

corriqueiro. Essa situação possibilita ao espectador estar em contato com uma emissão 

mais interessante. Com isso, cada espectador constrói a especificidade de seu programa e a 

emissão passa a ser diferente para cada um. Como vimos, a tecnologia afetou a 

materialidade do meio, trazendo consequências sobre os modos de ver e novas 

experiências audiovisuais, suscitando novas relações com a realidade. As emissões da 

televisão possibilitaram a construção de múltiplas espacialidades, torna a percepção do 

outro, antes longínquo e desconhecido, cada vez mais próximo e reconhecido. 

No que se refere ao espaço, os modos de ver televisão incluem a construção da 

sensação de proximidade e, quanto ao tempo, as lógicas narrativas são marcadas pelo culto 

ao presente. Instaura-se uma linha linear de tempo, na qual o passado mistura-se à lógica 

do agora e à expectativa futura. Nos textos ficcionais, por exemplo, o passado pretende ser 

recuperado na sua integralidade. Nas cenas de época – seja nas minisséries ou nas 

telenovelas –, pela imagem, mais do que pela palavra, se busca recuperar o momento 

anterior. Móveis, utensílios, roupas, residências, são minuciosamente escolhidos, 

procurando restaurar uma ambiência que só existe sob a forma de sonho. Atendendo-se à 

questão do tempo, são necessários três períodos temporais para se construir uma história, 

seja de ficção ou de verdade. 

O primeiro é o estado inicial, quando os seres humanos se encontram em uma 

situação que eles querem mudar ou simplesmente compreender. Esse é o tempo da 

prefiguração: planejamos intervir, se nos parece conveniente, para afetar o resultado. O 

segundo tempo é o da ação, da figuração: tentamos fazer ou compreender como os eventos 

transcorrem. O terceiro é o da refiguração, quando olhamos para trás, para aquilo que 

aconteceu, traçando as linhas que conduzem ao resultado, descobrindo porque os planos 

não se concretizaram ou como as ações bem sucedidas levaram aos resultados previstos. 

Esses três momentos temporais são imprescindíveis para a criação da narrativa, porque 

trazem consigo a possibilidade de que o significado dos eventos pode mudar. Nesse 

sentido, podemos dizer que o tempo é fundamental para particularizar as especificidades da 

gramática da televisão. Seu discurso é constituído por uma espécie de bricolagem dos 

                                                 
3
 Zapear: é o ato de mudar, rápida e repentinamente, de canal de televisão ou frequência de rádio, de forma a 

encontrar algo interessante. 
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tempos. A narrativa da televisão se constrói apelando ao sensório. O sensorial é o discurso 

dominante: um mundo que se constitui sob a forma de imagens e uma época marcada pelas 

imagens do mundo. 

A narrativa da televisão, seja qual for o gênero, produz a transição entre a 

experiência que precede a construção do texto e a que lhe é posterior – a do público –, e só 

ganha sentido quando passa a figurar nesse mundo. Ela instaura um paralelismo na 

temporalidade em cena pelo ato de narrar. A ação se dá no instante da elocução, fazendo 

com que o narrador seja associado aos eventos, transformando-se em testemunha. É da 

interação com o público, da relação entre o tempo da narração e o tempo da vida, através 

do ato de contar, que a televisão operacionaliza seus textos. Daí, configura-se o diálogo do 

público com os meios, classificado por Barbero (1998) como mediações. 

O público é capaz de regular o tempo vivido pela grade de programação das 

emissoras. O relógio contemporâneo parece ser o midiático, o que faz com que as pessoas 

produzam uma demarcação temporal a partir da lógica narrativa da televisão. Fala-se hoje: 

saímos antes ou depois do Jornal Nacional, jantamos antes ou depois da novela das oito, 

acordamos para ver o primeiro jornal televisivo do dia. A TV tem como fundamento um 

tempo repetitivo que produz a sensação de duração. Além do que, sabemos que os 

programas voltarão no dia seguinte, continuando a narrativa do dia anterior, construindo, 

portanto, a ideia de continuidade. Os tempos são arquitetados, também, pelas tipologias 

narrativas que aparecem sempre nos mesmos dias da semana e nos mesmos horários. 

A natureza sincrética da narrativa da televisão articula um complexo de elementos 

semióticos – palavra, imagem, som, movimento, luz e cor –, que operam em condições de 

circulação diferenciada de outros dispositivos comunicacionais, estabelecendo novas 

relações entre o imaginário individual e coletivo.  A luz que permite a construção 

imagética reproduz pessoas em presença, lugares conhecidos ou desconhecidos, 

caleidoscópio de imagens múltiplas. Essa máquina de contar histórias sem fim, através de 

suas operações de escolha, recorte, montagem e estruturação da narrativa, faz esmaecer a 

linha divisória que marca as fronteiras entre realidade e ficção, presente e passado, arte e 

kitsch.4 

As escolhas feitas na montagem podem fazer uma grande diferença na construção 

da narrativa: os atores e suas interpretações, as locações e o som; as cores e a iluminação; o 

                                                 
4 Kitsch: termo de origem alemã que é usado para categorizar objetos de valor estético distorcido e/ou 

exagerados, que são considerados inferiores à sua cópia existente. 
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ordenamento do tempo – saltos, cortes de um evento para outro – e do espaço – 

panorâmica, close, travelling, a vista de uma mesma cena de diferentes ângulos –, 

dispositivos de enquadramento, objetos, detalhes. Essas escolhas todas têm um impacto 

sobre o que está sendo enfatizado ou questionado na narrativa. Ela precisa criar índices, dar 

pistas para que se possa flagrar a cada instante o sentido. O todo precisa constituir-se como 

sistema para que os mistérios que impregnam as cenas concatenadas adquiram sentido na e 

pela progressão. 

A televisão organiza o imaginário em redes híbridas, nas quais se misturam o 

fantástico e o real, a vida e a imaginação. Mas, tem, também, a capacidade de representar o 

social, de construir a atualidade, de mostrar e acompanhar as mudanças do mundo. Nesse 

sentido, se transfigura em testemunha e procura mostrar a complexidade da sociedade na 

tela. Por conseguinte, o papel de testemunha afeta, muitas vezes, a temática e a forma 

como constrói determinadas narrativas. Como ilustração ao efeito testemunho utilizada 

pela televisão, temos a telenovela “Páginas da Vida” (2006), exibida pela Rede Globo de 

Televisão, que apresentava um turbilhão de imagens e de situações cotidianas familiares ao 

público, quando um rosto desconhecido surge na tela relatando uma experiência de vida 

que, em capítulos da telenovela, se transforma em vida real na fala do entrevistado do dia. 

O capítulo se encerra com essa presunção de mundo real. No dia seguinte, a mesma 

telenovela é encenada do ponto de vista ficcional. 

Predomina, na gramática televisiva, o ato de contar estabelecendo-se a continuidade 

temporal – todos os dias se contam várias histórias – pelo ato narrativo. E o desconhecido 

torna-se reconhecido. O que move essa gramática é o drama do reconhecimento. Enfim, é a 

lógica da vida em capítulos – um dia após o outro – como a própria existência é retomada 

pela televisão, que produz uma estratégia de ilusão da realidade, ao mesmo tempo em que 

se torna presença obrigatória no cotidiano. 

 

1.3.4. Serialidade na Televisão 

 

Há vários entendimentos sobre as razões que levou a televisão a adotar a 

serialização como a principal forma de estruturação de seus produtos audiovisuais. Para 

muitos, a televisão, mais que outros meios, funciona sob um modelo industrial e adota 

como estratégia produtiva as mesmas prerrogativas da produção em série, que já vigoram 

em outras esferas industriais, sobretudo a indústria automobilística. A necessidade que a 
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televisão tem de alimentar com material audiovisual uma programação ininterrupta teria 

exigido da TV a adoção de modelos de produção em larga escala, em que a serialização e a 

repetição infinita do mesmo protótipo constituem a regra. 

Desse modo, é possível produzir um número bastante elevado de programas 

diferentes, utilizando sempre os mesmos atores, cenários, o mesmo figurino e uma mesma 

situação dramática. O programa de televisão é concebido como um sintagma-padrão, que 

repete o seu modelo básico ao longo de certo tempo, com variações maiores ou menores. O 

fato mesmo da programação televisual como um todo se constituir em um fluxo 

ininterrupto de material audiovisual, transmitido toda hora do dia e todos os dias da 

semana, exige velocidade e racionalização da produção. 

De qualquer forma, não foi a televisão que criou a forma seriada de apresentação 

das mensagens. Ela já existia antes nas diversas formas epistolares de literatura – cartas, 

sermões, etc. –, em que cada fragmento se destinava à leitura em um dia diferente do ano, 

depois teve um desenvolvimento com a técnica do folhetim, utilizado na literatura 

publicada em jornais e continuou com a tradição do radiodrama ou da radionovela e 

conheceu a sua primeira versão audiovisual com os seriados do cinema. Mas, foi a 

televisão que deu expressão industrial e forma significante à serialização, antes praticada 

por outros meios de maneira apenas marginal. 

Além disso, existem razões de natureza intrínseca ao meio condicionando a 

televisão à produção seriada. Diferentemente do cinema, que exige o concurso de uma sala 

escura como condição fundante do ilusionismo, e que, em consequência disso, dirige todos 

os olhares para um único ponto luminoso do espaço – a tela na qual são projetadas as 

imagens -, a televisão, em geral, funciona em espaços domésticos iluminados, em que o 

ambiente circundante concorre diretamente com o lugar simbólico da tela pequena, 

desviando, portanto, a atenção do espectador com muita frequência. 

Enquanto o espectador de cinema executa um ato deliberado de sair de casa para 

assistir a um filme, o espectador de televisão é, em geral, um espectador involuntário, que 

se encontra de passagem no local de exibição, chegando, em geral, depois que o espetáculo 

já começou e, provavelmente, terá se retirado antes que ele se acabe, conforme o 

telespectador. Tudo isso quer dizer que a atitude do espectador em relação à mensagem 

televisual acaba sendo eventual, dispersiva e distraída, na maioria das vezes. 

Diante dessas contingências, a produção televisual é levada a considerar as 

condições de recepção, o que forçosamente acaba por se cristalizar em forma expressiva. 
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Dessa forma, um produto adequado aos modelos correntes de difusão não pode assumir 

uma forma linear, progressiva, com efeitos de continuidade, como ocorre com o cinema, 

porque ,assim, o telespectador perderá o enredo cada vez que a sua atenção se desviar da 

tela de TV. 

É a estética da interrupção, na qual a televisão é obrigada a se submeter aos tão 

decantados intervalos comerciais, responsáveis pela exibição dos formatos em blocos, com 

interrupções periódicas, em descontinuidade. O intervalo comercial surgiu, provavelmente, 

por razões de natureza econômica, imposto pelas necessidades de financiamento na 

televisão comercial e talvez essa seja a razão pela qual ele é mal compreendido. Mas, sua 

função estrutural não se limita apenas à questão econômica, também assume um papel 

organizativo muito preciso, que é, de um lado, absorver a dispersão e, de outro, explorar os 

picos de tensão que permitem despertar o interesse da audiência. O telespectador 

acostumado com os intervalos os aproveita para diversas atividades domésticas. 

Como a ficção na televisão é exibida diariamente, parece bastante evidente a falta 

de criatividade. A ênfase na inventividade, na originalidade, cede à serialidade, à 

fragmentação. A serialização cria as regras de uma nova “estética da repetição” 

(CALABRESE, 1987, p. 71), cujas estratégias de enunciação são bastante diferentes do 

que se considerava tradicionalmente como arte. Os formatos inseridos dentro dessa estética 

são os seriados e a telenovela, com núcleos de personagens fixos. 

Vilches (apud MACHADO, 2000, p.57- 70) define a serialização “como um 

conjunto de sequências sintagmáticas baseadas na alternância desigual”. Significa dizer 

que cada novo episódio repete um conjunto de elementos já conhecidos do receptor, ao 

mesmo tempo em que introduz elementos novos. No caso específico das formas narrativas, 

o enredo é geralmente estruturado sob a forma de capítulos ou episódios, sendo cada um 

deles apresentado em dia ou hora diferente e subdividido em blocos menores. Muitas vezes 

podemos encontrar um tipo de serialidade que não é tributária do enredo como um todo, 

mas nasce a partir de um de seus aspectos. Outra possibilidade de criação de certo tipo de 

serialidade ocorre quando uma série de sucesso projeta um ator ou grupo de atores e isso 

faz com que outras histórias sejam criadas com enredo semelhante. 

A serialidade é um importante elemento da linguagem midiática, na medida em que 

é responsável pela criação de hábito e periodicidade junto ao público. Constitui elemento 

básico da indústria cultural e do caráter comercial da programação televisiva, podendo-se 

avaliar índices de audiência e penetração no público. Por outro lado, a seriação está 
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intimamente ligada ao uso do gancho como elemento de sedução da narrativa junto ao 

telespectador. 

A dinâmica da repetitividade e serialidade caracteriza as obras ficcionais televisivas 

que, através desses elementos, facilitam a continuidade de certos produtos – através de 

capítulos, episódios e temporadas. No que concerne às demandas do mercado cultural, a 

originalidade e a inovação tão exigidas, estarão, de alguma forma, inscritas nos processos 

de serialização, resultando na “estética da repetição”. Essa dinâmica está presente nas 

telenovelas, minisséries e seriados. Assim, tomemos o conceito de repetição que se refere à 

estrutura do produto. Segundo Calabrese (1987, p. 52), as repetições, no caso de narrativas 

ficcionais, não são apenas as continuações das aventuras, ações e dramas dos personagens, 

mas os recursos utilizados, como os temas e as ambientações, os cenários. 

O primeiro parâmetro relativo ao conceito de repetição diz respeito ao que se pode 

perceber como idêntico e aquilo que se pode perceber como diferente: No primeiro caso, 

existem obras que nascem de um protótipo, mas resultam em variações posteriores; no 

segundo caso, estão os produtos que surgem como originais, gerando, contudo, material 

idêntico. Um segundo parâmetro consiste na maneira de ligar a continuidade do tempo do 

relato e do tempo da série. A continuidade diz respeito aos encadeamentos que possibilitam 

a serialização do material e tem relação com o tempo da narrativa. Um terceiro parâmetro 

está relacionado ao nível no qual se instituem as repetições e diferenciações, atentando-se 

para o fato de que é no nível discursivo que ocorrem as variações. 

Ainda sobre o processo de repetição, Calabrese (op. cit., p.57) ressalta três aspectos 

da estética da repetição: a variação organizada – múltiplas possibilidades figurativas, 

icônicas e temáticas encerradas em uma determinada estrutura –, o policentrismo – vários 

núcleos dramáticos em um mesmo enredo e a irregularidade regulada, o que possibilita o 

ritmo das narrativas. Isso se deve muito às necessidades da indústria do entretenimento 

que, para dar conta de produzir grande quantidade de produtos, recorre à “cópia” do que já 

existe, porém, revestido de novidades. A partir de um “modelo-base”, de um protótipo, 

articulam-se modos diferentes de repetições, seja no temático, icônico ou no narrativo. 

No entanto, buscando abrir perspectivas mais amplas de compreensão para essa 

questão, Eco (1989) ressalta que os processos de serialização sempre estiveram presentes 

na tradição da produção artística e que, diante das produções massivas contemporâneas, é 

preciso estar atento a um tipo de obra que, à primeira vista, não se assemelha a qualquer 

outra coisa. O autor, em sua classificação dos diversos modos de conjugação entre a ordem 
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e a novidade, o esquematismo e a inovação, apresenta várias definições para certos 

produtos ficcionais. Uma delas é a retomada, que é a continuação de um tema de sucesso. 

A outra é o decalque, que se configura na reformulação de um arquétipo de sucesso, 

podendo ser ou não anunciado ao público. E, por fim, os remakes, que são os decalques 

revelados ao público espectador. 

As séries, por sua vez, são produtos feitos para durarem mais tempo, semanas, 

meses e até anos, e são divididos em capítulos, episódios e temporadas. Possuem um 

esquema narrativo constante e um determinado número de personagens principais e 

secundários. Embora cada episódio desse tipo de produto possa ser assistido 

separadamente, as histórias funcionam a partir de um encadeamento de ações. Contudo, é 

importante ressaltar que essas classificações não são rígidas e, normalmente, aparecem 

conjugadas. 

Tratando especificamente de produções baseadas em narrativas seriadas, as séries, 

Eco (1989) afirma que:  

 

Na série, o leitor acredita que desfruta da novidade da história, enquanto, 

de fato, distrai-se seguindo um esquema narrativo constante e fica 

satisfeito ao encontrar um personagem conhecido, com seus tiques, suas 

frases feitas, suas técnicas para solucionar problemas. (ECO, 1989, p. 

123). 

 

O retorno ao idêntico é um aspecto fundamental no processo de produção – e 

também de fruição – de uma produção seriada, o que resulta em uma espécie de 

consolação, pois o espectador se sente confortável ao encontrar o já conhecido, ao saber, 

de certa forma, como a trama será conduzida e a possível resolução dos conflitos. 

A serialidade tem sido associada geralmente à falta de bom gosto, de critério 

estético e, sobretudo, ao popular, massivo. Alia-se a essa ideia, o entendimento de que a 

obra de arte de qualidade é produto da criação individual do artista e, portanto, está sujeita 

à repetição. Essa visão, no nosso entendimento, tem provocado uma separação entre 

criatividade individual e os produtos oriundos de tecnologias que permitem a reprodução. 

Seguindo essa lógica, a repetição presente na serialidade não pode de maneira alguma ser 

relacionada à arte, mas aos processos mecânicos que visam à manutenção do mesmo 

modelo. É resultado do modo de produção capitalista que visa ao lucro e não à arte. 

Para compreendermos melhor como se instala esse processo depreciativo em 

relação à obra seriada, é interessante remetermo-nos ao pensamento de Machado (1996, 
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p.27), quando afirma: “ele nasce com o romantismo e seus conceitos apaixonados sobre a 

genialidade individual e o papel do imaginário na arte”. Essa concepção romântica, 

resumidamente, revela que a arte diz respeito à subjetividade, enquanto a técnica é 

mecânica e objetiva e, por conseguinte, a máquina desumaniza o homem e a arte se opõe a 

ela. Contudo, percebemos que uma hierarquia se estabelece entre as obras: as “cultas”, ou 

de qualidade, que possuem um público reduzido, e as “massivas”, que são consumidas por 

uma quantidade grande de leitores/espectadores de todas as classes sociais. 

Com isso, entendemos que aquilo que define a qualidade de uma obra artística e de 

seus autores não está ligado à sua aceitação pelo público, mas à qualidade ou prestígio do 

seu público. Desloca-se a incidência do critério de qualidade da obra artística e passamos a 

valorizá-la com o público que lhe dá suporte. 

Do ponto de vista da recepção, mesmo as produções seriadas apresentam um 

desafio cognitivo que demanda diversos níveis de compreensão que vão além do simples 

entendimento, da decodificação de uma mensagem. O espectador da produção seriada deve 

se sentir satisfeito com o tipo de programa, que apresenta, em doses adequadas, o já visto e 

o novo e que, para interpretá-lo, é preciso se ater a estruturas e a intertextos possíveis 

àqueles iniciados nas artes da produção seriada. 

No nosso entendimento, desloca-se, então, a estética da venda dos efeitos 

confeccionados (ECO 1989, p. 76) para uma leitura de segundo nível, que demanda do 

espectador a constante checagem dos conhecimentos adquiridos por meio da prática de ver 

televisão, e esse passa a ser um leitor/espectador de segundo nível, o que só se torna 

possível porque, cada vez mais, uma parcela da audiência não se contenta apenas com a 

repetição e exige inovação, visto que à ficção televisual cabe contar de forma diferente 

sempre a mesma história. 

Sabemos que as mídias estiveram sempre relacionadas, de alguma maneira, com a 

ficção produzida na segunda metade do século XX, em processos de adaptação, de 

reprodução ou de recriação ficcional, assim como as explicações sobre as razões que 

levaram a televisão a adotar a serialização como forma de estruturação de seus produtos 

audiovisuais. Para muitos estudiosos, a televisão funciona segundo um modelo industrial e 

adota como estratégia produtiva as mesmas prerrogativas da produção em série, pela 

necessidade de alimentar com material audiovisual uma programação ininterrupta. Com 

isso, é possível produzir um número elevado de programas diferentes. O programa de 



 82 

televisão é concebido como um sintagma padrão, que repete o seu modelo básico ao longo 

de certo tempo, com pequenas variações. 

Como ocorre no cinema, percebemos que um produto adequado aos modelos 

recorrentes de difusão não pode assumir, na televisão, uma forma linear, progressiva, com 

efeitos de continuidade de forma rígida, senão o espectador se perderá na interpretação, 

vez que sua atenção poderá se desviar da tela pequena. Ao que parece, ela logra melhores 

resultados quanto mais sua programação for do tipo recorrente, circular, reiterando ideias e 

sensações a cada novo plano. 

Se os intervalos que fragmentam os programas de televisão fossem suprimidos e os 

capítulos diários fossem colocados em continuidade em uma mesma sequência, o interesse 

do programa, provavelmente, cairia de imediato, uma vez que foi concebido para ser 

decodificado em partes e simultaneamente com outros programas. 

Desse modo, a televisão não sobreviveria sem a serialidade, pois sua riqueza está, 

portanto, em fazer dos processos de fragmentação e embaralhamento da narrativa uma 

busca de modelos de organização que sejam não apenas mais complexos, mas também 

menos previsíveis. 

Não podemos responsabilizar a serialidade pela ausência de qualidade nos produtos 

televisuais, uma vez que não é a demanda comercial e o contexto industrial que 

inviabilizam necessariamente a criação artística, a menos que identifiquemos, segundo 

Machado (2000, p. 23), “a arte com o artesanato ou com a aura do objeto único”.  De fato, 

talvez devamos buscar, em televisão, “um conceito de qualidade” (MACHADO 2000, 

p.25), expressão que, segundo o autor, passa, então, a ser tomada como bandeira para uma 

abordagem diferenciada da televisão. É verdade que a discussão sobre a qualidade em 

televisão não é o nosso foco, porém, consideramos importante lembrar que uma nova 

mentalidade com relação a essa mídia está surgindo em várias partes do mundo, quando 

muitos estudiosos começam a relacionar uma série de experiências televisuais que parecem 

fundamentais para um exame da televisão como produto cultural. 

Em alguns contextos teóricos, a qualidade em televisão não pode ser nada mais do 

que a difusão ampla das obras produzidas por um passado respeitável: as óperas, os 

concertos ou as suntuosas “adaptações” de clássicos da literatura. O que conseguimos 

entender é que existem diferenciadas abordagens sobre a qualidade em televisão e que o 

termo se presta aos mais diferentes usos e intenções. Mesmo sem um consenso quanto a 
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esse conceito, o que importa, no nosso entender, é que a discussão sobre a qualidade em 

televisão deve ser urgente. 

É tempo, pois, de promover uma mirada retrospectiva e tentar descobrir essa arte 

negligenciada, resgatar a inteligência, a criatividade e tudo que fica reprimido na maioria 

das abordagens tradicionais. Precisamos ampliar os nossos olhares e vislumbrar um 

alcance estético nos produtos televisuais, mesmo que seja através das adaptações, como é o 

caso das minisséries, telenovelas, seriados. 

 

1.4. Adaptações Literárias na Televisão 

 

Analisando questões relacionadas ao processo de passagem de uma obra para outro 

meio, Adami (2000, p.73) afirma que adaptar “é principalmente, atualizar o texto em outra 

linguagem”. Tudo isso parece ser muito simples, porém, tem provocado profundas 

discussões entre escritores, roteiristas, diretores. De acordo com o autor, “o que deve ser 

preservado é a espinha dorsal do texto original, o espírito do escritor, de modo a 

percebermos nas entrelinhas a trama central”. (ADAMI, 2000, p.68). 

O escritor e roteirista de televisão Rey (1989), entende que uma adaptação é um 

roteiro original, porque “não precisa necessariamente conter tudo que está no livro”. 

Quanto às críticas negativas com que a adaptação é julgada, Rey diz: 

 

Quase perplexos constatamos que a palavra adaptação não consta do 

vocabulário de muita gente supostamente possuidora de bagagem 

cultural, como professores e jornalistas. Daí estar ela exposta         a 

julgamentos apressados e superficiais, naturalmente injustos. (REY, 

1989, p.63). 

 

Diante do exposto, percebemos que, tanto Adami quanto Rey, abordam o traço 

mais polêmico entre as obras e suas adaptações: o sentimento de perda, quando não de 

destruição, que autores, críticos e às vezes até o público consideram ocorrer nesse 

processo. Lins (1977, p.61), analisando a relação entre a literatura e os meios de 

comunicação, entende que a adaptação “surge aos olhos desavisados do público como uma 

promoção, uma sagração, envolvendo-a em uma aura de prestígio”.  

Dois autores que enfocaram a relação literatura e adaptação televisual em suas 

análises apontaram aspectos negativos. Averbuck (1984), no estudo sobre a telenovela 

“Selva de Pedra”, obra adaptada do romance de Lígia Fagundes Telles, ao comparar as 

duas obras, demonstra um sabor de desencanto, uma espécie de ressentimento, uma vez 
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que, por meio da obra adaptada, não se realiza o desejo do escritor. O sonho de “levar sua 

palavra a milhões de possíveis leitores, se apresenta como uma ilusão, e seu desejo de 

diálogo permanece ao fim irrealizável”. (AVERBUCK, 1984, p. 202). 

Chegando a conclusões também negativas em relação à obra adaptada para a TV, 

Sodré (1978), analisando a adaptação televisiva do conto “A Cartomante”, de Machado de 

Assis, diz que o teledrama subverte a intenção do conto e dele “resta um puro efeito de 

prestígio – uma aura literária, um nome: Machado de Assis”. (SODRÉ, 1978, p.23). 

A essas visões negativas, Figueiredo (1995) apresenta uma contrapartida: a 

possibilidade de, ao menos, tornar mais conhecidos autores e obras. Enfatiza a socialização 

da obra que, com a televisão, torna-se mais disponível ao grande público. Segundo a 

autora, a televisão, ao levar ao grande público uma obra da chamada literatura culta, 

constitui-se em veículo socializador e democrático. Esse aspecto não pode ser 

desconsiderado em um país como o Brasil, em que poucos leem obras de ficção. 

 Segundo PIZA (2010, p. 10), “no mundo inteiro, inclusive no Brasil, são lidos mais 

livros de não-ficção do que de ficção”. Houve um tempo, como sabemos, em que a 

narrativa ficcional ocupava o centro da cultura. No século XIX, por exemplo, o grande 

romance dava a medida de uma civilização. ”Hoje não mais”, complementa o autor. Para 

Piza (2010), pode-se atribuir a perda da importância da leitura de ficção “à explosão de 

outros meios e linguagens, à concorrência de formatos audiovisuais, à internet, que têm 

uma eloquência mais direta; e todos eles não exigem o grau de concentração que os 

clássicos”. 

Não preocupado em confrontar e discutir os valores da obra literária e os da obra 

adaptada, é Comparato que, estudando a adaptação, de forma didática, apresenta suas 

características e seus diferentes graus. Sua concepção do que é adaptar aproxima-se da 

visão de autores que veem a obra adaptada como algo original: 

 

Uma transcrição de linguagem que altera o suporte linguístico utilizado 

para contar a história. Isto equivale transubstanciar, ou seja, transformar 

a substância, já que uma obra é a expressão de uma linguagem. 

Portanto, já que uma obra é uma unidade de conteúdo e forma, no 

momento em que fazemos nosso conteúdo e o exprimimos noutra 

linguagem, forçosamente estamos dentro de um processo de recriação e 

transubstanciação. [grifos do autor]. (COMPARATO, 1995, p.330). 

 

Buscando maior especificidade ao emprego do termo adaptação às obras produzidas 

para a TV, Reimão (2004) afirma que: 
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A adaptação do texto literário para um programa televisivo e, em 

primeira instância, um processo de mudança de suporte físico. Trata-se de 

uma passagem de sinais e símbolos gráficos assentados em papel para um 

conglomerado de imagens e sons captados e transmitidos 

eletronicamente. (REIMÃO, 2004, p. 107). 

 

Trata-se de uma definição que aponta para um sentido mais amplo do termo, assim 

como para a expressão “tradução intersemiótica”, de Jakobson (s.d, p. 65), e adotada por 

outros pesquisadores para designar o processo de adaptação – o trabalho de passar signos 

verbais para o sistema de signos não-verbais. Além disso, estão subjacentes a esse processo 

questões complexas e polêmicas como: autoria, audiência, participação e recepção. 

Nesse processo, não podemos negar as diferenças básicas entre o meio pelo qual a 

mensagem da obra original e da obra adaptada é passada, mesmo em se tratando de um 

mesmo texto. Nesse sentido, Adami (2000) ressalta que “adaptar talvez seja pegar as várias 

leituras do mesmo texto e transformar em imagem, respeitando o que basicamente o autor 

imaginou”. Um exercício de leitura e reconstrução de sentido de um texto. Assim sendo, 

não há como admitirmos a existência de fórmula para a reconstrução de uma obra literária 

em texto fílmico ou televisivo. É uma trajetória marcada pela sensibilidade do autor, aquilo 

que está subjacente, metaforizado na obra de origem. Cabe ao adaptador, navegar entre a 

palavra-imagem. 

As relações do autor com o universo da televisão significam um grande desafio a 

ser enfrentado pelo intelectual. Nessa operação é preciso decifrar a imagem como se 

decifra um texto, ou seja, encontrar um sentido, significações fornecidas pela imagem. Na 

TV possuímos os dois – texto e imagem. Isso requer uma nova leitura, diferente da leitura 

de um romance e de uma fotografia. Daí ser necessária uma releitura, pois estamos lidando 

com um novo texto, em que há a coexistência desses dois elementos responsáveis pelo 

dinamismo da televisão. 

Walter George Durst (apud ADAMI, 1995), experiente adaptador e roteirista, 

lembra que, para uma boa adaptação, é necessário que seja lido o maior número de obras e 

informações possíveis sobre o autor, se possível, respirar, inclusive, o mesmo ar do autor, 

quando esse escreveu o texto de partida – o texto literário. “O essencial é captar a essência 

e as nuanças do autor e não fugir do proposto. É conhecer a sua obra e passar a visão do 

mundo que lá está manter o original”. (ADAMI, 1995, p.72) 



 86 

Adami (op. cit.) ressalta que é errado pensar que os textos literários são um roteiro, 

faltando apenas enumerar as cenas. O principal motivo para essa visão está na diferença 

das linguagens. O texto televisual precisa ser sequencial, linear, apresentar as ações dos 

personagens, além da incursão dos elementos sonoros, musicais e imagéticos 

imprescindíveis na televisão. O autor continua lembrando que as contradições são o que 

realmente marcam uma narrativa ficcional, são elas as responsáveis pelo poder 

dramatúrgico de um texto. Para ele, “adaptar é mais que simplesmente copiar em uma 

outra linguagem, é reconstruir, desconstruir um texto” (ADAMI 1995, p. 14). 

No caso de uma adaptação, Adami (idem) acredita haver, no mínimo, três planos: o 

da história, o do discurso e o da narração, pois é dentro desses universos de partida que 

“recriamos, construímos e desconstruímos situações, ações, vida de personagens, espaços”. 

Por isso, é importante saber manipular a carga ideológica que o texto de partida traz 

consigo, que é percebida pelo universo imagético-discursivo, que o autor construiu, 

utilizando, também, o tempo e o espaço como fundamentação da sua história. 

Sabemos que o elemento “tempo” é essencial na construção de qualquer narrativa, 

seja literária, fílmica, televisual. Esse fator acaba modificando os caminhos de todas as 

estruturas de um texto, internas ou externas a ele. O tempo é, portanto, um agente de muita 

importância para a realização de uma adaptação, por ser o responsável pela melhor 

compreensão da dimensão ficcional. O tempo é inseparável do mundo imaginário, vez que 

acompanha o estatuto irreal dos seres, objetos e situações. 

Nesse contexto, a transposição de uma obra literária para a televisão, quanto aos 

aspectos estéticos, é marcada por diferenças entre a linguagem escrita e a audiovisual.  

Lembraremos, neste trabalho, três dessas diferenças, por consideramos fundamentais. A 

primeira, e mais evidente, é que na linguagem televisiva toda informação deve ser 

visível/audível. Isso parece óbvio, porém, quem escreveu um roteiro sabe como é difícil 

evitar a tentação de escrever. Vejamos um ligeiro exemplo na seguinte frase: “João acorda 

e lembra de Maria”. Isso é muito fácil de escrever, porém, difícil de filmar. Palavras como 

“pensa”, “sente”, “esquece”, “lembra” e “percebe”, presentes em qualquer romance, são 

complicadas para o roteirista, que só pode escrever o que é visível. A segunda diferença, e 

que diz respeito à natureza dessas linguagens, refere-se ao conhecimento prévio que o 

leitor tem da realidade, base estruturante de toda narrativa. Isso significa que na literatura, 

o escritor nos informa apenas aquilo que julga ser necessário, enquanto o leitor imagina 

todo o resto. 
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Na televisão, os roteiristas e cineastas precisam fazer grande parte do trabalho do 

leitor. Qual é a cor das paredes do quarto? Como é a luz do quarto? Há uma janela? A luz 

entra pela janela? Através das cortinas? Há móveis no quarto? A cama é de madeira?  Há 

lençóis? O cineasta precisa, imediatamente, tomar essas decisões, enquanto o autor poderá 

adiá-las. Vimos, portanto, que a ordem em que as informações são liberadas na televisão 

ou na literatura é bem diferente. 

O terceiro aspecto a ser considerado é quanto à realização do trabalho. A televisão é 

um trabalho coletivo, ao contrário do texto escrito, quase sempre expressão de um 

indivíduo. Configura-se, assim, uma questão de autoria. Em um roteiro para televisão, 

temos que considerar o “olhar” do diretor de imagem, quando sublinha ou acrescenta esta 

ou aquela cena, amplia ou reduz certo personagem, em especial. Sendo assim, a autoria é 

multiplicada, dada a participação da equipe envolvida na realização da obra. 

A passagem de um texto literário para um texto televisivo pressupõe uma operação 

intertextual específica. Para tanto, objetivamos definir a intertextualidade, segundo Bakthin 

(1992), como o “diálogo de um texto com outros”. Porém, um leitor só irá notar a presença 

da intertextualidade, seja na literatura, na televisão e no jornalismo, se possuir leituras 

anteriores dos originais, que forneçam subsídios na identificação dos cruzamentos dos 

textos, caso contrário, podem não notá-los. 

Quando explicitada nos próprios créditos, a adaptação revela a sua condição de 

obra resultante do que podemos chamar de uma relação intertextual. Mas, pode ocorrer dos 

adaptadores fazerem apenas referência à obra original, sem o uso do termo. Em ambos os 

casos, os realizadores se reservaram certo direito à liberdade na adaptação e, nesse sentido, 

deixaram claro que se trata de uma relação intertextual menos comprometida do que se 

espera, quando os créditos dizem: “adaptação de...”. Qualquer que seja a gradação explícita 

nos créditos, irá sempre diferenciar a obra adaptada da original. 

Tratando-se de uma prática que atravessa os tempos e se mantém constante, não é, 

pois, de admirar, que a adaptação literária tenha despertado interesse à televisão e que, 

ainda hoje, motive diversas produções nesse domínio. 

Seguindo linhas de investigação diversas, é significativo notar que existem várias 

abordagens teóricas relativas à adaptação literária, fenômeno tão vasto e com implicações 

de natureza diversa. Bulger (2004) refere-se a esse processo como sendo “transtextualidade 

literária ou adaptação”, o que considera como sendo um território de diversidade analítica, 
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no qual é difícil chegar a consensos, seja em relação a normas, metodologias e 

classificações tipológicas. 

Por essa razão, Bello (2005, p. 156) considera mais prudente falar de “tipos de 

adaptações”, em vez de usar o termo geral “adaptação”, uma vez que, para a autora, a 

palavra “adaptação” pode reportar-se a processos de transposição intersemiótica 

substancialmente diferentes. Tendo noção de que a adaptação é um processo complexo de 

dialogismo intertextual, Comparato (1995, p. 133) considera mais prudente falar de “graus 

de adaptação” do que em apenas adaptação, em sentido geral. Consideramos que o 

fundamental da catalogação da adaptação em diversas tipologias é que o ato interpretativo 

de concretização de uma obra em um novo meio pode assumir diversas formas, 

dependendo da condição inventiva de quem redimensiona o texto original em um novo 

produto. 

Sendo assim, podemos entender a transmutação do texto escrito para o produto 

audiovisual como uma interação dinâmica, ou, nos termos de Souza (2000), como um 

fenômeno “muldimensional capaz de gerar novas funções sígnicas e de conferir, por 

transfiguração/reconfiguração, mobilidade semiótica nas marcas pragmo-semânticas do 

texto literário”. (SOUZA, 2000, p. 67). Em um sentido semelhante, Xavier (2000) destaca 

que passaram a dar primazia ao diálogo inter-artes e à interpretação livre aos romances. 

Observamos, por conseguinte, que é mais provável pensar a adaptação como 

processo dinâmico ou dialogismo intertextual, do que continuar seguindo as abordagens 

que associam a adaptação a termos como fidelidade e tradução. Na verdade, lidamos com 

um processo que implica na relação inter-artes que, todavia, não destrói e nem transforma a 

integridade de nenhuma das linguagens envolvidas, mas situam-se em domínios distintos. 

Concordamos, então, na esteira de Bello (2005, p.160), que a adaptação é um 

processo de regeneração ou um “encontro renovado” entre formas de expressão diferentes, 

porém, julgamos significativo observar que todas as transformações geradas no seio da 

adaptação literária se processam levando-se em conta alguns aspectos fundamentais, como 

as características específicas de cada meio, e outros filtros, como as questões político-

ideológicas, imposições de produção, considerações econômicas, motivos tecnológicos, 

todos eles envolvidos na gramática transformacional da adaptação. 

Como vimos, a adaptação ocupa um lugar em um determinado contexto 

sociocultural que a determina e envolve uma diversidade de interesses, sendo, por isso, um 

processo estético que mediatiza motivações ideológicas, crenças, valores, sistemas de 
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ideias, atitudes e padrões comportamentais. É, portanto, um fenômeno cultural abrangente, 

pois na criação resultante da transformação, haverá espaço para uma referência inevitável 

ao texto original, e mesmo aqueles que nunca leram a obra escrita, são remetidos para ela 

através do produto adaptado. 
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CAPÍTULO 2 - PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

2.1. Metodologia: Por que Pesquisa-Ação? 

  

Diante das críticas historicamente feitas pela ciência moderna hegemônica, qual o 

método compatível com um paradigma transformador, crítico, participativo e 

emancipatório? É exatamente nesse ponto que colocamos, dentre os métodos viáveis, a 

Pesquisa-Ação. Todavia, antes de explicar o método que adotamos na nossa pesquisa, 

faremos uma consideração. No Brasil, não somente a Pesquisa-Ação é entendida como 

método participativo e se coaduna à educação, e existem outros métodos que também são 

de grande validade no estudo da sala de aula, tais como a etnografia e a etnometodologia.  

Porém, o destaque dado na adequação da Pesquisa-Ação ao nosso trabalho sobre o 

processo de leitura da imagem no contexto de sala de aula, decorre do fato de buscarmos 

enfaticamente um método que evitasse o distanciamento entre a teoria e a prática, obtendo 

resultados de curto prazo. É exatamente esse método, constituído de um duplo objetivo, 

pesquisa e ação, que vem corresponder às nossas expectativas investigativas para o 

referido estudo. A ação promove melhoria onde a investigação está sendo realizada e a 

pesquisa amplia o conhecimento científico.  

Na Pesquisa-Ação, o foco está na investigação de questões de pesquisa para a 

compreensão de um problema e de ações para solucioná-lo dentro de um contexto 

específico e não na corroboração ou na refutação de uma hipótese de caráter geral. Outra 

característica desse método, que satisfaz aos propósitos de nossos objetivos, é o 

posicionamento do pesquisador, que não se coloca como um mero observador afastado do 

objeto de estudo, mas interfere e interage com os membros do grupo, na busca de 

solucionar o problema detectado. A Pesquisa-Ação tem sido utilizada, nas últimas décadas, 

de diferentes maneiras, a partir de diversas intencionalidades, passando a compor um 

mosaico de abordagens teórico-metodológicas.  

Parece unânime considerar que a pesquisa tem suas origens nos trabalhos de Kurt 

Lewin, em 1946, em um contexto de pós-guerra, dentro de uma abordagem de pesquisa de 

campo. Suas atividades com Pesquisa-Ação foram desenvolvidas quando trabalhava junto 

ao governo norte-americano. Suas pesquisas tinham por finalidade a mudança de atitudes, 

de hábitos alimentares da população e também a mudança de atitudes dos norte-americanos 

frente aos grupos étnicos minoritários.  
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Essa concepção inicial da Pesquisa-Ação dentro de uma abordagem de campo 

adquire muitas feições fragmentadas durante a década de 1950 e modifica-se, 

estruturalmente, a partir da década de 1980, quando absorve aos seus pressupostos a 

perspectiva dialética, a partir da incorporação da teoria de Habermas, e assume como 

finalidade a melhoria da prática educativa docente.  Quando optamos por trabalhar com a 

Pesquisa-Ação, temos que ter a convicção de que pesquisa e ação podem e devem 

caminhar juntas, quando se pretende a transformação da prática.  

No Brasil, de acordo com Franco (2005, p.483-502), tem-se observado, pelo menos, 

três conceituações diferentes: quando a transformação é solicitada pelo grupo de referência 

à equipe de pesquisadores, é mais conhecida como pesquisa-ação colaborativa; a Pesquisa-

Ação previamente planejada, sem a participação dos indivíduos, apenas do pesquisador 

que acompanha os efeitos e avalia os resultados de sua aplicação, passa a ser denominada 

de pesquisa-ação estratégica.  

Na nossa investigação, utilizamos a Pesquisa-Ação crítica, que se desenvolve a 

partir dos trabalhos iniciais do pesquisador com o grupo, decorrente de um processo que 

deverá valorizar a construção cognitiva da experiência, sustentada por reflexão crítica 

coletiva, com vistas à emancipação dos participantes e das condições que o coletivo 

considerar difíceis. 

A Pesquisa-Ação crítica rejeita as noções positivistas de racionalidade, de 

objetividade e de verdade absoluta e deve pressupor a exposição entre valores pessoais e 

práticos. Isso se deve, em parte, porque a Pesquisa-Ação crítica não pretende apenas 

compreender e descrever o mundo da prática, mas transformá-lo. A condição para ser 

Pesquisa-Ação crítica é o mergulho na práxis do grupo social em estudo, e deve gerar um 

processo de reflexão-ação coletiva, em que há uma imprevisibilidade nas estratégias a 

serem utilizadas. A voz do participante fará parte da tessitura da metodologia da 

investigação. Daí o caráter formativo dessa modalidade de pesquisa, pois o sujeito deve 

tomar consciência das transformações que vão ocorrendo em si próprio e no processo.  

Outra razão para adotar a Pesquisa-Ação é a possibilidade do reconhecimento de 

que um sistema social pode ser mais profundamente entendido se o pesquisador tornar-se 

parte do sistema social técnico que está sendo estudado, realizado com sucesso aplicando 

intervenções positivas no sistema. Como vimos, esse envolvimento favorece a cooperação 

entre pesquisa e pesquisado. O fenômeno passa a ser entendido de forma participativa, o 

que permite readequações e alterações de rumo ao longo do processo.  
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Nesse sentido, torna-se relevante buscar no conceito teórico de Pesquisa-Ação 

elucidações para esse método. No Brasil, um dos grandes nomes da Pesquisa-Ação é o 

professor Michel Thiollent (1998), que a define como: 

 

Um tipo de pesquisa social com base empírica, que é concebida e 

realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um 

problema coletivo, e no qual os pesquisadores e os representantes da 

situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou 

participativo. (THIOLLENT, 1998. p.16).   

  

Para o autor, os principais aspectos da Pesquisa-Ação, considerando-a como uma 

estratégia metodológica, são: ampla e explícita interação entre pesquisadores e pessoas 

implicadas na situação investigada; dessa interação resulta a ordem de prioridade dos 

problemas a serem pesquisados e das soluções a serem encaminhadas sob a forma de ação 

concreta; durante o processo investigativo deve haver um acompanhamento das decisões e 

das ações e de toda atividade intencional dos atores da situação; a Pesquisa-Ação não se 

limita a uma forma de ação, pretende aumentar o conhecimento dos pesquisadores e o 

nível de consciência das pessoas ou grupos.  

De acordo com Thiollent (1998, p.36), a Pesquisa-Ação pressupõe uma concepção 

de ação, que “requer, no mínimo, uma definição de vários elementos: um agente, ou ator, 

um objeto sobre o qual se aplica a ação, um evento ou ato, um objetivo, um ou vários 

meios”. De posse dessas informações, podemos perceber que Pesquisa-Ação é uma opção 

metodológica que estimula a participação das pessoas envolvidas na pesquisa e abre o seu 

universo de respostas, buscando as explicações dos próprios participantes, que se situam, 

assim, na situação de investigador. O participante é conduzido à produção do próprio 

conhecimento e se torna o sujeito dessa produção. Nesse aspecto, esse método se distancia 

dos demais e se afirma constituindo-se como fundamental instrumento de participação e 

transformação.  

Trata-se de um método constituído de uma ação educativa que tenta promover o 

conhecimento da consciência e a capacidade transformadora dos grupos com quem se 

trabalha. Busca superar, essencialmente, a separação entre conhecimento e ação. A 

Pesquisa-Ação é um processo cíclico, ou em “espiral”, que envolve quatro momentos, de 

acordo com Susman e Evered (1978): 1 – diagnóstico; 2 – ação; 3 – avaliação; e, 4 – 

reflexão. A Pesquisa-Ação possui três dimensões principais: Ontológica, na qual se 

pretende conhecer a realidade social, foco da pesquisa, de forma a transformá-la; 
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Epistemológica, que é incompatível com uma abordagem positivista, uma vez que requer 

um aprofundamento na intersubjetividade dialética do coletivo; Metodológica, que 

privilegia uma metodologia que instaure no grupo uma dinâmica de princípios e práticas 

dialógicas, participativas e transformadoras. Por tais concepções, a natureza da Pesquisa-

Ação ancora os seguintes princípios: 

1. Deve-se rejeitar noções positivistas de racionalidade, objetividade e de verdade; 

2. A práxis social é o ponto de partida e de chegada na construção/ressignificação 

do conhecimento; 

3. O processo de conhecimento se constrói nas múltiplas articulações com a 

intersubjetividade em dinâmica construção; 

4. A Pesquisa-Ação deve ser realizada no ambiente natural da realidade a ser 

pesquisada; 

5. A flexibilidade de procedimentos deve permitir ajustes e caminhar com as 

sínteses provisórias que vão se estabelecendo no grupo; 

6. O método deve contemplar o exercício contínuo de planejamento, ação, reflexão, 

pesquisa, ressignificação, replanejamento, ações cada vez mais ajustadas às 

necessidades coletivas. 

Como vimos, o método da Pesquisa-Ação implica em planejar/diagnosticar, agir, 

avaliar e refletir de maneira consciente, sistemática e rigorosa. Visa produzir mudanças – 

ação – e compreensão – pesquisa –. Consideramos que essas dimensões, mudança e 

compreensão, podem dar uma importante contribuição para a produção do conhecimento 

sobre o objeto investigado. Com isso, acreditamos que a Pesquisa-Ação pode lidar com 

determinadas dificuldades bem melhor que outras formas de pesquisas tradicionais, pois, o 

rigor, a validade e a confiabilidade são resultado da discussão e reflexão com os 

participantes do grupo. Podemos observar que a Pesquisa-Ação procura a mudança, mas, 

uma mudança para capacitar. Assim sendo, seus objetivos são: desenvolver a prática dos 

participantes; sua compreensão dessa prática e a situação na qual se produz a prática; 

envolver e assegurar a participação dos integrantes no processo; assegurar a organização 

democrática da ação e propiciar o compromisso dos participantes com a mudança. 

Mediante a amplitude de atuação desse método, nos arriscamos a dizer que a Pesquisa-

Ação vai além da ação, pressupõe um aumento do conhecimento e do nível de consciência 

das pessoas envolvidas com a situação e a do próprio pesquisador.  
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Por essa razão, é possível acreditar que o objeto em estudo possa estar amparado 

pelo método da Pesquisa-Ação, tendo em vista a pertinência de um pensamento 

construtivista. Os participantes da pesquisa, incluindo pesquisador e pesquisados, devem 

estar envolvidos com “o desenvolvimento de uma dinâmica coletiva que permita o 

estabelecimento de referências contínuas e evolutivas com o coletivo, no sentido da 

apreensão dos significados construídos e em construção”. (FRANCO, 2005, p.489). Nesse 

sentido, adotar a Pesquisa-Ação como método, nos parece ser a melhor forma de 

compreender o fenômeno investigado, mesmo levando-se em conta sua complexidade.  

Com vistas ao êxito dos objetivos propostos, o presente processo investigativo parte 

dos pressupostos do sociointeracionismo cognitivista da linguagem e da teoria do efeito 

estético, na esteira dos pensamentos de Vigotsky, Bakhtin, Jauss e Iser. Pretendemos 

construir uma articulação entre as concepções interacionistas e outras da estética da 

recepção, a fim de compreender como ocorre o processo de leitura do texto televisivo Hoje 

é dia de Maria, no contexto de sala de aula. Tentaremos entender o sentido atribuído a 

essa obra televisual pelos alunos, adotando a mediação como recurso que vem promover os 

processos de acercamento do texto narrativo televisual, apropriação dos sentidos que por aí 

perpassam, até alcançar a compreensão, finalidade última da leitura. 

 

2.2. Base Teórica  

 

Todo trabalho de pesquisa em Linguística Aplicada se auto-explica de maneira 

objetiva, quando deixa clara a concepção de linguagem que adota.  A noção de linguagem 

não significa apenas entender o papel da língua, mas, de igual modo, da sociedade das 

imagens, dos falantes, dos escritores, enfim, das relações sociais que permeiam a 

linguagem, procurando aproximá-la do contexto social.  

Sendo assim, consideramos importante situar bem o lugar teórico em que 

solidificamos nossa investigação. Por isso, optamos por um enquadramento integrado que 

pudesse dar conta da complexidade do nosso objeto de estudo, qual seja, as práticas de 

leitura da narrativa televisual no contexto escolar. Adotamos a concepção 

sociointeracionista cognitivista para entender a linguagem, e, como fundamentação 

principal, as concepções de Iser (1999) e Jauss (1979), através da teoria da estética da 

recepção e do efeito estético.  
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Percebemos que, tradicionalmente, os estudos de cunho pedagógico dividem em 

três as concepções de linguagem (KOCH 2003; TRAVAGLIA, 2002; GEALDI, 2003). A 

primeira vê a linguagem como expressão do pensamento. Significa uma tradução, uma 

representação fônico-escrita do pensamento. Na segunda, temos a linguagem como 

instrumento de comunicação. Nesse sentido, o código linguístico é externo ao falante e 

cabe usá-lo de maneira adequada para que sua mensagem chegue ao outro de forma clara e 

sem ruídos. Compreendemos que tal tendência isola a linguagem do homem em sua 

atividade social. A terceira vê a linguagem como lugar de interação social. Através da 

linguagem como fenômeno sociointerativo, os indivíduos não só expressam seus 

pensamentos, comunicam-se, mas, também, atuam e agem sobre o outro, construindo e 

modificando os objetos do discurso, os sentidos dos textos, assim como, criando mundos 

via linguagem. Essa concepção postula que a língua deve ser investigada em seu uso e não 

em estruturas internas a ela, pois essa estruturação do sistema linguístico é afetada 

justamente pela realidade social da língua. Nessa perspectiva, há uma quebra da tendência 

autonomista da língua, tanto do ponto de vista do campo estrutural quanto do semântico. 

Adotamos o sociointeracionismo cognitivista e discursivo, ancorando-nos nas ideias de 

Vygotsky (2007) e Bakhtin (1992), por entendermos que ambos contribuem para uma 

melhor compreensão do objeto em estudo.  

É o filósofo italiano Ponzio (2008) que nos faz ver que as ideias de Bakthin e 

Vygotsky se cruzam e com ele aprendemos como promover, responsivamente, esse 

encontro. Segundo o autor, Vygotsky tem a mesma abordagem cultural do Círculo de 

Bakthin e, em comum, o mesmo viés marxista, em campos como a Psicologia, Filosofia da 

Linguagem, Literatura e Semiótica. Ponzio percebe, em ambos, igual tratamento em temas 

como a relação entre o individual e o social, estrutura e superestrutura, consciência e 

ideologia social, signo e ideologia. 

De acordo com Ponzio (2008), como Vygotsky, Bakthin se opõe a reduzir a “reação 

verbal” a um fenômeno de caráter unicamente fisiológico, do qual se exclui o elemento 

sociológico. Afirma que é necessário um enfoque materialista-dialético em psicologia, para 

poder valorizar a específica natureza histórico-social dos processos psíquicos humanos 

fundamentais. Bakthin, assim como Vygotsky, se dá conta de que o primeiro e 

fundamental dever que se apresentava era o de recusar, por um lado, o valor 

comportamentalista e, por outro, a concepção dos fenômenos psíquicos como estados 

simplesmente subjetivos, só acessíveis à introspecção. 
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Os estudos da escola formalista, com todos os seus fundamentos, além da corrente 

marxista – que por si só não podia explicar os pontos de contato temáticos e metodológicos 

entre os trabalhos de Vygotsky e Bakthin – constituem a base comum, tanto da psicologia 

da arte de Vygotsky e da teoria da literatura de Bakthin, como dos “Prolegômenos da 

Semiótica”, que se encontram em “Marxismo e filosofia da linguagem” (1995). Além 

disso, Vygotsky, Bakthin e seu Círculo consideram que as categorias elaboradas pela 

linguística não poderiam ser aplicadas à análise do discurso interior. 

Ainda com base em Ponzio (2008), tanto Bakthin como Vygotsky defendem que a 

especificidade das funções psíquicas humanas reside no caráter de intermediação; e os 

instrumentos são os produzidos e empregados dentro de formas sociais concretas, entre os 

quais há que se considerar, também, os instrumentos que se produzem para suprir as 

necessidades da comunicação social: os signos, e, entre eles, sobretudo, a linguagem 

verbal. Os dois autores pensam igualmente que os signos, a linguagem verbal em especial, 

não são somente instrumentos de transmissão de significados, de experiências individuais 

já configuradas, mas instrumentos de significação, de constituição de experiências 

individuais, dos processos interiores, mentais, que, assim como os signos que empregam, 

são também sociais.  A distinção que Vygotsky estabelece em “Pensamento e linguagem” 

(1998) entre sentido e significado é, em grande parte, parecida com a distinção entre tema 

e significado que introduz Voloshinov. 

Analisando as obras dos dois autores, fica evidente que, embora partindo de 

objetivos diferentes, Bakhtin, na construção de uma concepção histórica e social da 

linguagem, em “Filosofia da linguagem”, e Vygotsky, na formulação de uma psicologia 

historicamente fundamentada, em “Psicologia do conhecimento”, muitos são os pontos de 

encontro entre suas ideias, como podemos ver. A possibilidade maior dessas semelhanças 

está ligada a dois pontos básicos: o método dialético e a visão de ciências humanas. O 

materialismo histórico está presente como o referencial teórico comum às suas teorias, e a 

dialética constitui-se em seu método de trabalho. É pelo método que se reconhece uma 

forma de pensar. 

Na abordagem psicológica de Vygotsky há sempre a integração entre dois sistemas: 

pensamento-linguagem, aprendizagem-desenvolvimento, plano interno-plano externo, 

plano interpessoal-plano intrapessoal. Bakhtin, por sua vez, em sua concepção dialógica de 

linguagem, coloca em diálogo: enunciado e vida, falante e ouvinte, arte e vida, linguagem e 
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consciência. Encontra-se presente nas construções teóricas de ambos toda uma 

preocupação em relacionar forma e conteúdo, texto e contexto, sujeito e objeto. 

Na teoria da estética da recepção, buscamos entender os estados do prazer estético 

que vinculam o leitor à obra através dos estudos de Iser (1999) e Jauss (1979), que 

contribuíram para demolir a visão textualista de que o livro se basta. Através da teoria do 

efeito estético, buscamos os fundamentos para compreender a interação texto-leitor e a 

concepção do leitor implícito. De acordo com o pensamento desses autores, o leitor e o 

texto dialogam e, nesse diálogo contínuo, os dois se transformam. Nem o leitor, nem o 

texto se superpõem um ao outro.  

No âmbito da linguagem, o sociointeracionismo foi de fundamental importância 

para a superação de paradigmas formais e estruturalistas. Se entendemos que a língua deve 

ser analisada na realidade de seu uso, o sistema linguístico é fortemente determinado pelos 

aspectos discursivos e, consequentemente, sociais, contrariando os estudos linguísticos da 

primeira metade do século XX, que descreveram, com sucesso, as estruturas internas da 

língua.  

A partir daí, a Linguística passa a ver na interação a natureza múltipla da 

constituição da linguagem e percebe que a estrutura da língua é posterior à sua realidade 

em uso, diferente do que afirmavam alguns estudiosos estruturalistas. A interação desponta 

como um elemento importante da linguagem na concepção de várias disciplinas, análise da 

conversação, etnografia da fala e a sociolinguística interacional. Para elas, a noção de 

interação fica, de certo modo, restrita à situação social e ao diálogo face a face.  

Na teoria sociointeracionista de Vygotsky (1998), percebemos que as interações 

permitem pensar um ser humano em constante construção e transformação que conquista e 

confere novos significados para a vida em sociedade. O tema principal da estrutura teórica 

de Vygotsky é que a interação social exerce um papel fundamental na cognição. Como 

sabemos, os seres humanos, como seres sociais, vivem em constante interação entre eles e 

com o meio, no qual se constituem como pessoas. Esse é o princípio do desenvolvimento 

humano, que se baseia em uma inter-relação entre o meio social e as bases biológicas.  

Para a maioria das pessoas, a interação social é algo que acontece naturalmente 

como uma relação que se estabelece entre pessoas. Na verdade, é uma relação complexa 

que se constrói e que nela participam não somente os sujeitos envolvidos, mas todo o 

contexto sociocultural ao qual pertencem. Tal contexto evidencia-se, principalmente, pelo 

uso da linguagem, mas, também, pelas ações dos atores sociais durante a interação. Assim, 
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para Vygotsky (1998), a interação representa um elemento necessário para a aprendizagem 

e o desenvolvimento do indivíduo, implicando a participação ativa dos homens em um 

processo de intercâmbio, ao qual aportam diferentes níveis de experiências e 

conhecimentos. Como vimos, autênticas relações interpessoais levam a uma interação 

social plena, o que significa dizer que é necessária a existência de diálogo e envolvimento 

afetivo.  

Parece-nos claro que alguns aspectos, como a co-presença, a exigência de uma 

presença conjunta de, pelo menos, dois sujeitos para estabelecer a interação, instrumentos 

ou meios de comunicação, a relação de reciprocidade entre os participantes, ou seja, ação 

de um ao outro, o meio cultural compartilhado e a intencionalidade de comunicação, são 

necessários ao processo de interação social. Vygotsky (1998) atribui grande relevância à 

dimensão social que fornece os instrumentos e os símbolos que mediatizam a relação do 

indivíduo com o mundo e destaca a importância da convivência social na transformação do 

biológico em humano.  

O pesquisador russo é, ainda hoje, um dos maiores representantes de uma matriz 

teórica denominada interacionismo sociocultural e um dos precursores do cognitivismo 

interacionista, portanto, não mentalista. Sua tese central consiste no fato de que as crianças 

compreendem e internalizam o discurso que os adultos usam para orientá-las. Dessa forma, 

elas passam a examinar os seus próprios pensamentos e crenças, refletindo sobre eles, 

assim como faz o adulto. Para Vygotsky,  

 

O momento de maior significado no curso do desenvolvimento 

intelectual, que dá origem às formas puramente humanas de inteligência 

prática e abstrata, acontece quando a fala e a atividade prática, então duas 

linhas completamente independentes de desenvolvimento convergem. 

(VYGOTSKY, 1998, p. 33). 

  

O sociointeracionismo, no campo cognitivista, procura relacionar e mostrar a mútua 

relação constitutiva entre sociedade e cognição, superando a noção clássica cognitivista 

que separava mente e ação social, promovendo uma dicotomia.  

Os estudos antropológicos e etnometodológicos oferecem pistas na relação entre 

conhecimento e sociedade, em que a cognição é um fenômeno situado e específico de cada 

cultura. Assim sendo, o interacionismo abre espaço para o social no movimento interativo 

entre mente e sociedade. Cabe explicar que as abordagens interacionistas definem a 
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cognição como sendo “um conjunto de várias formas de conhecimento, não totalizado pela 

linguagem, mas, de sua responsabilidade”. (KOCH, 2004, p.32).  

Através do processo complexo da atividade cognitiva, representamos mundos 

quando pensamos, percebemos, armazenamos, falamos e explicamos as nossas realidades. 

A busca de uma compreensão definitiva sobre a capacidade de conhecer do ser humano 

continua a ser o grande desafio das ciências cognitivas. A cognição, da forma como a 

entendemos, é um processo complexo e/ou uma faculdade que diz respeito às atividades de 

construção e processamento do conhecimento. Os autores sugerem que existem, hoje, duas 

tendências nos estudos da cognição social. Uma mentalista, que propõe que a maneira 

como as pessoas participam e agem na sociedade está vinculada a uma organização 

cognitiva na mente individual, atribuindo a interação intersubjetiva a uma determinação da 

estrutura biológica dos nossos cérebros.  

A outra é a sociointeracionista, que concebe a cognição social ligada às ações – 

incluindo o discurso – que as pessoas formulam conjuntamente. Essa interpretação da 

cognição social concebe o discurso como um acontecimento social, que é, de certa 

maneira, ação, seja na fala ou no texto. Entendemos que, nessa esteira de pensamento, se 

encontram Bakhtin (1992) e Tomasello (2003), que lançam à cognição um olhar que 

implica a ideia de que os indivíduos se imaginavam na pele mental do outro, a fim de que 

não só apreendam do outro, mas através do outro, permitindo que compreendamos que os 

outros fazem escolhas e que essas são motivadas por uma representação mental que 

elaboramos. 

Para o pesquisador, entender o outro como agente intencional igual a si mesmo, 

possibilita a existência de processos através dos quais os indivíduos colaboram entre si 

para criar práticas culturais, gerando, também, processos de aprendizagem cultural e 

internalização. Sua tese central é a de que temos uma natureza biológica e cultural que 

permite o desenvolvimento da capacidade de identificarmo-nos uns com os outros. Essa 

capacidade faz com que, historicamente, fosse permitida ao homem uma linguagem natural 

que é “uma instituição social simbolicamente incorporada, uma forma de cognição 

acondicionada para fins de comunicação interpessoal e, ainda, “um artefato cultural” 

(TOMASELLO, 2003, p. 131). Para o autor, 

 

A linguagem não cria novos processos cognitivos do nada, é claro, mas 

quando as crianças interagem com outras pessoas intersubjetivamente e 

adotam suas convenções comunicativas, esse processo social cria uma 
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nova forma de representação cognitiva – uma forma que não encontra 

contrapartida em outra espécie animal. (TOMASELLO, 2003, p. 298). 

 

A tese de Tomasello (2003) coaduna-se com a proposta de Vygotsky (1998) de que 

as formas iniciais do conhecimento são construídas a partir de atividades coletivas, 

mediadas por interações sociais. Esse cruzamento se estabelece, principalmente, porque, 

para o autor, é através das interações discursivas que as crianças, gradualmente, ganham 

experiência com o jogo do inter-relacionamento entre suas mentes e as dos outros. Esse 

pensamento pressupõe, então, que as interações discursivas, por expressarem divergências 

de opiniões e conhecimentos, são conflituosas, porém, construtivas, uma vez que os pontos 

de vista contraditórios não são obstáculos, mas a própria condição para que os processos de 

desenvolvimento intelectual e comunicação se movam. 

O trabalho de Vygotsky (2007) é voltado para a demonstração do caráter histórico e 

social da mente e da possibilidade de intervir em seu desenvolvimento. A consciência e o 

comportamento são seus objetos de investigação psicológica e que não são compreendidos 

separadamente, mas como uma totalidade. A motivação em sua obra é identificar o 

mecanismo do desenvolvimento de processos psicológicos no indivíduo – formação da 

consciência –, por meio da aquisição da experiência social e cultural. A ideia a se ressaltar 

é a de que as funções mentais superiores do homem – percepção, memória e pensamento – 

desenvolvem-se em sua relação com o meio sociocultural, relação essa que é mediada por 

signos.  

Para Vygotsky (2007), o pensamento, o desenvolvimento mental e a capacidade de 

conhecer o mundo e de nele atuar, é uma construção social que depende das relações que o 

homem estabelece com o meio. No processo de desenvolvimento das funções mentais 

superiores, o autor chama atenção para a internalização, um processo de reconstrução 

interna, intrassubjetiva, de uma operação externa com objetos com os quais o homem entra 

em interação.  

Diante disso, podemos destacar dois aspectos que consideramos importantes no 

processo de internalização: o percurso da internalização das formas culturais pelo 

indivíduo, que tem início em processos sociais e se transformam em internos, interiores do 

sujeito; e, o da criação da consciência pela internalização das formas culturais pelo 

indivíduo. Na verdade, esses dois aspectos demonstram a importância de processos 

culturais específicos para o percurso da formação da consciência, que ocorre a partir da 

atividade do sujeito auxiliado pelos instrumentos de mediação.  
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Na perspectiva de Vygotsky (2007), o conhecimento é uma produção social que 

emerge da atividade humana, que é planejada, organizada em ações e operações 

socializadas. A relação sujeito-objeto, nesse sentido, seria mediada semioticamente, sendo 

a mediação semiótica, por sua vez, de natureza social, pois os meios técnicos, semióticos e 

linguísticos são sociais. A palavra, para o autor, é o signo que serve, tanto para o objeto 

como para representá-lo, como conceito, sendo, nesse último caso, um instrumento do 

pensamento.  

Podemos depreender que poderá haver uma relação estreita entre a atividade 

produtiva e a atividade cognitiva, uma vez que a atividade produtiva implica conhecimento 

e que é ele que pressupõe uma produção sociocultural. Nesse sentido, a linguagem, para 

Vygotsky, é, desde o início, social e desenvolvido no sujeito por um processo 

intrapsíquico. Vejamos o processo de aquisição da língua na criança, que é inicialmente 

social, evocando o meio externo e gradativamente se torna um sistema de signos. Seguindo 

o pensamento Vygotskiano, somos levados a compreender que a formação da consciência 

e o desenvolvimento intelectual se dão de fora para dentro, em um processo de 

internalização.  

O autor fala, ainda, de uma relação de interdependência entre o desenvolvimento do 

sujeito e os processos de aprendizagem, tornando-se um importante elemento mediador da 

relação do homem com o mundo, interferindo no crescimento humano. Para ele, o ensino 

escolar não pode ser identificado como desenvolvimento mental, mas sua realização eficaz 

resulta no progresso intelectual do aluno. Visando descobrir as reais possibilidades de a 

aprendizagem influenciar no processo de aceleramento mental, o pesquisador formula o 

conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal, assim afirmando: “é a distância entre o 

nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial”. (VYGOTSKY, 

2007, p. 95). Esse conceito tem sido destacado nas análises e propostas sobre o ensino 

escolar.  

Para o autor, o aluno é capaz de fazer mais com o auxílio de outra pessoa do que 

sozinho. Por isso, o trabalho na escola deve voltar-se especialmente para essa zona. Com 

isso, vale salientar o processo de mediação pedagógica que o autor considera de extrema 

importância para o desenvolvimento do pensamento e dos processos intelectuais 

superiores, nos quais se encontra a capacidade de formação de conceitos pelos alunos. Na 

complexidade da mediação pedagógica é fundamental a construção do conhecimento, a 
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interação social, a referência do outro, por meio do qual se pode conhecer diferentes 

significados.  

Vistos os pressupostos cognitivistas, faremos aqui uma leitura dos fatores mais 

relevantes das ideias de Bakhtin (2004), buscando compreender os dois conceitos 

fundamentais que embasam seu pensamento: a interação verbal e a noção de dialogismo, 

os que mais particularmente nos interessam no presente trabalho.  Percebemos o 

cruzamento das ideias desses dois autores, Vigotsky e Bakhtin, que apontam para uma 

noção de linguagem que engloba a sua natureza interativa e dialógica, da aprendizagem e 

da significação. Bakhtin (2004) assume a interação como essencial no estudo dos 

fenômenos humanos, salienta o valor da compreensão construída a partir dos signos, 

destacando-se o caráter interpretativo dos sentidos construídos.  

O pensador russo desenvolve a noção sociointerativa e dialógica da linguagem, a 

partir da crítica a duas correntes de estudos linguísticos: a primeira é denominada de 

“subjetivismo idealista” e, a segunda, o “objetivismo abstrato”. Bakhtin (2004) argumenta 

que, para o objetivismo abstrato, a língua é limitada à noção de sistema que se apresenta ao 

indivíduo para apropriação, obedecendo às suas normas internas. Esse sistema, para o 

autor, não passa de uma abstração realizada em nome de um objetivismo científico 

positivista, que perde a essência da linguagem no recorte dos objetos.  

Assim, a língua apresenta-se como uma norma tal como as demais normas sociais, 

que constitui fenômenos apenas no imaginário social – mas, para o autor, não é essa norma 

que governa a interação. Vale destacar que ao contrário do que muitos asseveram, Bakhtin 

(idem) não negava a existência e a importância do objetivismo abstrato, apenas dizia que 

essa teoria não podia reivindicar o sinônimo de língua, pois a língua é bem mais do que 

formas. Ao rejeitar a fala, o objetivismo abstrato, por não saber tratar a heterogeneidade 

linguística, coloca a variação como um fenômeno extralinguístico. O pesquisador afirma 

que a noção de língua como sistema, “nos distancia da realidade evolutiva e viva da língua 

e de suas funções sociais”. (BAKHTIN, 2004, p. 108). A falha dessa corrente é, para o 

filósofo, eliminar a essência ideológica da língua, separando-a do social.  

Negada a premissa como sistema, Bakhtin (2004) passa a refletir sobre o 

subjetivismo idealista, para, então, afirmar o caráter interacional da linguagem. Isso 

significa que defende a natureza individual e psíquica da linguagem, postulando a ideia de 

um aparato mental que se responsabiliza pela elaboração e expressão do pensamento, 

sendo esse processo realizado intramentalmente.  
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Para o autor, o equívoco está em considerar a expressão um ato individual e 

monológico e a língua como instrumento pronto para ser usado. Bakhtin passa a formular 

sua noção de interação, quando afirma a natureza dual da expressão. Na sua concepção, “a 

expressão comporta duas facetas: o conteúdo, interior, e sua objetivação exterior para 

outrem”. (BAKHTIN, 2004, p. 111). Com isso, “a interação passa a ser muito mais que um 

acontecimento linguístico, é a linguagem”. (BAKHTIN, op. cit.). Dessa forma, vimos que, 

embora não postule nenhuma orientação cognitiva ao negar o subjetivismo individualista, o 

autor deixa pistas para a dualidade do conhecimento humano, ideia levada a fundo nos 

postulados Vygotskyanos. O pensador sintetiza, então, seu pensamento, afirmando que “a 

interação verbal constitui, assim, realidade fundamental da língua”. (BAKHTIN 2004, p. 

123).  

Para Bakhtin (idem), o dialogismo é mais que uma forma de interagir; é uma 

propriedade da língua. Essa natureza essencialmente dialógica da linguagem implica no 

papel do outro e da estrutura social com a qual o indivíduo dialoga. Isso faz com que a 

língua seja dialógica, tanto na sua enunciação quanto na sua semanticidade. Ao deslocar o 

conceito de diálogo para dialogismo constituinte de toda interação verbal, o pesquisador 

coloca no mesmo patamar interacionista, a fala e a escrita. Sobre o dialogismo afirma: 

      

[...] Na verdade toda palavra tem duas faces. Ela é determinada tanto 

pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige a 

alguém. Toda ela constitui justamente o produto da interação do locutor 

e do ouvinte. Toda palavra serve de expressão a um em relação ao outro. 

[...] (BAKTHIN, 2004, p.113).  

 

Bakhtin ressalta, ainda, que, do ponto de vista da construção dos sentidos, todo 

texto – discurso – é perpassado por vozes de diferentes enunciadores, ora concordantes, ora 

dissonantes, o que faz com que se caracterize o fenômeno da linguagem humana como 

essencialmente dialógico e, portanto, polifônico (KOCH, 2002, p.57).  Com base no 

exposto, entendemos que o dialogismo não se confunde com interação face a face, isto é, o 

dialogismo não se reduz ao diálogo como forma composicional, pois o diálogo é uma das 

manifestações do dialogismo. O dialogismo é sempre entre discursos, é o funcionamento 

real da linguagem e, portanto, é seu princípio constitutivo, é uma forma particular de 

composição do discurso. O pensamento desses dois autores é de suma importância neste 

trabalho, pois, como vimos, a dialética dos movimentos humanos e a interação dialógica 

entrelaçam Bakhtin e Vygotsky. 
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Para os teóricos, o papel do outro na interação é relevante, seja para configurar o 

discurso, seja para sancionar um ato social e, consequentemente, aprender e internalizá-lo. 

A palavra é, também, cerne da relação entre Bakhtin e Vygotsky, ela materializa a 

consciência humana; por meio dela passa a existir o pensamento, constituindo a chave da 

compreensão entre pensamento e linguagem. Assim, estamos assumindo uma noção de 

linguagem como uma atividade interativa, dialógica, projetada para a comunicação, de 

natureza social, histórica e cognitiva.  

Essas concepções serão basilares para esclarecer nossos questionamentos a respeito 

do processo de leitura da imagem televisiva em sala de aula, enfoque principal deste 

trabalho. Esse percurso procurou mostrar que, tanto do ponto de vista cognitivo quanto do 

pedagógico, as relações entre linguagem e leitura só podem ser explicitadas com base nas 

práticas sociais nas quais se inserem. 

 

2.3. A Estética da Recepção e do efeito estético 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, ao invés 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 –, 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, 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 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, 
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pode ser comprovado por meio da comparação com outras leituras; o valor histórico, 

através da compreensão da recepção de uma obra a partir de sua publicação, assim como 

pela recepção do público ao longo do tempo.  

Jauss (1994) apresenta os fundamentos de sua teoria sobre a recepção a partir de 

sete teses: segundo Zilberman (1989), as quatro primeiras apresentam características 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) se posiciona 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 recepção, e a disposição desse público está acima da 

compreensão subjetiva do leitor. 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.  

O conceito de horizonte de expectativas é um dos postulados básicos da teoria de 

Jauss (op. cit.) 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 consciência individual como um saber construído 

socialmente.  

O terceiro postulado trata do valor estético de uma obra. Esse vem da possibilidade 

da 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 denominada 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 
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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 (op. cit.) 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 necessidades desse público a obra atendeu. Dessa maneira, por meio da releitura e o 

diálogo com a primeira época, a historia 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.  

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 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 

histórica, porquanto, conduz à análise. 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 caminhos 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.  

A experiência estética, segundo Jauss (1979, p. 47), torna-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; aisthesis, o prazer estético advindo de uma nova percepção da 
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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, se configura na reação do público quanto às inovações estéticas 

trazidas em sua estrutura 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 experiência 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 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 seu conteúdo.  

Através da experiência estética, o leitor, segundo Aguiar (1996, p.29), é levado a 

“sentir e saber que seu horizonte individual, moldado à luz da sociedade e de seu tempo, 

mede-se com o horizonte da obra”, e que esse encontro lhe proporciona maior 

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 fenomenologia da resposta pública ao 

texto, o teórico alemão Iser (1996) busca respostas para suas indagações no ato individual 

da leitura.  
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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, a atuação do leitor era limitada, restringindo-o a um mero 

preenchedor ou seguidor de instruções. A proposta de Iser é mais liberal e concede ao 

leitor maior participação no texto, possibilitando-lhe concretizar 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 

atividades 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 comunicação 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 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 inovador, 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 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.  
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Assim sendo, a criação literária, através da 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.  

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.  

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 termo “efeito estético” tem sido utilizado porque, ainda que se trate de um 

fenômeno desencadeado pelo texto, a imaginação do leitor é acionada para dar vida ao que 

o texto apresenta e reagir aos estímulos recebidos. Iser ressalta a importância do ato de 

leitura, que atribui ao leitor um papel nuclear, afirmando: 

 

Como o texto literário só produz seu efeito quando é lido, uma descrição 

desse efeito coincide amplamente com análise do processo e leitura. Por 

isso, a leitura se encontra no centro das reflexões seguintes, pois nela os 

processos pelos textos literários podem ser observados. (ISER, 1996, p.). 
 

O autor mostra que o texto só se concretiza através da atuação do leitor e que, por 

essa razão, não pode ser compreendido como sendo, por si mesmo, a forma que assegura 

sua significação. Ainda sobre o efeito estético de um texto, o autor diz que há dois 
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momentos simultâneos no contato leitor/obra: essa, ao mesmo tempo em que provoca uma 

reação no leitor, muda historicamente ao ser recebida e entendida de diferentes modos.  

No entanto, Jauss, ao se referir a Iser, destaca a importância de se diferenciar dois 

modos de concretização da leitura: o horizonte implícito, de expectativa proposta pela 

obra, que traz orientações prévias; e, o horizonte explícito, que tem uma recepção 

condicionada pelo leitor que dialoga com a obra de acordo com suas experiências pessoais. 

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 tempo e lugar em 

que são lidas.  

Tomando como base a teoria do efeito estético de Iser, embora esteja fundada no 

texto, observamos que tanto esse texto quanto o leitor trazem um repertório de 

conhecimentos. O leitor implícito condiciona a atividade de constituição da estrutura do 

texto, que se realiza através de atos que o estimulam.  

Por meio das prefigurações do leitor implícito, o leitor real dá coerência ao universo 

de representações textuais. Ao construir um horizonte de sentido para a obra, o leitor não 

apenas organiza as várias perspectivas do texto, mas estabelece um ponto de vista a partir 

do qual compreende a sua situação no mundo. O sentido do texto é, assim, apenas 

imaginável na experiência do leitor que busca correspondência entre seu ponto de vista e o 

da estrutura da obra, e, 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, o incita a assumir um papel ativo na construção do texto.  

O sentido do texto é, assim, apenas imaginável na experiência do leitor que busca 

correspondência entre seu ponto de vista e o da estrutura da obra, e, 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, o incita 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). 
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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 

fornecidas pela estrutura do texto; o segundo plano, 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”.  

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 através das estratégias e 

combinados por meio do repertório. O texto oferece diferentes visões do objeto, por meio 

dos vários pontos de vista apresentados, porque, segundo Iser,  

 

Cada perspectiva não apenas permite uma determinada visão do objeto  

intencionado, como também possibilita a visão das outras. Essa visão 

resulta do fato de que as perspectivas referidas no texto não são separadas 

entre si, muito menos se atualizam paralelamente. (ISER, 1996, p. 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 divergir 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 literárias de caráter estético e 

historiográfico, atribuindo ao leitor, como entidade coletiva, a tarefa de estabelecer os 

parâmetros da recepção de cada época.  
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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, que se torna 

atuante, interagindo com a estrutura do texto literário. As duas vertentes concebem a 

literatura como provocação, na medida em que conduzem o leitor à busca de novos 

sentidos.  

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.  

Segundo Chauí (2003), o campo da estética se configura “na relação entre 

inspiração do autor, beleza da obra e juízo de gosto do público”. (CHAUÍ, 2003, p.47). O 

termo “estética” deriva da palavra grega aisthesis, que significa “percepção”. 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, ideias e 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, objetivos, seus meios de expressão, sua 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 clássica, 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. O livro “A 
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esthetica”, do filósofo alemão Alexander Baumgarten, elaborado entre 1750 e 1758, 

contribuiu para que esse ramo da filosofia adquira independência, distinguindo-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, assim como 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.  

Jauss (1978) destaca três pontos que considera fundamentais na trajetória do 

conceito de prazer estético: a razão do prazer é uma questão chave na visão de Aristóteles, 

descrita na Poética. Para o autor, o prazer estético encontra sua origem no prazer da 

imitação: um prazer sensível – prazer no reconhecimento do objeto imitado – e um prazer 

intelectual – prazer da técnica de imitação. A experiência estética não se esgota nem 

apenas 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 
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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.  

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.  

A teoria da recepção considera o sentido um efeito experimentado pelo leitor, não 

um objeto rigidamente predeterminado pelo autor. Dessa forma, o objeto literário realiza-

se na interação com um interlocutor, na medida em que esse reage aos estímulos do texto, 

construindo sentidos, estabelecendo conexões, misturando seu universo ao universo 

textual. O papel do leitor deve ir muito além do ato de decifrar o código verbal e 

compreender as informações, em uma atitude meramente descritiva. 

Nosso interesse visa também rastrear os aspectos relacionados 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 leitor como o receptor capaz de 

reconstruir o significado de um texto ficcional. 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 na atividade orientada da leitura”. (ISER 1999, p. 72). Essa interação é 

condição, segundo Iser (op. cit., p. 75), do processo de comunicação entre o texto literário 

e o leitor, pois é através dele que a obra se comunica.  
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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 

interação, 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 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, constituído pela integração que o polo estético, o do leitor, 

estabelece com o polo artístico, o 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 comunicação 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, através da leitura, precisa executar a tarefa da significação da obra.  

Para Iser (1999a), fictício e imaginário não podem ser definidos ontologicamente, e 

a única maneira de evidenciá-los é através da interação entre eles, que permite reconhecer 

atributos tanto de um quanto de outro. Ambos são construtos ligados às disposições 

humanas, por existirem como experiências na vida cotidiana, quando se expressam na 

mentira, na ilusão, em uma vida imaginária, em devaneios ou alucinações. Se o primeiro se 

caracteriza por ser intencional – a mentira é um exemplo –, o segundo se manifesta pela 

espontaneidade. 

 

2.4. A Estética da Recepção e do Efeito Estético no Texto  

 

O foco da estética da recepção preconizada por Jauss (1979) são os procedimentos 

de leitura, tomando o objeto estético como um acontecimento provocado pela relação entre 

leitor e obra, em que a constituição do sentido se daria em função das orientações do texto, 

de um lado, e de outro, dos horizontes de expectativa de um sujeito historicamente situado. 

No conjunto, o horizonte de expectativas é criado pelas informações que a obra encerra em 
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si mesma, mas também pelo conhecimento e repertório cultural do receptor prestes a lê-la. 

Essa teoria considera a literatura um sistema que se define por produção, comunicação e 

recepção, tecendo uma relação de interação entre autor, obra e leitor.  

Iser, ao lado de Jauss, também foi membro do grupo de Constanza, com sua teoria 

do efeito estético, que busca descrever o processo de interação entre o texto e o leitor, 

partindo da noção que a própria estrutura do texto conforma e controla essa interação. Para 

o autor, a análise da estrutura de apelo do texto se configura como eixo fundamental no 

processo de compreensão dos atos de leitura.  

A teoria do efeito estético, portanto, oferece condições de avaliar a recepção do 

texto literário televisivo Hoje é dia de Maria, permitindo buscar o leitor dentro do próprio 

texto, através das estruturas que condicionam a sua participação, os lugares vazios, que 

atribuímos ser uma das razões que proporcionou à microssérie receber o selo de qualidade 

da televisão, destacando-se como uma das produções ficcionais da televisão brasileira, 

formato minissérie, mais premiadas em 2005.  

Nesse universo em que a leitura televisual não é uma atividade que ocupa a 

preferência dos currículos escolares e nem dos jovens leitores, surge uma série de 

questionamento sobre os motivos desse sucesso: estaria no texto? Na temática, na 

composição da trama, nas personagens, no enredo? Ou estaria na resposta de seus leitores 

que atendendo a um chamado do texto, evidencia a necessidade de uma nova forma de 

leitura, coerente com a era em que vivemos?  

Para compreender o caráter estético e a função da obra, é essencial perceber a 

recepção e o efeito que ela alcança. É imprescindível, portanto, entender o que antecede e 

resulta da leitura da obra, para, assim, compreendê-la em sua profundidade.  

Para analisar Hoje é dia de Maria é necessário montar um horizonte de 

expectativas, criado pelo público, a partir da divulgação que a microssérie teve, do 

conhecimento das lendas e folclore brasileiro e de referências a outras obras que remetam 

ao mesmo tema. Mas, 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.  

As séries de televisão são antecedidas por uma massiva publicidade que não tem 

apenas a função de anunciar o novo produto, mas é um dos elementos que ajuda a formar o 

horizonte de expectativas do público em relação à obra. As chamadas de TV dão ao 
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espectador uma mostra do que eles irão assistir, despertando interesse e criando 

expectativas. Isso determina muito as expectativas que o público terá da série. Associados 

a esses elementos citados, destacamos a sua comparação com outros produtos midiáticos 

do mesmo gênero e da mesma temática. Hoje é dia de Maria pode ser associada à 

minissérie “Auto da Compadecida”, do escritor nordestino Ariano Suassuna; ao filme 

“Morte e Vida, Severina”, de João Cabral de Melo Neto; e, ao filme “Vidas Secas”, de 

Graciliano Ramos, que possuem pequenos pontos em comum com a microssérie – o 

formato, gênero e a abordagem são diferentes –, sendo, assim, passível de comparações, e 

logo, de influenciar o horizonte de expectativas, mesmo que seja para um número menor 

de indivíduos.  

Nesse caso, na medida em que essa microssérie é analisada 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.com5. O dinheiro gasto com a produção – exibida em comemoração aos 40 anos da 

Rede Globo –, cenários, figurinos, 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 tanta 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”.6 

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 ancestralidade 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 material usado em cena, 

fazendo uma ligação com o tempo, em uma intenção visível de reencontrar a antiga vida 

                                                 
5 Dados coletados da Internet. Site www.globo.com. Acessado em 10de novembro de 2009. 
6 Entrevista do diretor de Hoje é dia de Maria, Luiz Fernando de Carvalho. Site: www.globo.com 

acessado em 18 de agosto de 2009. 

http://www.globo.com/
http://www.globo.com/
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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.  

Caracteriza-se por uma construção ficcional, em que o ser humano é um ser de forte 

envergadura moral, que rompe barreiras, obstáculos, com a ajuda de forças estranhas. 

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 para 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 

microssérie reúne, visualmente 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 brasileiros 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.  

A estrutura de apelo de Hoje é dia de Maria, ao que parece, está fundada, 

principalmente, em duas estratégias: a segmentação do texto, promovida pela adaptação, e 

os procedimentos do diretor na construção narrativa. A divisão da história em oito 

episódios introduz indeterminação no texto de duas formas: primeiro, pelo momento em 

que são realizados os cortes e, depois, porque insere um vazio pela suspensão de 
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determinadas informações entre um episódio e outro. Além da estratégia do corte e 

segmentação, há, também, a quebra da continuidade, os ganchos que desencadeiam outros 

significados. Ambas as formas mobilizam a entrada de estratégias do leitor, incentivando- 

o a fazer conexões capazes de formar uma representação do que foi lido.  

O momento em que é efetuado o corte na narrativa é importante na medida em que 

se estabelece um marco na sequência de perspectivas apontadas pelo texto, gerando 

significado. Na microssérie é efetuado com mais frequência após o confronto entre o 

protagonista e o vilão, que consegue escapar, apontando para um determinado horizonte de 

sentido que evoca, tanto o retorno do mal, quanto suposições de novas perspectivas. Maria 

sai da luta quase sempre perdendo alguma coisa, principalmente nos diferentes duelos que 

trava com o demônio Asmodeu, o que sugere que novos elementos vão entrar na trama a 

fim de justificar um novo embate, o que requer tanto do personagem como do leitor, uma 

necessidade de refletir sobre os últimos acontecimentos.  

Ao fundir realidade e ficção, o autor propõe possíveis novas leituras sobre a vida do 

homem sertanejo, conduzindo o leitor a analisar sua maneira de perceber as relações que 

são tecidas no transcorrer da história, possibilitando uma interação maior da obra com o 

leitor.  

A morte da protagonista, no início da obra, parece ser uma morte sacrificial, ou 

seja, em função da situação. As relações possíveis referentes à morte do personagem, da 

mesma forma, ascendem para um sentido maior se levarmos em conta a morte sacrificial 

no contexto do cristianismo, ou até mesmo, a questão da vida como uma fase de 

purgatório. Assim, toda ação e enredo se voltam para um significado maior, o da existência 

e conflito humano em sua trajetória de vida.  

Desde as primeiras linhas, o texto vai tecendo uma rede de enigmas, provocando o 

leitor que, de início, indaga sobre quem é Maria? É uma menina órfã, forte e corajosa, que, 

cansada da vida do lar, foge sem rumo, em busca das franjas do mar. E, em seguida, revela 

características do personagem, como personalidade, caráter e conduta,, que, de certa forma, 

estão relacionadas com sua vida. Seus olhos tristes, seu ar de desânimo, retratando dor e 

angústia, levam o leitor a imaginar que se trata de uma criança sofredora, submissa à sua 

condição feminina, que, apesar da árdua travessia, não desiste de buscar seu caminho.  

Valendo-se do significado do nome, Maria lembra uma entidade bíblica, e, ainda no 

contexto cristão, a mãe de Jesus. Emerge daí uma relação com a religiosidade que o 

personagem demonstra através das orações que realiza em todos os momentos aflitivos, 
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quando busca a proteção de sua mãe, que se apresenta na imagem de Nossa Senhora, em 

um desejo pulsante de encontrar a felicidade.  

Informações no decorrer do texto exigem que o leitor refaça certas expectativas, 

pois o autor vai desconstruindo a história à medida que os mistérios da vida de Maria vão 

sendo lançados, em uma perspectiva de desvendamento do problema existencial que 

carrega ao longo de sua caminhada e que, supostamente, poderia ter influenciado na 

formação de seu caráter.  

Porém, não é exatamente essa conduta adotada pelo personagem que 

veementemente se compraz em atitudes de amor e solidariedade por todos aqueles que 

caminham com ela em busca de uma vida melhor. Mesmo tendo que enfrentar os maus 

tratos do pai, Maria não se deixa contaminar por seus desalentos e entrega-se a uma 

desesperada busca para reencontrar o amor familiar.  

Na sequência do enredo, Maria surpreende o leitor, quando em um duelo entre o 

bem e o mal, enfrenta as artimanhas do demônio, senhor dos descaminhos, que, em uma 

atitude de perversidade, desvia Maria de sua infância, transformando a menina em mulher. 

Essa transformação dá margem às expectativas do leitor quanto à traição sofrida pelo 

personagem, e, ao mesmo tempo, suscita questionamentos no que se refere ao final da 

história. Até o narrador inserir outros personagens na narrativa, como é o caso do homem-

pássaro que se revela como o amado de Maria, o texto vai provocando o leitor. Contudo, a 

justificativa que explica essa transformação faz o leitor começar a torcer pela vida de 

Maria na busca de sua realização amorosa. 

O texto traz as emoções, medos, inseguranças, inquietações e tormentos que 

invadem a alma humana desde a infância. Possui uma narração iniciática, em off7, dirigida 

ao leitor, chamando sua atenção para os fatos que serão contados, traçando, desse modo, 

um fio condutor da história, reforço do pacto interativo com o leitor, atribuindo-lhe a 

condição de ouvinte de uma narrativa de tradição oral. O autor incita o leitor para a 

apreensão de um dado essencial: trata-se de um narrador tentando reconstruir as cenas que, 

por estarem distantes no tempo, serão contadas como recortes e desvios inventivos do 

próprio ato de resgate da memória.  

O texto oral que assume, na narrativa principal, a função de uma história da avó que 

narra o desejo de uma menina em encontrar as franjas do mar, pertence à tradição do conto 

                                                 
7 Na microssérie Hoje é dia de Maria, a narração em off foi  gravada pela atriz Laura Cardoso. 
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popular, cujo objetivo é documentar usos e costumes de um povo, sendo essa a forma mais 

universal de transmissão da cultura.  

O enredo se constrói a partir do drama central vivido pela filha Maria. O leitor 

insere-se no universo psicológico e espacial de sua família. A mente do personagem 

apresenta-se como o espaço de confronto de pensamentos, pois é dele que surgem os 

sentimentos contraditórios em relação ao mundo e à vida.  

A relação de intimidade entre leitor e texto se mantém com a utilização de uma 

linguagem construída de fragmentos, os quais são captados na observação tanto de um 

narrador onisciente como na criação de situações metafóricas, recurso utilizado com o 

objetivo de expressar emoções. A composição das cenas cotidianas, do ambiente simples e 

da incansável trajetória de Maria, vai, pelas imagens poéticas, construindo belos momentos 

em que a poesia e a simplicidade se reúnem para descrever a vida.  

Essa linguagem poética suscita a fantasia e, por meio dela, o leitor adquire 

experiência, não como busca de modelos, mas a partir de uma operação de reconstrução 

que ele próprio realiza nos limites do imaginário. Desse modo, o leitor é levado ao 

desconhecido, às inquietações, sentimentos capazes de colocá-lo em alerta.  

O recurso lexical “Era uma vez”, que dá início à fala introdutória da narradora-avó, 

é utilizado como uma referência atemporal que conduzirá o leitor ao mundo da imaginação 

dos contos de fadas.  

O leitor implícito infantil inscreve-se textualmente por meio dos recursos 

imagéticos, nas cenas em que Maria aparece saltitando e cantando alegremente. Parece-nos 

que esses recursos, além de destacarem a narrativa da avó da narrativa principal, colocam o 

leitor da trama principal na condição de ouvinte da história contada pela avó.  

Dessa forma, esse leitor passa a reconhecer-se como parte integrante da narrativa 

principal, assim como o personagem infantil da trama apresenta a mesma expectativa em 

relação aos fatos. Estabelece-se, portanto, uma interação do texto com o leitor, que se 

processa através de atos imaginativos do leitor implícito.  

Destaca-se, assim, o leitor virtual, que foi criado com base no leitor real, empírico, 

dos contos de fadas. Nesse sentido, os recursos visuais e as sensações criadas a partir das 

imagens atuam como aliado capaz de estimular a fantasia desse leitor, conduzindo-o aos 

fatos narrados. Esses efeitos e sensações são transmitidos pela voz narrativa do texto, e 

nele, o leitor é levado a construir-se como ser e a confrontar questões existenciais que 

afligem o homem desde a infância.  
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Como vimos, o alvo é o leitor, a necessidade de uma atividade com o imaginário na 

obra literária. O leitor não é apenas um construtor de sentidos, mas alguém capaz de 

ampliar esses sentidos e colocar em prática sua própria experiência.  

A partir da leitura dessa obra, percebemos que é possível tratar de temas delicados 

como o das relações familiares, problemas existenciais, não colocando a criança, o jovem 

diante de obras que resgatam o final feliz, mas, transformando em experiência os dramas 

que fazem parte de seu cotidiano. O leitor infantil, assim como o leitor adulto, é 

conscientizado de que existe um mundo real cheio de coisas simples e coisas complexas 

como a morte, e os sofrimentos causados pelo medo e pela dúvida.  

O texto televisual Hoje é dia de Maria, em sua primeira jornada, trata de 

sentimentos conflituosos: medos, dúvidas, ou ainda, valorizando a linguagem e a 

imaginação. Dessa forma, o autor mobiliza, também no leitor, a sensibilidade e o desejo de 

expressão.  

A obra televisiva convive, harmoniosamente, com tendências díspares, organizando 

uma narrativa múltipla, tornando-se objeto de inúmeras leituras, sucessivas fruições, não se 

esgotando em si mesma e ensejando as mais variadas interpretações. Além de Maria, 

aparecem outros personagens que fazem e cometem o mal, semeiam violências e dominam 

os mais fracos. As duas figuras maiores da encarnação desse mal são a madrasta e o 

Asmodeu, que deixam as marcas de suas perversidades por onde passam.  

A saga dessa menina imprime uma série de situações, toca a experiência da 

precariedade da vida, da transitoriedade das coisas; apalpa a negatividade do mundo, o 

absurdo, e, às vezes, a falta de sentido, enfrentando o jogo da vida, no qual, mistério e 

enigma fazem a humanidade debater-se com o problema do mal. Esse embate, que tem a 

forma exterior de brutalidade entremeada e atravessada pela beleza e amor, faz com que o 

personagem realize a viagem – travessia – ao fundo de si mesmo.  

Como podemos ver, os efeitos estéticos por que passa o leitor a partir do que é 

apresentado no polo artístico de Hoje é dia de Maria produzem-se pelos embates entre a 

perspectiva do narrador e as ambiguidades ocasionadas pelas vivências de uma menina 

que, em sua potencialidade do vir-a-ser, fundamenta o clímax da narrativa através de 

olhares substituindo palavras e palavras que dizem e escondem gestos que se insinuam e se 

intimidam como possibilidades de incitar o leitor à reflexão.  

Pela construção de um possível horizonte de expectativas do público e posterior 

análise da recepção de Hoje é dia de Maria, podemos avaliar positivamente quanto ao 
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êxito naquilo em que a obra se propunha, ou seja, mostrar ao seu público uma produção 

literária ficcional na TV com marcas diferenciais, tornando-se alvo de elogios da crítica 

especializada e detentora de vários prêmios.  

 

2.5. Trabalho de Campo: garimpando informações 

 

O primeiro momento da presente pesquisa foi a coleta dos dados que se efetivou 

através do trabalho de campo realizado com um grupo de 17 estudantes do terceiro ano do 

Ensino Médio da Escola Estadual Francisco Ivo Cavalcante e sobre o corpus de uma 

minissérie. No grupo, exploramos a prática de leitura da narrativa televisual, sustentada na 

Teoria da Estética da Recepção e do Efeito Estético e na combinação de um conjunto de 

técnicas, de modo que cada uma pudesse ser explorada, nos auxiliando a desenvolver 

estratégias que permitissem uma melhor interpretação e compreensão do texto analisado. 

A escolha de nossos instrumentos técnicos pode ser entendida por analogia às 

variações de enquadramentos e angulações realizadas pelas câmeras na produção de uma 

imagem, conotando-lhe múltiplos sentidos. O trabalho de campo com o grupo de alunos 

combinou uma série de procedimentos técnicos. Realizamos entrevistas individuais com a 

vice-diretora da Escola e a coordenadora pedagógica, aplicamos um questionário com 

perguntas semiestruturadas, enfocando a preferência dos alunos pelos programas da 

televisão e a técnica da observação etnográfica, que permitiu o registro das ações e reações 

dos participantes durante o desenvolvimento da pesquisa. 

O corpus da pesquisa foi constituído pela gravação, em DVD, da microssérie Hoje 

é dia de Maria, primeira jornada, composta de oito episódios.  Escolhemos esse programa 

de ficção por sua produção inovadora, por fugir da padronização das minisséries, por ser 

um trabalho de qualidade artística, pela sutileza criativa, densidade de conteúdo e por ser, 

na época, o ano de 2005, considerada uma das melhores do ano, recebendo o prêmio da 

crítica da Associação de Críticos de Arte, o hors concours da Mídia Q e a indicação como 

finalista do 57º Emmy Internacional Awards, para melhor produção de TV, de acordo com 

a matéria da Ilustrada, do jornal Folha de São Paulo, de 1º de janeiro de 2006. 

Selecionamos a primeira jornada por consideramos a temática infantil mais 

interessante e por sua produção ter sido considerada pela crítica esteticamente melhor, 

voltada para o público infanto-juvenil, muito embora seu conteúdo e o horário de exibição 

não fossem compatíveis a essa faixa etária. Além disso, trouxe a vantagem de dramatizar 
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certos valores afetivos capazes de recuperar a emoção das fábulas. Conta a saga de uma 

menina que perde a mãe e vive entre as maldades da madrasta e o desajuste emocional do 

pai, provocado pela bebida. Protegida por Nossa Senhora, ela foge de casa e enfrenta as 

artimanhas do demônio, e, apesar da árdua travessia, Maria não desiste de buscar seu 

caminho em direção às franjas do mar. A primeira jornada mexe mais com a imaginação, 

uma história na qual o fio condutor é a infância carregada de sonhos, levando para a tela 

uma das coisas imponderáveis da narrativa: o maravilhoso. 

O programa está registrado em suporte DVD, com produção e realização da Rede 

Globo de Televisão e Som Livre. Conforma-se em um estojo contendo três discos com a 

gravação das duas jornadas, totalizando nove horas e vinte e seis minutos, um livreto de 

postais destacáveis com anotações e entrevista do diretor da minissérie Luiz Fernando de 

Carvalho. A comercialização está sob a responsabilidade da Globo Marcas. Os dados 

coletados resultam da leitura e interpretação da microssérie Hoje é dia de Maria, exibida 

em um aparelho de televisão de 29 polegadas, com som ambiente, distribuído por quatro 

caixas interligadas e dispostas em pontos diferentes do miniauditório da escola estadual 

Francisco Ivo Cavalcante. O registro dos dados se deu através da videogravação, com duas 

câmeras digitais, modelo GS 300, 3CCD – Mini-DV, marca Panasonic. Utilizamos um 

computador PX 2000 e o programa de gravação de imagens Nero para copiar em discos de 

DVD todo o processo de leitura e mediação, totalizando 20 DVDs analisados. 

Daí estabeleceu-se uma situação de interação que normalmente se cria na pesquisa 

qualitativa entre o investigador e os sujeitos da investigação, que, antes de ser considerada 

um erro, deve ser vista, na nossa visão, como uma fonte de informação, pois ela é 

responsável pela cultura da pesquisa que se instala em cada contexto empírico. Notamos 

que é importante a relação interativa entre os participantes – pesquisador e pesquisados –, 

porque, dessa maneira, conseguimos entender o nível de envolvimento dos alunos em suas 

relações com a televisão e o mundo da microssérie. 

Um resultado importante deste trabalho é poder dizer que a situação de interação 

que se criou com o grupo foi específica e acabou por constituir-se em um esquema  de 

comunicação interpessoal, usado pela pesquisadora para organizar sua interação, sentir até 

onde podia avançar nas conversas e discussões. Situações espontâneas ocorreram, 

esperadas ou não. Esse esquema foi sendo consolidado através da situação de interação, em 

que estavam em jogo desde características de personalidade dos agentes envolvidos até a 

cultura individual encontrada. Essa relação facilitou na condução dos questionamentos 
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acerca da compreensão do texto televisivo, contribuiu da mesma forma para instaurar um 

clima de espontaneidade dos alunos em se expressar diante das câmeras instaladas na sala 

de aula. 

Podemos dizer que ficamos no campo o tempo suficiente que nos permitiu alcançar 

o grau necessário de proximidade/distanciamento de forma a facilitar a convivência entre a 

investigadora e o informante e a permitir comportamentos mais livres e recíprocos, 

embora, temos que admitir, houve variação na participação dos alunos nessa relação. 

Alguns se mostraram mais interessados e participativos, enquanto outros se revelaram um 

pouco mais dispersos no momento da exibição do texto, demonstrando certa desatenção ao 

conteúdo. O que queremos destacar com isso, é que, na pesquisa, os diferentes tipos de 

situações podem ocorrer sem que isso venha alterar a validade da investigação. São 

perfeitamente admissíveis as controvérsias, fazem parte de um espectro ampliado de 

possibilidades o qual a pesquisa deve encarar como sendo implicações epistemológicas que 

acabam por derrubar alguns mitos, como o da objetividade da relação sujeito-objeto nas 

pesquisas e, principalmente, do caráter natural dos dados que se reúnem. 

É bom lembrar que é privilégio da pesquisa qualitativa promover a convergência de 

técnicas no trabalho de campo e no tratamento dos dados, o que nos permitiu fazer uma 

exploração metodológica para a pesquisa da prática de leitura das narrativas televisivas. 

Outra questão que atribuímos à metodologia qualitativa é o enfrentamento na questão da 

subjetividade dos dados e que para encará-lo precisamos objetivá-los, ou seja, levá-los à 

condição de dados de confiança e de afirmação através de um processo de “saturação de 

sentidos” de um fato, ou melhor dizendo, fazendo o informante retornar ao fato através de 

outro ponto de vista. A combinação de técnicas na pesquisa nos permitiu obter um rico 

material empírico, denso e multifacetado, concretamente refletido pelos discursos dos 

sujeitos. 

Como as técnicas foram agrupadas para dar muitos sentidos à recepção, vamos 

expor, sumariamente, como cada uma foi usada no trabalho de campo: 

 

2.5.1. Entrevista 

 

Aplicamos essa técnica, para estabelecer uma espécie de aquecimento nas relações 

entre pesquisador e a instituição escolar, abrir canais de comunicação entre os agentes 

envolvidos na investigação, coletar informações sobre a escola, no sentido de poder 
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descrever a ecologia daquele contexto educacional. Conforme o diário de pesquisa, 

fizemos o primeiro contato com a Direção daquela instituição de ensino no dia 10 de 

setembro de 2009, momento em que apresentamos o projeto de pesquisa e os oito planos 

de aulas contendo os conteúdos programáticos que seriam aplicados em sala de aula 

durante o tempo da pesquisa. As propostas foram entregues para avaliação. No prazo de 

sete dias, recebemos o aval para iniciar o projeto de investigação.  

No dia 18 de setembro de 2009, realizamos a entrevista com a vice-diretora da 

Escola Estadual Francisco Ivo, professora Nancy da Silva, de quem recebemos as seguintes 

informações: a escola possui 22 salas; quatro laboratórios, sendo dois de ciências e dois de 

informática; um miniauditório, com telão, projetor de vídeo, TV de 29 polegadas, aparelho 

de DVD e som ambiente; uma biblioteca; uma videoteca; ampla área de recreação; e 

cantina. Além disso, escola dispõe de 80 professores, 1.600 alunos, funciona nos três 

turnos, com 11 turmas do terceiro ano do ensino médio, sendo seis à tarde e cinco à noite.  

A situação de entrevista é marcada por um crescimento na inter-relação que permite 

o acercamento a questões de maior privacidade. Assim, pudemos, após o reconhecimento 

inicial do ambiente escolar, entrevistar a coordenadora pedagógica, professora Cecília 

Barbosa, que falou, em linhas gerais, sobre o sistema de ensino adotado pela instituição 

quando da reformulação de seu projeto pedagógico. A professora assevera que “essa escola 

foi pioneira na implantação do sistema de ensino semestral, no qual as disciplinas são 

distribuídas por semestre, com aulas em bloco de 90 minutos cada. O projeto pedagógico 

dessa instituição, implantado desde 2006, foi desenvolvido para atender às necessidades do 

aluno do turno noturno e visa melhorar a qualidade do ensino e minimizar a evasão 

escolar”. Em 2010, a Escola Estadual Francisco Ivo vai implantar os cursos técnicos 

profissionalizantes e, conforme a professora Cecília Barbosa, “está prevista uma evasão do 

terceiro ano do ensino médio para esses cursos que, de certa forma, vão garantir uma 

formação específica, possibilitando ao aluno a entrada no mercado de trabalho”. 

As entrevistas não-estruturadas prepararam o caminho para a realização da 

pesquisa, quando recebemos a aprovação para iniciar a investigação na disciplina de 

Língua Portuguesa, na turma do 3º ano B, do turno noturno, no horário de 19h às 

20h30min, com 90 minutos disponibilizados ao trabalho. O tempo destinado à pesquisa foi 

disponibilizado pelo professor de Língua Portuguesa, José Fernandes, que cedeu sua turma 

e seu horário de aula para o desenvolvimento das atividades investigativas. O horário 

designado foi distribuído da seguinte maneira: 15 minutos para uma breve explanação 



 127 

sobre um tema introdutório a cada aula, totalizando oito planos de aula, com vistas a 

ampliar o conhecimento dos alunos sobre televisão, literatura, narrativa, linguagem 

televisiva e leitura, para facilitar a interpretação da narrativa. Reservamos 45 minutos, 

tempo de duração de cada episódio, para a exibição e leitura de Hoje é dia de Maria, e, os 

20 minutos restantes, para a mediação, comentários e críticas relacionadas ao texto 

televisual. 

 

2.5.2. Questionário de Sondagem 

 

A finalidade dessa técnica foi a de prospectar o gosto dos alunos sobre a 

programação da televisão aberta no Brasil, suas preferências televisuais, abastecendo-nos, 

dessa forma, de um instrumento mais objetivo, como é o questionário. A intenção foi 

perceber o porquê e o modo como os alunos escolhem os programas na tevê, como se 

apropriam de bens simbólicos que contribuem para a estruturação de suas características 

subjetivas. A inspiração metodológica do questionário de sondagem foi gerada com o 

objetivo de obter dados capazes de subsidiar a nossa interpretação com respeito às 

estratégias de escolha do receptor na TV. 

Em outros termos, os dados sobre as preferências dos alunos na audiência dos 

programas televisivos permitiram fundamentar a lógica do consumo da mídia televisiva, 

que está na base de importantes transformações ocorridas no cotidiano das pessoas. Ainda, 

e talvez mais importante, a lógica do consumo possa revelar uma espécie de racionalidade 

receptiva quanto à decisão por um determinado produto, em face da programação ser 

montada em um continuum de formatos, gêneros e horários de consumo, em um arranjo 

híbrido, por vezes surpreendente. Nele, o receptor inscreve diferentes sentidos. Conforme 

as reflexões apresentadas, estruturamos o questionário de sondagem com os seguintes 

tópicos: 1) gosto pela televisão, 2) programas, 3) formatos, 4) entendimento das narrativas, 

5) tempo diante da TV e 6) horário de exibição. 

 

2.5.3. Observação Etnográfica  

 

Adotamos essa técnica para analisar a capacidade interpretativa do receptor diante 

de uma mensagem estruturada na linguagem televisiva, em que sua composição depende, 

necessariamente, do conhecimento de três códigos que se articulam para formatar o texto. 
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Para nós, resultou útil adotar a técnica de viés etnográfico no trabalho de campo, para 

podermos captar o ponto de vista dos membros do grupo, não observando apenas, mas 

considerando suas opiniões como elementos de análise na investigação. 

Por que observar? Entendemos que a constante permanência das câmeras de TV no 

ambiente, como um observador a mais, poderia acarretar estranheza e causar alterações no 

comportamento dos receptores, transformando-se em um obstáculo à naturalidade dos fatos 

desenvolvidos no ambiente da sala de aula. Portanto, a adoção da observação passa a ser 

importante, pelo fato de que a análise feita é de cunho essencialmente qualitativo, 

necessário para alcançarmos resultados mais representativos de como as subjetividades do 

grupo podem estar refletidas no ambiente. Além disso, consideramos que a observação é 

uma poderosa ferramenta a nos auxiliar nessa complexa tarefa investigativa. 

Utilizamos o princípio da observação discreta, nossa postura foi o menos intrusiva 

possível, para não interferir na prática de leitura dos alunos. Daí, verificamos que um dos 

instrumentos que forneceu suporte à observação foi o diário de campo, que representou o 

registro dos dados que chamam a atenção do pesquisador e as anotações são feitas à 

medida que os fatos são observados. O relato foi feito não apenas do que pode ser visto, 

mas também do que foi sentido. No nosso caso, passamos a acompanhar desde a chegada 

dos alunos à sala de aula, sua conformação nas cadeiras, sempre preferindo as poltronas da 

segunda e terceira fileiras e, quando solicitados para ocupar as primeiras, alegavam que, 

sentados na frente, poderiam aparecer com mais defeitos nas gravações. Passamos aos 

poucos a entender o que devia ser dito, o que devia ou não ser feito, o que era motivo de 

risos, e essa compreensão auxiliou na produção dos resultados. 

Dificilmente a observação consegue ser realizada em período integral, em todos os 

horários. Como esse foi o nosso caso, experimentalmente, efetuamos algumas observações 

nos mesmos horários, por ocasião da leitura propriamente dita do texto, quando todos 

estavam atentos à tela da TV e, posteriormente, no momento após a leitura, quando da 

discussão e reflexão sobre o texto. Ambos se revelaram úteis, por diferentes motivos: a 

manutenção dos horários se tornou útil para revelar acontecimentos cíclicos, como o 

pedido de silêncio sempre quando um colega falava alto no momento da exibição da 

minissérie; enquanto o procedimento de variar os horários foi útil para aumentar a 

amplitude temporal da pesquisa. Por exemplo, em diferentes momentos, a presença ou 

ausência de um ou mais alunos, ensejava situações diferentes para a observação. 
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Para que a observação não fosse feita somente em função de uma descrição de 

eventos, ao sabor de cada situação, procuramos estabelecer certo direcionamento, de modo 

a aprofundá-la, em um processo que entendemos ser uma sistematização. 

 

2.6. A Transcrição do Material 

 

Havia plena consciência de que a integração/combinação de técnicas aplicada ao 

trabalho de campo produziria um riquíssimo material. 

Para não perder a especificidade do material obtido através de diferentes 

instrumentos de coleta, realizamos a transcrição literal dos dados, o que nos permitiu uma 

descrição e análise mais extensa e aprofundada. A transcrição dos discos de DVD assumiu 

a finalidade de gerar um conjunto de dados a serviço de uma cuidadosa análise. 

Conseguimos sistematizar o material, identificando, em cada DVD, o número do episódio 

da minissérie e a respectiva data de exibição, o que facilitou as anotações das falas dos 

sujeitos da Pesquisa-Ação. 

De maneira simplificada, utilizamos um aparelho de reprodução de vídeo de marca 

gradiente e um aparelho de TV de 21polegadas de marca Toshiba, para assistir e proceder 

com a leitura da microssérie Hoje é dia de Maria, gravada em DVD, e, de forma 

manuscrita, fazer as anotações, em uma folha de tamanho A4, de todas as situações, 

diálogos e ações desenvolvidas na sala de aula, durante o tempo correspondente à recepção 

da obra televisual. Adotamos o formato relatório para descrever as experiências de leitura 

em sala de aula, assim sistematizadas: exposição do tema introdutório, leitura da 

microssérie e a atividade de mediação, que constituiu o terceiro momento da coleta de 

dados. 

As anotações foram formatadas de maneira a destacar as falas dos alunos, 

participantes do projeto de pesquisa. Consideramos como integrantes do projeto de 

pesquisa os alunos que frequentaram 80% das aulas, resultado obtido através das folhas de 

frequência. 

A escolha desse formato recaiu sobre a determinação de esboçar um modelo de 

transcrição capaz de proporcionar eficiência à análise que propomos e que requer a 

interpretação do pesquisador na classificação dos dados. Partimos do raciocínio que é 

possível trabalhar com um esquema estruturado nas categorias: Tema Introdutório, Leitura 

da Imagem e Atividade de Mediação. Desse modo, é possível ajustar, se necessário, as 



 130 

categorias, seja por mudanças de denominação ou reordenamentos. O uso desse modelo 

funcionou como uma ferramenta de auxílio para a preparação dos dados coletados, ou seja, 

permitiu a organização de um conjunto volumoso de dados, em um esquema construído 

para atender às necessidades de organização da análise. 

O conjunto do material recolhido na transcrição foi reorganizado de acordo com as 

categorias que elegemos acima, possibilitando maior clareza analítica. É valido enfatizar a 

importância desse processo na estruturação textual, facilitando o diálogo entre os campos 

da leitura e televisão, na abordagem sobre o repertório e a forma como os receptores lidam 

com as informações. Vários aspectos são alvo da atenção da pesquisadora que se apropria 

desses dados para analisá-los dentro de uma perspectiva teórico-metodológica definida na 

pesquisa. 

 

2.7. Procedimentos de Análise dos Dados 

 

O ato de leitura, de interpretação, é, sem dúvida, a primeira mediação a atuar no 

processo de recepção da microssérie Hoje é dia de Maria. O desenvolvimento teórico de 

leitura está ligado à compreensão do texto que, por sua vez, compõe-se de um conjunto de 

signos que se articulam a fim de proporcionar um sentido. 

No nosso projeto de pesquisa, tentamos perceber os modos de leitura de um mesmo 

texto com alunos do 3º ano do ensino médio, privilegiando o sentido que lhe é atribuído. 

Buscamos entender como um texto televisivo, que comporta uma significação estética, 

produz efeito junto aos receptores, e de que forma eles conseguem conferir-lhe novos 

sentidos. A leitura é uma dimensão explorada analiticamente para mostrar se existe e como 

ocorre essa prática no contexto escolar e de que maneira ela poderá auxiliar na formação 

crítica do aluno, ampliando sua visão de mundo. 

A televisão atingiu uma evolução tecnológica altamente sofisticada e se 

transformou em uma das linguagens de expressão visual mais significativa da cultura 

contemporânea. Considerada como uma das principais invenções científico-culturais, 

caracteriza-se pelo registro, projeção e ampliação de um conjunto de sons e imagens em 

movimento, servindo, tanto para entretenimento quanto para a difusão de ideias, emoções, 

expressões mais elaboradas, e, por isso, sua produção conquistou um espaço significativo. 

Como linguagem de interesse premente de expressiva versatilidade, compreende, além de 
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um corpo de conhecimento notável, mecanismos de interface com outras linguagens, 

dialogando com várias expressões artísticas. 

A televisão, mais do que um objeto estético com especificidades próprias, constitui 

uma linguagem de formação. Com frequência, entretanto, é vista de forma superficial e 

subjetiva, descaracterizando seu potencial como linguagem de conhecimento. 

Consideramos, portanto, que precisamos desenvolver competências para ler as narrativas 

televisivas. Todo programa requer compreensão como efetivo do pensamento e da reflexão 

e pode ser utilizado como recurso didático para uma formação mais profunda, reflexiva e 

crítica.  

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s – funcionam como um elemento 

catalisador de ações na busca de uma melhoria da qualidade da educação brasileira. Sua 

função é orientar e garantir a coerência dos investimentos no sistema educacional, 

socializando discussões, pesquisas, subsidiando a participação de professores brasileiros na 

produção pedagógica atual. Dessa forma, as considerações apresentadas neste trabalho, 

restringem-se ao objetivo de pontuar uma questão central relativa ao ensino de leitura da 

imagem. 

Nos PCN’s com diretrizes para o ensino médio de Língua Portuguesa (Brasil, 

2000), ressalta-se que a leitura de textos escritos e sonoros são práticas que devem ser 

priorizadas no trabalho com a língua materna. Percebemos que os PCN’s propõem a 

utilização do ato de leitura apenas nesses tipos textuais, sem fazer nenhuma referência à 

leitura de textos audiovisuais, não admitindo, portanto, a condição que detém esses textos 

de repassadores de conhecimento. Verificamos um espaço vazio no que se refere à 

compreensão do que se convencionou chamar de leitura da imagem. 

Nesse sentido, notamos que os PCN’s, limitando a leitura a esses textos no ensino 

da língua materna, não contribui para o efetivo pensar e repensar crítico das várias 

atividades sociais nas quais estamos inseridos. Desse modo, entendemos que a escola 

precisa oferecer aos sujeitos envolvidos no processo de aprendizagem, condições de 

ampliação de seus conhecimentos sobre as diferentes linguagens existentes. 

Ver um programa de televisão compreende olhares diferenciados, em um processo 

integrado que parte da perspectiva de que é tão importante sua apreciação quanto sua 

leitura. Tal procedimento, entretanto, requer um mínimo de informações acerca de aspectos 

variados sobre a sua linguagem e sobre os meios utilizados para sua análise. Realizar uma 
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leitura televisual denota desconstruí-la para reorganizá-la posteriormente, dando-lhe 

significados antes não percebidos. 

Uma análise imagética requer a aproximação de um conjunto de conhecimentos 

abrangentes, destacam-se as necessidades de conhecimentos prévios sobre a linguagem 

televisiva, seus gêneros, sua história e meios de produção. Nosso objetivo, contudo, não é 

formar críticos de televisão com essa proposta, mas desenvolver uma metodologia que 

facilite a leitura de um programa televisivo. 

Inserir, portanto, a leitura dentro de limites estratégicos, como prática pedagógica, 

não somente possibilita estabelecer relações entre conteúdos e conhecimentos particulares, 

mas, também, amplia o conhecimento da televisão como uma linguagem de arte. Mesmo 

não tendo um aproveitamento diversificado, não há uma metodologia pronta. Educar para 

uma leitura televisiva significa saber sensibilizar, formar o sujeito por meio da 

experimentação e envolvê-lo em todo o processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, a 

televisão ajusta-se como recurso didático, pois se trata de uma linguagem inventiva, uma 

narrativa composta de uma sucessão de espaço e tempo, circunscrita entre o início e o fim 

de sua projeção, que comporta conteúdos diversos. 

Selecionar um programa de TV para ler pode ser justificado inicialmente pela 

temática. Na TV, muitos temas já foram abordados, desde os mais cotidianos, até mesmo 

os históricos, sociais, filosóficos, religiosos, culturais e psicológicos. Porém, não podemos 

esquecer que a televisão não é ingênua e, por isso, nosso olhar não deve ser ingênuo. 

Apreciar e ler um programa significa ler todos os seus elementos, tanto objetivos como 

subjetivos, e estabelecer e identificar temáticas, também, requer o exercício, a prática e a 

vivência com a linguagem televisual. 

Em termos de referências teóricas, interessa-nos, particularmente, conhecer sobre 

literatura, pelos aportes de Jauss (1994); Leitura e Efeito Estético; com os trabalhos de Iser 

(1979; 1996); Machado (2000); sobre Televisão; e, Escola e Aprendizagem, com os 

estudos de Vygotsky (2007) e Bakhtin (1992). 

O estudo da leitura da microssérie Hoje é dia de Maria com o grupo de 17 

estudantes e a relação deles com esse texto, mostra como o conhecimento sobre a 

linguagem televisiva, as especificidades da produção e recepção na TV, favorecem o leitor 

a se tornar apto ao entendimento do texto. O objetivo metodológico proposto foi o de 

possibilitar meios para que a prática de leitura do texto televisual se realize com sucesso. 
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2.8. Universo da Pesquisa 

 

2.8.1. Ecologia da Escola 

 

Escolhemos a Escola Estadual Francisco Ivo Cavalcante como universo de nossa 

pesquisa, principalmente, por ser a primeira escola pública a desenvolver um projeto 

pedagógico para atender ao alunado do ensino médio noturno. Portanto, revelou-se 

imprescindível caracterizar esse espaço de ensino e aprendizagem, buscando discernir o 

que era importante para a nossa investigação. Mantivemos um primeiro contato para 

apresentação do nosso projeto de pesquisa, que tem como objetivo geral investigar as 

estratégias cognitivas, na articulação de elementos didático-pedagógicos, no processo de 

mediação em sala de aula, para promover a compreensão dos interlocutores sobre as 

narrativas televisuais. 

Optamos, neste estudo, por desenvolver o trabalho empírico no contexto da sala de 

aula, assumindo a ação pedagógica como condição de elaboração da prática de leitura das 

narrativas televisuais, na disciplina de Língua Portuguesa, por se tratar de uma 

investigação que tem, como objeto de estudo, um texto literário televisual. Diferente do 

que ocorria anteriormente, quando havia uma disciplina específica para o estudo da 

Literatura nas escolas, o Ministério da Educação, por meio dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCN’s –, determinou a incorporação do conteúdo programático de Literatura à 

disciplina de Língua Portuguesa. 

Por essa razão, e por se tratar de uma investigação que tem como objeto de estudo a 

prática de leitura de um texto literário televisual, decidimos realizar nossa pesquisa na 

disciplina de Língua Portuguesa, com a prática de leitura da imagem, mesmo que esta 

atividade não seja recomendada pelos PCN’s de Língua Portuguesa do ensino médio. 

A questão que se colocou frente a essa opção foi o do encaminhamento da vivência 

experimental da mediação pedagógica, que é o espaço próprio do professor na relação de 

ensino. O caminho pelo qual buscamos viabilizar essa vivência experimental das situações 

foi a de atuar em comum acordo com o professor, a quem entregamos os oito planos de 

aula (ver anexo) contendo os conteúdos programáticos aplicados em sala de aula por 

ocasião do estudo dos temas introdutórios. Os planos foram aprovados pela direção da 

instituição escolar e entregues ao professor de Língua Portuguesa, João Fernandes. Para 

que essa convergência de interesses se explicasse, foi necessário o contato direto do 
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professor de Língua Portuguesa, pesquisador e a direção da Escola, com os alunos a quem 

apresentamos e discutimos o projeto e a conveniência de desenvolvê-lo nos moldes 

propostos. 

Escolhemos trabalhar com alunos da terceira série do ensino médio dessa 

instituição educativa, tendo em vista que esse período marca a conclusão da escolarização 

formal e a perspectiva de entrada na Universidade e, por essa razão, estariam mais 

preocupados com suas qualificações profissionais. Além disso, há de se considerar que a 

maioria dos alunos dessa série está inserida no mercado de trabalho, o que possibilita 

melhor compreensão das relações de produção que caracterizam a estrutura social na qual 

estão inseridos. 

Em face dessa articulação, mas do que elaborar procedimentos de intervenção ou 

anotações no diário de pesquisa, a pesquisadora, junto aos alunos, passa a planejar as 

atividades a serem desenvolvidas, tendo como horizonte comum os princípios teórico-

metodológicos assumidos neste estudo. 

Nesse processo, as propostas elaboradas constituíram-se, a um só tempo, em 

procedimentos pedagógicos, momentos de aprendizagem, de leitura, de interlocução, de 

análise e reflexão. Através de dois encontros que mantivemos para a análise a respeito do 

desenvolvimento dessas propostas, fomos planejando as etapas seguintes, em um 

redimensionar constante do próprio processo em curso. 

No primeiro momento do procedimento, a ênfase recaiu sobre a 

leitura/interpretação da minissérie; no segundo, destacou-se a mediação pedagógica, 

intencionalmente organizada, para facilitar a compreensão do texto. Levando-se em conta 

essas considerações, o processo de pesquisa foi marcado por decisões, que implicaram, 

ainda, trabalhar com prazos estabelecidos pela escola, aceitar a disponibilidade do espaço e 

equipamentos cedidos pela instituição escolar. 

 

2.8.2.. O Trabalho com o Grupo 

 

Nos primeiros contatos com os alunos foi difícil fugir de uma postura expositiva em 

relação a alguns pontos do projeto, pela necessidade que tivemos de explicitar o processo 

investigativo, de modo a esclarecê-lo sob a proposta de elaboração conjunta, a necessidade 

de um vínculo que permitisse a construção de um espaço interativo de expressões das 

motivações, interesses que nos envolvia na atividade de pesquisa. Explicamos que isso 
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implicava em um confronto entre nossos saberes, formas de observar e interpretar cada fio 

que compõe o tecido textual a ser analisado. Colocamos as nossas concepções de ensino e 

aprendizagem, no sentido de estabelecer uma relação de respeito e, sobretudo, de 

compromisso com os objetivos propostos. 

O grande desafio foi fazê-los aceitar e entender as concepções do outro, esperar o 

movimento do outro, o seu tempo de elaboração, e a respeitar as elaborações desse outro. 

Empreendemos esforços para amenizar a tentação de um impor ao outro o caminho que 

parecia ser melhor. Adotamos o diálogo aberto, no qual explicitamos os nossos pontos de 

vista, sempre a partir da análise das situações percebidas. Encontramos, assim, uma forma 

de equilíbrio para evitar conflitos. Certificamo-nos de que esse primeiro momento era de 

acertos de passos, todas essas constatações foram direcionando novos rumos ao trabalho, 

que passou a se desenvolver com uma nova dinâmica, principalmente, a partir das 

interações entre os sujeitos que o constituem. 

O grupo de estudo era formado por 17 jovens, maioria deles exerce atividades 

remuneradas, pois contribuem para a renda familiar, com idade que varia de 17 a 31 anos, 

com exceção de uma aluna com 51 anos que, após um longo período afastada da escola, 

resolveu retornar com perspectivas financeiras.  São moradores da Zona Norte da cidade 

do Natal, capital do Rio Grande do Norte, e acalentam um desejo de poder, através dos 

estudos, melhorar suas condições de vida. 

Alguns chegam a revelar suas trajetórias de dissolução familiar, outros associam, 

em uma sequência temporal de imagens, as dificuldades que passaram para sobreviver, os 

caminhos áridos que percorreram para conseguir estudar. Notamos, contudo, que, apesar 

de todos os confrontos, havia uma disposição em aproveitar o espaço da sala de aula para 

aprimorar os conhecimentos, comportamento revelado pela seriedade com que encaravam 

as atividades e, mais que isso, o interesse demonstrado, a participação intensa, mostrando 

que estavam dispostos a investir no progresso pessoal. 

Para a exibição dos oito episódios da microssérie, aproveitamos o espaço da sala de 

vídeo da Escola Estadual Francisco Ivo, um pequeno auditório contendo 60 poltronas, 

dispostas em fileiras, com uma mesa ao centro, um aparelho de DVD acoplado a uma TV 

29 polegadas, afixada na parede, com som ambiente disposto em pequenas caixas 

acústicas, distribuídas por toda sala, servindo para ampliar o áudio da minissérie e a voz da 

mediadora, no momento em que realizava a intervenção. Dispondo dessa arquitetura, 
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fizemos o reconhecimento da área a ser utilizada como cenário das gravações das sessões 

de leitura da microssérie em estudo. 

A equipe técnica, composta de quatro pessoas e a pesquisadora, que assumiu a 

função de diretora geral, demarcou os espaços para colocação das câmeras, iluminadores e 

microfones, compondo, dessa maneira, a ambiência apropriada para a realização da prática 

de leitura do texto televisivo no contexto escolar. Realizamos um teste com os 

equipamentos, verificando quais os melhores ângulos e posições para as câmeras, 

iluminação e microfones. Tudo aprovado pela equipe técnica e funcionando a contento. 

No primeiro dia, a equipe chega à locação – local das gravações –, às 18h, para 

montar e testar os equipamentos que seriam utilizados na videogravação. A produção 

redistribuiu as poltronas em fileiras mais próximas, em função da localização do aparelho 

de TV, colocado sob uma plataforma em formato de uma grade de ferro do lado direito da 

sala. Portanto, os alunos precisavam se concentrar na mesma posição para assistir à 

minissérie. Utilizamos dois iluminadores de 1000 watts, de tripé, e mais um iluminador de 

1000 watts, portátil, que ficou posicionado no chão, na direção dos estudantes, focando de 

baixo para cima, produzindo contraluz. 

A coleta de dados baseou-se no procedimento conhecido por autoscopia, que, 

segundo Leite e Colombo (2006), consiste na gravação audiovisual do contexto de sala de 

aula a ser estudado. Para a gravação das imagens, esboçamos um planejamento que 

permitiu a instalação de uma câmera digital, modelo GS 300 – mini DV – marca Panasonic 

(CAM 1) para enquadrar, em posição frontal, os alunos sentados e a mediadora, de costas, 

compondo um contraplano. Essa mesma câmera era utilizada tanto no tripé, quanto 

manualmente, se deslocando em movimentos por toda sala. A segunda câmera, da mesma 

marca (CAM 2), foi posicionada no final da sala, por trás dos alunos, para enquadrar, em 

ângulo frontal, a mediadora e os alunos sentados nas poltronas, de costas. Para a gravação 

do áudio, usamos um microfone do tipo direcional, acoplado ao aparelho de DVD, que 

propagava a voz da mediadora através das quatro caixas acústicas dispostas em pontos 

diferentes da sala. 

A gravação das falas dos estudantes foi realizada através de um microfone do tipo 

omnidirecional, capaz de captar sons de todas as direções, mais conhecido como microfone 

girafa, por ser fixado em um pedestal com uma haste bastante longa, na qual o microfone é 

colocado, se mantendo fixo em um lugar determinado, podendo ser direcionado, 

dispensando a presença de alguém para manuseá-lo. Por essa razão, a pesquisadora, 
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juntamente com a equipe técnica, posicionou o microfone a uma certa distância da turma, 

permanecendo apenas direcionado para a captação dos sons emitidos pelos integrantes. 

Observamos que a posição adotada não só facilitou a captação das vozes como 

proporcionou um clima de tranquilidade diante do microfone. Embora nas duas primeiras 

sessões os alunos tenham demonstrado certo receio, traduzido como inibição, isso não 

chegou a ser um impedimento na emissão dos comentários que passaram a ser feitos com 

mais naturalidade no decorrer das sessões. 

Durante o período de dois meses, correspondentes à recepção de Hoje é dia de 

Maria, os alunos estiveram comprometidos com as atividades propostas, o questionário 

aplicado em sala, o conteúdo exposto através dos temas introdutórios e a leitura do texto 

televisual. Participavam com intervenções, questionamentos, expressando seus pontos de 

vista, além das discussões relativas à leitura do texto, momento em que as vozes se 

cruzavam. 

À medida que a rotina foi se definindo ao longo da pesquisa, observamos maior 

espontaneidade dos alunos em expressar suas apreciações acerca do que haviam 

compreendido, assim como maior familiaridade com as câmeras, o que possibilitou um 

universo de sentidos muito mais amplo. As interações aumentavam a troca de informações 

frente aos temas gerados pela leitura, possibilitando aos interlocutores um exercício 

analítico, uma tomada de consciência e compreensão da complexa atividade mental que é a 

leitura. 

Percebíamos que, em cada sessão de leitura, como os pontos de vista se ampliavam, 

como as argumentações eram elaboradas com mais teor, como os conteúdos foram aos 

poucos sendo ressignificados e como os conceitos, por exemplo, de Bem e Mal emergiam e 

as articulações entre eles eram produzidas. Com isso, conseguimos verificar que os 

sentidos iam sendo compartilhados e confrontados na interlocução. Nesse percurso, víamos 

as formas de elaborações crescerem e tornarem-se mais consistentes, evidenciando os 

conhecimentos dos alunos a respeito da realidade nordestina retratada na narrativa 

analisada. 

O grupo demonstrou conhecer bem o mundo da televisão – todos os membros 

possuem aparelho de TV e DVD –, em uma demonstração de familiaridade com os 

diferentes produtos oferecidos por esse veículo, considerado dos mais significativos. Em 

um diálogo que mantivemos no primeiro encontro com os alunos, percebemos que, ao falar 

sobre TV, eles apresentavam as marcas deixadas pela influência desse meio, seja através 
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das imagens, seja através dos enunciados discursivos. Dentre os diversos produtos 

consumidos, destacavam-se as produções ficcionais seriadas, com ênfase para as 

telenovelas e minisséries. Isso revela o fenômeno cuja principal característica é a de 

desencadear o processo simultâneo de representação e incorporação das relações sociais. O 

grupo se insere nas experiências culturais compartilhadas, o que  não significa consenso de 

sentido. A partir daí, podemos vislumbrar a noção da dimensão cultural do grupo, o 

potencial de cada membro, para analisar o mundo e suas relações no contexto da cultura, 

pois sabemos que o desenvolvimento e a condição de sujeito são dados pela cultura. 

Porém, devemos levar em consideração que em uma sociedade em que o mercado e 

a tecnologia têm lugar privilegiado, esse sujeito é apenas suporte de valor; só alcança o 

sentimento de ser alguém se for capaz de apropriar-se de produtos e bens de consumo. O 

reconhecimento é obtido na proporção do poder de aquisição e acumulação de quantidades 

de instrumentos tecnológicos, de bens culturais e de informação. 

 

3.4.3. Descrevendo o Produto 

 

Hoje é dia de Maria é um produto televisual delineado especialmente para o 

chamado horário nobre, em alusão aos 40 anos da Rede Globo. A minissérie foi gravada 

em um grande domo de 1.700 metros quadrados de comprimento por 10 metros de altura, 

que circundava toda a extensão da cúpula, o antigo palco onde foi realizado o Rock in Rio 

III. O espaço com formato circular foi reciclado para essa produção, o que permitiu uma 

cenografia em 360º, em virtude da sua construção esférica, buscando a representação do 

mundo, ou dos mundos. O propósito é refazer esse espaço visual do futuro próximo e 

imediato, quase ilimitado, com a ampliação do campo visual, principalmente dos planos 

sequências, realizados através de longos deslocamentos da câmera no set de gravação e, 

também, pelas perspectivas sempre projetadas no fundo da cena. 

O painel é resultado do trabalho do artista plástico, Clécio Régis. Ao todo foram 25 

profissionais que trabalharam para montar as 48 toneladas de estrutura de aço e os 5.800 

metros quadrados de lona da cobertura, que tinha  54 metros de diâmetro por 26 metros de 

altura. A produção exigiu atenção redobrada com a acústica, solução alcançada com a 

colocação de 3.000 metros quadrados de painéis acústicos, suspensos na parte superior. 

Foram usados 420 refletores reciclados do antigo teatro Fênix, pertencente à Rede Globo, e 

mais quatro focos de luz, pelos quais se deslocava o refletor de 20 mil watts que, às vezes, 
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representava o sol. As paisagens desenhadas para a microssérie e os bonecos produzidos e 

manejados pelo grupo teatral mineiro Giramundo, tornaram o ambiente onírico, como que 

saído de um sonho. Vai do falso ao “verdadeiro”. O clima é fabular, as falas são recitadas, 

assim, Maria se move em um universo de fábulas e mitos, brasileiros e universais. A 

profusão de referências é enorme, vão de Câmara Cascudo, Silvio Romero a Villa lobos. A 

pequena Maria faz-se protagonista de um arquétipo comum da humanidade, a viagem, 

presente desde a “Odisséia” de Homero. 

Para essa produção foram criadas 60 marionetes, em forma de animais. Os bonecos 

eram movimentados por fios e varas e tinham de seis a nove centrímetros de altura. Eram 

produzidos em madeira, ferro e tecido e fabricados pelo grupo teatral Galpão, de Minas 

Gerais. A microssérie contou, ainda, com a participação de artistas de circo, índios 

Xavantes oriundos de Mato Grosso, rabequeiros de Pernambuco, um grupo de reisado de 

Duque de Caxias, cirandeiros de Parati e dançarinos do grupo de umbigada paulista, entre 

outros. A trilha sonora, assinada por Tim Rescala, foi concebida a partir das cirandas de 

Villa Lobos, Guerra Peixe e Francisco Mignome. Os figurinos tiveram entre seus criadores 

o estilista de vanguarda Jun Nakao. 

Os efeitos de luz são explorados desde o início. Atribuímos à iluminação a função 

de criar a atmosfera adequada para as cenas e dar profundidade às imagens. Percebemos 

alguns gestos através da silhueta do corpo. Imagens em close, tomada focalizando o rosto, 

aliadas à técnica do campo e contracampo, provocam uma mudança de perspectiva, dando-

nos a dimensão dos sentimentos dos atores envolvidos nas ações dramáticas. Os cortes, ou 

seja, mudança de uma cena à outra, coincidem com as falas dos personagens. A música dá 

o tom emocional da cena e nos prepara para o encontro dos personagens; tocada 

suavemente, acompanha os movimentos das câmeras, que foram: panorâmica, que é o 

movimento que a câmera realiza da direita para a esquerda, intercalados com travelling, 

que é o movimento que a câmera faz sobre trilhos, acompanhando o personagem em ação, 

em movimentos de avanço e recuo, atribuindo outro caráter temporal. Tudo isso cria um 

clima mágico em torno dos personagens e os elementos, assim articulados, dão o tom 

romântico à cena. 

 

2.8.4. O Elenco 

A equipe de atores e atrizes da minissérie reuniu nomes reconhecidos da 

teledramaturgia brasileira. No elenco principal: Carolina Oliveira, Fernanda Montenegro, 
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Osmar Prado, Letícia Sabatella, Rodrigo Santoro, Daniel de Oliveira, Ricardo Blat, 

Emiliano Queiroz, Inês Peixoto, Thainá Pina, Antonio Edson, André Valli, Luis 

Damasceno, João Sabiá e Gero Camilo. 

O elenco de apoio contou com Rodolfo Vaz, Juliana Carneiro, Leandro Castilho, 

Laura Lobo, Marcos Ricca, Nanego Lira, Ilya São Paulo, Aramis Trindade, Mônica Nassif, 

Rodrigo Rubik, Denise Assunção e Charles Fricks. O elenco principal e o de apoio 

contaram com trinta atores, além dos figurantes e os profissionais técnicos. 

 

2.8.5. Trama: “Terras de lonjura, perto das franjas do mar” 

 

Luiz Fernando de Carvalho é conhecido por seu universo ficcional. Seguindo a 

mesma linha de outras propostas em trabalhos anteriores, criou um cenário que 

representasse, com fidelidade, a realidade nordestina (“Nesse sertão o sol é sempre 

escaldante, a população vive os mesmos problemas de todos os nordestinos”). Conta a saga 

de uma menina órfã de mãe que resolve sair caminho afora em busca das franjas do mar. É 

uma fábula, conto de fadas, poesia, fantasia, tudo vai depender das asas de sua imaginação. 

É uma viagem, a um só tempo poética e trágica, da inocência de uma menina rumo à 

maturidade e às descobertas da vida moderna com tudo que ela contém. 

É uma narrativa que mergulha na cultura universal e nos propõe um jogo com a 

imaginação. Tudo foi um sonho? Nada aconteceu? Depende do seu coração. Na dureza do 

trabalho, do desemprego, no sofrimento, na violência, contudo, no aconchego do lar, na 

poesia, na simplicidade, na gentileza, na amizade, existe Maria. Tudo nos faz relembrar os 

contos de fada, as histórias contadas pelos nossos avós. A cultura popular, elementos do 

folclore pulsam com força em Hoje é dia de Maria. A protagonista é o elo articulador do 

fluxo narrativo, um signo dogmático que conecta as partes envolvidas, estabelecendo entre 

elas algo em comum, um parâmetro mínimo de semelhança capaz de iniciar um processo 

de ordenação. 

Maria, interpretada por Carolina Oliveira, é uma criança simples que por motivo 

dos maus tratos da madrasta, resolve sair de casa e, com isso, há uma desestruturação na 

família, fazendo com que o pai, interpretado por Osmar Prado, fique deprimido e 

desestimulado e, com isso, pare de cuidar da roça e dos animais. Para piorar essa situação, 

dois fatos contribuem para a trágica condição da personagem: ela é agredida sexualmente 
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pelo próprio pai, quando sob o efeito da bebida, e quando passa a ser tratada como serviçal 

por sua madrasta, interpretada por Fernanda Montenegro. 

Diante desta situação, Maria, de posse de sua chave, dada por sua mãe antes de 

morrer, foge de casa em busca de um tesouro que está lá nas “terras de lonjura, perto das 

franjas do mar”. Para tanto, precisa passar pela “terra do sol a pino”, lugar onde o sol 

nunca se põe, lugar que “seca bicho, homem e menino”. Durante sua trajetória há sempre 

algo no meio do caminho, que faz com que seu percurso seja repleto de surpresas e 

desafios. Nele encontra Zé Cangaia, interpretado por Gero Camilo, o amigo que vendeu 

sua sombra à “coisa ruim”, o demônio; os executivos, interpretados por Charles Fricks e 

Leandro Castilho, que trabalham como espancadores de cadáveres de pessoas que ficaram 

devendo dinheiro em vida; além dos irmãos saltimbancos, Quirino, vivido por Daniel de 

Oliveira como intérprete e Rosa, interpretada por Inês Peixoto, que vivem de vilarejo em 

vilarejo interpretando algumas peças para sobreviver. 

Porém, seu principal companheiro de viagem será Asmodeu, o diabo interpretado 

por Stênio Garcia, que irá sempre desviá-la de sua busca, chegando a tirar-lhe a infância. 

Em virtude dessa situação, Maria será sempre protegida por seres mágicos que aparecem 

misteriosamente e desaparecem em seguida, dentre os quais se encontram: Nossa Senhora 

da Conceição, vivida por Juliana Carneiro da Cunha, e o pássaro, interpretado por Rodrigo 

Santoro, que segue ao seu lado como se fosse um anjo guardião e que, mais tarde, se 

revelará como o seu verdadeiro amor, vivendo um cruel dilema: durante o dia é pássaro e, 

à noite, se transforma em homem. 

Esse breve resumo do enredo da microssérie servirá para ilustrar como essa trama 

está relacionada com o ato de caminhar da personagem. Essa é síntese que fazemos e que 

acreditamos definir os argumentos e o desenrolar da narrativa de Hoje é dia de Maria. 

Consideramos que as informações apresentadas são suficientes para a compreensão das 

linhas mestras da microssérie analisada, uma vez que tratar de todo o seu desenvolvimento 

seria, neste momento, excessivo, visto que dedicamos uma sessão para sua análise. Assim, 

percebemos que, nessa microssérie, parece que tanto a personagem funciona como um 

metatexto de outros textos culturais quanto o formato discursivo favorece a metalinguagem 

com outros sistemas. 
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2.9. Análise do Questionário 

 

2.9.1. Os dizeres sobre televisão 

 

Como forma de conduzir o trabalho, partimos de atividades que permitissem a 

expressão do próprio jovem/aluno, trazendo elementos do seu cotidiano, e/ou suas formas 

de elaboração espontâneas, para a sala de aula. Além da valorização das vivências 

particulares, em algumas dessas atividades devem ser impressos seus pontos de vista em 

relação ao universo televisivo e suas experiências receptivas com seus diferentes produtos, 

particularmente, com o formato minissérie, que será ponto de partida de um aprendizado 

orientado pela leitura das narrativas televisuais no contexto escolar.  

Levando em conta essas considerações, em uma deliberação conjunta, por  alunos e 

pesquisadora, decidimos que a primeira atividade responderia pela aplicação de um 

questionário, com perguntas semiestruturadas, preenchido individualmente, como parte das 

atividades. O instrumento de pesquisa foi estruturado com o objetivo de compreendermos a 

relação e a valorização dada à televisão pelos estudantes. Outra intenção do questionário 

era a de analisar o consumo de televisão por cada aluno. As informações coletadas através 

dessa técnica passam pelo processo de interpretação e reflexão e são apresentadas como 

resultado de tudo aquilo que percebemos e destacamos no processo de elaboração dos 

alunos.  

Após algumas explicações acerca da forma como deviam proceder na atividade, 

distribuímos o questionário com 17 dos 20 alunos que frequentavam regularmente a 

disciplina de Língua Portuguesa, e fomos destacando a importância das respostas no 

processo de análise dos dados fornecidos por eles. Procuramos explicitar e analisar o 

conhecimento do universo televisivo e suas preferências diante da multiplicidade das 

ofertas proporcionadas pela programação televisual. As elaborações dos alunos sobre 

televisão e seus programas preferidos é o que apresento a seguir. 

A análise dos resultados aponta para um público jovem, de faixa etária que varia de 

17 a 31 anos, sendo 10 mulheres e sete homens, todos cursando a 3ª série do ensino médio, 

na Escola Estadual Francisco Ivo Cavalcante. A escolha desses alunos  decorreu do fato de 

considerarmos que são pré-vestibulandos, e que estariam mais preocupados com a 

continuidade dos estudos e com a melhoria de sua qualificação profissional. De igual 

modo, ponderamos que devem ser detentores do conhecimento sociocultural. Além disso, 
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deve-se considerar que a maioria dos alunos dessa série está inserida no mercado de 

trabalho, o que possibilita uma melhor compreensão das relações de produção que 

caracterizam a estrutura social na qual estão inseridos. Mais que isso, podemos dizer que 

os estudantes dessa série do ensino médio já reconhecem que a educação é um fator 

importante e necessário para o seu desenvolvimento profissional. 

Quanto aos enunciados dos alunos, de modo geral, podemos dizer que eles 

evidenciam a predominância pela mídia televisiva. Todos afirmam, categoricamente, que 

gostam de televisão, variando, portanto, os motivos pelos quais são atraídos por esse meio. 

Consideramos necessário, portanto, expor alguns argumentos coletados das opiniões 

formuladas acerca de suas relações com a TV. 

Vejamos algumas respostas dos alunos sobre o gosto por TV: 

 

Aluno 12: Porque é uma forma de adquirir conhecimentos em todos os aspectos, 

desde informações noticiadas, como também nas informações dadas pelas 

novelas. Formas de conscientização.  

Aluno 5: Porque com ela posso ficar atento ao que acontece no mundo e no meu  

país. 

Aluno 7: Porque a gente fica informado de tudo que acontece no mundo. 

Aluno 16: Gosto de ver variações. 

 

É interessante perceber como os alunos verbalizam sua compreensão sobre o papel 

da TV e sua influência de maneira um tanto quanto conformista, revelando um 

conhecimento prévio limitado sobre as consequências de suas escolhas em obter 

informações, uma vez que suas relações com o macromundo social são mediadas de forma 

significativa pela televisão. Demonstram não saber que esse meio de comunicação social 

coloca uma agenda de temas, relações e condutas, carregada de uma intencionalidade que 

visa agregar os interesses que lhes convém. É no âmbito do simbólico/real que a disputa se 

institui, que a busca da hegemonia se dá. A tevê funciona com um número infindável de 

discursos que se cruzam, se complementam, e, nessa dinâmica, encontra-se o sujeito que 

lê/interpreta esses discursos. 

Diante das argumentações apresentadas, o grande desafio é a interpretação do 

mundo em que vivemos, uma vez que as relações estão impregnadas da presença da mídia. 

Trata-se de um mundo construído pelos meios de comunicação, que selecionam o que 
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devemos conhecer, os temas a serem pautados para discussão e, mais que isso, o ponto de 

vista a partir do qual vamos compreender esses temas. Eles se constituem em educadores 

privilegiados, dividindo as funções antes destinadas à escola, e, ao que parece, têm obtido 

vantagem. Como vimos, os alunos se sentem devidamente informados, em uma 

demonstração de que a edição do mundo é realizada pela TV, um mundo que nos é trazido 

pelos relatos, que assim conhecemos e assim refletimos, mundo redesenhado, que passa 

por centenas de mediações, até que se manifeste na televisão. São exatamente essas 

mediações – instituições e pessoas – que selecionam o que vamos ver ouvir e ler, que 

fazem a montagem do mundo que conhecemos. Nas 17 respostas, os pontos de vista 

convergem, em um entendimento de que a TV é um meio de aprendizagem, uma apreensão 

confusa do que seja informação e conhecimento. 

Entendemos que, conduzidos pela própria cultura das mídias, que obedece a 

interesses de diferentes tipos, os alunos expressam de forma espontânea, seus pontos de 

vista em relação à TV, contudo, percebemos um esvaziamento de conhecimento sobre a 

estruturação das mensagens que recebem diariamente, um desconhecimento da linguagem 

televisiva, da construção de sua significação, da realidade que é construída pela TV e que 

reconfigura-se no aluno em seu universo cultural. O problema maior que visualizamos é 

como esse mundo editado, presente em seus cotidianos, que penetra ardilosamente em suas 

decisões e que, pela persuasão que o caracteriza, assume o lugar de “verdade” única. 

Afinal, parecem ser eles os educadores primeiros, pelos quais passa a construção da 

cidadania. É esse o lugar em que temos que esclarecer qual cidadania nos interessa. 

Portanto, precisamos procurar entendê-los bem, saber ler criticamente os meios e, mais 

especificamente, a televisão, para conseguirmos perceber o mundo de forma consciente. 

Parece-nos que a escola é chamada para, no bojo dessa realidade, apontar 

caminhos, sendo que um desses caminhos passa pela distinção entre informação, que se 

apresenta fragmentada, e o conhecimento, que representa a totalidade. Vemos uma disputa 

estabelecida entre a TV e a escola, por isso, é preciso criar cada vez mais motivos para que 

se encontrem e integrem seus propósitos e conhecimentos, buscando complementos uma 

na outra. Penetrar nos curiosos caminhos da produção da imagem, na construção das 

narrativas dramáticas da ficção, nos modos de elaboração das notícias de um telejornal, a 

nosso ver, adquire uma importância fundamental no aprendizado de lidar com esses 

artefatos da nossa cultura, assim como significa aprender a lidar com um jogo de forças 

diversas que, na televisão, encontram espaço privilegiado de expressão. 
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2.9.2. Consumindo TV 

 

Dando continuidade à análise das argumentações dos alunos, o objetivo agora se 

amplia para não apenas avaliar o gosto predominante pela televisão, mas o tempo dedicado 

ao seu consumo. Entendemos por consumo da televisão os modos de ver tevê, como o 

tempo despendido a ela, programas prediletos, assistência individual e a apropriação 

simbólica de programas. O panorama de consumo da televisão diz respeito aos 17 alunos 

que responderam ao questionário. A principal atividade de lazer da maioria desses jovens é 

a televisão. O tempo diário de exposição à TV, para 12 alunos, varia de 3 horas a 5 horas. 

Apenas três alunos responderam que não têm muito tempo, um aluno revelou ter pouca 

disponibilidade e um disse que vai depender do tempo que dispõe. Os resultados 

encontrados vêm reforçar o poder dessa mídia na vida dos jovens estudantes. Isso mostra a 

importância que a televisão dispensa à produção de programas voltados para esse público, 

pois são distribuídos por todo o dia, em sua  grade de programação, diferentes produtos de 

entretenimento. Esses achados, a nosso ver, são preocupantes, se confrontados com aqueles 

que mostram que os indivíduos e, principalmente, os jovens, despendem, cada vez mais 

tempo, diante da televisão. 

A questão que verificamos nessa análise constata um tempo significativo dedicado 

à televisão. A linguagem da TV se estrutura na imagem que contém forte carga emocional, 

culto à personalidade e espetacularização.  Para tanto, é importante que saibamos que não 

visualizamos as coisas na TV como são na realidade, portanto, é fundamental conhecer as 

estratégias de sua produção, saber que se trata apenas de uma seleção eletrônica de 

imagens coladas umas às outras, através do processo de edição, que podem representar, até 

certo ponto, mas também, desfigurar a realidade autêntica. 

A nossa atenção deve ser redobrada, pois é nisso que reside a força manipuladora 

da imagem, uma força que a linguagem verbal não possui. A imagem impacta diretamente 

o sentimento, modela a imaginação e, através dela, o modo de sentir e reagir das pessoas. 

Mesmo conhecendo o poder de sedução da imagem, temos que despertar para a elaboração 

crítica do “pensar”, “refletir”, porque, somente assim, estaremos preparados para 

experimentar o processo receptivo televisual. Além disso, é importante que estejamos 

atentos para a questão da impessoalidade do mundo virtual das imagens. Assim sendo,  não 

compartilhamos sentimentos, não trocamos ideias, apenas incutimos. Com isso, os 
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indivíduos tendem a centrar-se em si e ao que parece, vem provocando consequências na 

vida do homem. 

Não que isso seja motivo a nos impedir de estar diante da TV, olhar suas imagens. 

Em outro sentido, o que necessitamos fazer é exercitar o olhar, não exatamente 

contemplador ou maravilhado, mas o olhar atento, aquele que se faz com propósito; 

devemos ultrapassar as chamadas evidências, ir além do que nos é dado a ver de imediato, 

justamente porque sempre olhamos de algum lugar, a partir de um ponto de vista. Por isso, 

é importante compreendermos que imagem e sentido não se separam. Sempre, de alguma 

forma, as imagens dizem alguma coisa. Nesse caso, é recomendável que estejamos alertas 

para os discursos que circulam na sociedade, em especial, nos meios de comunicação, pois, 

em condições específicas, podemos estar ou não na posição de sujeitos desse discurso e, 

para tanto, as estratégias de interpretação são fundamentais. 

Estar diante da tela da TV, portanto, exige do espectador a busca de critérios mais 

precisos que possibilitem resultados mais densos em termos de compreensão das 

mensagens que assimilamos. Devemos tentar perceber a real condição da televisão de 

dialogar com o mundo em que estamos inseridos e avaliar sobre o quê e o modo como os 

seus produtos “comunicam”, saber extrair deles o que lhe proporcionar conhecimento; 

assim certamente, haverá profundas diferenças de qualidade entre esses produtos e, para 

tanto, é necessário distinguir as diferentes formas de narrativas para que não caiamos no 

perigoso relativismo de afirmar simplesmente que tudo é cultura ou que tudo se equivale. 

Pensamos, dessa forma, que o trabalho da educação se insere nessa tarefa de formação, que 

inclui desde um trabalho amplo para distinção entre programas comerciais, filmes 

veiculados pela TV e até um trabalho detalhado sobre a construção da linguagem, sobre a 

gama de informações reunidas nesses produtos, mergulhando, assim, na diversidade da 

produção audiovisual.  

 

 

2.9.3. O Programa Preferido 

 

Os mesmos critérios devem ser atribuídos à escolha de um programa, entendido, 

neste trabalho, como uma produção que nos permite avaliar a composição dos diferentes 

elementos que se articulam para sua estruturação. O aspecto a ser considerado é saber 

delimitar o tipo de produto que deve merecer nossa atenção, porque a TV, assim como 
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outras instâncias da sociedade, atua e conforma processos de reprodução ideológica. Não 

seria exagero afirmar que a cultura juvenil é uma cultura audiovisual, em função da 

empatia de seus ritmos, suas estéticas e linguagens. E, por isso, merece dos alunos 

cuidados no procedimento adotado para a escolha do melhor programa. 

Considerando a importância dessa questão, abordamos os sujeitos acerca do 

programa televisual de sua preferência na TV aberta. Os registros capturados pelo 

questionário revelaram que, dentre os formatos televisivos que compõem a grade de 

programação das emissoras de televisão, 10 alunos optaram pelo formato telenovela e 15 

escolheram as minisséries, que se destacaram como favoritas. De certa forma, essas 

preferências indicam que o capital cultural dos jovens/alunos, em parte, é transmitido pela 

TV e parece se definir pela distância na aquisição de bens simbólicos eruditos como teatro, 

cinema, literatura e artes plásticas. 

Nesse sentido, parece existir uma oposição entre o campo da produção erudita e o 

da indústria cultural, cada qual buscando consagrar a cultura que está encarregada de 

reproduzir. No entanto, observamos que os meios de comunicação de massa ganham 

espaço e legitimidade social e, cada vez mais, os traços da cultura jovem estudantil se 

definem a partir do consumo dos bens simbólicos massivos. 

O formato preferido pela maioria dos alunos é a microssérie, e os motivos 

apontados para tal escolha devem-se, principalmente, ao teor de informações que esses 

programas para eles contêm. É interessante salientar que, além da ênfase dada a esse 

aspecto, os alunos se expressam no questionário, de diferentes maneiras, para justificar 

seus pontos de vista. De modo geral, evidenciam a importância deste tipo de programa por 

ser interessante e atrativo. As respostas apresentam certa superficialidade, precariedade 

argumentativa, demonstrando desconhecimento quanto ao papel da literatura na TV. À 

questão formulada, “por que você assiste minissérie?”, exige uma ação analítica deliberada 

e, para que se torne compreensiva, o significado tem que ser explicado e detalhado. 

Podemos ver algumas elaborações acerca da questão: 

 

Aluno 12: As minisséries oferecem informações polêmicas e isso é muito gostoso 

de se ver. 

Aluno 3: Porque mostra ficção, mas com muita verdade. 

Aluno 4: É interessante. 

Aluno 2: Tem histórias legais. 
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Como vimos, essas respostas são extremamente objetivas, e, embora a estrutura das 

frases sugira uma definição, seu conteúdo, na maioria das vezes, é insuficiente. Mesmo 

assim, foi possível observar a predominância, quanto à generalização do pensamento, o 

que se explica, em parte, pelo fato das estratégias cognitivas estarem centradas na 

abstração. As maneiras de articular os elementos disponíveis para elaborar as respostas 

estavam relacionadas a um determinado nível de conhecimento necessário para 

fundamentá-las. As palavras utilizadas demonstravam fazer parte da experiência cotidiana 

dos alunos, revelando uma leitura insuficiente ou não consolidada da questão. 

A partir dessas evidências, foi possível perceber que os alunos se restringiram a 

respostas evasivas, mas que indicavam um “dizer” que envolve outro tipo de questão: a 

aceitabilidade por esse tipo de programa, mesmo desconhecendo as estratégias de sua 

produção. Ancorados na concepção de televisão como um agrupamento de imagens e sons 

que se articulam para entreter e informar, as escolhas dos alunos, em sua maioria, não 

resultam do entendimento da significação do programa, ao que parece, são conduzidas por 

um padrão de identificação capaz de envolvê-los emocionalmente, impossibilitando-os de 

contestar favorável ou não ao que lhe é comunicado. 

Embora identifiquemos, nesta análise, um problema de caráter cultural, 

conseguimos extrair de alguns sujeitos, respostas que contêm conteúdos diferenciados. Há 

neles expressões de inquietações e afirmações, o que leva a análise a estabelecer tais 

diferenças, mostrando modos distintos de leitura do mundo. Algumas elaborações que se 

destacaram: 

 

Aluno 8: Porque alimentam os nossos conhecimentos e vendo a literatura de  

maneira mais interessante. 

Aluno 9: Porque mostra um pouco da história do Brasil e a nossa cultura. 

Aluno 10: É como o livro tivesse contando a história pra mim. 

Aluno 15: Mostra nossa cultura e a realidade de vida de cada ser humano. 

 

As questões levantadas nos levam a expor algumas considerações em torno das 

relações entre mídia e cultura, pois consideramos pertinentes e esclarecedoras. Essas 

elaborações nos levaram a assumir uma posição crítica em relação às ideias anteriormente 

expostas, nas quais os alunos demonstram uma maior deficiência cultural. Nesse aspecto, é 
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interessante explicar que o nível de escolaridade é igual, porém, as respostas apresentam 

conteúdos diversos. Atribuímos essa constatação, à questão cultural, por entendermos que, 

embora as definições de cultura sejam numerosas, há consenso sobre o fato de que a 

cultura é apreendida e permite a adaptação humana ao seu ambiente natural. Uma definição 

breve e útil é: “cultura é parte do ambiente que é feita pelo homem” (SANTAELLA 2003, 

P. 30). Nisso está implícito que a vida humana é vivida em um complexo duplo: o natural e 

seu ambiente social. Nela estão incluídos todos os elementos do legado humano que foi 

adquirido através de seu grupo pela aprendizagem consciente, ou em um nível diferente, 

por processos de condicionamentos, técnicas de várias espécies, sociais ou institucionais, 

crenças e modos padronizados de condutas. 

A cultura, ou civilização, entendida no sentido etnográfico amplo, é um conjunto 

complexo que engloba os conhecimentos, as crenças, a arte, a moral, os costumes, e todas 

as aptidões que o homem adquire como membro de uma sociedade. Formada por modelos, 

formas de expressão e ação, é de ordem simbólica, constituindo a camada 

macrossociológica de toda a ação social, cujas manifestações só terão sentido em um 

quadro de comunicação. Assim sendo, a linguagem, situada no cerne da função simbólica, 

estruturará o sistema cultural, ditando as interações entre as diversas estruturas que, 

apreendidas e partilhadas por determinado grupo social, lhe conferirão especificidade. 

Estamos vivendo, hoje, uma verdadeira revolução cultural, visto que, cada vez 

mais, se tornam fundamentais aquelas atividades relacionadas à expressão ou à 

comunicação de sentidos, à produção de significados. A isso está relacionada, também, a 

expansão, quase ilimitada, dos meios tecnológicos de produção, circulação e de troca 

cultural. Hoje se torna difícil e complicado separar, por exemplo, o que seria material, 

daquilo que seria, propriamente, cultural. Em meio a essa realidade, situa-se o adolescente, 

criado e alfabetizado pela TV, que encontra uma série de dificuldades em sua 

aprendizagem, porque a educação ainda não conseguiu estabelecer um trabalho amplo e 

diversificado sobre as múltiplas relações entre mídia, cultura e sociedade no espaço 

escolar. 

 

2.9.4. Minissérie Favorita 

 

Associada a essa questão está a escolha da minissérie mais assistida pelos alunos. 

Dentre as 13 citadas, destacam-se “A Casa das Sete Mulheres” (2003), “A Muralha” 
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(2000) e “Hoje é dia de Maria” (2005), todas realizadas pela Rede Globo de Televisão. Das 

três, “A Casa das Sete Mulheres” – veiculada de 7 de janeiro a 8 de abril de 2003, de Maria 

Adelaide Amaral e Walter Negrão, com 52 capítulos, baseada no romance homônimo de 

Letícia Wierchowski, sob direção de Jaime Monjardim – obteve oito votos, seguida de “A 

Muralha”, com cinco, e, “Hoje é dia de Maria” com quatro.  

 Esses números nos chamaram a atenção pelo fato de apenas quatro sujeitos 

destacarem a microssérie Hoje é dia de Maria como a menos assistida entre os 

pesquisados. Esse resultado é compreensível, porque os sujeitos indagados sobre a obra 

televisiva revelaram que, por ocasião da primeira leitura, não haviam entendido o enredo e 

consideraram a obra como sendo de difícil compreensão. Tal fato deve-se, possivelmente, 

ao caráter inovador da obra.  

A escolha da minissérie “A casa das sete mulheres” nos mostra certa contradição 

em relação à postura assumida em outras respostas comentadas anteriormente. 

Especificamente, podemos dizer que essa produção retrata a história da Revolução 

Farroupilha – considerado o mais longo conflito civil do continente americano – sob o 

ponto de vista dessas mulheres, com idades e temperamentos diferentes, que enfrentam 

toda a sorte de privações, dificuldades, tentativas de invasão e saque, sem jamais abrir mão 

dos seus sonhos, paixões e projetos de vida. O interesse demonstrado por essa minissérie 

mostra que os alunos adotaram um posicionamento mais cuidadoso, com uma visão mais 

primorosa, visto que essa produção apresenta uma narrativa densa, demonstrando que é 

possível uma relação integrada entre história e literatura. 

A história, real, e a literatura, ficcional, trabalhadas em “A casa das sete mulheres”, 

propõe, tanto a análise da mulher-observadora, coadjuvante, como da mulher-participante, 

envolvida nas situações e nas decisões, pessoais e sociais, derivadas da Revolução 

Farroupilha. A minissérie analisa a representação da identidade feminina como prática 

subversiva ao discurso patriarcal dominante. Como podemos ver, a narrativa manifesta 

certa complexidade, exigindo uma percepção mais apurada de seu leitor. 

O que conseguimos verificar através do questionário, é que os alunos, em sua 

maioria, entenderam o texto televisual, apesar de seu grau de complexidade. De certa 

maneira, intrigamo-nos um pouco com essa constatação. Afinal, em que se basearam os 

sujeitos para tal afirmativa? Resta-nos pensar que tenha sido através das experiências 

adquiridas anteriormente, o que lhes possibilitou um conhecimento prévio acerca dos 
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vários tipos de programas televisivos e o reconhecimento do gênero ficcional e o formato 

minissérie. 

A prova disso é a resposta afirmativa dada por 14 dos 17 alunos consultados através 

do questionário, de que não sentiam nenhuma dificuldade em entender as minisséries 

brasileiras. 

A prova disso são as respostas afirmativas dadas por nove dos 17 participantes 

consultados. Apenas os alunos 7, 13 e 16 argumentaram: ”às vezes sim e às vezes não”. O 

sujeito 12 respondeu “sim”, porém, compara com as minisséries de outros países, 

reafirmando que nunca deixou de entender, o que de certa forma, deixa margem para 

dúvidas. Por sua vez, o sujeito 14 foi o único que considerou difícil, ressaltando, contudo, 

que as do tipo “teatrais”, como Capitu, sem explicitar o que entende por esse formato de 

minisséries.  

Talvez essa afirmativa tenha como base o esquema estrutural do formato 

minissérie, que, como outros, origina-se de um roteiro, história contada em imagens, 

sempre constituída de início, meio e fim, ainda que nem sempre nessa ordem. Essa 

estrutura linear que é a forma de qualquer roteiro serve para sustentar os elementos do 

enredo no lugar. Para entender melhor a dinâmica da estrutura, é importante começar com 

a própria palavra. A origem de estrutura, structura, significa “construir” ou “organizar e 

agrupar elementos diferentes”. Mas, existe uma definição de Field (1995) que é o 

“relacionamento entre as partes e o todo”. Se compreendermos que uma história é um todo, 

e as partes que a compõem – a ação, personagens, cenas, sequência, atos, incidentes, 

episódios, música, etc. – são o que a formam, ela é um todo. É bom lembrar que essa 

estrutura se repete na maioria das edições do programa. 

Dito isso, podemos dizer que o espectador, ao reconhecer a estrutura dramática, 

constituída de tempo, espaço e ação que compõem os produtos ficcionais na TV, 

especificamente, a minissérie, não deve encontrar dificuldades no seu entendimento. Todos 

os bons roteiros correspondem a um paradigma, que é uma forma, o que contém algo; é 

estrutura, é configuração. E, dentro dessa conformação, pode-se ter qualquer variação de 

estilo, material, mas a forma permanece. Isso é o que mantém a história coesa, assim como 

quem utiliza os componentes estruturais é que determina a forma. Compreendemos, 

portanto, que é, a partir daí, que teremos clareza do que são os formatos de programas em 

TV, ademais, o formato equivale a uma estrutura a ser seguida pelo programa e pode ser 

adaptado às mais diferentes culturas. 
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Quando nos referimos ao formato, estamos admitindo a ideia de um conjunto de 

diversos elementos, informações e características sobre os quais o programa se baseia e se 

operacionaliza. Em outras palavras, é a estrutura que descreve e possibilita, não só a 

efetiva realização do programa, como também a sua adaptação. Por sua própria essência, 

os formatos não possuem uma definição conclusiva e ostentam um universo de elementos 

que podem variar de um programa para outro. O que podemos acrescentar, é que existe um 

relativo consenso de que o formato situa-se entre a ideia e o programa propriamente dito. 

A caracterização de um formato de programa passa pela questão da enunciação. A 

reiteração de determinados procedimentos enunciativos é um dos fatores que leva ao 

reconhecimento de estruturas formais específicas de um tipo de programa, do mesmo 

modo que o deslocamento dos procedimentos enunciativos recorrentes leva ao efeito de 

sentido de inovação no formato. Assim, sua caracterização está ligada, antes de tudo, à 

questão da competência discursiva do enunciador. 

No caso específico da minissérie, seus formatos se caracterizam por serem histórias 

fechadas, fragmentadas em episódios, cuja duração pode variar, e resguardam a 

característica da continuidade e a não multiplicidade de tramas, que são determinantes nas 

telenovelas. As minisséries são quase sempre baseadas em temas da história e do cotidiano 

nacional, com textos originais ou adaptações literárias. Esse formato caracteriza-se pelo 

esmero na produção e na realização. A sua exibição, em geral, acontece após as 22 horas, o 

que pressupõe um público alvo mais seletivo do que o da telenovela. Só vai ao ar quando 

está inteiramente concluída e é mais autoral. 

Embora a microssérie seja o formato ficcional da TV de maior destaque no 

panorama descrito pelos alunos, o horário de veiculação foi considerado por 14 sujeitos 

como sendo “muito tarde”, se tornando difícil de acompanhar. Em conformidade com o 

questionário, 15 alunos responderam que assistem às minisséries e apenas os educandos 1 e 

7 não dispõem de tempo para tal. Confrontando, portanto, esses resultados, vemos que há 

certa incongruência quanto à questão do horário, pois, se a grande maioria prefere esse 

formato e assiste, o que os levou a considerar ruim a hora estabelecida para sua 

veiculação?  A nosso ver, essa decisão deve-se ao fato de que a grande maioria dos alunos 

trabalha durante o dia e estuda à noite, o que se torna cansativo e exaustivo. Há, contudo, 

um entendimento de que os atores sociais logo cedo são obrigados a enfrentar o mercado 

de trabalho, com vistas à sua própria manutenção. 
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Dadas as questões colocadas neste trabalho, faremos uma breve reflexão sobre a 

problemática que aflige a maioria dos jovens estudantes: a inserção no mundo do trabalho. 

Os jovens iniciam sua vida laboral precocemente, e conseguir um emprego está mais 

ligado à necessidade da remuneração do que, necessariamente, encontrar um emprego que 

corresponda às suas expectativas. É uma questão de ordem social, de níveis de renda 

familiar que devem ser examinados com muita atenção pelas instâncias governamentais. 

Sabemos, contudo, que nos tempos atuais, o trabalho opera como status do homem 

contemporâneo. É dessa compreensão que surge a necessidade de entendermos o aluno que 

atribui um valor negativo à veiculação de um dado programa de TV, mesmo que o 

entretenimento esteja incluído no tempo dedicado ao seu lazer. 

O ingresso precoce no mercado de trabalho acaba afetando em vários sentidos a 

vida dos jovens estudantes. No campo da educação, a repetência e o abandono escolar, e no 

trabalho, o mercado informal, a baixa remuneração, participam de um conjunto de 

obstáculos que dificultam o futuro dessas pessoas. São essas dificuldades que levaram os 

alunos à constatação de que, apesar de optarem pela minissérie, o horário destinado à sua 

propagação se torna proibitivo. O efeito desses problemas acaba provocando uma espécie 

de desânimo causado pelo excessivo dia de trabalho, mesmo que a assistência do produto 

televisivo faça parte de seu tempo livre. 

Entretanto, percebemos que o tempo livre dos alunos é quase totalmente preenchido 

pela televisão, pois o acesso a esse meio é fácil. Dessa forma, nenhum dos alunos 

considerou ver TV como uma atividade ruim ou negativa, entretanto, conhecem seus 

efeitos. A maioria costuma assistir em conjunto com a família, como forma de lazer, 

tornando-se um momento em que descansam de um dia inteiro de trabalho, ao mesmo 

tempo em que se divertem. Muitos chegam a lembrar que o velho hábito da conversação na 

calçada de casa, as histórias de príncipes e fadas foram substituídas pelas modernas 

histórias contadas pela televisão. 

As discussões sobre suas escolhas nos desafiaram a (re)descobrir os fundamentos 

da recepção e seus efeitos, porque as respostas, direta ou indiretamente, atribuíram como 

principal sentido da televisão, a “informação e o divertimento”, como pode ser observado 

nos relatos através do questionário. Essa descoberta gerou uma expectativa sobre o modo 

como os alunos fariam a leitura de um texto televisivo de ficção e o sentido a ser atribuído, 

considerando a concepção formulada sobre o meio. Ficamos especialmente curiosos por 
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saber em que se basearam para tal compreensão, o que gerou uma expectativa quanto à 

leitura do texto televisual de ficção a ser desenvolvido com esse grupo. 

Porém, nas experiências de leitura, os sujeitos vão se diferenciando uns dos outros e 

diferenciando-se com os outros, desenvolvendo modos particulares de construir suas 

interpretações. Em alguns momentos da leitura, as opiniões sobre o texto se aproximam, 

mas nem por isso os leitores deixam de demonstrar alegria pelas descobertas realizadas. A 

cada sessão, a percepção se amplia e a recepção estética se efetiva de maneira 

enriquecedora. As discussões tomam uma nova dimensão, atingindo um nível de 

criticidade ausente das falas nos primeiros encontros. Essa prática vem mostrar que, à 

medida que os conteúdos introdutórios são expostos e discutidos, os alunos tornavam-se 

mais estimulados cognitivamente, demonstrando melhor apreensão dos temas estudados. 

A mesma situação se dava com a recepção do texto, quando a percepção ocorria 

pela experiência direta, diante das imagens, em condições propícias. Os alunos buscavam 

na leitura o entendimento da mensagem, travavam um diálogo com a TV, tentando 

desvendar as estratégias utilizadas na produção daquele texto que representava a realidade 

nordestina conhecida por todos, porém, reconstruída ao formato de uma mistura de 

imagens e sons, com uma constituição que carrega as formas expressivas da atualidade. 

No caso específico da recepção, de uma ligeira aproximação, passou-se à tendência 

de integrar texto e leitor, em uma troca de mensagens que possibilitava o entendimento da 

narrativa em estudo. Mas, é um equívoco imaginar que isso ocorreu de forma exatamente 

igual para todos. Há diferenças na percepção dos indivíduos, as quais revelam 

especificidade da natureza psicológica de cada um. As diferenças culturais e sociais 

também delineiam padrões de percepções coletivos, definindo como devem entender o 

mundo, compreenderem o que se passa à sua volta. 

Durante a leitura de Hoje é dia de Maria, no espaço da sala de aula, o 

posicionamento do grupo era rotineiro. Cada um ocupava seu lugar nas poltronas, de modo 

que os corpos ficavam mais relaxados, facilitando a mudança de atitudes com respeito às 

diferentes cenas: caretas e braços na face em momentos de perigo, suspense e mistério; 

risos, exclamações, quando os vilões eram castigados; tristeza e dor quando acontecia algo 

de ruim com a protagonista. A atenção era significativa e as emoções fluíam. O grupo 

torcia pelos heróis e evitava as ações dos malvados, envolvia-se fortemente com o 

desenvolvimento da trama. 
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O momento da recepção permitia-nos observar a competência de alguns, que 

comparavam atuações, imagens e situações, com outras minisséries. Assim como 

comparavam as situações vivenciadas por determinados atores com sua experiência de 

vida. A vida da menina Maria era admirada pelo grupo, por ser forte corajosa e justa. A 

partir daí passa a existir uma interação cada vez maior com o texto, demonstração que é 

dada através dos comentários sobre o texto, ricos de significação. A partir daí passa a 

existir uma interação cada vez maior com o texto, demonstração que é dada através dos 

comentários sobre o texto, ricos em significação. 
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CAPÍTULO 3 - MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA NA LEITURA DE HOJE É DIA DE 

MARIA 

 

 

3.1. Conceito de Mediação Pedagógica 

 

 

 Tem se falado muito em mediação pedagógica, no entanto, na maioria das 

abordagens, não se define o que ela vem a ser, cabendo aqui algumas considerações quanto 

ao termo. Segundo o Dicionário Interativo de Educação Brasileira (2005, p.98), é a 

expressão que se refere, em geral, ao “relacionamento professor-aluno na busca da 

aprendizagem, como processo de construção do conhecimento”. 

 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”. 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. Para Belloni (2001, p. 63), mediatizar significa “codificar as mensagens 

pedagógicas, traduzindo-as sobre diversas formas, dependendo do suporte técnico 

escolhido”. 

A mediação pedagógica se refere, em geral, ao relacionamento do professor-aluno 

na busca da aprendizagem como processo de construção do conhecimento, a partir da 

reflexão crítica das experiências e do processo de trabalho. O princípio da mediação 

ampara-se nas teorias integracionistas, em que todo processo de 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 distinguir o modelo pedagógico, cujo sentido é educar, do modelo cujo 

propósito é ensinar. O primeiro é voltado para a formação integral do aluno, criatividade, 

expressividade e 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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  Percebemos, portanto, que mediar não significa, tão somente, efetuar uma 

passagem, mas, intervir no outro polo, transformando-o. Se mediar é intervir, quais seriam 

as características da mediação pedagógica? 

Em Masetto (2000, p. 146) encontramos indicativos importantes 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 estabelecer 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 

Por tudo isso, podemos dizer que, à medida que o ensino é considerado como um 

processo de mediação, que é feito de relações e que, portanto, ensinar é essencialmente 

trabalhar para estabelecer uma relação de um tipo muito particular, “a relação 

pedagógica”, que guia uma pessoa na aquisição de novas capacidades. Essa relação 

pedagógica, segundo Saint-Ong (1999, p.212), constitui-se de três outras bem distintas, 

mas que se mantêm em interação: 

- A relação didática, que se estabelece entre o professor 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. 
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 - A relação de estudo, que coloca o aluno diante dos conhecimentos a aprender, 

pois é ele quem deve apropriar-se dos conteúdos e a relação de mediação, que deve 

assegurar a qualidade do encaminhamento do aluno em busca do saber.  

 - A relação de mediação, que deverá assegurar a qualidade do encaminhamento do 

aluno em busca do saber. Enfatiza, ainda, o autor, que as atividades do professor na 

mediação visam os processos intelectuais de pensamento e raciocínio, que dividimos em 

duas categorias: operações lógicas – expõe, define, explica, compara, associa, justifica –, 

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 à 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 caminhos que 

precisam percorrer para favorecer a apropriação dos conteúdos. Dessa forma, o 

planejamento pedagógico não deve se limitar à organização dos conteúdos e dos recursos, 

mas à organização do tempo e do espaço em sala de aula. 

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 

pressuposto 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. 
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A base teórica dessa nova concepção encontra-se na abordagem histórico-cultural 

defendida por Vygotsky (1998) e Wallon (1979), que destacaram o papel das interações 

sociais no desenvolvimento humano e defenderam a relação entre o ambiente social e os 

processos afetivos e cognitivos, além de afirmarem que ambos se inter-relacionam e se 

influenciam mutuamente. 

A afetividade é território das emoções e dos sentimentos, a aprendizagem é 

território do conhecimento, da descoberta e da atividade, que se organizam em fenômenos 

complexos e multideterminados, definidos por processos individuais internos que se 

desenvolvem através do convívio humano. Isso significa que, ao abordar esse aspecto, 

estamos enveredando por um caminho intrigante que envolve processos psicológicos 

difíceis de serem percebidos e desvendados. 

Para Wallon (1979), a afetividade é determinante, tanto na construção da pessoa 

quanto na construção do conhecimento. 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 (1993) também discute a relação afeto e cognição 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 a psicologia de um modo geral, gerando a cisão entre os dois campos 

que perdura até hoje: afeto e cognição. O autor procurou elaborar uma nova perspectiva 

que tratasse de outro modo as relações entre corpo/mente e entre afeto e cognição. 

Diferentemente da abordagem dualista, Vygotsky propôs uma solução que apontava 

para a necessidade de reunir os diferentes aspectos com o objetivo de compreender o ser 

psicológico completo. O autor alerta que reconhecer a íntima relação entre o pensamento e 
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a dimensão afetiva é uma condição necessária. Desse modo, o autor considera que as 

dimensões do afeto e cognição estão, desde cedo, íntima e dialeticamente relacionadas. 

Entendemos que é possível admitir que a afetividade se expressa através de várias 

dimensões do trabalho pedagógico e que, portanto, está presente nas principais decisões 

tomadas pelo professor, marcando intensamente a qualidade dos vínculos estabelecidos 

entre os sujeitos e o objeto de conhecimento. 

Ao abordarem o tema da afetividade, percebemos que Wallon (1979) e Vygotsky 

(1998) apresentam pontos comuns. Ambos apontam o caráter social da afetividade, que se 

desenvolve a partir das emoções, na perspectiva orgânica, e vai ganhando complexidade, 

passando a atuar no universo simbólico. Dessa maneira vão se constituindo os fenômenos 

afetivos. Partimos desses pressupostos, para pensar as implicações da mediação 

empreendidas na aprendizagem da leitura, pois é nesse processo de interação social que se 

constitui a subjetividade, no qual, o sujeito, através de mediações intersubjetivas, se 

apropria da cultura de forma qualitativamente diferenciada de outros animais, 

transformando o mundo e a si mesmo. 

 

3.2. Contribuição Teórica de Vygotsky e Bakhtin 

 

Para analisar a mediação pedagógica, encontramos nos estudos de Vygotsky (1998) 

e Bakhtin (1981) ideias que contribuem para que possamos pensar essa questão. 

 O foco dos estudos de Vygotsky está na gênese social do desenvolvimento 

humano, que consiste na crença de que o indivíduo constrói seu conhecimento com a 

participação do outro. Esse outro fará o intercâmbio entre esse ser e a cultura existente à 

sua volta.  O autor defende a ideia de que é na interação com o outro que o sujeito constitui 

sua singularidade. 

O autor buscou explicar as funções psicológicas consideradas superiores, ou seja, 

os processos de origem sociocultural, tipicamente humanos do comportamento, como, por 

exemplo, a capacidade humana de planejar e controlar sua ação. Para ele, toda ação 

humana 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 

sociocultural. Daí porque Vygotsky atribui um papel fundamental ao contato interpessoal – 

com o outro – no processo de desenvolvimento humano.  
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Ressalta o autor que o desenvolvimento do psiquismo é característica do homem, 

porque implica a existência de uma natureza social. O homem aprende porque se 

desenvolve na coletividade. Ao nascer, já possui funções psicológicas elementares como os 

reflexos e a atenção involuntária. 

Porém, é em sua interação com o meio cultural que essas funções elementares 

passam por transformações, surgindo os processos psicológicos superiores, exemplificados 

pela memória lógica, atenção voluntária e consciência. Para o autor, são as funções 

psicológicas superiores que irão diferenciá-lo dos outros animais, que são: a capacidade de 

pensar, de planejar suas ações antes de executá-las. 

Essa capacidade do homem de categorizar a sua realidade interfere no 

desenvolvimento dos processos psicológicos superiores tornando-o capaz de refletir sobre 

os objetos, permitindo-lhe abstrair, generalizar e produzir significados nas interações 

estabelecidas com o outro. Sendo assim, Vygotsky nos lembra: 

 
A relação entre o pensamento e a palavra é um processo vivo; o  

pensamento nasce através das palavras. Uma palavra desprovida de 

pensamento é uma coisa morta, e um pensamento não expresso por 

palavras, permanece uma sombra. A relação entre eles não é, entretanto, 

algo já formado e constante; surge ao longo do desenvolvimento e 

também se modifica. (VYGOTSKY, 1989 P.131).  
 

Com isso, podemos notar que os significados não são dados a priori, pois a palavra 

não é única e acabada; na verdade ela se constitui no espaço interlocutivo no qual ocorre a 

mediação do outro, permitindo a apropriação e ressignificação das palavras alheias que 

circulam nesse contexto, provocando o surgimento de novas funções, de forma a 

possibilitar e dirigir sua própria fala e, consequentemente, seu pensamento. 

Os estudos realizados por Bakhtin (1981) permitem o aprofundamento de alguns 

postulados de Vygotsky. Um dos aspectos destacados pelo autor é que a ampliação das 

práticas sociais é fundamental para o desenvolvimento dos indivíduos. São essas práticas 

que permitem que se estabeleçam novas conexões psicológicas superiores. 

Outro ponto a ser enfatizado por Bakhtin (1990) é que a interação verbal se 

constitui como um centro organizador e formador da atividade mental. O autor vê a palavra 

no campo ideológico, em que se estabelecem múltiplos sentidos, de acordo com o contexto 

estabelecido. Por isso, a necessidade de situar de onde se fala, a posição social dos 

interlocutores e o contexto da enunciação. 
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Para ele, quem fala, o faz de algum lugar, e quem ouve, também está inserido em 

determinado contexto. Assim, o processo de produção de sentidos não se dá de forma 

previsível; ele é dinâmico, complexo. Devemos levar em consideração que é no âmbito da 

interação verbal que são confrontados diferentes sentidos que emergem dos enunciados 

produzidos pelos diversos interlocutores. Como ele mesmo analisa: 

 
O sentido da palavra é totalmente determinado pelo seu contexto. De fato 

há tantas significações possíveis, quantos contextos possíveis. No 

entanto, nem por isso, a palavra deixa de ser una. Ela não se desagrega 

em tantas palavras quantos forem os contextos nos quais ela pode se 

inserir. (BAKHTIN, 1990, p.106). 

 

Segundo o autor, a palavra não pertence a um único falante. Com isso, passa a 

discutir a questão da autoria, ressaltando que um autor, ao expressar seu pensamento, não o 

faz sozinho; outros “eus” compartilham essa ideia, daí a incompletude e complexidade da 

linguagem. O valor do enunciado não está em si, vai depender de “como” e “com quem” é 

estabelecido. Na sua concepção, a linguagem é viva, inacabada e ideológica. É na 

multiplicidade de vozes que ecoam na interação dialógica que o sentido dos enunciados se 

estabelecem. Sendo assim, eles serão provisórios, variando de acordo com os interlocutores 

e o contexto da enunciação. 

Na visão de Vygotsky (1998) é através da linguagem que o homem interage com 

outros atores do seu meio. O mesmo acontece com a criança que, em contato com o meio, 

aprende, entre outras coisas, a falar. Ela inicia o desenvolvimento de sua linguagem com 

uma fala socializada, dirigida ao adulto, para somente depois passar para uma fala 

internalizada que, além de ter uma função interpessoal, comunicativa, possui também uma 

função intrapessoal. Os outros sujeitos do meio social exercem um papel fundamental no 

desenvolvimento do indivíduo. Isso confere à linguagem uma importância extraordinária 

no desenvolvimento humano. 

Essa dinâmica proporciona situações de interação, na qual, o homem constroi os 

processos psíquicos superiores responsáveis pela sua ação inteligente no mundo. Assim, 

vemos que a linguagem, como espaço de interação humana, mais do que propiciar um 

efeito comunicativo linear, provoca efeitos de sentidos entre interlocutores, pois que esses 

interlocutores constroem/reconstroem sentidos com suas formações imaginárias, 

conhecimentos linguísticos, textuais e de mundo. 
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Partindo do pressuposto de que a principal função da linguagem é a de intercâmbio 

social, Vygotsky (1998) enfatiza o papel da mediação, da interação com o outro, na 

realização da internalização da atividade. Para ele, é por essa mediação que a criança é 

capaz de transformar uma atividade externa em atividade interna e, portanto, em 

compreensão. 

Dessa forma, para que ocorra a internalização, a reconstrução interna dos processos 

construídos através da interação, é necessário que o processo interpessoal seja 

transformado em intrapessoal, pois, segundo o autor, todas as funções no desenvolvimento 

da criança aparecem em dois planos: primeiro no plano social, interpsíquico, e no plano 

psicológico, intrapsíquico. Contudo, a internalização das atividades, socialmente 

enraizadas e historicamente desenvolvidas, é processual e resultante de uma série de 

eventos ocorridos ao longo do desenvolvimento, constituindo o aspecto característico da 

psicologia humana. 

Uma das grandes contribuições de Vygotsky para a educação está na análise por ele 

esboçada da elaboração conceitual como prática social imersa nos contextos institucionais, 

explicitando o papel da mediação pedagógica e dialógica. Interessante mesmo é que esse 

autor não analisa a escola e o processo de elaboração conceitual que nela se realiza nas 

suas condições reais de produção /transformação, mas, na dinâmica histórica das forças 

sociais. 

Essa análise é possibilitada por Bakhtin (1998) que, da mesma forma que 

Vygotsky, considera que não existe atividade mental sem expressão semiótica Da mesma 

forma, enfatiza que a interação verbal constitui um centro organizador e formador da 

atividade mental. Posiciona-se contrariamente às concepções subjetivistas idealistas, 

afirmando que não é o pensamento que organiza a expressão, mas a expressão que o 

organiza, modelando-o e determinando sua orientação. 

Assim, é impossível conceber a atividade mental desligada das condições reais de 

interlocução, que são determinadas pelo contexto social imediato e mais amplo pelos 

interlocutores. “Os contatos verbais possíveis, as formas e meios de comunicação são 

determinados pelas relações de produção”, evidencia Bakhtin (1998, p. 49). 

Para ampliar a nossa compreensão sobre mediação pedagógica, no processo ensino-

aprendizagem destacamos a distinção que Vygotsky faz entre sentido e significado da 

palavra, pelo que isso traz de contribuição para as relações entre eles em situação de 

ensino: “O sentido de uma palavra é a soma de todos os eventos psicológicos que a palavra 
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desperta em nossa consciência”, (VIGOTSKY, 1993, p. 125), Mais adiante, o mesmo autor 

destaca: “O Significado é apenas uma das zonas do sentido, a mais estável e precisa.” 

(VIGOTSKY, op. cit., p. 126). No discurso interior, o sentido prevalece sobre o 

significado. A linguagem, então, é uma ferramenta da consciência, que tem a função de 

composição, de controle e de planejamento do pensamento e, ao mesmo tempo, tem uma 

função de intercâmbio social.  

Os significados das palavras compõem a consciência individual, mas são, ao 

mesmo tempo, construídos no âmbito interindividual, têm um caráter social. Nesse 

raciocínio, destacam-se as relações de interdependência entre pensamento e fala, fala 

interior e fala exterior, entre sentido e significado, entre homem e mundo. Os sentidos de 

uma palavra não existem em si mesmos, como algo já dado. Eles são elaborados nas 

enunciações concretas, que são a unidade da língua, quer se trate de discurso interior ou 

exterior. As enunciações são sempre parte de um “diálogo ininterrupto”. Os interlocutores 

têm sempre um horizonte social e uma audiência que configuram as trocas verbais, de 

acordo com as diversas esferas da prática social. 

A significação produzida na interação de vozes, presente no contexto da 

interlocução, no fluxo da nossa consciência, é parte nossa e é parte do outro, é o efeito da 

interação entre interlocutores. Vozes que representam perspectivas ideológicas sociais 

definidas.  

Nesse sentido, concordamos com a afirmativa de Bakhtin de que a palavra não 

constitui um coro de harmonia, mas um espaço de discussão, uma arena em miniatura, em 

que se entrecruzam e confrontam-se valores sociais de orientação contraditória. 

Acrescenta, ainda, o autor: “todo discurso é ideológico e polêmico, em todo signo 

ideológico confrontam-se índices de valor contraditórios”. (BAKTHIN, 1986, p. 46). 

Nessa perspectiva, vemos que, enquanto Vygotsky procura traçar as possibilidades de 

elaboração no plano individual, Bakhtin analisa a dinâmica socioideológica. 

Ainda nessa discussão, Vygotsky introduz um de seus mais destacados conceitos, 

que fornece base para a reconstrução do ensino: é a Zona de Desenvolvimento Proximal – 

ZDP, ou seja, “a distância entre o que o sujeito pode fazer sozinho e o que pode alcançar 

mediante a orientação de um adulto ou a cooperação de companheiros mais capazes”. 

(VYGOTSKY, 1998, 37). 

Essa concepção aponta para o caráter interativo e cultural da aprendizagem 

humana, permitindo ver o sujeito da aprendizagem como um ser de desenvolvimento 
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dotado de potencialidade. Além de entender a ZDP com um atributo da pessoa, Vygotsky 

avança nessa perspectiva, permitindo que se entenda esse como um “espaço socialmente 

construído em que se encontram, contrapõem e complementam as subjetividades, a ação 

prática, material de vários sujeitos”. (LABERRERE, 1996 p. 113).  

Assim sendo, podemos dizer que é no espaço ZDP que o conhecimento é 

construído, na “interação, em que a ação do sujeito sobre o objeto é mediada pelo outro 

através da linguagem” (FREITAS, 1996, p. 161).  

Este processo de mediação é considerado por Vygotsky como a modalidade por 

excelência sob a qual acontece a interação na ZDP. Assim a mediação se desenvolve em 

torno da “busca e subsequente apropriação dos modos – estratégias e procedimentos – de 

enfrentar e solucionar o problema” (LABARRERE, 1996, p.7). 

 O esquema geral de ação criado por Vygotsky e seus colaboradores no processo de 

mediação pedagógica consiste em 

 

Ir introduzindo determinada ajuda gradual, com o propósito de 

comprovar o momento na interação, em que o sujeito em 

desenvolvimento se torna sensível a tal ajuda, quer dizer o momento em 

que capta, ou se apropria do procedimento em questão. (LABARRERE, 

1996, p. 9) 
 

Transferindo esse conceito para o processo de ensino e aprendizagem, observamos 

que o seu objetivo é possibilitar que o aluno alcance, através da colaboração, da atividade 

conjunta, um nível intelectual superior, avançando naquilo que sabe fazer sozinho para a 

conquista do que ainda não pode fazer só. Mediante o exposto, é possível ratificar o 

postulado Vygotskiano, de que o ensino é promotor do desenvolvimento, ou seja, o “bom 

aprendizado é somente aquele que se adianta ao desenvolvimento”. (VYGOTSKY, 1998, 

p.117). 

A possibilidade de criar Zonas de Desenvolvimento Proximal no ensino e de, com 

isso, estimular uma série de processos ainda não amadurecidos nos alunos, mune o 

professor de um instrumento significativo na orientação de seu trabalho. Para o autor, o 

aluno é capaz de fazer mais com o auxílio de outras pessoas, professores e colegas, do que 

faria sozinho; sendo assim, o trabalho escolar deve voltar-se especialmente para essa 

“zona” em que se encontram as capacidades e habilidades potenciais, em amadurecimento.  

Contudo, o trabalho docente voltado para a exploração da ZDP e para a construção 

de conhecimentos nela possibilitada deve estar atento para a complexidade desse processo 
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de construção pelo aluno, a complexidade do contexto, que envolvem múltiplas influências 

sociais presentes nas relações do aluno na escola e a complexidade da própria mediação 

escolar e das relações com o outro. 

Essas observações chamam atenção para a complexidade da mediação pedagógica e 

confirmam que é fundamental para a construção do conhecimento, a interação social, a 

referência do outro, por meio do qual podem conhecer diferentes significados dados aos 

objetivos de conhecimento. 

Essa mediação, ressaltando-se o papel da linguagem, é fundamental para o 

desenvolvimento do pensamento, dos processos intelectuais superiores, nos quais se 

encontra a capacidade de formação de conceitos. Segundo Vygotsky, para o conhecimento 

do mundo, os conceitos são imprescindíveis, pois com eles, o sujeito categoriza o real e lhe 

conforma significados. 

Entendemos, portanto, que o desenvolvimento do pensamento conceitual permite 

uma mudança na relação cognitiva do homem com o mundo, é função da escola e contribui 

para a consciência reflexiva do aluno. Os experimentos realizados por Vygotsky e seus 

colaboradores revelaram que a formação de conceitos é um processo criativo e se orienta 

para a solução de problemas. O desenvolvimento dos processos que resultam na formação 

dos conceitos inicia-se na infância, mas as funções intelectuais básicas só ocorrem na 

puberdade. 

O autor ressalta, ainda, que, para entender a formação de conceitos, via 

escolarização, por exemplo, é preciso considerar as especificidades e as relações existentes 

entre conceitos cotidianos e conceitos científicos, porque eles se relacionam e se 

influenciam constantemente. Então, dessa forma, o aprendizado passa a ser uma das 

principais fontes de conceito do indivíduo em idade escolar, sendo também uma poderosa 

força que direciona e determina o destino de todo o seu desenvolvimento mental. 

O processo de formação de conceitos cotidianos é “ascendente”, surgindo 

impregnado de experiência, mas de uma forma ainda não-consciente e ascendendo para um 

conceito conscientemente definido; os conceitos científicos surgem de modo contrário, seu 

movimento é “descendente”, começando com uma definição verbal, com aplicações não 

espontâneas e, posteriormente, podendo adquirir um nível de concretude, impregnando-se 

na experiência. 
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3.3. Mediação na Leitura Literária  

 

A mediação pedagógica nas práticas de incentivo à leitura deve ser entendida não 

como método assistencial e pedagógico de ação, mas como um processo de produção de 

leitores, de transformação de cidadãos em cidadãos leitores. Nesse sentido, ao invés de o 

mediador operar como um intermediário ou como um tradutor junto às pessoas com 

dificuldades de leitura, atua como um formador de leitores. 

Portanto, entendemos a mediação de leitura como um processo, no qual a relação 

entre dois ou mais sujeitos – agente de leitura e leitores – é mediada por um livro, um 

filme, um programa de tevê ou por um conteúdo determinado que os façam dialogar entre 

si. Na leitura, o diálogo do aluno é com o texto. O professor mediador passa a ser uma 

testemunha desse diálogo, sem deixar de ser também leitor, e sua leitura é uma dentre as 

possíveis.  

Desse modo, essa mediação é entendida como uma relação de troca, de aprendizado 

recíproco e de ampliação de uma percepção individual a partir de sua composição com 

outras formas de percepções em relação ao mesmo objeto – um objeto de conhecimento. 

Isso significa que apropriar-se de um conhecimento é o mesmo que se tornar capaz de 

compartilhá-lo. 

As novas exigências impostas pelas mudanças no contexto social estabelecem 

novos modos de conceber e praticar a leitura. Além da decodificação de símbolos, é 

preciso interpretar o que está escrito dentro de um determinado contexto, para usufruir dos 

novos recursos que se apresentam, o que torna ainda mais complexo o ato de ler. Embora 

reconheçamos a importância da prática de leitura em todos os seus aspectos, verificamos 

que, ainda hoje, na escola, o ensino da leitura ocorre de forma descontextualizada, pois o 

modo como vem sendo trabalhada não permite essa prática rotineira através de outras 

linguagens que não a escrita. 

Sabemos que o mundo contemporâneo tem possibilitado ao homem uma variedade 

de textos disponíveis em diferentes suportes que se apresentam como um meio de acesso 

que possibilita a aprendizagem, por retratar a realidade cultural, podendo estar relacionado 

com o aprendizado nas diferentes disciplinas presentes no currículo escolar. Esses textos 

oferecem ao leitor diversas visões de mundo, ampliando, assim, suas experiências. Na 

ausência de uma prática com a leitura de textos dessa natureza, a escola impede que o 
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leitor tenha uma compreensão do mundo em que vive, aprofundando a reflexão sobre a 

realidade em que está inserido.  

Observamos que, se, por um lado, têm-se maiores exigências e necessidades de 

constituição do sujeito leitor para enfrentar os desafios da sociedade contemporânea, por 

outro a escola não vem atendendo a essas necessidades. Nesse sentido, entendemos que a 

instituição escolar deve ter um olhar mais cuidadoso para o contexto em que ocorre o 

processo de leitura. As possibilidades de leituras na sala de aula aqui apresentadas apontam 

para a riqueza que pode emergir desses textos quando colocados em situação de interação. 

Portanto, cabe ao professor ser o articulador, propondo vários modos de leitura, 

estabelecendo inúmeras relações entre texto e contexto do aluno, e entre o texto e outros 

textos. Para tanto, vemos a necessidade de oferecer ao aluno/leitor conhecimento de 

mecanismos discursivos que estão atrelados à linguagem em funcionamento. Assimilando 

esse conhecimento, o aluno poderá ir além, mediante a percepção de que o processo de 

leitura é aberto e inacabado.  

Ademais, precisamos estar atentos para a maneira como a escola vem trabalhando 

com a leitura; devemos ter cuidado com as reflexões que fazemos, pois não se pode culpar 

somente aqueles que, na verdade, são vítimas da ausência de políticas públicas efetivas 

para a área educacional: professores e alunos. 

Percebemos que os trabalhos acadêmicos acabam incorrendo em um erro que 

consideramos significativo: a culpabilização do professor. No nosso entender, as pesquisas 

devem abordar, de modo aprofundado, as condições de formação e de trabalho do 

professor e compreender, de forma mais ampla, as condições de aprendizagem do aluno. 

Desse modo, pode tentar compreender o processo educativo através de um olhar mais 

apurado para o contexto em que ocorre o processo de leitura. 

Observamos que na escola não se leem textos; fazem-se exercícios de interpretação 

e análises. Isso não é mais que simular leitura, e essa simulação ocorre porque a leitura 

deixa de ser uma prática social, envolvendo os interlocutores diretamente no espaço de 

interação, para se tornar um exercício no qual prevalecem somente os sentidos por uma 

única voz, a do autor do texto. Dessa forma, o texto seria uma unidade “complexa de 

significação” e, portanto, os sentidos não estariam garantidos nas palavras do autor e nem 

na interpretação do leitor, mas no espaço discursivo que envolve autor, texto e leitor. 

É com essa compreensão que desenvolvemos nossa experiência de mediação de 

leitura com o texto televisual Hoje é dia de Maria. Vale registrar que a prática da leitura 



 169 

desse texto ajudou significativamente o grupo a desvelar o sentido metafórico da 

linguagem literária, mais especificamente das imagens que compõem esse texto. 

Compartilhar esse percurso com o grupo possibilitou sinaliza para a importância do papel 

do mediador de leitura. Em alguns momentos dessa experiência, fomos tomados pelas 

lembranças pessoais instigadas pelo referido texto, ampliadas por novas questões que 

orientaram a discussão, fazendo o grupo compreender como foram se tornando leitores. 

O processo de mediação de leitura não poderá ocorrer plenamente sem que seja 

considerado o elemento motor responsável pela conexão do texto com o leitor: a voz. No 

ato da leitura, mesmo silenciosa, surge uma fluência, um ritmo, uma melodia, um tom que 

define a musicalidade do texto. Processo semelhante acontece com o texto televisivo; é 

uma experiência musical, uma composição constituída de uma pluralidade de vozes. Existe 

a busca por um andamento, um compasso (lento, moderado e rápido) que define a 

construção de seu discurso. Isso tudo tem a ver com a sonoridade de cada palavra e da 

sucessão delas. 

A voz estabelece o diálogo com o outro, indispensável à reflexão. Leitura é diálogo, 

porque ela é encontro e confronto pessoal. A compreensão que ela opera é 

fundamentalmente dialógica. Na TV, a sincronia entre a imagem e a voz permite ao leitor 

ampliar o prazer da leitura que o texto proporciona; a força dos códigos (verbal e visual) 

articulados, que potencializam o poder da mensagem, lhe permitirá perceber a realidade a 

qual pertence, enfrentando seus próprios dramas, desfrutando da sensação de não se sentir 

só. 

Diante do exposto, percebemos que uma nova cultura para a aprendizagem se torna 

necessária, visto que estamos vivenciando um mundo em que as demandas são outras, as 

quais exibem novas práticas e novos conhecimentos. Diante desse contexto, entendemos a 

importância do trabalho educativo para, com e através das mídias, a partir de uma 

abordagem, crítica, instrumental e expressivo-produtiva. 

A possibilidade de leitura da mídia televisiva permitirá ao sujeito uma educação 

mais cidadã, uma vez que o mundo das novas tecnologias exige de nós conhecimentos para 

relacionar e dar significado às informações que chegam de maneira fragmentada. É 

importante a linguagem audiovisual no contexto escolar, pois ela é sensibilizadora, no 

sentido de propor a ação de vários sentidos do espectador: audição, visão e a percepção 

sensorial, contribuindo para o aprendizado. 
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A mediação pedagógica de leitura da televisão na escola deve ser efetivada 

levando-se em consideração a bagagem que o aluno carrega acerca dessa mídia e suas 

reflexões sobre os diferentes programas veiculados. Atendendo a esses aspectos, o 

professor deverá construir, juntamente com esse aluno, caminhos que levem à 

compreensão dos conteúdos, importante para a ampliação do seu conhecimento de mundo. 

Para isso, consideramos importante que tanto as produções ficcionais como as informativas 

veiculadas na mídia televisiva sejam analisadas nas aulas de Língua Portuguesa/Literatura 

quanto nas outras disciplinas. 

Ao professor cabe, ainda, o papel de incentivador da leitura, que é o primeiro passo 

para a formação dos valores da sociedade, propiciando a compreensão do homem pelo 

homem, o nível cultural, a formação e o exercício da cidadania. Assim, o leitor será um 

cidadão mais crítico, reflexivo e participativo. A leitura crítica desenvolve a capacidade 

intelectual do homem, a linguagem e a personalidade, permitindo ao leitor colocar-se 

criticamente diante dos fatos, interpretando dados da realidade.  

Estamos inseridos em uma sociedade que se caracteriza por ser a sociedade da 

informação, do conhecimento, da comunicação, da interação e do compartilhamento. Desse 

modo, as práticas de leitura na escola devem ser incentivadas e estimuladas, visando à 

formação de um cidadão capaz de ampliar sua visão de mundo. O professor exerce o papel 

de mediador, termo que deriva do latim mediatore, e significa “aquele que medeia ou 

intervém”. 

A aprendizagem significativa pressupõe a dupla mediador-mediado. O mediador é 

alguém que avalia e seleciona estratégias, que organiza, interpreta e elabora as 

experiências. Em um ambiente de reciprocidade, o mediador provoca curiosidade, mostra 

envolvimento e interesse, estimula a significação, a reflexão, promove o compartilhamento 

e o respeito aos diversos pontos de vista, incentiva a mudança e a participação ativa, ou 

seja, proporciona uma atmosfera estimulante e favorável ao desenvolvimento cognitivo. 

Podemos considerar como mediadores de leitura os familiares, professores, bibliotecários, 

editores, críticos literários, redatores. Porém, os mediadores que mais se destacam são os 

professores. 

Vale salientar que ao mediador cabe criar soluções próprias ou adaptar experiências 

alheias, consciente de que o leitor tem uma porta diante de si, em direção à leitura e ao 

conhecimento. Tamanha responsabilidade deve ser interpretada pelos mediadores como um 

desafio constante, pois o papel que desempenham na motivação de leitura poderá interferir 
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com maior ou menor profundidade na formação dos leitores de uma coletividade. 

Esperamos, contudo, que os mediadores de leitura facultem aos leitores uma pluralidade de 

experiências, para que eles percebam a leitura não apenas como aprendizagem escolar, mas 

como elemento de satisfação. 

Nesse contexto, a leitura literária, por ser um ato de comunicação, também exige 

mediação, ou seja, pressupõe um mediador que incentive e oriente a vivência reflexiva do 

texto, de modo que a leitura possa ser concebida como uma experiência. Assim, através da 

mediação da leitura literária, almejamos a formação de sujeitos leitores capazes de, entre 

outras características, buscar textos segundo seu horizonte de expectativas, dialogar com 

novos textos e se posicionar criticamente diante deles. 

A leitura da literatura é, pois, importante porque pode provocar transformações 

pessoais e sociais. Entendemos que a literatura é um conhecimento indispensável aos seres 

humanos por fornecer a possibilidade de vivermos dialeticamente com os problemas, além 

de ordenar nossa mente e sentimentos, nos tornando mais compreensivos e abertos para a 

natureza, a sociedade e o semelhante. 

Outra justificativa que consideramos relevante para a literatura na vida do homem, 

vem do pensador francês Edgar Morin (1995, p. 51), que, ao problematizar a fragmentação 

do saber e a razão acrítica, propõe a literatura como uma forma de informação, 

conhecimento e sabedoria capaz de proporcionar uma visão complexa da condição 

humana, visto que a obra literária encerra um infinito cultural que engloba ciência, história, 

religião, ética. 

Ainda nessa linha de pensamento, de acordo com Zilberman (1998, p. 40), a criação 

artística, além de permitir o discernimento e o posicionamento diante da realidade, visa a 

“uma interpretação da existência que conduz o ser humano a uma compreensão mais ampla 

e eficaz de seu universo, qualquer que seja sua idade ou situação intelectual, emotiva e 

social.”. 

Literatura produz reflexão e, nesse sentido, Manguel (1997, 24-28) argumenta que a 

palavra artística é capaz de promover identificação com os personagens, já que os livros 

são como autobiografias para os leitores. Ler é também antecipar vivências, experimentar 

situações, o que, em muitos casos, abre portas para o amadurecimento e a lucidez. Dessa 

forma, a literatura é extremamente importante para a formação humana em todos os 

períodos da vida, ao incentivar a percepção estética e ética, além de contribuir para a 

emancipação existencial, uma das funções da arte. 
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Diante do exposto, configura-se como uma necessidade da escola promover a 

leitura e valorizar a manifestação literária, uma vez que, historicamente, nas instituições 

educativas, ainda é frágil uma cultura que privilegie a leitura da literatura, e percebemos 

que poucos envidam esforços nesse sentido. 

Entendemos que a presença da literatura em sala de aula e a mediação da leitura 

literária são de suma importância para o aluno, permitindo-lhe adentrar no mundo da 

imaginação e criar espaço para recontar e inventar histórias, atribuindo sentidos e 

significados às experiências vivenciadas em seu cotidiano. A literatura é arte. Arte que se 

utiliza da palavra como meio de expressão para, de algum modo, dar sentido à nossa 

existência. Se deixarmos um espaço para que essa manifestação artística nos conquiste, 

seremos, com certeza, mais plenos de sentidos. 

Como vimos, a leitura da literatura na escola é relevante na formação do aluno. O 

homem precisa, ao longo da sua existência, cultivar e esmerar a sua racionalidade e a sua 

fantasia. E, na incessante busca da sua completude, precisa equilibrar sabiamente as doses 

de realidade e fantasia em sua vida, sem que uma ofusque ou esmaeça a outra. A literatura 

é um artesanato da palavra, tecido na fantasia do escritor e que, via um suporte específico 

(livro, cinema, televisão), interpela a fantasia do leitor para a participativa recriação desse 

tecido. 

A fantasia, por sua vez, é uma capacidade que permite ao homem projetar 

elementos de sua imaginação e, ao mesmo tempo, mostrar-lhe que existem outras formas 

de ser e existir além daquelas que estão aí no mundo administrado, ou seja, a fantasia abre 

ao leitor maneiras alternativas de ver as coisas, formas plurais de perceber a realidade, e 

inusitadas decisões podem ser tomadas. 

Além do cultivo da fantasia e da imaginação, o texto literário, seja direta ou 

indiretamente, expressa sensibilidade, tanto emocional quanto linguística – nesses termos, 

sermos enredados por um texto literário é educar concomitantemente a nossa sensibilidade 

pelas práticas da leitura. 

Contudo, sabemos que a literatura entra na escola pela porta da disciplina “Língua 

Portuguesa” em um percentual irrisório, pois depende da organização curricular. 

Entretanto, algumas pesquisas mostram que essas atividades ficam extremamente 

prejudicadas pela ausência de condições concretas de fruição prazerosa e consequente das 

obras literárias. Além disso, o tempo escolar é todo fragmentado em disciplinas estanques. 

Dentro desse contexto, não sobra muito tempo para a leitura da literatura, o que a torna 
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insuficiente, pois são as matérias que mais diretamente correspondem à lógica da razão 

instrumental que prevalecem. 

Explicita-se a necessidade do ensino da literatura que leve em conta não a 

historiografia, mas, sim, o modelo sociointeracionista, tendo por base a comunicação, 

substituindo o antigo modelo classificatório. E, para a leitura e a formação de leitores, são 

importantes os fundamentos da Estética da Recepção, que inclui o leitor como elemento 

essencial dos estudos literários. 

Assim sendo, acreditamos que o deslocamento da literatura para a área de leitura, 

pensando-se na formação de um aluno leitor, apresenta um aspecto bastante positivo e nos 

remete, ainda que implicitamente, à Estética da Recepção, em cujos pressupostos teóricos 

podemos resgatar a importância da contextualização da obra, de seu autor, o momento 

histórico de sua aparição e o papel do leitor na concretização da obra. 

  

3.4. Uma Experiência de Mediação na Leitura de Hoje é dia de Maria 

 

A relação professor-aluno vem sofrendo, ao longo dos tempos, modificações 

expressivas, seja por motivos internos das instituições escolares, vinculados a um plano 

educacional amplo, seja por motivos externos. Dentre os motivos externos, a mídia é o que 

parece exercer maior influência. Os jovens têm, como uma de suas características atuais, a 

capacidade de produzir formas culturais próprias que estão associadas aos meios de 

comunicação, principalmente, a televisão, que valoriza a linguagem audiovisual. Isso se 

deve ao fato de que esse meio utiliza uma narrativa composta de várias linguagens 

superpostas, que acostuma os jovens a lidar com as informações atraentes, rápidas, 

sintéticas, tornando difícil a capacidade de compreender temas mais abstratos e de menos 

envolvimento sensorial. 

No campo da educação escolar, a influência da mídia televisiva é crescente, os 

alunos consomem as informações cotidianamente e acabam transferindo-as para a escola. 

A TV transmite imagens em tempo real nos mais variados formatos, proporcionando em 

um primeiro instante, um grande leque com opções de programas. Com isso, é preciso 

considerar que a televisão exerce uma função genérica de conhecimento/informação sobre 

a cultura, que pode enriquecer a apreciação e a interpretação do aluno-espectador. 

A televisão ao estabelecer uma ligação aparentemente lógica com as coisas, 

pretende mostrá-las e demonstrá-las, utilizando a imagem como argumento comprobatório, 
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impressionando e convencendo. A TV modela as imagens do mundo ao selecionar e 

organizar símbolos mediadores da realidade, que são por demais amplas e complexas para 

um entendimento direto. O conhecimento, por outro lado, quando aplicado socialmente, 

expande, amplifica e dinamiza a compreensão que temos do real. A grande questão estaria, 

então, em como simplificar e torná-lo complexo ao mesmo tempo. Para isso, a escola deve 

se aproximar de maneira crítica e criativa da linguagem televisiva. 

Será possível ir mais adiante se os professores souberem adaptar as atividades às 

necessidades dos alunos, criando conexões com o cotidiano, com o inesperado, se 

souberem transformar a sala de aula em um espaço de motivação, de estímulo ao 

aprendizado, adotando diferentes opções metodológicas.  

As instituições educacionais, tanto quanto a mídia, narram o mundo, dando-lhe um 

sentido, imputando-lhe uma forma. No entanto, as práticas educativas em relação à mídia, 

estão em desvantagem, porque a TV possui uma audiência cativa, que se liga na tela sem 

que para isso a emissora empreenda grandes esforços. Já as escolas lutam, diariamente, pra 

conservar seus alunos atentos aos desafios que o conhecimento apresenta. 

A presença da imagem na vida das pessoas não representa um fenômeno recente. 

Entretanto, na atualidade, sua proliferação e circulação alcançam níveis consideráveis. 

Assim, os meios de comunicação destacam-se como uma das esferas de maior produção 

imagética, principalmente a televisão. 

Por conseguinte, podemos destacar que outra possibilidade de leitura ocorre diante 

da tela da TV, com a linguagem audiovisual, caracterizada por um conjunto de elementos 

que estimulam a percepção sensorial, as emoções, apresentando-se como forte potencial 

para contribuir no aprendizado. Esse estímulo acontece em função da junção de três 

códigos: o icônico, o linguístico e o sonoro.  

No icônico, o espectador encontra significado através da percepção visual, sendo 

que as imagens podem ou não fazer parte de seu referencial de conhecimento. O linguístico 

é empregado a partir de expressões técnicas ou de palavras que correspondem às imagens 

do código icônico, e o sonoro está relacionado aos sons, músicas e efeitos sonoros 

empregados na produção. 

A TV dispõe de uma forma de representar o mundo, através da qual se fala mais 

que se escreve, se vê mais que se lê, e se sente antes de compreender, porém, poderá 

transformar a escola não em um centro de ensino, mas de aprendizagem. Um centro que 



 175 

objetiva não a mera transmissão de conhecimentos, mas o enriquecimento em experiências 

de todo tipo: sensações, emoções, conhecimentos e atitudes.  

Portanto, é primordial que a escola incorpore no seu cotidiano, as diferentes e novas 

linguagens midiáticas, procurando desvendar seus códigos e utilizar suas possibilidades de 

expressão. Assim sendo, tornam-se necessárias ações de educação para as mídias. Utilizá-

las, compreendê-las e criticá-las é fundamental. 

Diante dessa realidade, o professor é o elemento principal no processo de discutir as 

relações entre escola e mídia, utilizando-se da mídia como ferramenta pedagógica. Fazer 

uso da televisão como instrumento de aprendizagem é utilizá-la não apenas como recurso 

inovador, mas como forma de intervenção na própria sociedade. 

A mediação de leitura da televisão na escola deve ser efetivada levando-se em 

consideração a bagagem que o aluno carrega acerca dessa mídia e suas reflexões sobre os 

diferentes programas veiculados. Atendendo a essas questões, o professor deverá construir, 

juntamente com o educando, os caminhos que o levem à compreensão dos conteúdos, 

importante para a ampliação do seu conhecimento de mundo.  

Em um movimento de interação, visando à aprendizagem, iniciamos nossa 

experiência de mediação de leitura do texto televisivo Hoje é dia de Maria em sala de 

aula, buscando, através do diálogo, sentir o nível de leitura dos educandos. Percebemos 

que a escolaridade, as atividades profissionais de seus familiares e os materiais de leitura 

que dispunham, são fatores que se apresentam como indicadores de uma população de 

baixa renda, retratando a real carência de recursos de leitura. 

A ação mediadora se efetivou na atividade pedagógica, através da realização de oito 

aulas ministradas, visando ao cumprimento do conteúdo programático, organizado em 

roteiros previamente aprovados e entregues à direção da escola. A aula compõe-se de três 

momentos, assim determinados: abordagem de temas específicos sobre televisão, 

denominado de “Temas Introdutórios”, tais como: “Televisão e Literatura”, “O que é 

Imagem?”, “Linguagem Televisiva”, “O que é Narrativa?”, “Elementos da Narrativa”, “A 

Ficção na TV”, “Os Formatos da Ficção na TV”, O que é Leitura?”. 

Podemos dizer, contudo, que essa atividade corresponde à fase de planejamento da 

experiência de leitura. O procedimento de exposição temática foi pensado para avaliar o 

conhecimento dos educandos em relação à especificidade da linguagem a ser analisada. 
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O segundo momento a compor a aula é o da exibição da obra televisual em sala de 

aula. Nessa atividade utilizamos a leitura silenciosa acompanhada de anotações escritas 

que serviram para a elaboração dos questionamentos, reflexões e arguições acerca da obra.  

O terceiro momento destina-se à atividade de Mediação propriamente dita que visa 

auxiliar os estudantes a realizar uma leitura proficiente do texto, pensar a leitura como algo 

além da decodificação, entendê-la como uma prática social. Nesse sentido, enfatizamos a 

importância do ato de mediar, porque torna a história mais interessante para o leitor, 

debatendo, colocando-o na história. O mediador se responsabiliza por fazer a ponte entre 

autor-texto-leitor.  

Entendemos a mediação de leitura como um ato de ler para o outro de forma a 

despertar seu gosto pela narrativa, percebemos que é uma estratégia chave na formação de 

leitores. Para garantir maior sucesso nas iniciativas de mediação de leitura, sugerimos a 

busca de uma “sinergia” entre os saberes dos educandos e da professora, tanto no que diz 

respeito às práticas pedagógicas quanto ao respeito pelo nível de conhecimento dos alunos. 

Pesquisadora e alunos estabeleceram uma comunicação que permitiu a expressão 

das diferentes vozes, buscando compreender o conceito de cultura popular que emergia da 

obra em estudo. O grupo, atento à leitura do texto, vai dando indícios de entendimento da 

existência de estratégias narrativas que o compõe, em um claro desenvolvimento de sua 

percepção e criatividade, ao mesmo tempo em que ampliava seu universo cultural, 

tornando-se mais crítico e reflexivo. 

Os alunos demonstram interesse pelo conteúdo da obra, passam a vê-la de forma 

lúdica, prazerosa, diferente de outras disciplinas estudadas, em que os conteúdos eram 

vistos como obrigação. A proposição dessa atividade assume uma nova conotação em suas 

vidas, outro significado. 

Vimos o jogo de interlocução na classe se transformar em um efetivo palco de 

negociações, marcado pelas trocas e conflitos de opiniões entre os sujeitos que, ao 

contribuírem com a elaboração do conhecimento do outro, reelaboram seu próprio 

conhecimento. A mediação vai possibilitando ao aluno compreender que o processo 

receptivo, através de um programa televisivo, desperta sentidos e, com eles, a curiosidade 

inconsciente de ampliar a instrumentação sensorial. 

Mesmo assim, percebemos, inicialmente, certas dificuldades no desenvolvimento 

da leitura entre os alunos. Um dos fatores que parece ter contribuído para tal situação é a 

prática adotada por alguns professores, que preferem dar ênfase apenas à decodificação, 
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um peso maior ao discurso da autoridade, uma tendência em trazer os conteúdos já 

definidos, não enfatizando os múltiplos sentidos que a leitura pode implicar. Nas falas dos 

alunos, quando questionados sobre o significado da obra, ficava explícita a hesitação em 

expressar suas ideias e, quando faziam, ficavam presos a conceitos pré-concebidos. 

Os alunos aguçam a percepção e concentram-se no texto para extrair as 

intencionalidades, voltam-se para a situação de aprendizagem da compreensão leitora, 

configurando-se uma situação de ir-e-vir para superar os problemas que emergiram no 

percurso da leitura, o que nos faz perceber, com clareza, a importância das intervenções no 

processo de construção do conhecimento desses alunos. 

O andamento da experiência mediadora nos possibilita o esclarecimento de como 

podemos proceder no ato de mediar com vistas a ajudá-los na atividade de leitura. 

Aprendemos, contudo, que a operacionalização de qualquer intervenção desenvolvida 

nesse sentido pressupõe etapas imprescindíveis para o alcance dos resultados esperados:  

1) Formação do professor;  

2) Diagnóstico do grupo; 

3) Mediação na classe. 

O processo de formação do professor não acontece em um momento estanque. Ele 

tem origem na formação inicial. É preciso um curso técnico e/ou de graduação, que forneça 

os elementos necessários para que haja uma preparação desse profissional. O processo de 

formação não deve ser interrompido, ou seja, é imprescindível que se prolongue através de 

estudos de formação continuada. Essa formação é um dos fatores essenciais para a garantia 

na qualidade do ensino. 

A etapa do Diagnóstico de grupo é entendida aqui como sendo o processo através 

do qual conhecemos o estado ou situação em que se encontra alguém, com a finalidade de 

intervir, se necessário. Para que o professor tenha clareza do desenvolvimento do grupo 

quanto ao desempenho de leitura, é importante que, no início de suas atividades docentes, 

ele faça uma avaliação diagnóstica dos alunos, a fim de conhecer suas capacidades. 

Para tanto, aplicamos um questionário com perguntas semiestruturadas, a fim de 

diagnosticar as escolhas dos alunos pela assistência dos programas televisivos, assim como 

o tempo dedicado a essa atividade. Elaboramos questões que apontassem o 

desenvolvimento real do grupo, suas potencialidades e dificuldades, para, a partir dele, 

utilizar uma mediação eficaz, de modo a reverter a situação anteriormente detectada.  
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Para entender sobre mediação na classe, explicamos o sentido do termo concebido 

por Vygotsky (1998), em seus estudos sobre as formas superiores do comportamento 

humano, com a ideia de que, através delas, o indivíduo produz e modifica ativamente o seu 

comportamento. Com uma visão social do homem, o autor aponta a relação com o outro, 

por intermédio da linguagem, como essencial para o desenvolvimento do ser humano.  

O ensino para Vygotsky, não pode ser definido a partir apenas daquilo que a 

criança é capaz de realizar sozinha, mas que a interação com um adulto pode ajudá-la a 

avançar. O aluno é capaz de fazer mais com o auxílio de outras pessoas – professor, 

colegas –, do que faria sozinho; sendo assim, o trabalho escolar, para Vygotsky, deve 

voltar-se especialmente para a zona de desenvolvimento proximal – ZDP – em que se 

encontram as capacidades e habilidades potenciais, em amadurecimento. 

Contudo, devemos estar alertas para o fato de que as interações de parceria e 

cooperação entre alunos e professor podem ser tensas e conflituosas, não podendo ser 

vistas estritamente no sentido de mediação harmoniosa e de caráter pedagógico 

homogêneo. Essa observação chama a atenção para a complexidade da mediação e 

confirma que a interação social é fundamental para a construção do conhecimento, a 

referência do outro, por meio do qual podemos conhecer os diferentes significados. 

Ao final da exibição de cada episódio, procedemos com os questionamentos sobre o 

que haviam apreendido da leitura, no sentido de analisar o nível de compreensão do texto, 

como também para devolver ao grupo um novo elemento, trazido por um dos alunos da 

turma, a fim de que construa sentido. 

Percebemos que essas interações favoreceram em muito a compreensão e a 

construção do significado. A atividade proposta após a leitura era a elaboração de 

perguntas a respeito do texto e, à medida que as interpretações se desenvolviam, a 

mediadora instigava a discussão, formulando sempre outros questionamentos, forçando 

uma reflexão mais profunda que pudesse suscitar novas perguntas, em uma persistente 

busca de manter um diálogo, uma interação que pudesse eliminar as alternativas 

improváveis.  

Cabe ressaltar, ainda, que o papel do professor no processo educativo assume 

essencial importância, na medida em que cria condições necessárias para que a mediação 

pedagógica seja fundamentada em ações ativas, dinâmicas, reconstrutivas, recriadoras, 

abertas a todas as possibilidades, como também humanas, afetivas e motivadoras. 
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Com vistas a facilitar a discussão, adotamos três critérios para facilitar a leitura: 

estrutura da obra, principais ideias e técnicas utilizadas. A mediadora começava sempre 

com questões relacionadas à narrativa do episódio apresentado, formulando indagações 

como as seguintes: 

 

Mediadora: Que leitura faz deste episódio? 

Que cenas destacam? 

Por quê? 

Que modelo de sociedade apresenta a narrativa? 

Que diferenças percebem nesta minissérie? 

Existe relação da obra com a vida de vocês? 

Que acham do cenário da obra? 

Percebem mudança de iluminação? 

Como analisam o desempenho dos personagens? 

O que representa o Asmodeu na história? 

        

Em determinados momentos da mediação, conseguimos verificar que os alunos não 

conseguiam entender de imediato o texto, por isso usavam o recurso do silêncio, forçando 

a mediadora a insistir na questão, formulando a pergunta de maneira diferente, recorrendo 

à linguagem coloquial, utilizando um nível de ajuda que fornece elementos para 

compreender melhor as intencionalidades da obra. 

A solicitação de interpretar um por um dos episódios de forma oral e descritiva 

tinha um objetivo: verificar o grau de compreensão do texto lido e, para isso, é necessário 

utilizar não apenas a capacidade de interpretação das informações trazidas pelo texto, mas, 

sobretudo, a capacidade de síntese que está relacionada a uma operação mental que garante 

a composição das partes em um todo. 

Além disso, sistematizamos alguns níveis de ajuda que aplicamos na mediação, tais 

como: conversa inicial sobre o conteúdo geral abordado em cada episódio, a fim de 

favorecer a ativação do conhecimento prévio; elaboração de previsões sobre o texto que 

significa um olhar mais concentrado, ou seja, direcionando para o que é, de fato, relevante 

no texto; e, perguntas de estímulo com vistas ao alcance de processos ainda não 

amadurecidos de leitura.  
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Utilizamos operações lógicas, ativando os processos mentais dos alunos e 

operações estratégicas, que procuravam influenciar o andamento da aprendizagem, 

guiando as atividades intelectuais. Adotando esses princípios, notamos que a mediação 

assegura a qualidade do encaminhamento do aluno em busca do saber. 

Desse modo, a experiência mediadora vivenciada com alunos do terceiro ano do 

ensino médio nos possibilitou compreender melhor como ocorre o processo de mediação 

pedagógica em sala de aula e proporcionou uma análise mais profunda sobre a nossa 

prática educativa com estudantes de graduação do curso de Comunicação Social da UFRN. 

Possibilitou o entendimento de que o professor precisa demonstrar maior sensibilidade e 

disposição para desenvolver ações que se voltem para diagnosticar as dificuldades 

encontradas pelos alunos nas diferentes leituras realizadas, utilizando metodologias e 

estratégias didático-pedagógicas, a fim de amenizar ou solucionar os entraves.  

Nesse sentido, podemos dizer que, de nossa parte, houve preocupação e cuidado 

para que o aluno desenvolvesse bem a leitura do código visual. Isso se manifestou em 

práticas voltadas, predominantemente, ao ensino da linguagem televisiva e seus elementos 

constitutivos, uma vez que constatamos acentuada falta de conhecimento nesse assunto. 

Verificamos um descompasso entre o discurso e a prática em sala de aula, sinalizando que 

os professores não estão conseguindo romper com uma prática tradicional de ensino da 

disciplina de Língua Portuguesa/Literatura, arraigada, ancorada e engessada em conteúdos 

gramaticais, e colocar como eixo dinamizador a leitura de textos em diferentes linguagens 

e suportes. 

Ainda conseguimos perceber que, na escola pública, a grande maioria dos alunos 

conclui o ensino médio com dificuldades de leitura e compreensão dos textos pela escassez 

de oportunidades que lhes são oferecidas para a comunicação de suas ideias, expressão de 

seus pensamentos, podendo, dessa maneira, elaborar suas análises e construir seus próprios 

conceitos. 

Vimos, também, que a visão da função mediadora do professor adquire nova 

significação. Ao colocar-se como leitor experiente e crítico do texto, sua ação interlocutiva 

pode contribuir significativamente para a melhoria qualitativa da leitura textual em sala de 

aula.  É dentro dessa visão dialógica que reside a fundamentação para que o professor 

possa orientar o aluno a compreender os textos. 

Os dados da pesquisa revelaram que a compreensão textual ocorre satisfatoriamente 

em resposta às intervenções mediadoras do professor, realizadas através do contínuo e 
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persistente trabalho de análise dos textos. Por parte do professor, a utilização da ajuda no 

processo de mediação pode possibilitar a evolução do educando na leitura, a fim de 

alcançar a compreensão. Por parte do aluno, a busca incansável de diferentes formas de se 

expressar, para melhorar sua competência argumentativa e comunicativa. 

Constatamos que a mediação do professor mostrou-se altamente pertinente em 

todas as etapas de leitura da obra televisual Hoje é dia de Maria, mas, singularmente 

importante, evidenciou-se, na etapa da discursividade sobre o texto, quando os alunos em 

função da ação interventiva expressavam suas ideias com mais espontaneidade. Na maioria 

das vezes esperavam que a iniciativa partisse de quem para eles detém o conhecimento de 

questionar sobre o conteúdo exposto, assumindo uma posição de certa dependência do 

dizer do professor. 

Como forma de conduzir o trabalho, o que se propôs, e se fez, foi partir de 

atividades que permitissem, inicialmente, a expressão do aluno, trazendo elementos do seu 

cotidiano e/ou suas formas de elaboração conceitual espontâneas para análise do texto.  

Em outra etapa, apoiando-nos na mensagem do texto, buscamos sistematizá-la pela 

explicitação e problematização, fazendo conexões entre seus fragmentos e o todo social, 

em um procedimento que tentava extrair dos leitores suas potencialidades e habilidades 

crítico-interpretativas. Temos no primeiro momento das atividades, a ênfase nos conceitos 

espontâneos, e, no segundo, a mediação pedagógica intencionalmente organizada, com 

vistas à análise intelectual, ponto central na perspectiva Vygotskyana do desenvolvimento 

conceitual.  

Isso nos revela o quanto a mediação contribuiu para o avanço no processo de 

compreensão da leitura pelos alunos. Do total de alunos, quase 70% afirmaram, na 

avaliação final do texto, que já haviam assistido a minissérie e apenas decodificaram, 

porém, com a ação mediadora, passaram a compreender o texto televisual, o que se 

constitui em um genuíno indicador de que se produziu desenvolvimento no grupo. 

Conseguimos observar alguns tipos de relações que os leitores estabeleceram com 

as imagens. Inicialmente, a relação é Imagem-Mundo (IM), quando o leitor passa a creditar 

que a imagem é, literalmente, uma representação do mundo, servindo para mostrar a 

realidade, e o artista apenas transfere a realidade para a obra. Melhor dizendo, quando o 

leitor não admite a autonomia do artista. 

Outra relação se dá entre Imagem-Artista (IA), em que o leitor pensa que a 

definição do significado da obra depende somente do artista, e tenta decifrar os 
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significados implícitos da obra. Nessa relação, o leitor ainda não tem consciência da 

constituição cultural do artista, valorizando sua expressividade e distinguindo o julgamento 

moral – bom – do estético – belo. Finalmente, a Relação-Leitor (RL), em que o leitor 

adquire consciência da atividade interpretativa, assumindo seu papel ativo na construção 

dos significados da imagem e seu sentido passa a ser buscado na própria subjetividade. 

Percebemos, também, alguns tipos de julgamentos ao longo da leitura estética, tais 

como: o critério da cor dando maior destaque às imagens foi apontado pelos alunos, 

principalmente, nas cenas que representavam o dia ensolarado da representação nordestina. 

Outro aspecto apontado foi o realismo da imagem, a expressividade, a maestria e a 

criatividade do artista. 

No processo de mediação, um instrumento que possibilitou o acompanhamento e 

contribuiu para o processo de ação-reflexão de nossas ações foi o que denominamos de 

diário do professor, que serviu para registrar, sistematizar e analisar as experiências de 

leitura desenvolvida em cada sessão. 

Consideramos importantes esses registros, pois nos possibilitaram uma 

conscientização da evolução ocorrida durante a ação, assim como nos mostraram as 

necessidades postas no processo, que precisavam ser alteradas. 

 O trabalho com o diário do professor auxilia a nos converter em investigadora de 

nossa própria prática pedagógica, oferecendo-nos um desenvolvimento permanente, a 

melhoria da própria ação educativa e um melhor resultado na aprendizagem dos alunos.  O 

fazer pedagógico sendo analisado provoca a busca de estratégias e de enfrentamento do 

próprio modelo didático utilizado. Assim, o diário do professor poderá ter a função de ser 

um instrumento de contribuição para a transformação e a construção de uma nova prática 

pedagógica consciente, dirigida e avaliada. 

Ensinar os alunos a ver televisão com um olhar crítico exige do professor, antes de 

tudo, um conhecimento mais aprofundado desse poderoso meio de comunicação, pois a TV 

cria uma espécie de “mundo paralelo”, que muitos associam, de forma equivocada, à 

realidade. A formação de telespectadores conscientes, capazes de “ler” a televisão sob o 

prisma da ética e da cidadania, torna-se função disso, uma prioridade da qual escola não 

pode abrir mão. O estudo das imagens deve ser levado em conta na formação de leitores, 

uma vez que estamos inseridos em uma sociedade marcada pela iconização da realidade. É 

essencial na escola, pois se tem nela a representação máxima da realidade; é uma nova 

forma de ver, de ler, além de se desenvolver habilidades de compreensão estética. 
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Sabemos, contudo, que, cotidianamente, as imagens ocupam espaços, 

transformando quase tudo em uma grande galeria para o nosso olhar. Diante desse cenário, 

consideramos relevante a escola preparar os alunos para uma ampliação de seu modo de 

ver. Mas, para que isso ocorra, novas compreensões de leitura precisam estar presentes no 

ambiente escolar. Alguém que estimule o pensamento, a autoria, a autonomia e a 

curiosidade; que leve cada educando à sua própria reflexão. Uma postura de professor-

mediador, de pesquisador-provocador, podendo estabelecer momentos de encontro da 

experiência estética com a experiência vivida pelo aluno.  

 

Mediar é, portanto, propiciar espaços de recriação da obra. Para isso é 

preciso acreditar no ser humano, ter confiança de que somente poderá 

render frutos. Implica em acreditar no aprendiz e por isso dar crédito à 

sua voz, desejos e produção, e encontrar brechas de acesso para 

percepção criadora e a imaginação especulante, para ampliar e instigar 

infinitas combinações, como um caleidoscópio. (MARTINS, 2008, p.18). 

 

A mediação entra na escola como um processo diferenciado, a partir do qual o 

professor irá convocar os sentidos dos educandos e, com ele, o perceber, o sentir e o 

pensar, despertados através de algumas ações educativas, como, dialogar, aproximar, abrir, 

encontrar. Como vimos, precisamos de uma educação para o convívio com a imagem. A 

escola precisa elaborar estratégias que possam contribuir para que os jovens desenvolvam a 

competência de interpretar e compreender, de forma crítica, a avalanche de imagens à qual 

estão expostos.  Ao ler imagens de forma crítica, o leitor procura sentidos, coerência, 

organizando e interpretando a expressão imagística, a história por trás do representado. 

Daí, a importância de uma visão educacional que contemple uma noção de 

globalidade de ensino, pois o estudante não só precisa construir conhecimentos, receber 

informações e instruções: ele sente, pensa, quer, age, valoriza. Se o racional é necessário, 

embora contenha em si imobilidades, equilíbrios, precisões, não podemos esquecer o 

sensorial, precisamos entender que ambos formam um conjunto que tem sido esquecido 

pela escola. 
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CAPÍTULO 4 – ANÁLISES DAS SESSÕES DE HOJE É DIA DE MARIA  

 

Neste capítulo procederemos às análises com base na teoria da Estética 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. 

 

4.1. Análise da Sessão 1 

 

Tema: Literatura e Televisão 

Objetivo: Apresentar os conceitos de literatura e televisão, enfatizando as possíveis 

convergências e divergências entre esses domínios. 

Data: 21.10.2009 

 

Ao analisar o material coletado através das videogravações, referente à leitura de 

Hoje é dia de Maria em sala de aula, verificamos 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 mediação que correspondeu aos 

questionamentos e ampliação do horizonte de expectativas dos leitores. Isso significa que 

as reflexões elaboradas no percurso de leitura possibilitaram 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 acontece por meio de um confronto entre o horizonte de expectativas 

determinado pelo autor e o horizonte de expectativas determinado pelo leitor, isto é, entre o 

momento histórico-estético condicionado pela produção e aquele condicionado pela 

recepção. Toda arte é manifestada como atividade produtora, receptiva e comunicativa. 
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A proposta de uma leitura estética aqui desenvolvida procurou, primeiramente, 

propor ao leitor um pacto com o universo ficcional, levando-o a imaginar personagens e 

acontecimentos; 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, buscávamos abrir espaço para a manifestação das opiniões de cada um, houve 

um envolvimento maior com as questões do universo ficcional, as reações ante o objeto 

estético começam 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 tessitura textual, desperta para a leitura das entrelinhas, passa a 

confrontar os conhecimentos e ampliá-los. Surpreendemo-nos com o nível de leitura 

demonstrado pelo grupo, conseguindo desde esse momento elaborar um juízo 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.  E isso se 

tornava visível na leitura de Hoje é dia de Maria, quando podemos perceber o uso das 

referências social, intelectual, 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 imaginário, 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 literatura, uma modalidade narrativa na 
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qual a história tece laços entre personagens, monta espaços e produz tempos através 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. 

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 criticamente, 

revelando que não estavam habituados a defender ideias, a reflexionar a cerca 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 atenção para a estrutura da obra, como estava organizada, suas 

principais ideias. 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 “distância 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 estética que tenta responder as 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. Porém o verdadeiro objeto literário não é o texto objetivo e nem a 

experiência subjetiva, mas a interação entre ambos. 
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4.1.1. Leitura 

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 conversando baixinho, emitindo 

comentários acerca da movimentação 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. 

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 receptiva. 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, onde 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, 



 188 

com uma estrutura montada no duelo entre o bem e o mal, levava-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. 

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. 

Os espectadores mostravam-se 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 do 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 

padronizadas de um conhecimento sustentado por um paradigma técnico. Segundo Iser 

(1979), “todo texto é plurissignificativo, múltiplo, repleto de diferentes culturas” e seu 

sentido é determinado pelo leitor por meio do preenchimento dos espaços vazios presentes 

no texto. Percebemos um comprometimento com a interpretação do texto televisual que 

parecia exigir muito deles. Um olhar atento e investigativo parecia enriquecer a leitura e 

aproximá-los do universo semântico 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, através 
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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. 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 a cultura, transformar conteúdos e 

confrontarem-se com as conquistas humanas essenciais. 

O texto continuou despertando curiosidade, pois comportava 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. 

 No final da sessão de exibição do primeiro episódio, precisamos adotar um 

procedimento não previsto no planejamento 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 de que 

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 continuidade, alegando que o 

professor da outra aula havia solicitado 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 através de 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. 
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Evidenciamos, nesta etapa da análise, o que determinou a dinâmica da mediação: o 

interesse dos participantes do grupo. Estes serão identificados através de nomes fictícios, 

com vistas a preservar suas identidades. 

 

4.1.2. 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 significa ajudar o leitor iniciante a reconhecer as especificidades desse 

texto e a atribuir-lhe sentido. O mediador auxiliava a turma a significar o texto através das 

estratégias composicionais, à luz do conhecimento de cada um. 

Outro princípio para o processo de mediação que consideramos 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 

abarca três atividades primordiais, 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 adquirido 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. 

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 um maior conhecimento do 

mundo e de si próprio. Nesse sentido, podemos 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. 
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 Vejamos, então, alguns comentários dos leitores, em um exercício interpretativo da 

narrativa televisual que articula 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, apesar 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 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 decorrer 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 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... 
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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. 

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 neste 

mundo, as diversas possibilidades do que ela será e poderá fazer neste mundo. De forma 

geral, os comentários do grupo indicam uma percepção 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 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”. 
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Continuamos a observar como os alunos estavam interpretando as cenas. O olhar 

crítico sintonizado com a criação artística cumpria o percurso feito pelo leitor que, ao 

acompanhar atentamente o texto, formava o seu entendimento, reagindo cognitivamente 

aos percursos impostos pelo texto. A cada questão formulada pela mediadora, as respostas 

surgiam 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 flores 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 significações. 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 aos alunos a importância que 

devemos dar à sua compreensão. A imagem mexe com a memória de quem 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. 

 Os espectadores tornam-se cada vez mais atraídos pela história, e percebemos o 

desejo de vencer o grande desafio de leitura de uma história 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... 
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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) 

 

Como podemos ver, aparecem aqui às reações potenciais ao texto, em um confronto 

entre o horizonte de expectativa determinado pelo autor e o horizonte de expectativa 

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 vi, ia fazendo 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) 

 



 195 

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 cultura 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, através dos depoimentos apresentados, que existe uma pequena noção 

da diferença existente entre as culturas em questão e alguns indícios de outra cultura que 

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.  
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Na perspectiva de aprofundar mais as reflexões, a mediadora insiste nessa discussão 

colocando a possível diferença entre o meio rural e urbano, através 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 

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 estodo desses 

temas ainda é muito pouco. Alegam os estudantes 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 Luis 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 
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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: 

 

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 

totalmente essa parte do nordestino que esta ligada a cultura, tudo misturado 

numa coisa só. 

 (Sessão 1, 21.10.09) 

 

Percebemos, através desse fragmento, que os leitores consideram que a forma de 

dizer dos formatos ficcionais, sobretudo das minisséries leva em consideração o 

entretenimento e, por isso, as mensagens apresentadas são apenas interessantes, carregam 

um tom engraçado. A composição estética parece receber maior destaque na construção 

dos significados televisivos. Os leitores reconhecem as estratégias composicionais do 

texto, fazem uma leitura de acordo com seus capitais culturais. Diante disso, deixam 

transparecer nas opiniões emitidas os estereótipos: o sotaque nordestino 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 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 
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da sociedade, ampliando e diversificando as fontes de conhecimento. 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 referências 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 adquirir conhecimento. 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 interrelacionar 

conhecimentos, torna-se indispensável. Cabe aqui 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 conteúdos”, 

demonstrando que há uma intencionalidade na busca de aproximar as pessoas do 

conhecimento, pois sabemos que hoje, dado ao 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 questionando sobre o episódio em análise, formulando uma indagação que exige 

do leitor uma argumentação mais consistente: 

 

Mediadora: O que vocês mudariam no primeiro episódio? 

Ângela: Eu tiraria a madrasta da história. 

Luana: Eu colocaria galinhas de verdade. Porque prá 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 capacidade de (re)criação dos leitores quando inquiridos sobre as 

mudanças que poderiam efetuar na organização textual. Registra-se uma participação 
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efetiva do leitor no processo comunicativo em busca da constituição do sentido, e os 

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 latente 

durante a leitura. 

Aproveitando as opiniões emitidas, provocamos, dessa vez, com uma questão 

relacionada ao cenário. Estaria fugindo muito da realidade e o que isso poderia implicar? 

As respostas negam essa possibilidade, mesmo assim reafirmam a necessidade de proceder 

com algumas modificações, tais como: 

 

Renato: [...] não, não que foge muito da realidade. Só mudaria as casinhas. 

 

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 prá 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 aqui colocadas, devemos 

compreender que toda programação televisiva está inserida na moral do capitalismo, onde 

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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Entretanto, é importante lembrar que, muitas vezes, os valores exibidos pela 

televisão podem ser transformados em valores sociais de felicidade. Então, 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 culturais 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. 

Lançamos uma proposição reflexiva sobre a participação do pássaro que se 

transformava em ser humano, representado pelo ator Rodrigo Santoro, e que, na história, 

surgiu como a grande esperança para a personagem Maria. 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? 

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) 
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Não haviam atribuído sentido à representação do pássaro, 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, professora, 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 que a compreensão na leitura do texto 

televisual se torna um pouco mais difícil, haja vista a falta de domínio da linguagem e a 

falta de experiência na prática de leitura de imagens. Isso será melhor 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 suscitado 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 televisão 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 do texto Hoje é dia de Maria apresentar 

algumas lacunas e hiatos, pontos em que se quebra a conexão entre os signos textuais, em 
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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 que faz diminuir o espaço entre eles. Por causa dessa natureza lacunar do texto, 

o leitor reage não apenas a partir das orientações que essa estrutura lhe dá, 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 satisfatoriamente 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. 

 

4.2. 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 mostraram mais familiarizados com 

a temática, situação que favoreceu a descontração, e a fluidez com que as elaborações se 

articulavam nos causou surpresa e, ao mesmo tempo, entusiasmo para proceder a 

mediação. Havia uma 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, passam 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 preenchimento dos espaços vazios. A 

interação texto-leitor já acontece, por assim dizer, a partir do próprio título. Hoje é dia de 
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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 claro 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 viagem pelas estradas 

sem fim. Assim, toda a ação e o enredo se voltam para um significado maior, o da 

existência e conflito humano sob a perspectiva de uma entidade divina. 

Aproveitamos essa situação para estimular os espectadores a ficarem atentos para 

as mensagens implícitas que vão se revelando aos poucos à medida que saímos da 

superfície e adentramos as camadas de sentidos. Utilizamos essa observação 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 intenção) 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), 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 encontro 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 – 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 se surpreendia com o 
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surgimento de novas situações que lhes apresentava novos dados, convidando-o a inferir 

novos questionamentos, deduções e reformulações – criando, assim, um campo de 

expectativas sobre o desejo de Maria. 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. 

Os espectadores permaneciam atentos, interessados na história que, a cada episódio, 

lhes envolvia e despertava-lhes a curiosidade, afinal era em contexto de pesquisa 

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 19h15min 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 

consideramos 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.”  

As imagens acionam os sentidos e apelam para a concentração e atenção das 

pessoas que diante dela se colocam. A imagem se relaciona ao referente. Como imitadora, 

para alguns, serve de fonte de conhecimento, tem função educadora; para outros, engana, 

desvia-nos da verdade. Instrumento de comunicação, a imagem assemelha-se ou confunde-

se com o que representa.  

Apesar da aridez de alguns conceitos e a falta de conhecimento prévio que os 

leitores alegavam ter em relação aos conceitos, as estratégias de construção do 

conhecimento, utilizadas através da exposição de temas introdutórios, surtiram efeitos 

acima do esperado. Para o grupo, o conteúdo programado foi um misto de novidade, 
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desafio e alegria. O tema imagem atraiu o grupo desde sua apresentação. 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, 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 a importância da leitura de imagem para a compreensão do nosso 

cotidiano e frisamos a relação imagem-leitor, através da qual se adquire a consciência 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. 

Retomamos o conteúdo específico e tratamos 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. 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 

estabelece 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. Para 

entenderem melhor, exemplificamos com a atividade de leitura que estávamos realizando 
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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. Entederam?”. “Ah! Agora sabemos de que se trata” - responderam eles. 

A resposta afirmativa nos permite prosseguir explicando 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 “transparência” 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 teatral, para um determinado público, e que agora 

foi adaptada para a televisão, no formato minissérie. Nem por isso a obra perdeu o seu 

valor, pois, segundo Jauss (1994), “decorre 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, ou melhor, 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) nos mostra que os bens simbólicos produzidos pela 
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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. 

 

4.2.1. Leitura 

 

Dando continuidade à análise da segunda sessão, os leitores voltaram toda a 

atenção para a tela em busca de decifrar 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 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 aos espectadores a importância das 

anotações que iriam facilitar no 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 estruturavam 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 maior complexidade.  

Neste 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 maltrapilho (Rodolfo Vaz) à beira do rio e pergunta se a estrada está perto. A 

personagem cura um ferimento em sua perna e, em troca, 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 
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novas que surgem no decorrer do texto exigem que os leitores refaçam certas expectativas, 

pois acabam frustrando várias hipóteses. 

A situação continua a exigir um exercício de interpretação. 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 multiplicando, 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 apurado no acompanhamento das 

cenas, demonstrando capacidade 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. 

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 através da leitura da imagem, 

momento em que faziam as descobertas e elaborações acerca do conteúdo textual. Essa 

situação permitia uma série de reflexões, um aprofundamento maior 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 

expressos através da mensagem, muito embora esse encontro fosse permeado por um 

conflito permanente com o texto. Esse conflito era representado por uma ânsia incontida de 

compreender, de concordar, de discordar.  
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Por outro lado, os leitores, envolvidos com a qualidade estética da obra, 

demonstravam, através de diferentes expressões, o prazer estético de estarem diante de 

uma tessitura sígnica decorrente do uso da linguagem visual como forma de representação 

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 televisual, 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 

co-autor da obra que apresenta um mundo cheio de vazios. No ato da leitura da imagem, há 

uma 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 através do 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 como alguma 

variedade da experiência pessoal. Acreditamos ser possível a verdade pela arte por 

perceber a capacidade desta em revelar ou esclarecer 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 televisão não se restringe a ser apenas 

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, através 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 apresentados. Com isso, podemos dizer que só 

estamos entendendo essa minissérie, agora, depois das informações 

dadas. (Sessão 2, 28.10.2009). 

 

4.2.2. Mediação 

 

Para a análise do volume das informações coletadas no decorrer da leitura, 

recorremos à mediação, por acreditar que, através desse procedimento, podemos ajudar aos 

educandos a compreender a complexidade do texto. Portanto, consideramos a mediação 

como o “construir pontes” entre o que o receptor sabe e a nova informação a aprender e 

estruturar. Na escola, a mediação efetua-se através do professor, que facilita e promove o 

conhecimento e a aprendizagem do aluno na medida em que constitui para ele apoio, 

orientação e estímulo. Através desse 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 interage, bem como do 

contexto e das práticas culturais do meio em que está inserido e ao qual pertence. 

Através desse processo, podemos ver que a atividade de recepção responde 

satisfatoriamente, estimula a experiência interpretativa, 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 consideram pertinentes à obra. Temos, portanto, indícios favoráveis 

que apontam para uma recepção ativa, em que a interação texto-leitor se dá de modo 

positivo. O sentimento que se propõe despertar é o de ensinar a consumir os produtos 

televisivos e analisá-los criticamente, sem negar seu aspecto de fruição e diversão. Implica 

aceitar o “entreter” como necessidade humana. 

Na leitura desse segundo episódio, observamos um envolvimento dos sujeitos com 

o texto, e novas perspectivas quanto ao entendimento do texto eram demonstradas pelo 
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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. O 

episódio analisado mobiliza o prazer de uma ampliação sensível de horizonte de mundo. 

Observamos 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 

perspectiva de atualização de seu mundo existencial, revelando as suas potencialidades 

concretas. A condição de partícipe desse processo dinâmico de ação leitora é possibilitada 

pelas pistas construídas pelo autor na narrativa.  

Não verificamos, no geral, o aprofundamento nos aspectos políticos e econômicos, 

os quais foram tomados como naturais. 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 àaquelas 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 família, 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, a obra 

causando uma reação sobre o leitor, que reconhece os elementos apresentados. Um leitor 

atento que sintetiza o significado das partes menores para obter o significado do todo. 

A experiência estética de Hoje é dia de Maria faz o leitor despertar para um leque 

de possibilidades de ampliação de seu conhecimento, possibilitado pela leitura das 

narrativas ficcionais televisivas. 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 
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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 determinada em dadas condições de produção. Reconhecem a 

relevância dos conteúdos introdutórios que serviram de facilitadores à interpretação do 

texto em estudo, proporcionando uma recepção mais ativa e reflexiva. 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. Nesse momento, 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 

exercício do olhar receptivo. O ato de olhar, segundo Bosi (2003, p.65), 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 

interpretação 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 aqui 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: 
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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 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. 

Mediadora: Perfeitamente! 

(Sessão 2, 28.10.09) 

 

A imagem trazida por Paula transcendia a dimensão física e denota as dimensões 

moral e social, mais especificamente 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 
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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 através da personagem que passava a viver conforme as 

indicações aqui já apontadas.   

Visualizamos, nessa situação descrita, momentos simultâneos e complementares de 

poiesis, aisthesis, e katharsis.  Conseguimos perceber a natureza libertadora dessa obra 

artística, fundindo dois aspectos importantes: seu papel transgressor e seu papel 

comunicativo. O plano da poiesis é revelado pelo leitor quando se sente co-autor da obra, 

em uma recriação que instaura outra realidade. O leitor se coloca diante do texto e reage 

afirmativamente. 

Na situação aqui circunscrita, temos um leitor 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 as cenas de Hoje é dia de Maria, os leitores percorreram uma escala de 

comportamento que ia da aceitação 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 quanto ao sotaque e na representação através 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. 
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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. 

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 permitem. Tem coisas que deviam ser mostradas 

e não são. 

Mediadora: Vejam bem o que afirmam, vocês são telespectadores assíduos. 

 (Sessão 2, 28.10.09) 

 

Através desses relatos, verificamos um entendimento sobre televisão que expressa 

dúvidas 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 instiga o consumismo, e que a disputa pela venda de seus espaços 

garante sua estabilidade. Propaga, em sua maioria, estímulos que são percebidos de forma 

inconsciente. Sua força maior reside no poder das imagens 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, a qual é avaliada por um 

padrão estético determinado pela sociedade de consumo que é necessário 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.  

Nesse caso, o próprio texto televisual exigia do leitor um grau maior de 

envolvimento quando fazia com ele conseguisse 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 
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acreditar que, se o texto literário está cumprindo seu papel enquanto formador 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 linguagens representa, ao 

mesmo tempo, os personagens e as ações. A imagem, no caso da televisão, se faz 

dominante, e o entendimento do relato desenvolve-se pela leitura icônica. Assim sendo, é 

imprescindível a formação para leitura de imagem. 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 até aqui 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. 

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. Fatos dispersos sucedem-se na tela 

para a maioria da população que se dispõe a assistir as imagens do mundo em que 

vivemos. Aquilo que é apresentado na “telinha” torna-se verdade para aqueles que não 
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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. O leitor dialoga com 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.  

Retomamos as questões para analisar agora os aspectos estruturantes do segundo 

episódio da obra televisual e sugerimos uma reflexão acerca das cenas que mais chamaram 

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 pergunta: 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: 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 exemplo, a arte como 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 
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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 televisual, 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 ficavam 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 entendimento, mas preciso 

explicar mais detalhadamente o processo de produção. 

 (Sessão 2, 28.10.09) 

 

Verificando a existência de dúvidas quanto à produção da cena aqui 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 utiliza 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.  
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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 modernidade 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. 

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 apontava as diferenças daquilo que até então vinha assimilando. Esses 

símbolos fazem um contraponto com o popular, base fundante da estruturação textual, 

reconstruindo o objeto estético. Essa situação configura-se um estranhamento do leitor pela 

inserção desses símbolos que, para ele, teve um efeito de ruptura não só na narrativa como 

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, a qual apresentava uma produção 

singular, madura e elaborada. A riqueza visual empregada tornou mais fácil a compreensão 

da estrutura 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 da 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 observadores 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 marionete 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) 

 

Através dessas questões, intencionamos instigar o observador 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), 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 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 
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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 ação e o enredo se voltam para um significado maior, o da existência e 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 continuidade do primeiro para 

o segundo episódio? 

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) 

 

Aqui percebemos que o espectador apresenta certo domínio quanto à apreciação do 

objeto estético, assimila, 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 satisfatoriamente 

ao aprendizado adquirido. Ao serem questionados quanto à linguagem televisiva e seu 

modo expressivo, respondiam de maneira consistente e segura.  Sempre atento, o leitor 
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percebeu 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. 

 

Valendo-nos dessa impressão, podemos verificar que os elementos da cena 

causaram um despertar no olhar do observador a ponto de fazê-lo processar uma profunda 

transformação, 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 

emocional que possuem. Para que isso ocorra, é essencial que o objeto estético alcance o 

receptor que, estimulado pelo efeito, responde com o julgamento do valor estético da obra. 

Na narrativa, as impressões favoráveis relacionadas aos fragmentos apresentados até aqui 

nos revelam que o fenômeno da recepção superou a curiosidade e o interesse de apenas 

acompanhar a história definiu-se pelo prazer estético, proporcionado pela experiência 

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. 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 
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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, demonstraram-se envolvidos 

pela experiência estética que estavam vivenciando e na qual se estabelece um processo de 

comunicação que culminou em um movimento de katharsis. 

Os espectadores dizem que a obra convida ao obscuro mundo do sentimento, das 

lembranças e das memórias, fazendo-os recorrer ao conhecimento de mundo adquirido 

com as 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. 

Estas 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 aqui 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. 

Vanessa: Lembrei das cantigas de roda, eu adorava brincar com minhas 

amigas”.                                                                            (Sessão 2, 28.10.09) 
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Ao 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 do leitor 

estar presente na sua constituição, co-autor 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 televisão, mais do 

que outros meios, permitem o envolvimento do espectador em decorrência da carga 

acumulativa das sensações que experimenta a cada audiência televisiva.  

 

4.3. 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 

 

Na sessão referente ao terceiro episódio da microssérie, podemos contar com a 

participação dos espectadores que se mostravam ainda mais envolvidos pelo texto, a 

expectativa gerada suscitava maior 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 deixavam 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, Linguagem 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 
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sonora. Seu processo 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). 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 específicas que estruturam as histórias narradas. 

Ressaltamos que a 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. 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 entendimento 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. A descontinuidade 

das mensagens para inserção dos comerciais e a fragmentação das informações em função 

da divisão dos programas em blocos compõem a segunda característica 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, que leva o espectador a reestruturar cognitivamente a mensagem, 

tendo, assim, a noção de completude do sentido encerram 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 elaboração da obra literária 

– uso da imaginação – pelo autor da 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. 
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 A produção significa a infraestrutura básica adequada às gravações das cenas; é a 

captação das imagens e seu registro nas fitas magnéticas. 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. Esclarecemos a importância de cada um e a 

articulação entre eles, necessária para a organização final dos produtos televisivos.  

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. A composição é a seleção dos objetos/pessoas que vão compor o quadro na tela. 

Ângulos se referem ao posicionamento da câmera, o modo como o operador coloca a 

câmera para captar e gravar a imagem. 

A sonorização é a gravação do som direto, mixagem, trilhas, narração e efeitos de 

áudio. A iluminação cria o ambiente que possibilita e realça a profundidade de campo, 

podendo ser natural e artificial, e corresponde à qualidade da imagem, pois proporciona 

sua definição..  

O cenário é a ambientação na qual as ações se realizam. O figurino refere-se ao 

vestuário que irá compor as diferentes ações realizadas pelas personagens, e a maquiagem 

é a caracterização dada às personagens 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 

evidentemente 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. 



 227 

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 possibilidades. 

Estudar a TV, portanto, significar atentar para uma pluralidade 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. 

Convém sublinhar aqui 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 sempre 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. É fundamental mostrar, sintetizar informações, imaginar cenas, figuras, 

movimentos, a sugerir sonoridades e ritmos para a narrativa. Podemos dizer que qualquer 

análise que façamos da TV, qualquer identificação 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 selecionar e 

interpretar essas imagens que nos são apresentadas de diversas formas e em diferentes 

suportes. Considerando que o 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.  
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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 aqui 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 profundamente o assunto, as 

atividades continuaram a se desenvolver. Os leitores envolvidos com as imagens passaram 

à etapa seguinte do trabalho em sala de aula, que é observar, ler, interpretar e redescobrir 

os significados do texto televisivo. 

 

4.3.1. Leitura 

 

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 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. E, então, 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, através de seu horizonte de expectativa, 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 diversidade. 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 
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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 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. 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 demonstrou 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 estabelecia uma relação com o leitor em um educar dos 

sentidos, onde muito além do que é “belo ou não” estava na 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 

além da materialidade do objeto.  

Diante do texto construído sob a égide da imagem bem elaborada, o leitor tentava, 

através da imaginação, descrever o objeto como se o visse pela primeira vez. Buscava na 

imagem a condição de compreender a significação que veiculava, desconhecendo 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 ambiguidade que deve existir a fim de por o código 
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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 fruidor 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 cotidiano não o faz. 

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 seu amigo Zé 

Cangaia. Essa sequência provocou um silêncio profundo, pois a personagem iria enfrentar 

o “coisa ruim”, como era chamado o Asmodeu, através do 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. 

Através da dimensão estética, podemos entrar muito mais profundamente no 

entendimento de nossa cultura e sermos 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, o estabelecimento de uma relação sensível de harmonia com o mundo. 
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Dialogando nessa direção, Rios (2003, p. 97) aponta que a “sensibilidade e a criatividade 

não se restringem ao espaço da arte”. Criar é algo interligado a viver no mundo humano. A 

estética é, na verdade, 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. 

Ainda como provocação aos sentimentos dos espectadores, Hoje é dia de Maria 

desencadeia uma série de comportamentos, 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 é ao que deve visar 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. Através dessa experiência de leitura estética, conseguimos, 

além da participação dos educandos, uma reflexão sobre a produção artística, os processos 

de criação e os estilos e, principalmente, o entendimento sobre a importância do 

conhecimento da arte televisiva na vida das pessoas. 

Durante a leitura das imagens, percebemos que os observadores 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 considerarem a reflexão 

como um método enriquecedor para ampliar seus conhecimentos e perspectivas.  

 

4.3.2. Mediação 

 

Em todo 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 mediador 

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 
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mediação 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 através do dialogar, 

do aproximar, do abrir, do encontrar. Na visão de Martins (2005, p.18), “mediar é, 

portanto, propiciar espaços de recriação da obra.” Isso implica acreditar no aprendiz e, por 

isso, dar crédito à sua voz e encontrar brechas de acesso à percepção criadora e à 

imaginação especulativa para ampliar e instigar infinitas combinações. 

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 interpretação 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 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 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 – personagem 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 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), “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 entendendo-a como um campo de 

estudo transdisciplinar e multirreferencial, que pode tomar seus referentes tanto da arte, 

quanto da história, da sociologia, da psicologia cultural, da antropologia e da filosofia, sem 

fechar-se nestas, 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 
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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 maior 

abrangência dos significados. Leitores conscientes de sua capacidade reflexiva realizaram 

uma leitura que priorizou 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, 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. 25-33), são “descritivo-narrativo, 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 pré-estabelecidos 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 definido 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-

34). 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”. 

O conhecimento dos estágios de compreensão do desenvolvimento 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 possibilitar que os 
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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 com um julgamento. 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. As primeiras perguntas 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 começava a interpretar a imagem. Os mais seguros interpretavam 

concretamente, outros abstratamente e um número bem reduzido confirmavam com uma 

pergunta: “É pra dizer o que a imagem representa?”. E o diálogo prosseguia. 

Os leitores eram desafiados em suas hipóteses, 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 sofisticadas, enquanto outros ratificavam 

firmemente a primeira ideia. É importante que o professor saiba das possibilidades de 

enriquecimento da leitura dos educandos para efetivar seu papel de mediador na sala de 
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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 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 sombra, 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, as inúmeras subjetividades 

envolvidas. Assim, as ideias dos observadores foram organizadas de acordo com a relação 

que mantiveram com o texto. A tarefa do leitor não é somente a do reconhecimento de 

objetos e situações representados. 

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 
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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. 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”. Os depoimentos mostram que os educandos, apesar de não terem 

tanta familiaridade com arte, relacionavam bem, nas suas interpretações, a imagem com o 

mundo nela representado. 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 através 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 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 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 condições 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. 
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Nesse sentido, observamos que o leitor vive, no encontro com 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 simultaneamente 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 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. Os leitores de Hoje é dia de Maria foram desenvolvendo, 

na leitura dos episódios, 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 considera-lo um meio propício ao 

aprofundamento das análises. Buscamos, através 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? 

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.  
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Mediadora: O que vocês percebem com isso tudo? 

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

 (Sessão 3, 04.11.09) 

 

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 

pensamento de Jauss (1994), quando, em suas 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 o divino, do céu e do inferno e tantas outras 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 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, através das impressões reveladas 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 sentido. 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 personagens 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. 
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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 

em que aprendiam a compreender a realidade configurada no texto, semelhante, mas não 

idêntica às situações experimentadas ou reconhecidas pelos leitores. 

Dando sequência ao processo de mediação, seguimos provocando os leitores com 

questões que suscitassem reflexões sobre os processos de ressignificação, 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 pensamento sofisticado. Ao 

explicar que os elementos presentes na imagem se relacionavam com alguma coisa que 

poderia acontecer na realidade, o leitor estava usando a narrativa para interpretá-la. 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 
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imagens a determinados tipos de pessoas, disseram reconhece-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, nas quais 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 expandindo 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. 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 visualidade, pôde 

interpretar, de modo pouco expressivo, alguns aspectos constituintes da obra. O leitor que 
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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, 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 relação interativa com o texto, 

não parece ter tanta familiaridade com o texto visual. Em outras palavras, só conseguiu ver 

o concreto 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, através da ingenuidade do homem interiorano, foi 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, instigando as habilidades e competências para a 

imagem ser interpretada simbolicamente. 

 

Mediadora: Existiu alguma diferença no cenário que poderiam me dizer?  

Luana: Sim. Ângulos diferentes, a câmera mostrando de várias maneiras, 

mostrou eles do lado, de frente, o homezinho 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) 
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Nesse caso, vimos que a expectativa do leitor quanto à representação do mundo 

rural parece não ter sido atendida, e 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 insatisfação no leitor, que foi convidado a reconstruir, 

substituir suas representações projetivas habituais. Segundo Iser (in 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 empregada, por se tratar de um 

texto ficcional, é pseudo-referencial, 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 através do 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 realização, 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 os levem a se emanciparem 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 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 a história de vida da menina Maria e o texto, 

descrevendo a tragédia da personagem, tem um efeito meditativo 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 
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espectador que assistisse as 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 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 expectativa. 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. 

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 significados, 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 operandis 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 
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fios em tessitura. Além disso, há passagens em que o entendimento se dá de forma 

subjetiva e, em outras, de forma objetiva. Com as idas e vindas, com os fatos expostos e 

com o desenvolvimento do discurso o leitor reconhece o objeto estético, vai conseguindo 

estruturar seu entendimento, juntando as informações para elaborar o sentido da obra. 

Iser (in 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 a 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, através 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 

associado 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 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 a cerca 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 
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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 

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 concreto 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? 

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 expressar 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. 
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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 

realidade 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 leitores quanto às ideias 

básicas aqui apresentadas, com 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 ingênua 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 maior 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 franjas do mar”, Maria cruza 
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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. 

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 perverso, 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. 

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. O leitor construiu o caminho a ser seguido 

e descobriu que, para alcançar o prazer estético da obra, seria necessário o conhecimento, 

ou seja, sem vivenciar esteticamente o objeto literário não poderia apreender o significado 

da criação artística. Nesse diálogo, observamos que os leitores demonstraram segurança 

em expressar seus pontos de vista, pois o texto se encontrava dentro dos seus territórios de 

domínios. 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, intensificamos a mediação, com 

vistas a estimular um olhar mais crítico sobre o objeto estético em estudo. 
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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. 

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 imaginação, um exercício tênue de 

visibilidades. Nesse sentido, conseguimos perceber que os sentidos são apreendidos através 

de uma estética que orienta seus leitores nos campos da educação e do conhecimento. 

Paiva, em um exercício de interpretação do texto Hoje é dia de Maria, definiu essa obra 

como sendo “um programa que serve à diversão e ao entretenimento, mas, sobretudo, 

estimula o exercício da experiência lúdica e criativa” (PAIVA, 2007, p. 1). 

A estética dessa obra se fundamenta na inspiração visual através das referências à 

obra de Portinari, que, entre outros aspectos, definiu a atmosfera da Terra de Sol a Pino 

assemelhando-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 cria 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, que afirma: “Cada cena de Hoje é dia de Maria tem a beleza e o lirismo de um 

quadro pintado à tinta”. (Disponível em: <http://hojeediademaria.globo.com/>. Acesso em 

(12/ 3/2010). 
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Com essa composição, a obra, em um jogo de luzes, consegue 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. Estas não apenas fazem parte da cenografia, mas 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 texto literário, não provocou 

tantos questionamentos ao 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 sendo, 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 

pertencente ao âmbito estético na medida em que exige que a 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. 

 

4.4. 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. 
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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 obrigatória, 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, se traduziu em 

dificuldades para a realização das atividades propostas. 

Mantendo a sistemática de trabalho aplicada desde a primeira sessão, começamos 

pela exposição do tema introdutório 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. 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. 

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. O 

fato é que os dramas encenados, que são formas de contar histórias, também têm, em sua 

origem, as mesmas funções sociais, os mesmos interesses de instruir ou aculturar seus 

membros que as histórias. 

Com o desenvolvimento da tecnologia, as histórias encontram outros suportes para 

serem transmitidas. Passam a ser contadas e representadas, emitidas através dos meios de 

comunicação: 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.  
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O romance é a obra em prosa narrativa e de ficção mais extensa, por isso contém 

episódios, possui vários personagens e ações interrelacionadas. Novela é a obra em prosa e 

de ficção menos extensa e caracteriza-se por ser 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 conhecimento 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. Os personagens 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 o leitor detectar o texto como narrativa. 

Os participantes estiveram sempre atentos aos temas abordados, mas como o tempo 

destinado as exposições era muito limitado, apenas quinze minutos, a estratégia utilizada 

era expor o máximo do conteúdo elaborado com vistas a subsidiar a leitura da imagem. 

Isso porque o grupo revelara a falta de conhecimento sobre a linguagem televisiva, muito 

embora tenha expressado, através 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 intervenções sobre a temática apresentada, mas 

nenhuma atitude problematizadora foi esboçada. Havia sempre um silêncio que traduzia a 

compreensão do que havia sido exposto. No decorrer das observações, percebemos que 

esse comportamento apontava 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 experiências e heterogeneidade de sabres dos 

indivíduos que puderam não somente expressá-los, como também contribuir para a 

aprendizagem de todo o grupo. 
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4.4.1. Leitura 

 

Convocados pela estruturação estética da obra, os leitores, 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 significação 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 informações os remetiam a uma necessidade de pausa para analisar as 

possibilidades descritivas.  Mas logo se engajavam em procedimentos que envolviam 

análises de elementos composicionais, buscavam na memória por experiências relevantes e 

estabeleciam relações com situações de seu dia-a-dia.  

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 

leitura 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, através das sessões registradas em vídeo, que 

as imagens puderam: conduzir os processos de representações, seja através de descrições 

ou estabelecendo analogias; 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 mantiveram 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 lhe diz que Maria morreu, fazendo-o 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 infância, transformando-a em uma linda 

jovem (Letícia Sabatella). 

Essa cena é detentora de grande riqueza cênica. O sangue menstrual simboliza a 

passagem de menina a moça à beira do rio, local em que a personagem assiste à aparição 
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de 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 recorrer a conhecimentos 

anteriores para interpretar os acontecimentos. 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 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. Contudo, 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 através 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. 
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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 curiosidade 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 interessou não foi 

trabalhar com a microssérie como informação, mas investir na TV como experiência 

estética. 

Ao ler essas imagens, o grupo implicitamente fazia perguntas, 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. 

Por outro lado, precisamos 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 co-produtor 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, através da imaginação e da cooperação 

interpretativa.  

Demo-nos conta de que a vivência estética, que é o estado da existência humana 

onde a fluidez do fenômeno perceptivo se revela, foi um estímulo para o espectador 

descobrir que é nessa dimensão que se torna clara 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, marcadas pela afetividade, 
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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.     

 

4.4.2. 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 a qual 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. 

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-histórica-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 sociocultural. Através da linguagem, o 
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homem tanto interage com outros atores do seu meio, como também internaliza 

conhecimentos e valores do mundo em que vive. Assim, percebemos que a linguagem, 

enquanto 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 compreensão 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, transformamo-

nos em estimulador do aprender e do buscar mais sobre as imagens em estudo. 

Os atores envolvidos no ato comunicativo (mediação) se empenharam para 

expressar, de forma clara e objetiva, as informações processadas, socializando suas 

opiniões pela via da mediação, estratégia eficiente na construção da dialogicidade para que 

novos significados sejam construídos. 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.  

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 curiosidade; 

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 através de 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, suscitar questionamentos que 

instigassem a crítica e o pensamento sobre a criação artística, promover possíveis diálogos 

que pudessem ser estabelecidos com outras áreas. Nesse processo, assumimos o papel de 

potencializador 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, 
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aproximando realidades mais ou menos afastadas, na certeza de que, quanto mais fossem 

as relações propostas para reflexão, tanto maior era demonstrada a eficácia das vivências 

estéticas produzidas. 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. 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 através das 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. 

Concordamos com a psicologia histórico-cultural, representada principalmente por 

Vygotsky (2007), quando atribui importância ao trabalho educativo para o 

desenvolvimento psíquico do indivíduo e ao destaque da necessidade dessa 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 desenvolve na coletividade. O autor defende a ideia de que é na 

interação com o outro que o sujeito constitui sua singularidade, 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 ampliação dos conceitos e 

significados. 

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 

possibilidades de construção de significado e sentido a partir do texto. 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, 
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permitindo a apropriação e a ressignificação das palavras alheias. Observamos 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 mediação, buscando extrair dos leitores as impressões 

sobre o texto. 

 

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 configuração de uma significação para a realidade do leitor, 

por ele produzida a partir da relação comunicativa texto-leitor. Assim sendo, 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 lugares vazios através do ato 

interpretativo, o leitor passa por um efeito estético em decorrência de sua interação com a 
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obra, transformando o significado (enunciado da estrutura) em significação (o que o leitor 

constrói).  

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 co-autores, conferindo o estado de poiesis. Conforme 

observamos, os relatos apresentados apontam para uma ressignificação da obra, graças à 

existência dos espaços vazios detectados. Ao preenchê-los através da ação interpretativa, 

reconheceram o conteúdo da imagem, descobriram-se sob a ação do efeito estético, 

resultado de sua interação com a obra artística. 

O autor deixa os acontecimentos dessa narrativa em sua não-resolução, para que o 

leitor-implícito, comprometido 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) se apresenta, 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 aos olhos a alegria quando, ao expressar suas 

opiniões, encontravam um sentido para suas interpretações. Notamos que não se tratava 

apenas de um ver (aisthesis) ou de um reconhecimento 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). 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? 
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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) 

 

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 processo 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 descritivas que tenham sido, oportunizaram a etapa de reflexão da realidade e 

ofereceram condições de atribuição de sentidos. Consideramos, portanto, que o aspecto 

mais importante desta experiência, foi o reconhecimento, por um número significativo de 

educandos, de que a mediação abriu novas possibilidades de interpretação, permitiu 

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 comentários, 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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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. 

E prosseguimos 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, através 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 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 apreciações feitas, podemos constatar que o horizonte de 

expectativas não sofreu ruptura. Os educandos conceberam essa sequência conforme seus 

conhecimentos, o que reforça a deia da deficiência 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 aqui apresentados, a condição nesse diálogo 
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enfoca uma relação imagem-leitor, como se os aprendizes não tivessem consciência de que 

seus julgamentos dependiam do conhecimento prévio que possuíam, portanto, dele próprio. 

Ante o objeto estético, realizavam-se, demonstravam interesse, reciprocidade entre 

sujeito e objeto, traduzindo-se 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 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), o prazer estético realiza-se 

sempre “pela relação dialética do prazer de 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 episódio não percebeu 

nada. 

 (Sessão 4, 11.11.09) 

 

Embora estudos revelem que os leitores brasileiros são apressados e afeitos a uma 

leitura panorâmica, o mesmo não aconteceu com os leitores de Hoje é dia de Maria. À 
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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 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 co-autor 

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 ler a obra, então, o leitor se apropriou das imagens 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 representado e com esses objetos se 

identificavam, seja 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 possibilitava 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 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 funções autônomas, ou seja, não se 

subordinaram umas às outras, mas estabeleceram uma relação de sequência. 

Remetendo-nos a Lima (2002), quanto às funções constituintes da experiência 

estética, vejamos 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, se desdobra 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. Ao final de cada sessão de leitura em sala de aula, 
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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.   

A motivação da turma era a base propulsora para a mediação continuar estimulando 

ainda mais a leitura, fazendo o educando sair de sua atitude contemplativa e converter-se 

em co-criador à medida que conclui a concretização de seu significado. 

 

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 esquecer, 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 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 príncipe 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 

envolvimento 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. 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, 

notamos que o espectador manifestou uma sensação de co-autoria com a obra, pela 

atribuição de sentidos, e uma identificação com os personagens, sobretudo Maria quando 



 265 

faziam a relação de sua trajetória e suas vidas. Um exemplo foi o caso da aluna Ângela ao 

assistir, no primeiro episódio, a 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 conteve a emoção e chorou ao mesmo tempo em 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 personagem, 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 através 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 constituição 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. A aprendiza responde de maneira afirmativa a 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, se apressavam em expressar suas opiniões, 

demonstrando mais familiaridade com a leitura estética. 

 

Mediadora: O que vocês perceberam mais no quarto episódio? 

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. 
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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) 

 

Ao que podemos observar nesse diálogo, o leitor pareceu 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 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 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.  

Notamos que o segmento analisado era composto 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, interpretá-lo. Nessa dupla tarefa de imaginar e interpretar, o educando se 

empenha na tarefa de visualizar as possíveis 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. 
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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. 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. 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”.  

Verificamos um conflito de interpretação, perfeitamente compreensível por se tratar 

de um texto em imagens constituídas de polissemia, além do poder que dispõem de 

provocar uma pluralidade de sentidos. 

É importante frisar, nesse momento, o papel que desempenhou a mediação no 

entendimento da organização de sentido realizada pelo leitor e a mudança que provocou. 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. 

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) 
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Através desse 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 

responsáveis 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 expectativas, 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. 

O diálogo acima é um exemplo de que a leitura estética carecia de maior incentivo 

por parte das instituições educativas, a busca dos significados se revestia de maior 

complexidade e 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, representação 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? 
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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. 

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 pensava que do jeito que ela reviveu uma vez, 

poderia reviver outra vez. 

 (Sessão 4,11. 11.09) 

 

Temos aqui 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.  

As imagens 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 aqui 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 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 se manteve em estado de arrebatamento, mesmo assim atento a qualquer 

novidade que, surgida na obra, fazia-o rever o que já conhecia, dando-lhe uma nova 
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organização. E, assim, o espectador construiu progressivamente novos conhecimentos, 

novas formas de pensar e de relacionar as experiências estéticas  

A mediação, conhecida como uma ferramenta facilitadora da aprendizagem, 

continua orientando os debates, incentivando o diálogo e o envolvimento dos educandos 

com a leitura do texto através 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. 

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) 

 

Ao que pudemos observar, os educandos dessa vez fazem uma leitura menos 

realista e mais expressiva, demonstrando, 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 

interpretações dos primeiros episódios.  

Quando Roberto rebate a leitura de Vanessa, afirmando ser a transformação de 

criança em uma linda moça o importante neste 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 incluem aspectos fora-do-texto, pois ler é, 

sobretudo, constituir um sentido. A relação de interação com o texto era visível: os 
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estudantes faziam reconstruções de significados, algumas mais e outras menos adequadas, 

comportaram-se como leitores ativos, acompanham o jogo textual, projetaram-se para 

dentro do texto preenchendo as lacunas deixadas pelo autor com seu conhecimento prévio. 

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 experiência 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 aqui solicitou uma mudança na 

maneira pragmática de se perceber o mundo. Essa experiência se constitui um enclave 

dentro da realidade cotidiana. 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 os aprendizes a maravilhar-se, 

sentir, indagar a existência humana, interpretar diferentes papéis e arriscar hipóteses 

ousadas, construir significados.  

O prazer procede o deleite, pois o prazer estético 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 

em que se projeta nesta. 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. 

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 
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certas fragilidades nas primeiras sessões, conforme pudemos constatar através 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. A apreciação se revestiu de qualidade e critérios 

no que diz respeito aos aspectos de composição estética. Essa mudança foi percebida 

através 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 horizonte 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 aquisição de novos conhecimentos, e pelo 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 de sua capacidade de julgar. 

 

4.5. Análise da Sessão 5  

 

Tema: Elementos da Narrativa 

Objetivo: Estudar os elementos fundamentais que compõem 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 aprendizes concentraram 

seus olhares na tela a fim de assimilarem 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 entusiasmo dos leitores que, ao se expressarem 

sobre o texto, demonstravam o quanto consideravam importante esse tipo de leitura, por se 

tratarem de 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 educação que 

se realiza pela instrução. A influência das imagens da TV não é questionada na escola, no 
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entanto, apesar de não haver proibição, também não existe o interesse de promover a 

apreciação estética através dessas imagens. Estavam todos motivados para liberar suas 

sensibilidades individuais e subjetivas. 

Os momentos iniciais foram determinados por um silêncio que mais parecia revelar 

a curiosidade dos observadores quanto às ações dos personagens que compunham a 

narrativa televisual desse episódio. Através da leitura, poderiam desconstruir 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 artísticas, de refletir sobre 

a arte como objeto de conhecimento, em outras palavras, é a apreciação estética. A 

participação do espectador se realizou pelas capacidades imaginativas e criativas que se 

revelaram de uma riqueza notável. Esse sujeito, como vimos, constrói a co-autoria, 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 adquirido. Adotamos o mesmo procedimento 

das aulas anteriores e, dessa vez, iniciamos 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: 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, em tempos e 

espaços determinados, são os personagens; . 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 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, 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. 

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. São dois os 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 
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possibilita uma ilusão de verdade. São o elemento dinâmico, sequencial da literatura 

narrativa. 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 personagem 

principal e alguma força opositora que pode ser outra personagem, o ambiente ou o 

universo psicológico. 

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 (protagonistas, personagem principal, herói ou heroína da trama) e 

secundários (auxiliar e figurativo). O protagonista é aquele que ganha o primeiro plano na 

narrativa; 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, 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 ao 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 (tempo que transcorre na 

ordem natural dos fatos) e tempo psicológico (tempo que transcorre na ordem determinada 

pelo desejo e imaginação do narrador ou das personagens num enredo não-linear). 

O espaço 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, enfim, nas condições onde vivem; ser a projeção dos conflitos vividos; e 

fornecer índices para o andamento do enredo.  

Como elemento final, o narrador/foco narrativo ou 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 
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onipresente, nem onisciente; em terceira pessoa, é aquele que se posiciona fora dos fatos 

narrados, portanto seu ponto de vista tende 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. 

O foco narrativo ou ponto de vista compreende a relação entre o autor, a história e o 

leitor. É a postura ou 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. O conteúdo apresentado teve como 

finalidade 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 

aparente uma grande expectativa para o início da exibição da microssérie. 

 

5.5.1. Leitura 

 

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, se formavam. A 

tessitura tomava forma na imaginação dos observadores, que permaneciam envoltos pela 

poética do texto que sutilmente 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 desavisados, a encenação almejava totalizar todas as formas de 

manifestação artística, cujo sentido literal era a acumulação: une e mistura cinema, teatro, 

poesia, pintura, circo, literatura, romance, sátira, tragédia, cordel, danças de roda e 
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maracatus. Essa aposta incondicional na experiência estética como forma privilegiada de 

percepção, 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, mostramos 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. Por outro lado, no plano das formas, que no 

conteúdo televisual pode ser representado pelas imagens, cenários, figurino, atores, edição 

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 narrado 

é a imaginação da menina. 

Os espectadores se mantiveram curiosos diante da sucessão de cenas que 

conformavam a estrutura desse episódio, que começou com uma festa na Campina 

comemorando 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 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 pode casar com o príncipe, começram 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 chegaram 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 

personagem 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 vez mais, a empolgação se fazia presente no rosto 

daqueles espectadores, que se sentiam recompensados pelo texto que os fazia 
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compreenderem a história de Maria que, segundo Vanessa, “numa leitura da microssérie 

nada havia entendido.” Essa expressão revelou o prazer que a obra proporcionava e que 

sua ressignificação lhe deu a condição de atribuir-lhe sentido. 

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 identificação com a situação representada. Os 

olhares, cada vez mais, traduziam a apreensão que lhes tomava toda atenção naquele 

episódio. As cenas de descontração se intercalavam, momentos esses que se tornavam 

visíveis pela postura com que se colocavam nas poltronas, relaxados, aguardando a 

sequência de cenas que se sucedia. Foi 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 preparam 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, apreciamos as reflexões, as 

elaborações conceituais e a significação encontradas no ato da leitura, pois que é o leitor o 

responsável pela elaboração do sentido. Após a descrição do ato de leitura, nos interessava 

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. 

 

5.5.2. Mediação 

 

Considerando o caráter mediador como uma das características 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 aquisição do 

conhecimento, porque, assim como o texto escrito, o audiovisual 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, 
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das produções culturais socialmente construídas ao longo da história da humanidade, 

presentes nos signos. 

Luria (1988), com base nos estudos que realiza sobre o processo de simbolização da 

escrita, esclarece que, “em contraste com certo número de outras funções psicológicas, a 

escrita pode ser definida como uma função que se realiza, culturalmente, por mediação” 

(LURIA, 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 precisam ser mediados 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 emitido através das 

imagens. 

Com base nesses pressupostos, a mediação assumiu papel importante nessa leitura. 

Por intermédio do outro (mediador), 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 (professor 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 os estudantes Ângela, Roberto, 

Vanessa, Renato e Maíra, “só contribuíram para ampliar a compreensão da obra, embora 

tenha sido apreciada anteriormente, muitos significados passaram despercebidos”. Nessa 

afirmativa, podemos perceber a importância que assumiu a mediação no modo de 

apropriação da mensagem disseminada pelo texto imagético. 

As interações com os espectadores, durante a mediação, tiveram como propósito 

estimular os espectadores o aprender a VER, a ler as imagens, mediante símbolos que 

povoam o cotidiano das pessoas, principalmente dos jovens. As imagens 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, associar e combinar outras 

imagens, emprestar-lhe palavras para contar o que vemos. Porém, em si mesma, uma 

imagem existe no espaço que ocupa independente do tempo que reservamos para 

contemplá-la. 

As imagens narram diferentes histórias e, 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 
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informação submissa; entre os programas 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 permitiram 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 estratégia 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 assimilados. 

Ao longo de todo processo, interagimos com o grupo, realizando intervenções 

mediadoras que visavam orientar a respeito da estrutura do texto, como, por exemplo, a 

produção das cenas, a estruturação das sequências, a colagem das imagens, dando 

coerência e consistência ao texto. As interações nos permitiram observar a diversidade de 

experiências e a heterogeneidade de saberes contribuindo para a expansão do 

conhecimento prévio e promovendo transformações 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 permanente, ou seja, apresentar 

perguntas orientadoras, orientar o conhecimento quando o aprendiz não consegue 

encaminhá-lo sozinho, desencadear e incentivar reflexões, colocamo-nos como uma ponte 
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não estática entre o aprendiz e sua aprendizagem. Um intermediário que, durante as 

sessões de leitura, promoveu a aproximação entre o educando e o conhecimento, através 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 interlocuções 

sobre suas atividades. Desenvolvemos o exercício vivo das trocas, colocando-nos como 

mediador da prática de leitura da imagem, respeitando o modo como os espectadores se 

apropriaram, elaboraram e re-elaboraram os saberes. 

A experiência nos reafirmou a importância da interação crítica, em sala de aula, na 

construção dos saberes. 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. 

Como forma de ampliar as possibilidades reflexivas, utilizamos 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 e 

favorecendo a internalização dos conteúdos.  

Frente ao desafio da mediação, procedemos com a estratégia 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 encontrar 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. 
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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. 

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) 

 

Através dessa 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, assim, 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, se constituiu 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 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, nos levando ao entendimento do prazer estético que é, 

portanto, alcançado na interpelação da poesis, aisthesis e katharsis. Na reação de prazer 
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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, e 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 daquela. 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 espectador 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 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 privilegiado 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, que permita reconhecer esses elementos, 

processando-os em um imbricamento do cognitivo com o emotivo. Notamos, no trecho 

aqui exposto, uma tensão entre o polo conhecido e o desconhecido, o que tornou o ato de 

ler esse texto mais agradável e efetivo.  

Questionados sobre a leitura desse texto, os educandos Ângela, Renato, Natália e 

Roberto afirmaram que “a leitura proporcionou prazer”. O mediador interroga sobre em 

que se baseavam e eles revelaram “que funciona como um jogo”, o que nos levou a 

entender que o jogo a que se referiam é o jogo entre a linguagem, as ideias e as formas. 

No processo de mediação, despertamos para uma realidade que foi vivenciada no 

ato de leitura desse texto, quando descobrimos que compartilhar um programa ficcional 

televisivo é muito mais do que colocar para a turma a discussão de temáticas pertinentes ao 
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estudo. É uma leitura sobre o mundo dos alunos, seus valores, suas crenças em nome de 

certo conhecimento. É 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 por uma dimensão, a da racionalidade e da cognição 

restrita, mas perceber a dimensão multilateral da condição humana – dimensão esta 

cultural e estética. 

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 sugerindo 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 envolvia 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 aparecimento 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, 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 
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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 co-autor da obra em virtude de 

um estranhamento quando do encontro com a esta. Vanessa, ao ouvir a opinião de um 

colega sobre a possibilidade do pássaro ser a representação do amor, indaga com ar de 

espanto: “Como pode o pássaro ser o amado de Maria”?   Um questionamento que 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 e, 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 adquirido. Não podemos ignorar 

também que 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 motivado 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 estética em uma sintonia com o efeito estético, que é subjetivo e não promove 

conhecimento ou conceito, pois parte da contemplação desinteressada. Melhor dizendo, o 

juízo de gosto não é lógico e, sim, estético. Sem vivenciar esteticamente o objeto literário, 

o leitor não pode apreender o significado de uma criação artística, pois a fruição precisa ser 

antecipada por um componente intelectual. 
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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. 

Antonio: Acho que o fato foi a transformação do pássaro em homem. 

Mediadora: Muito bem! A cena merece destaque.  

 (Sessão 5, 18.11.09) 

 

Aqui, mais uma vez, observamos através da atividade interpretativa as diferentes 

formas imaginativas dos leitores combinadas 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 projetivas 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 conseguinte, servem para orientar 

ou comandar a ação projetiva do leitor. O não reconhecimento textual imediato pelo leitor 

é a primeira passagem para a entrada no jogo da literatura, ou seja, o estranhamento. 

Quando ocorre este 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, revelando 

uma construção ficcional abundante em informações culturais, míticas, folclóricas, 

linguísticas, entre outras.  
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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 subjetiva de cada leitor. A obra aqui 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 adquirida. 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 aqui apresentado é explicado através da proposição do “aspecto 

diacrônico”, explicitada na quinta tese de Jauss (1993, p.94), 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 conhecida dos jovens 

leitores de Hoje é dia de Maria. Isso, porém, nos remete à questão da recepção da obra ao 

longo do tempo e não apenas no 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 questionamentos acerca dos diferentes 

aspectos estéticos que compunham o texto literário televisivo, estimulando a capacidade 

perceptiva dos espectadores. 

 

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. 
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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) 

 

Através 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 acompanharem 

a trajetória dessa menina que andava em busca das franjas do mar, deixavam transparecer 

um envolvimento emocional pressupondo que as ações dramáticas pareciam assumir 

características de identificação. Vivenciavam aqueles momentos, sempre demonstrando um 

sentimento de co-participação na criação artística, o verdadeiro estado de poiesis. 

A experiência estética estava presente possibilitando ao leitor uma nova visão sobre 

seu cotidiano e sua existência, proporcionando-lhe, assim, a capacidade de emancipação 

através do texto, ou seja, de experimentar a aisthesis. Esse processo se reflete na influência 

direta sobre seu comportamento, sua visão e seu entendimento do mundo. 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; 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 confirmado, questionado ou neutralizado pela sequência seguinte. Estivemos 

lendo as imagens, prevendo e recordando, conscientes de outras concretizações possíveis 

do texto. Além do mais, toda essa complicada 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. 
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Diante das atitudes de prazer demonstradas, tudo nos levou a acreditar que o objeto 

estético, nessa sessão, causou no espectador um sentimento forte, fazendo-nos pressupor 

que foram desenvolvidas as três atividades simultâneas e complementares da poiesis, 

aisthesis e katharsis.  

Seguimos adiante com o processo de mediação que nos oferecia a possibilidade de 

testar novas estratégias de leitura, facilitando a aquisição 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 através desse diálogo mostrou que, ao se defrontar com a temática sobre o 

sentimento de amor 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. 
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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 aparecimento desse pássaro que, 

para eles, não poderia representar o amado de uma jovem, mesmo transformando-se 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 de tudo, 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 sendo, 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, 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, nesse sentido, 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 experiência estética levando aos espectadores 

possibilidades que lhes permitam ler o mundo, refletir sobre as mensagens apresentadas 

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. 

 

4.6. 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 
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A sessão de leitura do sexto episódio leva os educandos a permaneceram com 

atenção plena nas 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 nas expressões e olhares. 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 a 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 contemplação 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. 

O receptor traça uma linha congruente, que lhe assegura a descoberta do sentido 

elaborando, através do próprio texto, as variáveis da recepção, 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 demoraram 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 como válidas, o 

que não quer dizer que fossem julgadas como definitivas. A cada resposta, os educandos 

eram convidados a argumentar sobre o que os levaram a interpretar daquela maneira, e, 

assim, fomos estimulando-os a construir o conhecimento estético. As discussões e 

confrontos entre combinações e deduções possibilitaram o desequilíbrio necessário à 

construção de um novo conhecimento. Além disso, os leitores estavam vivenciando uma 

interação favorável a considerar o ponto de vista do outro. 
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Para ser possível desenvolver uma boa leitura estética e atingir um nível 

satisfatório, apresentamos mais um tema introdutório, oferecendo o conteúdo referente às 

singularidades 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; 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 – fingir –, e este verbo 

tinha inicialmente o significado de “tocar com a mão” e estava ligado ao verbo “fazer”. 

Abordamos também os elementos próprios da ficção, mostrando que esta tem 

regras e recortes próprios que a distancia 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 que há um conjunto de estratégias de 

enunciação envolvidas na construção da ficção 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 ajudar na interpretação do texto televisual que analisavam. 

Enfatizamos que a narrativa literária é apresentada como um todo contínuo no livro através 

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 responsáveis 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. 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 
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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 a constituir mais uma 

característica da narrativa ficcional na televisão. Sua presença no cotidiano do espectador 

reforça o sentimento de vínculo com o real, e a telenovela se mostra o gênero mais 

propício a demonstrar essa relação, pois costuma incorporar a suas tramas as datas festivas 

que acontecem no cotidiano. E, por fim, a Inserção de Merchandising Social e Política, que 

está relacionada à inserção de elementos alheios à trama fictícia de base. Essa inserção 

transforma os atores em porta-vozes de problemas nacionais ou em garotos-propaganda de 

mercadorias, 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, significa 

“perecer verdade, ser similar à verdade” (vera, vero é igual a “coisa verdadeira”). 

Verossímil 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 silêncio. A posição assumida parecia atestar que a apreensão 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. 

 

4.6.1. Leitura 

 

A leitura do texto literário Hoje é dia de Maria, no seu sexto episódio, permitiu a 

percepção do mediador sobre como os educando o estavam interpretando; de como 

dominavam as estruturas e o modo como o tema estava sendo internalizado. Outra razão 
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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 redimensionar 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, enquanto 

recebedor, uma postura crítica diante do texto literário, questionando a “realidade” 

apresentada na obra de arte e a sua própria. Procuramos estimular os jovens de forma que, 

a cada episódio, demonstrassem mais interesse. 

Ampliamos ao máximo a participação 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 ao que é “certo ou errado”, na compreensão que por sua vez se limita 

ao nível mais elementar. Procuramos estimulá-los desenvolvendo um trabalho de 

sensibilização estética, tentando resgatar a essência artística do texto literário e 

possibilitando o máximo de fruição e 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-o a 

interagir de forma mais livre, instigante e prazerosa com o texto literário. 

Assim, a motivação para 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), por meio do qual ele 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 caracteriza as pessoas que aprendem e compreendem 

mais facilmente aquilo que podem visualizar; a inteligência auditiva, presente naqueles que 

necessitam ouvir para compreender e memorizar; 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 



 294 

apresentam em cada obra, é importante que, antes de entrar em contato com o texto, seja 

realizado um trabalho de sensibilização do aprendiz. 

Por outro lado, consideramos importante ressaltar que, durante as sessões de leitura 

que desenvolvemos, observamos que os receptores apresentaram formas diferentes de 

contato com a atividade leitora. As primeiras experiências apontaram para fora do 

ambiente escolar, nos contatos que estabeleceram com o mundo letrado. Outras foram 

expostas a uma imagem de leitura necessária e utilitária. Em ambos os casos, vimos que a 

leitura se tornou um fazer dirigido, porquanto ela se define pelo estabelecimento de metas: 

lê-se para responder a perguntas; lê-se para exercícios nas diversas disciplinas. 

Entendemos, portanto, que esses objetivos cerceavam a capacidade do aluno de 

retomar o ato de ler fora do ambiente escolar quando ele voltasse a ser um sujeito em 

outros grupos sociais. Mas não seria a formação do leitor crítico uma das responsabilidades 

da escola? Observando essas representações de leitura, verificamos que, para romper com a 

relação de caráter utilitarista, faz-se necessário um trabalho diferenciado com a leitura, que 

deve passar a ser considerada como um fazer e um saber simultaneamente. Para trabalhar o 

diálogo entre fazer e saber, é preciso adotar duas maneiras de ler. Segundo a pesquisadora 

Gebara (2010), que se baseia na proposta transacional, a primeira é chamada de eferente, 

que leva o leitor para fora do texto, e a segunda é chamada de leitura estética, que leva o 

leitor para os labirintos textuais. 

Ainda segundo a pesquisadora, a diferença básica entre os dois tipos de leitura está 

no modo como o leitor fixa sua atenção. Na leitura eferente, o leitor está interessado no que 

resta da leitura. Na estética, ele focaliza sua atenção naquilo que experimenta no ato de ler. 

Os textos literários são objetos privilegiados da leitura estética, pois romances, novelas, 

minisséries, contos e poemas não têm uma função específica. O que eles propõem é uma 

leitura do mundo feita dentro dos domínios textuais. Assim, o leitor deve observar todos os 

níveis envolvidos no texto.  

A leitura propriamente dita se faz por 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.  
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A vivência estética está influenciada pelo contexto 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. Mas essa experiência estética 

só se torna uma leitura estética quando o sujeito que a vivenciou retorna a si mesmo e se 

pergunta pelos sentidos do que lhe acabou de acontecer. Nesse momento de retorno a si 

mesmo, vai construindo compreensões, traduzindo sua experiência vivida ao nível 

compreensível. 

Procurando dar um passo na direção de 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, através 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”.  

 

4.6.2. Mediação 

 

Localizar as possibilidades de mediação entre o público e um programa de televisão 

é um desafio, pois existe uma multiplicidade de fatores que definem esse diálogo, que é 

visto, cada vez mais, dentro de múltiplas formas e dimensões estéticas. Quando falamos 

em mediação, temos que 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, oferecer a ele a oportunidade de fruir uma 

obra de arte de maneira consciente e autônoma. A mediação aqui ganha contornos 

didáticos. 

Nesse sentido, a mediação objetiva 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 professor o sujeito capaz 



 296 

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 em se relacionar com 

esse saber. Logo nos primeiros contatos, descobrimos que era importante investir no 

despertar desse desejo, que seria a chave da nossa ação educativa a fim de obtermos 

resultados animadores. 

Atentamos que, para o sucesso dessa relação, eram fundamentais o domínio e o 

trato com o objeto do conhecimento. Verificamos que, além da competência técnica, 

deveríamos ser capazes de criar, competente e sensivelmente, as nossas estratégias 

interativas, de modo a permitir que os alunos fossem capazes de não só assimilar 

conhecimentos, mas de produzi-los, integrá-los e extrapolá-los prazerosamente. Sentimos 

que era necessário inserir o saber de natureza sensível e lúdica, tornando prazerosa 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 fundamental para a aprendizagem o espírito crítico, que age como um meio para 

aprender. Para isso, é essencial a ação do professor. 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. 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, enquanto mediador, evidentemente 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 acreditando ser este 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 apareceu 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, eram 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. 

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 expectativas, 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 
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texto, indicando que este causava efeitos satisfatórios a ponto de lhes proporcionar o prazer 

estético. A questão nesse trecho do texto era conseguir 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 espectadores 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 atribuímos à falta de educação estética dos espectadores. Questões conceituais sobre 

estética não são amplamente discutidos na escola, ou as teorias sobre arte não são 

compreendidas como categorias da estética. A estética 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 exatamente isso que os alunos 

não conseguiram apreender, porque careciam de estímulos nesse sentido, no contexto 

escolar. 

Em função dos resultados aqui sistematizados 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, que afirma que “educar 

esteticamente significa criar um conduto permanente e funcionamento constante que 

canalize e desvie para necessidades úteis a pressão interior do subconsciente.” 

(VYGOTSKY, 2001; 345). Em uma compreensão sociohistórica, 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 
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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 experimente, quanto mais aprenda e 

assimile, de quanto mais elementos da realidade disponha em sua experiência é que o 

jovem fará uma leitura estética mais apurada. Por essa razão, continuamos com a 

mediação, na expectativa que possibilitasse ao leitor uma percepção mais consistente desse 

texto. 

 

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) 

 

Conforme o relato acima, os leitores permaneceram demonstrando insegurança 

quando expressaram suas impressões 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 
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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 conseguiam superar o desafio de decifrar o texto, mesmo que, nesse processo, 

existisse a 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 

continuarem 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. A formação do discurso visual dos 

jovens educandos trazia uma verbalização que, de certa maneira, se diferenciava 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; é um processo de 

compreensão, de intelecção de mundo que envolve uma característica essencial e singular 

ao homem: a sua capacidade simbólica e de interação com o outro. Compreendemos, 

então, que ler não é uma tarefa fácil, 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 aqui 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 apresentado 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 cultural, recursos suficientes 

para ampliar seus horizontes a respeito do tema nele estava 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 aquisição de novos conhecimentos, de forma que atribuir sentido 
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aquele texto era uma atividade que lhes proporcionava prazer. Percebemos que os 

educandos não conseguiram 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. 

Ao se depararem com situações novas, como foi o caso aqui 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 estas 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 tornarem-se leitores críticos, e explicar que essa 

formação dependia da interpretação de outros textos, ou seja, de uma constante atividade 

de leitura da imagem. 

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 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. 
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 (Sessão 6, 25.11.09) 

 

Nesse segmento, o leitor apresenta uma percepção clara das imagens, em uma 

demonstração de que as ideias desenvolvidas 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 co-autor 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 consciência, 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. 

O texto não continha o leitor, que se aventurava em descobrir novas combinações 

porque se sentia cada vez mais provado pelas cenas que lhe traziam uma correlação com o 

cotidiano e despertava-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. 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? 
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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 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 através 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. O objeto estético 

abriu-se como possibilidade de agradar os espectadores, afetando-os como experiência 

sensível, aberta e receptiva. 

A apreensão que observamos 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 baseadas no livre jogo, que implicou uma 

associação entre entendimento e imaginação. 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. 

A identificação dos estados estéticos por parte do espectador de uma obra é regida 

pelo conhecimento 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 

em 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 
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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 daí, ela pôde ser 

reconstruída na plenitude de sua realidade sensível. 

Tomando como base as interpretações dos educandos, prosseguimos com os 

questionamentos sobre o episódio aqui analisado. 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. 

 

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) 
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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, através 

das diferentes expressões, uma descontinuidade nas interpretações que, ao invés de 

elucidarem as respostas com convicção, remetiam às interrogações do espectador, 

revelando um movimento que girava em duas posições: ora avançava, ora retrocedia, 

criando ponto 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. Jauss 

utilizou a “lógica da pergunta e resposta como sua principal categoria metodológica, 

devido ao fato desta possibilitar a interpretação textual” (JAUSS, 1944, p.37). Por ocasião 

da reflexão da obra, sentimos que os espectadores responderam negativamente as questões 

formuladas de acordo com sua experiência estética. 

Também vale ressaltar que a situação aqui apresentada pode estar relacionada à 

estrutura narrativa da obra. O elemento temporal da narrativa Hoje é dia de Maria 

apresentava-se de forma objetiva – o tempo presente, caracterizado por marcadores 

cronológicos – e também de forma subjetiva – o tempo psicológico, caracterizado pela 

complexidade subjetiva que se opunha à linearidade cronológica. A interrelação 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 tecer a completude semântica da saga de Maria. 

O deslocamento temporal evidenciado 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. Daí 

entendermos que os educandos sentiram a complexidade estrutural do texto, o que 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. 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. 



 306 

Tudo isto nos convidou a dar continuidade ao processo de mediação, pois que o 

resultado se apresentou cada vez mais satisfatório. A exibição de cada episódio foi 

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) 

 

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 agora 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 estrutura desses níveis de ideias não é determinante e nem linear. Conforme 
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vimos em outros relatos, os educandos interpretaram as imagens de diversas maneiras, 

caracterizando, assim, níveis diferenciados de compreensão. 

Apesar das diferenças, os leitores permaneceram entusiasmados com o objeto 

estético que, em nenhum momento, deixou de provocá-los com seus efeitos estéticos, 

encantando-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 

mostrou ainda fragilizada. Isso se deve à falta de familiaridade com a discussão estética ao 

desconhecimento da arte como 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 humanidade. Enfim, não 

realizava uma leitura mais complexa e sofisticada. 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 ali visivelmente.  

No entanto, os leitores estabeleceram uma relação satisfatória com o texto e isso era 

visível nas expressões que traduziam a satisfação e o prazer catártico diante da obra 

artística. Durante o decorrer do processo de mediação, estiveram sempre motivados para a 

discussão, e, a cada relato, realizavam-se, conferindo o estado de poiesis em que se 

encontravam. Para eles, não importava o nível constatado das ideias, o importante era 

sentirem-se co-autores da obra em função da ressignificação que imprimiam ao texto. Por 

esse motivo, consideramos importante os professores compreenderem como seus 

estudantes pensam sobre arte e ouvirem cuidadosamente o que eles dizem. 

Assim sendo, permanecemos insistindo com o processo de mediação, instrumento 

utilizado durante a leitura do texto literário Hoje é dia de Maria, por estar respondendo as 

nossas expectativas, subsidiando a leitura estética dessa obra.  

 

Mediadora: Vocês acham que a relação amorosa de Maria pelo pássaro é 

Realidade ou sonho? 
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Vanessa: É um sonho.  

Mediadora: o autor trabalha no sentido da imaginação de Maria. 

Mediadora: O que faz o pássaro para revelar seus sofrimentos 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 relacionamento 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. A relação texto-leitor 

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 significados. Profusa porque é 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, através 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 destaque de diversos elementos referentes à obra em um 

exercício de investigação que os levou a atribuição de um sentido. 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 
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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, através da busca de sentidos metafóricos e da valorização da 

expressividade. Observamos a mudança na compreensão acerca do objeto estético e isso é 

o que nos possibilita falar em processo 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. 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. 

 

4.7. 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 compreender 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 conteúdo. 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. 

Notamos, portanto, que essa temática foi a mais envolvente, propiciando uma 

interação maior entre os interlocutores que, com maior fluência, discutiam o assunto, 

apresentavam argumentações mais precisas e enriquecedoras que lhes deram munição e 

fundamento para suas leituras e interpretações. Portanto, contribuíram para o 



 310 

desenvolvimento estético de cada um. Evidenciamos, novamente, diferentes leituras, com a 

consequente formação de sentidos distintos. Outro aspecto que nos chamou atenção com a 

abordagem desse tema, foi a familiaridade que os educandos mostraram quando falavam 

sobre os diferentes formatos ficcionais da televisão. 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 televisão acaba por possibilitar ao 

espectador o reconhecimento das características que evidenciam o formato dos programas 

televisivos em seus aspectos técnicos. Entretanto, essa condição parecia não garantir que, 

para o espectador ler uma imagem, soubesse usar a imaginação e os sentimentos 

corretamente. 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. 

Por outro lado, conseguimos observar que os educandos estiveram receptivos e 

participativos às questões levantadas sobre os formatos televisuais. Descrevendo a 

experiência estética que estavam a vivenciar, demonstravam uma habilidade para reagir 

esteticamente à obra que estava sendo apreciada. Muitas questões ocorriam naturalmente, 

quando pensavam e refletiam a respeito da arte literária televisual. A turma permanecia 

demonstrando interesse em educar-se esteticamente, apurar o gosto, e, para isso, entregava-

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. Através 

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, a qual teve como objetivo propiciar aos alunos a compreensão 

dos diferentes aspectos estruturais de cada formato televisivo. Expor esse tema pressupõe 

auxiliar os leitores a interpretarem o texto, oferecendo estofo para a reflexão sobre a 

organização de cada formato ficcional produzido em contextos culturais diversos. Assim, 

para compreender 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 
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realização. É o esquema que dá conta da estruturação de qualquer programa constituído por 

uma sequência de atos que se organizam a partir de determinados conteúdos. 

Após a explicação do que é o formato, apresentamos os principais tipos de formatos 

na TV, sistematizando e caracterizando 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 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 extensão, que comporta 150 capítulos, podendo serem 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 se definem 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 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 

maiores 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. 
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A Microsserie 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 constitutivos são a heterogeneidade e o dialogismo. 

Durante a explicação sobre os tipos de formatos, os educandos estiveram 

questionando sobre os aspectos diferenciais, 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 microsserie 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 ampliação 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 

sobre um programa televisivo na escola e que, portanto, a apresentação 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. 

 

4.7.1. Leitura 

 

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, se tornavam 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 
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personagens e aguardando o desfecho da história amorosa tecida na trama daquele 

episódio. Envolvidos emocionalmente, torciam pela felicidade 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. 

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 aconteciam 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 expectativa durante a leitura das 

cenas dos personagens principais, Maria e o pássaro, foi a trilha musical, que suscitava dos 

espectadores um envolvimento maior. A trilha musical favorecia a situação de reencontro 

do pai de Maria e sua esposa já falecida. 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, ingenuidade, que somente criaturas 

desprovidas de maldade no coração conseguem vivenciar com tanta intensidade. 

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 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. 
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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 tessitura 

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.  

 

4.7.2. 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 

significado 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. 

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 

professor 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 através 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 
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discutindo a leitura com os educandos. Realizamos não apenas a tarefa de ler para o aluno, 

mas 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, através 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 através da 

condução de um leitor mais experiente, que facilitou a leitura. O mediador teve, então, o 

papel de fornecer, pouco a pouco, pistas em relação ao contexto, alargando o conhecimento 

do aprendiz. Nessa perspectiva, procuramos realizá-la buscando dar maior 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 pergunta, 

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 e a 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. 

No que diz respeito às interpretações, conseguimos em sua maioria, pontos de vista 

razoáveis, ficando clara alguma dificuldade de leitura em relação à compreensão do texto, 

podemos considerar como sendo de nível satisfatório, embora, como podemos ver através 

da pouca clareza, da pouca coerência e da pouca concisão de alguns diálogos.   

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. Através desse embate, foi permitido compreender a intrincada trama 

dos interlocutores que contribuíram para a realização do processo dialógico travado nas e 

pelas relações interpessoais. Através desse processo, estabeleceu-se o jogo dialético entre 

os diferentes modos de perceber e compreender a experiência estética, expressões estas que 

nasceram do entrelaçamento intenso entre o cognitivo e o afetivo e por meio das quais 

significados e sentidos foram coletivamente produzidos. Os educandos se engajaram 

entusiasticamente no processo, entregando-se cada qual a sua experiência de perceber, 

através das imagens, a mensagem contida. Os relatos iam se sucedendo, algumas vezes 

mediados por um colega, e o sentido automaticamente foi se constituindo. 
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Os espectadores, de agora em diante, passaram a expressar o que seus olhares 

conseguiram apreender, portanto, via um olhar histórico e socialmente construído, que 

caracterizava um modo de ver as coisas através 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 através dos 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) 

 

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 opiniões 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 porque não 
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conseguiu fazer uso do mesmo nível de pensamento estético demonstrado pelos outros. 

Sabemos que cada um faz interpretações e julgamentos próprios, porém, atreladas a isso 

estão as experiências de vida e o conhecimento adquirido, 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. 

Sendo assim, o ensino de arte, especificamente de leitura estética, 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 questionar sobre o 

conhecimento sistematizado. As produções televisuais estão carregadas de valores 

culturais, históricos e sociais; assim sendo, precisam ser desveladas no cotidiano escolar 

por meio da leitura, o que tratará, sem dúvida, uma mudança no repertório cultural dos 

leitores. 

Por outro lado, visualizamos nessa relação texto-leitor outro aspecto que 

consideramos relevante: o repertório de ordem social, cultural e histórico de alguns dos 

educandos se mostrou deficiente e, portanto, determinou a interpretação do texto, o que 

não contribuiu para questionar ou modificar suas expectativas. 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 encontramos 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 próprio leitor, que, de acordo 

com seu potencial de sentido, fez a interpretação do texto. Iser (1996) enfatiza a 

complexidade da leitura do texto literário, o qual é composto pelos 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 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; 

ele é estabelecido durante o processo de leitura. Daí porque 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 uma 

interpretação de suas próprias experiências de vida. 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 co-autor do texto. O receptor se nutre 

da capacidade de encontrar na obra a resposta para suas angústias. Jauss (1979) assegurava 

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. 
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Daí, então, podemos dizer que o espectador, ao fazer a leitura dessas cenas, 

mergulhou no mundo da fantasia do próprio 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 confronta-

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 através 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. 

Através dos relatos acima apresentados, observamos que o espectador deixou 

transparecer certo contentamento, certa euforia, um preenchimento com a leitura que 

pareceu satisfazer 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. 

 A experiência estética apontada por Jauss (1979) é visualizada na fala dos leitores 

através da 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 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. O leitor Antonio afirmara: “à medida que prosseguimos com a 

leitura das imagens, desenvolvemos as percepções e ampliamos nossos horizontes 

culturais.”   

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. Esta era buscada pelos receptores que, através 

de suas exposições, tentavam demonstrar, por meio da estrutura e da materialidade do 
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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. 

 

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 aqui mais um diálogo regido pelo prazer estético, que estimulava 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 rompimento de seus 

horizontes de expectativas. O que nos é dado perceber? O leitor se reconheceu no texto e 

demonstrou, através de suas exposições, que o resultado dessa atividade lhe ofereceu 

condições de reelaboração e ressignificação do texto, favorecendo a ampliação de seu 

repertório de atuação e imaginação. 

Verificamos que a leitura do texto seguiu acionando no leitor uma série de 

expectativas que sustentavam o contato entre ambos. Em função disso, conseguimos ver 

que o 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, 
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mergulha no texto para interpretá-lo e tirar dele não somente o que diz e sugere como 

também o não-dito. É o momento do cotejo dialógico ente texto e leitor. Em algum 

momento, esses horizontes – mesmo sendo diferentes – se mesclam. 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 as segunda e terceira etapas 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 referendar 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 co-autor 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.  

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 relaciona-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 

através do 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 através do prazer de si no prazer do outro para liberdade estética de sua 

capacidade de julgar.  

À medida que o processo de leitura avançava, observamos que o caminhar de cada 

um dos componentes, apesar de singular, se compunha, de forma gradativa, de todas as 

etapas e estágios apreciados por Jauss (1979). 

Dadas as reflexões realizadas, ressaltamos mais uma vez a relevância da mediação 

na prática da leitura televisual. 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? 
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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. 

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, acompanhada de um sentimento 

de euforia, manifestados abertamente pelo prazer de vivenciar a interatividade eletrônica. 

Como podemos ver através 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 constitutivos 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. 

Aqui conseguimos enxergar um leitor mais seguro, mais familiarizado com as 

relações entre arte e tecnologia, ou melhor dizendo, com a arte tecnológica. Sentia-se ainda 

mais co-autor da obra, a qual não ganha vida sem a sua ação de atribuir significados. 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 competência 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. Essa 

reconstrução permitiu que pudéssemos compreender que o sentido dado pelo leitor estava 

atrelado ao processo histórico que ele trazia na consciência. Por mais inovadora que a obra 

pudesse parecer, sua existência estava fundada em aspectos históricos que a precederam, e 

isto foi fundamental para sua compreensão. Esse processo receptivo de leitura implicou a 
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participação ativa do leitor, que esteve em permanente contato com manifestações 

socioculturais no tempo e no espaço histórico. Apesar da intensa participação, verificamos, 

através deste 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 sendo, aproveitamos para estimular o processo de mediação por 

entendermos que, através 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 paraíso entendi que o 

espírito dele subiu, e que ali era uma representação. 

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 aqui 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 
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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. Os espaços e 

lacunas existentes na obra exigiram a intervenção do leitor para completá-los; ao fazê-lo, o 

leitor tornou-se co-autor. Através dessas impressões, observamos um leitor participante, 

ativo que buscava através da imaginação e da 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 estas 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 através das estratégias e combinados por meio do repertório. Daí advém  o 

fato de o texto oferecer diferentes visões do objeto, conforme vimos em diversos diálogos 

aqui relatados. 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 as quais oferecem a base para as seleções 

durante o processo de leitura. As diversas interpretações do texto demonstraram que as 
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seleções subjetivas não eram iguais, mas variavam de acordo com a compreensão 

intersubjetiva. 

A mediação continuou procurando evidenciar a totalidade 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. 

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. 

A articulação entre produtividade e prazer fez com que o leitor, por meio da leitura, 

transcendesse as situações cotidianas que os envolvia. Nesse momento, pudemos constatar 

a euforia que se expressava nas expressões faciais, que transmitiam o prazer diante de uma 

obra que lhes possibilitava os estados de poiesis, a condição de ressignificação do texto, 
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assim como a aisthesis, pois que as imagens provocavam determinadas reações no leitor, o 

que evidenciou o ato de sentir o efeito estético provocado pelo texto. Isso nos leva a 

admitir que o leitor, ao eleger certas cenas, não conseguia ficar indiferente à mensagem 

transmitida. A recepção, segundo Jauss (1979), provoca envolvimento intelectual, 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 aqui, podemos afirmar que o 

leitor desse texto não se comportou como um mero reprodutor, como alguém que não 

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 

experiências, 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. 

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 literatura, 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. 

 

4.8. 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 

 

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 
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uma demonstração de que a leitura da imagem havia possibilitado a compreensão de que 

não é só através da linguagem escrita que adquirimos 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 aquisição 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. 

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. Através do contato com elas, os 

leitores produziam teias, construíam sinapses e as relacionavam 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 esta 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 significação 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. 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.” 
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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. 

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 mostrando que a Leitura é uma atividade 

complexa, plural, que se desenvolve em várias direções, mas que, nem por isso, seja difícil 

de praticar. Toda leitura é feita com o funcionamento do aparelho visual e de diferentes 

funções do cérebro. 

Segundo Silva (2011, p.51), ler é, antes de tudo, “compreender a mensagem, é 

compreender-se na mensagem e pela mensagem.” Nesse sentido, entendemos que é uma 

operação de percepção, de identificação e de internalização dos signos. Na leitura, o olho 

não apreende os signos um após o outro, mas por pacotes de palavras. O movimento do 

olho não é linear e uniforme; ao contrário, é feito de modo descontínuo. O deciframento do 

leitor se torna mais fácil quando o texto comporta palavras curtas, estruturadas, simples e 

polissêmicas, pois a sua capacidade de memória oscila em torno de 8 a 16 palavras. No seu 

aspecto físico, a leitura se apresenta como uma atividade de antecipação, de estruturação e 

de interpretação. 

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 

desenvolvimento 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. 
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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 perceber a 

autoridade do autor, o que se refere à credibilidade do autor, a estrutura lógica da 

argumentação, ou seja, 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 linguagem utilizada, procurando 

entender as motivações do autor, as escolhas das palavras e 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 sentido não estão colocados nos signos, mas 

nascem da relação destes com seus intérpretes, mostramos que significado é a 

compreensão que se tem das 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 capacidade do leitor em 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, nos colocamos à disposição 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 o último episódio da microssérie e poderem, então, emitir suas impressões 

sobre todos os episódios. A expectativa gerada era a de expressar seus 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. 
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8.8.1. Leitura 

 

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 episódio, 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 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. 

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. 

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, reencontra 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 
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ganha, e a segunda, se compromete em buscar. 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 interpretativo. A linguagem utilizada para narrar essa aventura 

humana não tem garantia nas gramáticas televisivas. O texto possui um peso considerável 

na sensibilização de seu espectador, posto que mostra traços culturais de um povo e 

constrói o relato da oralidade popular através dessa produção simbólica que oferece 

caminhos de comunhão e interação social. 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 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 proporcionavam 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. Ele olhou seus 

olhos negros, seus lábios indecisos entre o sorriso e o silêncio, entendeu a parte mais 

importante e mais sábia da linguagem que o mundo falava, e que todas as pessoas eram 

capazes de entender em seus corações. Isso era chamado de amor, uma coisa mais antiga 

que os homens e o sertão e que, no entanto, ressurgia sempre com a mesma força quando 

dois olhos se cruzavam. 

Analisando de forma simples, se o texto mantinha sintonia com o leitor, se tocou 

em sua mente e em seu coração, independente do tempo em que este 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 
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não apenas a sentir o prazer, mas a 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 conhecimentos precários dos códigos de construção da imagem foi de caráter mais 

emotivo que cognitivo. Isto 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 se configura 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, justamente 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. 

 

8.8.2. Mediação 

 

Com o fim da exibição da microssérie, os aprendizes se mostraram interessados em 

dar início à etapa seguinte, o processo de mediação que especialmente nesse episódio, se 

revestiu de uma atenção especial por parte dos interlocutores, que aguardavam com grande 

expectativa para efetuarem a leitura completa da obra. Entretanto, chamamos a atenção 

para o importante papel da leitura naquele momento, porque era fundamental compreender 

as imagens não só pela contemplação, mas 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? 
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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 trajeto 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 questionamentos que formulamos 

aos educandos, temos que inicialmente 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 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 torna-se 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 
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palavras e nunca de imagens e, por essa razão, consideramos de suma importância o ensino 

de leitura da imagem 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 

interpretação de maior poder significativo. Jauss (1979) define seu leitor através de dois 

pontos pertinentes: o horizonte de expectativa e a emancipação, que seria, justamente, uma 

nova perspectiva da realidade a qual amplia seu campo de percepção, isto é, a ampliação 

do horizonte de 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, enxergamos 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 linguísticos 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. Daí porque 

insistimos com esse processo, visando, sobretudo, formar 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, portanto, 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? 

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. 
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Suely: Outra coisa que contribuiu muito foi na interpretação, 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 inocente e agora a senhora despertou em nós o 

interesse de prestar atenção nos detalhes, observando porque essa sombra 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 enunciados da narrativa ficcional televisiva, não é 

tarefa fácil, como vimos através do relato acima. Porém, é através da 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 

realidade, 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 vivenciando 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. A integração da mídia à escola tem necessariamente de ser realizada, a nosso 

ver, em dois níveis: enquanto objeto de estudo, fornecendo aos adolescentes os meios de 
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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 serem seguidos, em alternância aos 

textos literários. 

A apreensão da informação para sua transformação em conhecimento crítico e 

transformador passa, necessariamente, pela leitura do mundo, e sabemos que a escola é um 

agente fundamental, mas não único. Não 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 estabeleceram 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 espectador 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 experiência 

humana, capaz de produzir transformações na própria identidade do indivíduo, o qual 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 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 entendido 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 mostra 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 independentemente, mas a interrelação 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 ficcional não é pleno em si, pois carrega lacunas que 

implicam uma projeção do leitor. E, mais ainda, que as brechas que promovem um diálogo 

com o leitor de verdade constroem uma representação deste, a 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 eram as projeções subjetivas das pessoas, que, no caso, se aproximavam entre si, 

eram compatíveis. Não eram visões pessoais, e, sim, estereótipos compartilhados 

culturalmente. É visto o que a cultura ensinou a ver. Viram o que as representações de 
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mundo os fizeram ver. No entanto, com a cena do espelho, as leituras foram as mais 

variadas: mal, proteção, amor, amuleto foram algumas das palavras colocadas. São 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 a 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 momento, foi possível a visualização do avanço 

nas capacidades interpretativa e crítica dos educandos. Estes ultrapassaram uma leitura de 

senso comum, conseguiram avaliar de forma mais precisa o texto e relacionaram de forma 

crítica o conjunto dos episódios apresentados, apontando o que consideraram como falhas 

e adequações na utilização dos elementos constituintes da imagem. A criticidade dos 

alunos progrediu mediante as reflexões que 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. 
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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) 

 

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 aconteceu 

de maneira plena. Esse fato nos levou a postular que essas impressões, portanto, 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 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.” (ISER, 1996; p.97). 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 através de estratégias que regem sua organização estrutural, as quais sugerem ao 

leitor quais as possíveis trilhas a serem tomadas naquela leitura. Assim, segundo Iser, “as 

estratégias regulam no texto a organização dos elementos do repertório e asseguram as 

condições de recepção” (ISER, 1996; p. 152). 

Constatamos que o trecho analisado possui, marcadamente, a valorização do 

sensorial, tendo como destaque o recurso da plasticidade poética. Isto se evidencia quando 

Maria, de posse do espelho, passa a ver seu amado, revivendo seu sonho de felicidade. As 

imagens são construídas através da descrição de várias cenas, sendo estas compostas 

através de 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 através de 
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estratégias textuais possuidoras de uma organização estrutural pré-estabelecida 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. Como atesta Iser (1996), 

a primeira e principal condição do efeito, é a sua recepção pela “compreensão na sucessão 

de versos, sua narração ou o seu deslocamento dramático.” 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 importância na leitura desse episódio 

e do texto em sua totalidade. Para tanto, a discussão e reflexão contribuíram efetivamente 

na emancipação do leitor. 

 

Mediadora: O que foi a história de Hoje é dia de Maria, realidade ou sonho? 

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 prejudicado 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 divergentes e como cada leitor atribuiu um sentido diferenciado 

à sequência acima. Ao analisar as ações dramáticas de Maria, os leitores perceberam que 
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seu objetivo na narrativa era realizar seu sonho, porquanto 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. É uma obra de dramaturgia, por isso, um exercício 

intelectual e de imaginação que demanda diferentes modalidades de recepção.  

Os educandos refletiram sobre essa experiência e o resultado nos 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. Estes foram entendidos como portadores dos elementos da dura 

realidade, mostrados através dos contos, dos folguedos, das cantigas, dos cangaceiros e das 

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. Daí, portanto, 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 conseguiram 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. 

É importante ressaltar que a mediação continuava norteando o nosso caminhar 

investigativo em busca de estabelecermos um diálogo que aproximasse cada vez mais o 

texto e o leitor. 

 

Mediadora: O que deseja Maria no trajeto que fez? 
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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) 

 

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, e, portanto, da narrativa que, aliada ao processo de apropriação de 

vários textos por meio de um conto matriz, deu origem a diferentes interpretações, 

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 através de um pixel narrativo. Essa estruturalidade que construiu uma narrativa 

tecida de fragmentos permitiu maior 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 espectador. O espectador esteve diante de um texto em 

que a história dos episódios tecia a trama central. 

A trama poética propôs ao espectador recuperar as tradições mais antigas da 

miscigenação cultural, valorizando a diversidade das manifestações artísticas populares. A 

narrativa não se enquadra em uma identificação 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 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 estética que vivenciaram, os 

educandos demonstraram um bom nível de aprendizado adquirido 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 
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esperança e do amor. Sabemos, pois, que a intertextualidade apresentou-se como desafio 

entre o texto e o leitor que solicita a descoberta de seu segredo dialógico. Mesmo assim, o 

leitor foi capaz de reconhecer a constituição intertextual de Hoje é dia de Maria. 

Ainda valorizando a importância do processo de mediação desenvolvido ao longo 

das oito sessões de análise, elaboramos 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 344 

POR UMA PEDAGOGIA DA LEITURA DA IMAGEM: CONSIDERAÇÕES 

FINAIS 

 

 

Esta tese 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 adquirido ou se engendradas nos seus contextos socioculturais. 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. 

A abordagem utilizada permitiu aos alunos a explicação 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, nos acercamos de outras linguagens que não destacamos 

aqui, mas que foram importantes, pois proporcionaram maior amplitude no entendimento 

do pensamento dos alunos. 

Os participantes foram desafiados a confrontarem suas ideias e hipótese, o que 

resultou em conclusões 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 
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possibilidades de enriquecimentos da leitura dos alunos para efetivar seu papel de 

mediador. 

Percebermos inicialmente uma dificuldade do grupo no que se refere à competência 

e à habilidade na leitura da imagem. Os alunos apresentaram dificuldades em expressar 

suas impressões, demonstrando um conhecimento prévio e um 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 analítica. Além disso, verificamos 

que, apesar da existência de um espaço e de equipamentos apropriados, a prática de leitura 

de textos televisuais inexiste na escola.   

Há, mormente, dois níveis de preocupação mais recorrentes 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. 

Esse níveis são: a estética da imagem, um problema tipicamente eletrônico e de manejo da 

imagem; e a absorção dela pelo receptor. Na visão de mercado, não interessa 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 queiram educar e não só treinar: 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 aprendizagem, 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. 

Partindo dessa realidade, as escolas precisam conscientizar-se da necessidade de 

realizar, em sala de aula, atividades que propiciem uma leitura crítico-criativa dos 
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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. A percepção artística se desenvolve e os aprendizes descobrem que a obra 

contém numerosas implicações, e cabe a ele deduzir os significados, independente 

daqueles que o autor queria comunicar. Tal constatação foi possível a partir das leituras das 

obras de Jauss e Iser, 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 emancipatório da leitura 

televisiva na medida em que a experiência estética o leva ao desprendimento das 

limitações da vida cotidiana. 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 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 benefícios 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. 

O texto possibilitou que os alunos percebessem que a representação da realidade 

está presente nos textos visuais tanto quanto nos escritos, pois até então entendiam que a 

imagem era fiel à realidade. Com essa leitura e com o estímulo ao senso crítico, os 

participantes puderam ampliar suas compreensões a respeito da imagem. Passaram a ter 

uma postura mais observadora, questionadora, analisando, discutindo e esforçando-se para 

interpretar criticamente as imagens. 

Durante a pesquisa, distinguimos dois tipos de leitores da imagem: os que tiveram 

dificuldades para interpretar o sentido metafórico envolvido nas imagens, passando a 
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interpretá-las pelo sentido referencial; e os que percebiam, de forma crítica, o sentido 

subjacente à imagem. O modo de leitura presente entre esses alunos foi o da identificação 

pura e simples do objeto da imagem. Concluímos, nesta pesquisa, que esse tipo de leitura 

está relacionado com as parcas experiências no mundo da visualidade e com um limitado 

repertório de conhecimentos. 

O conhecimento prévio e um lastro cultural mais amplo foram determinantes para 

uma leitura bem sucedida, ou seja, quanto mais familiaridade com a arte visual, melhores 

condições o aluno apresenta. Contudo, foi notável a motivação dos participantes no 

decorrer da interação e no desenvolvimento das atividades de leitura e interpretação. Eles 

puderam expor suas ideias e opiniões, sinalizando que a teoria da Estética da Recepção e 

do Efeito Estético contribuiu para um trabalho significativo na prática de leitura da 

imagem em sala de aula. Os leitores consideraram que a experiência estética foi 

enriquecedora porque ampliou seus conhecimentos e perspectivas. No geral, após a leitura, 

conseguiram ver outros textos e contextos para os quais ainda não haviam despertado. Ao 

final, notamos uma postura mais observadora, questionadora e reflexiva.  

Identificamos, ainda, uma diferença quanto às condições de apreensão entre os 

educandos no que se refere ao caminho feito por eles, baseados nos seus horizontes, e outra 

relacionada às indicações fornecidas pela estrutura do texto. Embora tenham valorizado a 

experiência estética pelo prazer que sentiram no ato da leitura, esse grupo realizou uma 

trajetória interpretativa diferente, fazendo uma relação da imagem com o mundo nela 

representado; uma interpretação descritiva, representativa, demonstrando os limites de seus 

horizontes de conhecimentos. Mesmo apresentando uma leitura da imagem de forma 

ingênua e incipiente, nem por isso deixaram de valorizar a obra, de sentirem e se 

submeterem aos efeitos de transformação que proporcionou. 

Percebemos, então, que a constituição do sentido na arte parte de uma estrutura 

interna, individual, baseada em experiências anteriores, de caráter social, e que, ao 

preverem o desenvolvimento da história, os leitores se voltaram para sua própria 

experiência de vida ou para seus conhecimentos de outras histórias. Outro aspecto a ser 

considerado é que, com a Estética da Recepção e do Efeito Estético, conseguimos ver a 

existência de diferentes condições de construções de sentido. Para entendê-las, tivemos que 

considerar as interações entre o autor e seus leitores, pois a ação social do autor é condição 

para a compreensão do texto pelo leitor, assim como a ação social provável dos leitores age 

como premissa para a produção textual do autor. A constituição de sentido no contexto de 
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interações no texto Hoje é dia de Maria passou a ser entendida como um processo no 

interior do qual certas percepções do mundo exterior foram relacionadas e contribuíram 

para a compreensão do valor estético da obra.  

Por meio da análise das sessões de leitura do texto televisivo Hoje é dia de Maria, 

foi possível observar que a atribuição do sentido referencial prevaleceu apenas para um 

grupo de alunos que demonstrou a falta de contato com outros tipos de produções 

relacionadas com a arte, e o limitado conhecimento cultural acabou determinando a falta de 

habilidade para desvendar a construção do texto metafórico. No outro grupo de alunos, 

observamos a constituição de um sentido mais subjetivo, que demonstrou melhor 

desenvolvimento estético, o que aponta para a eficácia das interações com o objeto do 

conhecimento.  

Quanto ao método, pudemos sentir que ele foi adequado aos objetivos do estudo, 

contemplando aquilo que julgávamos necessário ao desenvolvimento de uma pesquisa-

ação, conjugando os pressupostos teóricos da mediação pedagógica. Vimos que, em uma 

primeira instância, os alunos, ainda muito dependentes do mediador, puderam ir aos 

poucos se tornando autônomos com a instauração do processo.  

Pelo exposto, sugerimos aos professores de Língua Portuguesa e de Artes, 

sobremaneira do ensino fundamental, que possam contemplar em seus planos de ação a 

possibilidade de trabalhar com a leitura da imagem dentro das perspectivas aqui 

apresentadas. Não por outra razão, mas porque pudemos conceber, implementar e alcançar 

resultados satisfatórios com a pedagogia da leitura da imagem para o desenvolvimento 

cognitivo dos sujeitos pesquisados.  

Consideramos, assim, que o desenvolvimento da sensibilidade estética desses 

educandos exigiu, além do contato com a obra televisiva, além da compreensão de seu 

sentido e de sua significação, um movimento ativo de implicação entre o aluno e a obra, o 

que não se dá necessariamente de imediato. Pelo contrário, exige um processo gradual. 

Procuramos estabelecer as condições para essa construção a partir das sessões de leitura 

das imagens, propiciando experiências de atividade mediada na relação entre os alunos e a 

obra, conforme demonstradas nesta tese.  

 

 

 

 



 349 

REFERÊNCIAS 

 

ADAMI, Antonio. Semiótica das adaptações literárias no cinema e na televisão: análise 

de Carmem da Carlos Saura. São Paulo, USP, 1995 

____________. O rádio e a literatura: Adaptações. In: Revista Acadêmica de Pós-

Graduação da Faculdade de Comunicação Social da Cáspero Líbero. São Paulo. Cáspero 

Líbero, A. III – v. 3 nº 5, 2000. 

AGUIAR e Silva, VÍTOR, Manuel. A estrutura do romance. Coimbra. Almedina, 1974. 

AGUIAR, Vera Teixeira de, BORDINI, Maria da glória. Literatura: a formação do leitor: 

alternativas metodológicas. 2ed. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1993. 

 

AGUIAR, Vera Teixeira. O leitor competente à luz da teoria literária. In: Revista Tempo 

Brasileira, Rio de Janeiro, nº 124. jan-mar. 1996. 

ALVES, Maria Chiavatta e ALVES, Nilda. A leitura de imagens na perspectiva social. 

São Paulo, Cortez, 2008. 

JAUSS, H. R. Pour une esthétique de la réception. Paris: Gallimard. 2005 

ARISTÓTELES. Arte, retórica e poética. Rio de Janeiro. Ediouro, [s/d]. 

AVERBUCK, Lígia. Literatura em tempo de cultura de massa. São Paulo. Studio 

Nobel, 1984. 

 

BACHELARD, Gastón. A poética do Devaneio. São Paulo. Martins Fontes, 1988. 

 

BAKHTIN, Mikhail Mikhailovitch. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Ed. 

Hucitec, 1992. 

 

_____. Estética da criação verbal. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 2004. 

 

______.Ciências Humanas e Pesquisa. 2ed. São Paulo: Cortez Editora, 2007. 

 

______.O Pesquisador e Seu Outro. São Paulo: Ed. Musa, 2004. 

 

BALOGH, Anna Maria. O Discurso Ficcional na TV: Sedução e Sonho em Doses 

Homeopáticas. São Paulo, Edusp. 2002. 

 

_________. Conjunções, Disjunções, Transmutações da literatura ao cinema e à TV. 

São Paulo. Ed. Annablume: ECA-USP, 2006. 

 

BAQUERO, R. Vygotsky e a Aprendizagem escolar. Porto Alegre. Artes Médicas, 1998. 

 

BARTHES, Roland. A retórica da imagem. In: O Óbvio e o Obtuso. Rio de Janeiro. Nova 

Fronteira, 1990 

 



 350 

_______________. O prazer do texto. 4ª 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 Editores, 1985. 

 

BELLO, M. R. L. Narrativa literária e narrativa fílmica. Lisboa. Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2005. 

 

BRAIT, Beth. Bakhtin: Conceitos-chave. São Paulo: Ed. Contexto, 2005 

 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. (Org.) Repensando a pesquisa participante. São Paulo: 

Ed. Brasiliense, 1985.  

 

BRASIL, MEC. Parâmetros Curriculares Nacionais Do ensino médio da disciplina de 

português. PCN’S Brasil, 2000. Disponível: portal. mec.br/seb/arquivos/pdf/legais 

acessado em 10.3.2011. 

 

BORTOLOTTO, Nelita. A Interlocução em sala de aula. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 

2001. 

 

BOSI, Alfredo. Literatura e resistência. São Paulo. ed. 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. Ed. 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, C. O leitor demanda (da) literatura. In___ (Org). A Literatura e o leitor: 

textos da Estética da Recepção. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.  

 

CUNHA-LIMA, Maria Luiza. Do Cognitivismo ao Sointeracionismo, In: MUSSALIM, 

Fernanda e BENTES, Anna Christina (Orgs). Introdução à lingüística – domínios e 

fronteiras vol. 3. São Paulo: Ed. Cortez, 2004. 

 

DANIELS, H. (Org.). Uma introdução a Vygotsky. São Paulo. Loyola, 2002. 

 

_____________. Vygotsky e a pedagogia. Trad. Milton Camargo Mota. São Paulo. 

Loyola, 2003. 

 

DELEUZE. Gilles. As Potências do Falso. In. A Imagem-tempo (cinema II). São Paulo: 

Brasiliense, 2005. 

 



 351 

DEMO, Pedro. Introdução à metodologia da ciência. 2 ed. São Paulo, Ed. Atlas, 1996. 

 

_______  Metodologia científica em ciências sociais. 3 ed. São Paulo, Atlas, 1997. 

 

DICIONÁRIO DA TV GLOBO. Vol. 1. Programas de dramaturgia e entretenimento. 

Projeto Memória das Organizações Globo. Rio de Janeiro. Jorge Zahar Ed. 2003. 

 

DUARTE, Elisabete Bastos. Televisão: ensaios metodológicos. Porto Alegre: Ed. Sulinas, 

2004. 

 

ECO. Umberto. Seis passeios pelo bosque da ficção. São Paulo: Companhia das Letras, 

1994. 

______ Leitor in fábula. 2 ed. São Paulo. Perspectiva, 2002. 

 

______  Apocalípticos e integrados. Trad. Pérola de Carvalho. São Paulo. 

                      Ed. Perspectiva, 1979. 

 

_______ Sobre os espelhos e outros ensaios. São Paulo, ed. Nova fronteira, 1989. 

 

FIELD, Syd. Os Exercícios do roteirista. 7 ed. Rio de Janeiro, Objetiva, 2001. 

 

FIGUEREDO, Ana Maria Camargo. Agosto: O trágico e o patético (a socialização da obra 

Agosto de Rubem Fonseca, na adaptação pela TV Globo). História e Ficção. São Bernardo 

do Campo: Instituto Metodista de ensino Superior, 1995. (Mestrado). 

 

FILHO, Domício Proença. A Linguagem literária. São Paulo, Ática, 1996. 

(Série Princípios). 

 

FIORINI, José Luiz. Introdução ao pensamento de Bakhtin. São Paulo, ed. Ática, 2006. 

 

FONTANA, R. C. A. Mediação pedagógica em sala de aula. Campinas, São Paulo. 

Autores Associados, 1996 (Coleção Educação Contemporânea). 

 

FRANCO, M. Pedagogia da pesquisa-ação: In: Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 31, nº 

3, p. 483-502, 2005. 

 

FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. São Paulo, ed. 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 Ed. Ática, 2004 

 

GARDNER, H. As artes e o desenvolvimento humano. Porto Alegre. Artemed, 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: Ed. 7 letras, 2003. 



 352 

 

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de Pesquisa Social. 4 ed. São Paulo, Atlas, 

1996. 

 

GOFFMAN, Erving. A situação negligenciada, In: RIBEIRO, BRANCA T. e GARGEZ, 

Pedro M. (Orgs). Sociolingüística internacional. 2ed. São Paulo: Ed. Loyola, 2002. 

 

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. Trad. Albin E. Beau, Maria C. Puga e 

João F. Barreto. 2 ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1965  

 

ISER, Wolfgang. O ato de leitura: uma teoria do efeito estético. São Paulo: Ed. 34, 

vol.1.   Trad. Johannes Kretschmer, 1996. 

 

_____ . O ato de leitura: uma teoria do efeito estético. São Paulo. Ed. 34, vol 2. 1999 

 

_____. 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. Ed. Paz e Terra, 1979.  

 

._____.   Os atos de fingir ou o que é fictício no texto ficcional. In: LIMA, Luiz Costa. 

Teoria da literatura em suas fontes. 2 ed. Rio de Janeiro: F. Alves, 1983. 

 

JAUSS, Hans Robert. A história da literatura como provocação à teoria literária. Trad. 

Sérgio Tellaroli. São Paulo: Ed. Ática, (série Temas, v. 36), 1994. 

 

 ______. Experiência estética y a hermenêutica literária. Trad. Jaime Siles e Ela Maria 

Fernandez – Palácios. Madrid: Taurus, 1986. 

 
JAUSS, H. R. 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, Ed. Record, 1999 p. 201-218. 

 

JOLY, M. Introdução à análise da imagem. Campinas, S. Paulo. ed. Papirus, 1996. 

 

KLEIMAN, A. Oficina de leitura: teoria e prática. 10. edição. Campinas. SP. Pontes, 

2004. 

 

_______. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. 2. ed. Campinas, SP. Pontes, 

1989. 

 

KOCH, Ingedore G. Villaça e ELIAS, Vanda Marid. Ler e compreender os sentidos do 

texto. São Paulo: Ed. Contexto, 2004. 

 

_____. A interação pela linguagem. São Paulo. Ed. Contexto, 2003. 

 



 353 

_____. Introdução à lingüística textual. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 2002. 

 

LEITE, Lígia Chiappini Moraes. O Foco Narrativo. São Paulo, Ática, 1989 (série 

princípios) 

 

LEITE, S.A. S e COLOMBO, F A. A voz do sujeito como fonte primária na pesquisa 

qualitativa: a autoscopia e as entrevistas recorrentes. In: Pimenta, S. G.; Ghedin, E.; 

Franco, M. A. S. (Orgs) Pesquisa em educação – Alternativas investigativas com objetos 

complexos. São Paulo, Edições Loyola, 2006. 

 

LYOTARD, Jean Françoise. Lições sobre a analítica do sublime. São Paulo, ed. Papirus, 

1991. 

 

LINS, Osman. Do ideal e da glória: problemas inculturais brasileiros. São Paulo, ed. 

summus, 1977. 

 

LOBO, Narciso Júlio Freire. Ficção e política o Brasil nas minisséries. Manaus, Ed. 

Valer, 2000. 

 

LOPES, Edward. Discurso literário e dialogismo em Bakhtin. In: BARROS, Diana Luz 

Pessoa de; FIORINI, José Luiz (Orgs). Dialogismo, polifonia, intertextualidade. São Paulo, 

Ed. Edusp, 1994. 

 

MACHADO, Arlindo. Televisão levada a sério. São Paulo. SENAC, 2000. 

 

_____. Máquina e imaginário: O desafio das Poéticas Tecnológicas. 2 ed.  

                      São Paulo, Edusp, 2001. 

 

MANGUEL, Alberto. Uma história da leitura. Trad. Pedro Maia Soares. São Paulo, 

Companhia das letras, 1997. 

 

_____ 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, Ed. FTP, 1988. 

 

_____. MARTINS, Mirian Celeste. Tecendo encontros sensíveis com a arte. In: Arte 

UNESP. São Paulo, Mediação, 1997 

 

MASETTO, Marcos T. Mediação Pedagógica e o uso da tecnologia. IN: Novas 

Tecnologias e mediação pedagógica. Campinas, Ed. Papirus, 2000. 

 

MESQUISRA, Samira Nahid. O Enredo. 3 ed. São Paulo, Ática, 1994 (Série Princípios). 

 

MICHEL, Saint-Ong. O Ensino na escola. São Paulo, Ed. Loyola, 1999. 

 

MORIN, Edgar. A cabeça bem feita: A reforma do pensamento. Trad. Eloá Jacobina. 

Rio de Janeiro, Bertand Brasil, 2008. 



 354 

 

MOTTER, M. L. Ficção e história: Imprensa e construção da realidade. São Paulo. 

Arte e Ciência. Villipress, 2001. 

 

_____________. Telenovela: Documento histórico e lugar de memória. Revista USP, 

São Paulo. n° 48. p- 74-87 fevereiro de 2001. 

 

MUNGIOLI. M. C. P. Minissérie Grande Sertão Veredas: gêneros e temas construindo 

um sentido identitário de nação. Tese de doutorado apresentada à ECA-USP, 2006. 

 

NAGAMINI, Eliana. Literatura, televisão e escola: estratégias para a leitura de 

adaptações. São Paulo, Cortez, 2003. 

 

ORTIZ, Renato; BORELLI, Silvia H. S; RAMOS, José M. O. Telenovela. História e 

Produção. São Paulo ed. Brasiliense, 1989. 

 

PAIVA, Cláudio de. As minisséries brasileiras: irradiações da latinidade na cultura 

global. Tendências atuais de produção e exibição na indústria televisiva. 2007. 

Disponível em http://www.bocc.ubi.pt/pag/Paiva-cláudio-minisséries brasileira. acessado 

em 18.11.2009. 

 

PALLOTTINI, Renata. Dramaturgia: construção do personagem. São Paulo. ed. Ática, 

1989. 

PENTEADO, Heloísa Dupas. Televisão e escola. São Paulo. Cortez, 1991 

 

PIGNATARI, Décio. Semiótica da arte e da arquitetura. São Paulo: Ed. Cultrix, 1981. 

 

PIZA, Daniel. De fato e ficção. Revista Oceanair nº 13. São Paulo, 2010. (texto original). 

Disponível em www.digestivo.cultural (ensaio) acessado em 11.2.2011. 

 

PORTAL DE TESES DA CAPES (www.capes.gov.br) 

 

PONZIO, Augusto. A Revolução Bakthiniana. São Paulo. Ed. Contexto, 2008. 

 

PROPP, Vladimir. Morfologija Skazku. 2 ed. Leningrado. Nauka, 1968. 

 

______________. A morfologia do conto. Lisboa. Veja, 1983 

 

______________. As raízes históricas do conto maravilhoso. São Paulo. Ed. Martins  

                              Fontes, 1997. 

 

RAMALHO E Oliveira, SANDRA, Regina. Leituras de imagens para a educação. Tese 

de doutorado em comunicação e semiótica, PUC São Paulo, 1998. 

 

REY, Marcos. O roteirista profissional TV e cinema. São Paulo, Ática, 1989 

 

REIMÃO, Sandra. Livros e televisão: correlações. Cotia, São Paulo. Ateliê Editorial, 

2004. 

 

http://www.digestivo.cultural/
http://www.capes.gov.br/


 355 

RICOEUR, Paul, Tempo e narrativa. Vol. 1, Campinas, Papirus, 1994. 

 

 _________.    Tempo e narrativa. Vol. II. Campinas, Papirus, 1995. 

 

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. 

 

SANTAELLA, Lúcia. Cultura e artes do pós-humano: da cultura das mídias à 

cibercultura, São Paulo. ed. Paulus, 2003. 

 

SCHOLES, Robert, HELLOG, Robert. A Natureza da narrativa. São Paulo, McGraw-

Hill do Brasil, 1977. 

 

SMITH, Frank. Leitura significativa, trad. Neves, Beatriz Affonso. Porto Alegre, Ed. 

Artes Médicas Sul Ltda, 1999. 

 

SODRÉ, Muniz. A comunicação do Grotesco. Um ensaio sobre a comunicação de 

massa no Brasil. 7 ed. Petrópolis. Ed. Vozes, 1978. 

 

SOUZA, S. Relações intersemióticas entre o cinema e a literatura: a adaptação 

cinematográfica e a recepção literária do cinema. Braga. Tese de mestrado. 

Universidade do Minho, 2000. 

 

TODOROV, T. Benjamin Constant: démocratique la Passion. Paris. Hachette, 1997. 

 

TOMASELLO, Michel. Origens culturais do conhecimento humano. São Paulo: 4 ed. 

Ed. Martins Fontes, 2003. 

 

TRAVAGLIA, Luis Carlos. Tipos, gêneros e subtipos textuais e o ensino de língua 

materna. In: BASTOS, Neusa Maria oliveira (Org) língua Portuguesa: uma visão em 

mosaico. São Paulo: EDUC/PUC – SP, 2002. 

 

VIGOTSKY, LEONTIEV, LURIA. Pensamento e linguagem. 2ª Ed. São Paulo: Ed. 

Martins Fontes, 2003. 

 

 _________.  Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem. São Paulo, Ícone, 1998. 

 

._________.   A formação social da mente. São Paulo – 7ª ed. Ed. Martins Fontes, 2007. 

 

XAVIER, Ismail. O cinema brasileiro moderno. São Paulo. Ed. Paz e Terra, 2000. 

 

WALLON, H. Psicologia e educação da infância. Lisboa. Ed. Estampa, 1975. 

 

 

 ZILBERMAN, Regina. Estética da recepção e história da literatura. São Paulo, Ática, 

1989. 

 

 _________.  Fim dos livros, fim dos leitores? São Paulo, SENAC, 2001. 



 356 

SITES: 

 

www.cineclik.com.br – acessado em 05 de fevereiro de 2009 

www.symbolon.com.br/monografia/hoje é dia de Maria – acessado em 8 de março de 

2009. 

www.globo.com – acessado em 23.de maio de 2009.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

http://www.cineclik.com.br/
http://www.symbolon.com.br/monografia/hoje
http://www.globo.com/


 357 

 

 

 

 

                                                      

                                     

                                              

                                        

                              

                                             

                                               

                                            

                                             

             APÊNDICE                                                          
 

                                  

 

 

 

                                  

 

 

 

                           

 

                                              

 

 

 

           

 



 358 

 

 

 

 

 

 
            UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

                  CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

     PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

 

                                          PLANO DE AULA 1 

                                  LITERATURA E TELEVISÃO 

 

               A TV como Objeto de Leitura da Imagem no Contexto Escolar: 

                       Uma Pesquisa-Ação com Alunos do Ensino Médio 

 

   Disciplina: Língua Portuguesa 
   Professor/Pesquisador: Profª Ms. Mirian Moema F. Pinheiro 
   moemapinheiro@uol.com.br 
   Data: 21/ 10/ 09 
   Carga Horária: 15 minutos 
   Horário: 
 
 
   1. OBJETIVO GERAL 
   Apresentar os conceitos de literatura e televisão, enfatizando as possíveis  
   relações entre esses domínios.  
 
   2. OBJETIVO ESPECÍFICO 
   2.1. Discutir as diferenças conceituais 
   2.2. Informar sobre a origem da dramaturgia na TV 
   2.3. Apresentar os pontos convergentes e divergentes entre a  
    página e a tela. 
 
   3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
   3.1. Conceito de literatura e televisão 
   3.2. A origem da produção ficcional televisiva 
   3.3. Aspectos que caracterizam essas modalidades narrativas 
 
   4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
   A proposição programática da primeira aula será apresentada em 20 minutos, 
   como tema introdutório, visando ampliar o conhecimento dos alunos sobre 
   televisão. Os procedimentos adotados são: Aula expositiva, discussão do 
   conteúdo, atividade prática, com a seguinte sistematização: 
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   Etapa 1 (aula expositiva) o professor/pesquisador expõe sobre o que é literatura  
   e televisão, mostrando as possíveis relações que aproximam estas formas  
   narrativas. 
 
   Etapa 2 ( atividade prática) o pesquisador exibirá o primeiro episódio de Hoje é dia de     
   Maria, texto em estudo. 
 
    
Etapa 3 ( atividade reflexiva) Explorar a compreensão dos alunos sobre o texto  
apresentado na tela. Serão questionados pela mediadora, num exercício de reflexão.  
 
Recursos didáticos: quadro branco, câmeras de vídeo, microfones, refletores para 
iluminação, telão e aparelho de DVD. 
 
5. AVALIAÇÃO FINAL 
 
Dois principais aspectos serão contabilizados na avaliação final: assiduidade nas aulas e 
participação nas atividades didáticas desenvolvidas na sala. As tarefas da aula serão registradas 
em vídeo e servirão para acompanhar e analisar a leitura que os alunos farão da obra estudada. 
 
 
6. BIBLIOGRAFIA  
 
1. AZEREDO, Ely. A tentação da literatura na tela. Texto do Jornal do Brasil, Rio   
 de Janeiro, 2002. 
2. BORELLI, Sílvia Helena Simões (org). Ação, Suspense, Emoção: Literatura e Cultura  
 De Massa no Brasil, S/ao Paulo, ed. Moderna, 1998. 
3. CANDIDO, A. Literatura e Sociedade. São Paulo, Publifolha, 2002. 
4. COSTA, Cristina. Ficção, Comunicação e Mídias. São Paulo, ed. SENAC, 2001 
5. ECO, Umberto. Sobre Literatura. São Paulo, ed. Record, 2002 
6.____________.  Seis Passeios no Bosque da Ficção. São Paulo, ed. Companhia das 
 Letras, 1994. 
7. FRAGA, Rocco, M. T. O processo ficcional: Do livro ao Vídeo. In: Pacheco, Elza Dias 
(org). Comunicação, Educação e Arte na Cultura infanto-juvenil. São Paulo, ed. Loyola, 1991, 
PP. 111-127. 
8. MARTTELART, M. A. O Carnaval das Imagens. A ficção na TV, São Paulo, ed. 
Brasiliense, 1989 pp. 19-34. 
9. PALLOTINI, Renata. Dramaturgia de Televisão. São Paulo, ed. Moderna, 1998. 
10. VERDE, Cláudia Dalla. Ficção e Encantamento Televisivo. In: Pacheco, Elza Dias (org), 
Campinas, ed. Papirus, 1998 pp. 93-100 
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               CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

  PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

 

                                             PLANO DE AULA 2 

                                             O QUE É IMAGEM? 

 

             A TV como Objeto de Leitura da Imagem no Contexto Escolar: 

                     Uma Pesquisa-Ação com Alunos do Ensino Médio 

 

  Disciplina: Língua Portuguesa/ Turma: A 
  Professor/Pesquisador: Profª Ms. Mirian Moema F. Pinheiro 
  moemapinheiro@uol.com.br 
  Data: 28/10/09 
  Carga Horária: 90 minutos 
  Horário: 
 
  
  1. OBJETIVO GERAL 
  Destacar a origem do termo, explorar o conceito semiótico de imagem e  
  mostrar as formas construtivas da imagem. 
   
 
  2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
  2.1. Informar sobre a origem da palavra imagem 
  2.2. Desenvolver o conceito de imagem 
  2.3. Apresentar as formas constitutivas da imagem: expressão 
  e conteúdo. 
 
  3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
  3.1. A origem do termo imagem 
  3.2. Definição de imagem 
  3.3. Expressão e conteúdo na imagem 
 
  4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
  O conteúdo programático apresentado será exposto como tema  
  introdutório, em vinte minutos, com vistas a ampliação do conhecimento 
  dos alunos sobre televisão. Utilizaremos: exposição, discussão do tema e 
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  atividade prática, com a seguinte sistematização: 
 
   Etapa 1 (aula expositiva) O pesquisador expõe sobre o que 
   é  imagem, seus elementos constitutivos, salientando as formas de  
   expressão e conteúdo. 
 
   
   Etapa 2 (atividade prática) O mediador exibirá o segundo episódio de Hoje é dia de 
   Maria, texto em estudo. 

 
   Etapa 3 (atividade reflexiva) O professor/mediador explora a compreensão dos alunos     
   sobre o texto apresentado, num exercício de reflexão da obra em estudo. 
 
   Recursos didáticos: Quadro branco, câmeras de vídeo, refletores de iluminação,  
   microfones, iluminação, telão e aparelho de DVD. 
 

 
   5. AVALIAÇÃO FINAL 

 
   Dois principais aspectos serão contabilizados na avaliação final: assiduidade nas aulas e 
   participação nas atividades desenvolvidas na sala. As tarefas da aula serão registradas em  
   vídeo e servirão para acompanhar e analisar a leitura que os alunos farão da obra 
   estudada.  
 
       
   6. BIBLIOGRAFIA 

 
   1. ALMEIDA, Milton José. Imagens e Sons. São Paulo, ed. Cortez,1994 
   2. AUMONT, Jacques. A Imagem. Campinas. S.P, ed. Papirus, 1993  
   3. ARAÚJO, Denize Correia. Imagens Revistadas. Rio Grande do Sul, 
     ed. Sulinas, 2007. 
   4.      5. JOLY, Martine. Introdução à Análise da Imagem. Campinas, ed. 
     Papirus, 1996. 
   5. PARENTE, André. Imagem Máquina. São Paulo, ed. 34, 1999 
   6. PIETROFORTE, Antonio Vicente. Semiótica Visual. Os percursos do 
     olhar. São Paulo, ed. Contexto, 2004.        
   7. _________________. Análise do texto visual. A construção da  
     Imagem. São Paulo, ed. Contexto, 2007 
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                CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

     PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

 
 
                                             PLANO DE AULA 3 

                                       LINGUAGEM TELEVISIVA 

 

             A TV como Objeto de Leitura da Imagem no Contexto Escolar: 

                     Uma Pesquisa-Ação com Alunos do Ensino Médio 

 

Disciplina: Língua Portuguesa/ Turma: A 
Professor/Pesquisador: Profª Ms. Mirian Moema F. Pinheiro 
moemapinheiro@uol.com.br 
Data: 04/11/09 
Carga Horária: 90 minutos 
Horário: 
 
 
1. OBJETIVO GERAL 
Suscitar a reflexão e o debate sobre o que é televisão e como se articulam os elementos 
constitutivos de sua linguagem. 
 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
2.1. Discutir o conceito de televisão e suas características 
2.2. Entender com se estrutura a linguagem televisiva 
2.3. Mostrar como se articulam os elementos da linguagem da tv 
 
3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
3.1. Definição de televisão 
3.2. A composição da linguagem televisiva 
3.3. A função de cada componente da linguagem na estruturação do texto na tv. 
 
4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
O conteúdo proposto será apresentado como tema introdutório, em vinte minutos, visando à 
ampliação do conhecimento dos alunos sobre televisão. 
Faremos: exposição do tema, discussão e atividade prática, com a seguinte sistematização: 
 
 
Etapa 1 (aula expositiva) O pesquisador explica o que é televisão, a função 
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de sua linguagem com seus respectivos componentes. 
 
Etapa 2 (atividade prática) O pesquisador exibirá o terceiro episódio Hoje é dia de Maria, 
texto em estudo. 
 
Etapa 3 (atividade reflexiva) O mediador explora a compreensão dos alunos quanto ao texto 
apresentado, buscando constatar se as informações transmitidas despertaram a visão crítica 
dos alunos. 
 
Recursos didáticos: Quadro branco, câmeras de vídeo, refletores de iluminação, microfones, 
telão, aparelho de DVD ou projetor de vídeo. 
 
 
5. AVALIAÇÃO FINAL 
 
Dois principais aspectos serão contabilizados na avaliação final: assiduidade nas aulas e 
participação nas atividades didáticas desenvolvidas 
na sala. As tarefas da aula serão registradas em vídeo e servirão para acompanhar e analisar a 
leitura que os alunos farão da obra estudada. 
 
6. BIBLIOGRAFIA 
 
1. DUARTE, Elizabeth Bastos. Televisão. ensaios metodológicos. Rio Grande do Sul, ed. 
Sulinas, 2004. 
2. FAUSTO, Neto, Antonio. Ver para mandar olhar. Belo Horizonte: Intercom, 2003. 
3. FILHO, Ciro Marcondes. Televisão. São Paulo, ed. Scipione, 1994 
4. HUYGUE, René. O poder da imagem. São Paulo. Ed. Graal, 1995 
5. JOST, François. Introduction à l’analyse de la television. Paris: ed. 
   Ellipses, 1999. 
6. ____________. Seis lições sobre televisão. Rio Grande do Sul, ed.  
Sulinas, 2004. 
7. JOST, François, (org). Penser la télévision. Paris. Ed. Nathan, 1999 
8. MACHADO, Arlindo. Televisão levada a sério. Ed. SENAC, 2000 
9. SILVERSTONE, Roger. Televisión y vida cotidiana. Londres. ed. Routledge, 1994. 
10. SODRÉ, Muniz.O Monopólio da Fala. Função e linguagem da televisão 
no Brasil. Petrópolis RJ, ed. Vozes, 1999. 
   
  
 
        

 

 

 

          

 

 

 

 

 



 364 

 

 

 

 

 

    
           UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

                CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

   PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

 

 
                                          PLANO DE AULA 4 

                                         O QUE NARRATIVA? 

 

           A TV como Objeto de Leitura da Imagem no Contexto Escolar: 

                    Uma Pesquisa-Ação com Alunos do Ensino Médio. 

           
 
Disciplina: Língua Portuguesa/ Turma: A 
Professor/Pesquisador: Profª Ms.Mírian Moema F. Pinheiro 
moemapinheiro@uol.com.br 
DATA: 11/11/09 
Carga Horária: 90 minutos 
Horário: 
 
 
1. OBJETIVO GERAL 
Entender o conceito de narrativa, sua origem e função, de modo a facilitar o trabalho de 
deciframento do texto televisual e a apreensão do sentido. 
 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
2.1. Compreender o que é narrativa 
2.2. Conhecer a natureza da arte de narrar 
2.3.  Dintinguir as singularidades que estruturam a narrativa literária da 
televisual. 
 
3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
3.1. Conceito de narrativa 
3.2. A evolução da arte narrativa 
3.3. Composição da narrativa televisual  
 
4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
O conteúdo proposto será abordado como tema introdutório, em vinte minutos, com o 
objetivo de ampliar o conhecimento dos alunos sobre  
televisão.Adotaremos os seguintes procedimentos: Exposição, discussão 
da temática apresentada e atividade prática, com a seguinte sistematização: 
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Etapa 1 (aula expositiva) o pesquisador expõe sobre a definição de narrativa, destacando sua 
importância na literatura como a arte de contar histórias. 
 
Etapa 2 (atividade prática) O pesquisador exibirá o quarto episódio de Hoje é dia de Maria, 
texto em estudo 
 
Etapa 3 (atividade reflexiva) o mediador/pesquisador provoca os alunos no sentido de testar 
a compreensão do texto apresentado de natureza visual. A intenção é verificar a apreensão do 
sentido. 
  
5. AVALIAÇÃO FINAL 
Da avaliação final constam dois aspectos que consideramos importantes para o aprendizado 
dos alunos. A assiduidade nas aulas e a participação nas atividades didáticas desenvolvidas na 
sala. As tarefas da aula serão registradas em vídeo e servirão para analisar a leitura que os 
alunos farão da obra em estudo. 
 
 
6. BIBLIOGRAFIA 
 
1. BAL, M. Teoria de la narrativa; uma introducción a la narratologia. Madrid, ed. Cátedra, 
1987. 
2. Balogh, A. M. Conjunções, disjunções, transmutações: da literatura ao cinema e à TV. São 
Paulo. Ed. Annablume: ECA-USP, 1996. 
3. BARTHES, R. A. Análise estrutural da narrativa. Petrópolis. Ed. Vozes, 1976 
4. GANCHO, Cândida Vilares. Como analisar narrativas. São Paulo, ed. Ática, 2004 (edição 
revista e atualizada). 
5. LEITE, Ligia Chiappini Moraes. O Foco Narrativo. São Paulo, ed. ática, 1989. 
6. GREIMAS, A. Sobre o sentido. Petrópolis. Ed. vozes, 1975 
7. TODOROV, T. As estruturas narrativas. São Paulo, ed. perspectiva, 1979. 
8. SARAIVA, Juracy Assmann. Narrativas verbais e visuais. Leituras refletidas. Rio Grande do 
Sul, ed. Unisinos, 2003. 
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                                          PLANO DE AULA 5 

                                 ELEMENTOS DA NARRATIVA 

 

          A TV como Objeto de Leitura da Imagem no Contexto Escolar:  

                  Uma pesquisa-ação com Alunos do Ensino Médio             

 

Disciplina: Língua Portuguesa/ Turma A 
Professor/Pesquisador: Profª Ms. Mirian Moema F. Pinheiro 
moemapinheiro@uol.com.br 
Data: 18/11/09 
Carga Horária: 90 minutos 
Horário: 
 
 
1. OBJETIVO GERAL 
Estudar os elementos fundamentais que compõem a narrativa com a perspectiva de facilitar a 
leitura dos textos televisuais. 
 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
2.1. Entender os tipos de narrativa 
2.2. Especificar os elementos componentes da narrativa 
2.3. Conceituar os elementos 
 
3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
3.1. Classificação das narrativas 
3.2. Compreender o que enredo, personagem, tempo, espaço e narrador 
3.3. Sistematizar as características de cada elemento. 
 
4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
O conteúdo apresentado será abordado em vinte minutos, como tema introdutório, com o 
objetivo de ampliar o conhecimento dos alunos sobre televisão. Procedimentos adotados: 
exposição, discussão do tema exposto e atividade prática com a seguinte sistematização: 
 
Etapa 1 (aula expositiva) o pesquisador abordará sobre os elementos constitutivos da 
narrativa, apresenta os conceitos e suas características. 
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Etapa 2 (atividade prática) o pesquisador exibirá o quinto episódio de Hoje é dia de Maria, 
texto em estudo. 
 
Etapa 3 (Atividade reflexiva) o mediador/pesquisador instiga os alunos, formulando questões 
acerca da leitura do texto televisual, visando avaliar a capacidade de apreensão de sua 
mensagem. 
 
5. AVALIAÇÃO FINAL 
 
Da avaliação constam dois critérios que consideramos importantes para o aprendizado dos 
alunos. A assiduidade nas aulas e a participação nas atividades desenvolvidas na sala. As 
atividades da aula serão registradas em vídeo e servirão para analisar a leitura que os alunos 
farão da obra em estudo. 
 
 
6. BIBLIOGRAFIA 
 
1. BRAIT, Beth. A personagem. São Paulo, ed. Ática, 1985 (série princípios, 3). 
2. CANDIDO, Antonio, Rosenfeld, A., PRADO, Décio de A., GOMES, Paulo E. S. A 
personagem de ficção. São Paulo, ed. Perspectiva, 1987. 
3. DIMAS, Antônio. Espaço e romance. São Paulo, ed. Ática, 1986. (Série Princípios, 23.) 
4. GANCHO, Cândida, Vilares. Como analisar narrativas. São Paulo, ed. Ática, 2004. (Série 
Princípios, 207.) 
5. LEITE, Ligia Chiappini Moraes. O foco narrativo. São Paulo, ed. Ática, 1985. (Série 
Princípios, 4.) 
6. MESQUITA, Samira Nahid de. O enredo. São Paulo, ed. Ática, 1986. ((Série Princípios, 
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                                          PLANO DE AULA 6 
 
                                           A FICÇÃO NA TV 

 
             A TV como Objeto de Leitura da Imagem no Contexto Escolar: 

                   Uma Pesquisa-Ação com Alunos do Ensino Médio 

 
 
Disciplina: Língua Portuguesa / Turma: A 
Professor/pesquisador: Profª Ms. Mirian Moema F. Pinheiro 
moemapinheiro@uol.com.br 
Data: 25/11/09 
HORÁRIO; 
 
 
1. OBJETIVO GERAL 
Estudar sobre as singularidades da ficção na TV, de forma que possamos entender sua forma 
descontínua, fragmentária de contar estórias. 
 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
2.1. Analisar a ficção na TV 
2.2. Caracterizar a ficção televisual  
2.3. Refletir sobre as relações entre literatura e TV 
 
3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
3.1. Conceitos de ficção e televisão 
3.2. Aspectos característicos da ficção  
3.3. Convergências e diferenças entre a tela e a página 
 
4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
O tema proposto será abordado em vinte minutos, como tema introdutório, com vistas a 
facilitar o conhecimento dos alunos sobre televisão. Procedimentos adotados: exposição, 
discussão do tema exposto e atividade prática com a seguinte sistematização: 
 
Etapa 1 (aula expositiva) o pesquisador abordará sobre a ficção na televisão, destacando os 
aspectos caracterizadores dessa modalidade narrativa na TV. 
Etapa 2 (atividade prática) o pesquisador exibirá o sexto episódio de Hoje é dia de Maria, 
texto em estudo. 
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Etapa 3 (atividade reflexiva) o pesquisador/mediador conduz os alunos a uma atitude 
reflexiva sobre o texto Hoje é dia de Maria, com o objetivo de analisar o sentido atribuído a 
obra. 
  
5. AVALIAÇÃO FINAL 
 
A avaliação constará principalmente de dois critérios que consideramos importantes no 
aprendizado do aluno. A assiduidade nas aulas e a participação nas atividades desenvolvidas na 
sala. As tarefas da aula serão registradas em vídeo e servirão para analisar o sentido que lhe 
fora atribuído. 
 
 
6. BIBLIOGRAFIA 
 
1. BALOGH, Anna Maria. Televisão, serialidade, Paraserialidade e Repetição. Face - Revista 
de Semiótica e Comunicação, n. 3, São Paulo 1990. 
2. __________. A Representação do Espaço em Textos Fílmicos e Literários da América 
Latina. Significação – Revista Brasileira de Semiótica, São Paulo, n.7, 1987. 
3. __________. O Discurso Ficcional na TV. São Paulo, Edusp, 2002 
4. FERNANADES, Ismael. Telenovela Brasileira: Memória. São Paulo. ed. Brasiliense, 1987. 
5. FRAGA, Rocco, M. T. O Processo Ficcional: Do livro ao Vídeo. In: PACHECO, Elza Dias 
(org.). Comunicação, Educação e Arte na Cultural Infanto-juventil. São Paulo, Loyola, 1991, 
pp.111-127. 
6. LOPES, Edward. Discurso, Texto e Significação: Uma Teoria do Interpretante. São Paulo, 
ed. Cultrix, Secretaria da Cultura, Ciência e Tecnologia, 1987. 
7 TODOROV, Tzvetan. As Estruturas Narrativas. São Paulo, ed. Perspectiva, 1969. 
8. VERDE, Cláudia Dalla. Ficção e Encantamento Televisivo. In: PACHECO, Elza Dias 
(org.). Televisão, Criança, Imaginário e Educação. Campinas, ed. Papirus, 1998, pp 93-100.  
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                                             PLANO DE AULA 7 

                               OS FORMATOS DA FICÇÃO NA TV 

 

                A TV como Objeto de Leitura da Imagem no Contexto Escolar: 

                     Uma Pesquisa-Ação com Alunos do Ensino Médio 
 
 
Disciplina: Língua Portuguesa/ Turma A 
Professor/pesquisador: Profª MS. Mirian Moema F. Pinheiro 
moemapinheiro@uol.com.br 
Data: 02/12/09 
Horário: 
 
 
1. OBJETIVO GERAL 
Estudar os formatos mais consagrados dentro da tradição ficcional da TV brasileira, visando 
compreender suas diferenças estruturais. 
 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
2.1. Apresentar os principais formatos ficcionais na TV 
2.2. Formular a conceituação de cada formato ficcional 
2.3. Explicar a constituição dos formatos de ficção televisuais 
 
3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
3.1.  Principais tipos de formatos na ficção televisual 
3.2.  Conceito de cada formato ficcional na TV 
3.3.  Características dos formatos de ficção televisiva 
 
4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
O conteúdo proposto será apresentado em vinte minutos, como tema introdutório, com o 
objetivo de ampliar o conhecimento dos alunos sobre televisão. Os procedimentos adotados: 
exposição, discussão do tema exposto e atividade prática com a seguinte sistematização: 
 
Etapa 1 (aula expositiva) o pesquisador explanará sobre os principais formatos da ficção 
televisual, destacando as peculiaridades de cada um desses formatos. 
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Etapa 2 (atividade prática) o pesquisador exibirá o episódio de Hoje é dia de Maria, texto em 
estudo. 
 
Etapa 3 (atividade reflexiva) o pesquisador/mediador incentiva os alunos a uma reflexão 
sobre o texto televisual, a fim de analisar o nível de compreensão da obra. 
5. AVALIAÇÃO FINAL 
 
A avaliação consistirá basicamente em dois critérios que consideramos importantes para um 
aprendizado eficiente. Assiduidade nas aulas e participação nas atividades desenvolvidas na 
sala. As tarefas da aula serão registradas em vídeo e servirão apara analisar o sentido que os 
alunos atribuíram à obra. 
 
 
6. BIBLIOGRAFIA 
 
1. AVANCINI, Walter. Estética na televisão. In: MACEDO, Claudia; FALCÃO, Ângela; 
ALMEIDA, Candido José Mendes de (orgs.). TV ao vivo: depoimentos. São Paulo. ed. 
Brasiliense, 1988 
2. BORELLI, Sílvia (org.). Gêneros ficcionais, produção e cotidiano na cultura popular de 
massa. São Paulo. Intercom, 1994. 
3. DAVIS, Desmond. Produção em televisão. São Paulo, ed. Agir, 1975 
4. FADUL, Annamaria (org.) Ficção seriada na TV. As telenovelas latino-americanas. São 
Paulo. ECA-USP, 1993. 
5. LOBO, Narciso. Ficção e política. O Brasil nas minisséries. Manaus, ed. Valer, 2000 
6. MARTÍN-BARBERO, Jesús. Os exercícios do ver: hegemonia audiovisual e ficção 
televisiva. São Paulo. ed. SENAC, 2001. 
7. PALLOTTINI, Renata. Dramaturgia de Televisão. São Paulo, USP, 1997 
8. SOUZA, José Carlos Aronchi. Gêneros e Formatos na Televisão Brasileira. São Paulo, 
Summus editorial, 2004 
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                                          PLANO DE AULA 8 
 
                                          O QUE É LEITURA? 
                       
 
             A TV como Objeto de Leitura da Imagem no Contexto Escolar: 

                     Uma pesquisa-ação com Alunos do Ensino Médio.             

 

 Disciplina: Língua Portuguesa/ Turma: A 
 Professor/Pesquisador: Profª Ms. Mirian Moema F. Pinheiro 
 moemapinheiro@uol.com.br 
 Data: 09/12/09 
 Carga Horária: 90 minutos 
 Horário: 
 
 
1. OBJETIVO GERAL 
Ampliar a noção de leitura, compreendendo como e quando começamos a ler e entender os 
aspectos básicos do processo de leitura, dando margem a se conhecer mais o próprio ato de 
ler. 
 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
2.1. Refletir acerca da questão da leitura 
2.2. Configurar as diferentes leituras do texto  
2.3. Descobrir o impacto da leitura 
 
3. CONTEÚDO 
3.1. Conceito de leitura 
3.2. Tipos de leitura 
3.3. Sentido e significado na leitura 
 
4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
O conteúdo proposto será exposto em vinte minutos, como tema introdutório, com vistas a 
ampliar o conhecimento dos alunos sobre televisão. Os procedimentos adotados: exposição, 
discussão do tema abordado e atividade prática com a seguinte sistematização: 
 
Etapa 1 (aula expositiva) o pesquisador fará uma explicação sobre o que é a leitura, como se 
lê, a interação texto-leitor, enfatizando as questões pertinentes a temática. 
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Etapa 2 (atividade prática) o pesquisador exibirá o oitavo e último episódio de Hoje é dia de 
Maria, texto em estudo. 
 
Etapa 3 (atividade reflexiva) o pesquisador/mediador inicia com os alunos uma leitura 
reflexiva acerca do texto apresentado, visando analisar o sentido e significado atribuído a obra 
televisiva. 
 
5. AVALIAÇÃO FINAL 
A avaliação constará principalmente de dois aspectos que imprimimos importância no 
processo de aprendizado dos alunos. Assiduidade nas aulas e a participação das atividades 
desenvolvidas na sala. As tarefas da aula serão registradas em vídeo e servirão para analisar o 
sentido e significado atribuído à obra. 
 
6. BIBLIOGRAFIA 
 
1. CARMAGNANI, A. M. G. Relendo modos de ler a leitura. Campinas, Contexturas, 1 
Apliesp, pp 33-40. 
2. CORACINI, Maria José (org.). O jogo discursivo na aula de leitura. Campinas, ed. Pontes, 
1995. 
3. _________. O caráter persuasivo da aula de leitura. Trabalhos de Lingüística Aplicada, 23 
Unicamp IEL/DLA. 
4. JOUVE, Vincent. A leitura. Trad. De Brigitte Hervor. São Paulo, ed. UNESP, 2002 
5. KATO, M. O aprendizado da leitura. São Paulo, ed. Martins Fontes, 1985. 
6. KLEIMAN, Ângela. Leitura, ensino e pesquisa. Campinas, ed. Pontes,  
1993. 
7. LIMA, Luiz Costa. (Org. e Trad.). A literatura e o leitor: textos de estética da recepção. 
JAUSS, Hans Robert, ISER, Wolfgang..., et al. ; 2ª edição.Rio de Janeiro. Ed. Paz e Terra, 
2002  
8. MARTINS, Maria Helena. O que é Leitura? São Paulo, ed. brasiliense, 2ª edição, 1983. 
Coleção Primeiros Passos. 
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Sessão 1                             

Tema Introdutório: Literatura e Televisão (21.10.09) 

 

1. Televisão e literatura: são criações do imaginário, parceiras na construção da cultura, 

formas diferentes de contar histórias que dividem um desejo em comum: Fornecer o 

alimento indispensável à sobrevivência da fantasia, do prazer e da crítica. 

2.  O que é literatura? 

     Uma modalidade narrativa na qual a história tece laços entre    personagens, monta 

espaços e produz tempo através da retórica discursiva. 

3.  O que é televisão? 

     É um termo que se aplica a uma gama imensa de produção, distribuição 

e consumo de imagens, sons eletrônicos, informações, publicidade e divertimento. Opera 

como uma espécie de processador daquilo que acontece no tecido social, de tal forma que 

“tudo” deve passar por ela, ser mostrado, ser significado. 

4. A origem da produção ficcional televisiva 

    A matriz dessa produção teve origem no folhetim, literatura nascida na França, com o 

objetivo de entreter, e nessa época, era publicado no rodapé do jornal. O sucesso desse 

espaço consolidado no jornal se desdobrou na produção de ficção em série. 

     No Brasil, o romance-folhetim ganhou popularidade no Século XX, por volta de 1841, 

através do rádio, veículo de comunicação que passa a escrever uma literatura 

melodramática, conhecida como RADIONOVELA. Acumula-se um know-now sobre 

literatura melodramática, o que assegurou a produção posteriormente sua produção na 

televisão. 

      Em 1960 a televisão assume seu caráter comercial e em 1963 começa a 

TELENOVELA diária. A primeira em capítulos diários foi ao ar na TV EXCELSIOR com 

o nome de 2-5499 ocupado. 

      Em 1964 nasce a Rede Globo de Televisão, mas, somente em 1980, com o fim da TV 

TUPI, a Globo detém o monopólio na produção de telenovelas.  

      A partir daí, a teledramaturgia se consolida, dando destaque especial a ficção televisual 

e os formatos que dela nasceram: TELENOVELAS, SERIADOS, SÉRIES, 

MINISSÉRIES, ESPECIAL. 

5. Convergências e divergências: literatura e televisão 

    Tanto na literatura quanto na televisão há uma relação quanto à estruturação do texto: 

Convergências entre a página e a tela 

1. Quanto à estruturação do texto: 

a) Ambientação: composta de um cenário onde se desenrolam as tramas; 

b) Enredos: seqüências de ações vividas pelos personagens; 

c) Personagens: realizam as ações, através da representação, para construir  

    o conflito. 

2. Utilização da forma narrativa; 

3. Sujeito Observador (autor) e a realidade na literatura; 

    Roteirista (autor) é também um observador da realidade 

4. Representação do objeto na literatura é configurada no texto, que se 

    configura através da linguagem escrita.  

     Representação do objeto na televisão é configurada nos diferentes 

     Programas, que se configura através da articulação das linguagens  
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     escrita, sonora e imagética, também conhecido pela semiótica como 

     texto audiovisual. 

 

Divergências entre a página e a tela 
1. A página contém palavras que acionarão os sentidos que se transformam 

    na mente em imagens; 

    A tela abriga imagens em movimento que serão decodificadas pelo 

    espectador por meio de palavras; 

2. A distinção dos textos: imagem mental e imagem visual, sendo que na 

    literatura (página) a apreensão é conceitual. (meio q/trabalha com o  

    fundamentalmente simbólico). 

    na televisão (tela) é percepção direta. (meio q/trabalha com a realidade 

    física). 

3. Natureza das linguagens:  

    Na página, o leitor imagina a cena; 

    Na tela, os roteiristas precisam fazer parte do trabalho do leitor. 

4. Tempo de apreensão das informações: 

     Na página é definido exclusivamente pelo autor/ expressão individual  

     Na tela, é definido por uma equipe/expressão coletiva. 
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Sessão 2 

Tema Introdutório: O que é Imagem? (28.10.09) 

 
1. A noção de imagem 

    Compreendemos, IMAGEM como sendo o resultado da produção de um sujeito, seja 

imaginária ou concreta passa por alguém que a produz e a reconhece. 

Uma das definições mais antigas de imagem é a de Platão que chamou de imagem em 

primeiro lugar a sombra, depois os reflexos na água ou na superfície de corpos opacos e no 

espelho. È tudo que emprega o processo de representação; 

    Para onde quer que nos voltemos, há imagem. Por toda parte no mundo o homem deixou 

vestígios de suas habilidades imaginativas sob a forma de desenhos, nas pedras, dos 

tempos mais remotos à época moderna. 

     A palavra “imagem” vem do latim imago que quer dizer semelhança, representação, 

retrato. Com essa etimologia, “imagem” tomada como representação, pode se referir ao 

que se vê, ouve-se ou imagina. 

     A imagem contemporânea vem de longe e não surgiu agora com os meios de 

comunicação de massa. É um equívoco considerar a imagem contemporânea como sendo a 

imagem da mídia. 

2. Domínios da imagem 

         O mundo das imagens se divide em dois domínios: O primeiro é o domínio material 

das imagens. São as representações visuais: desenhos, pinturas, gravuras, fotografias e as 

imagens cinematográficas, televisivas. Nesse sentido as imagens são objetos materiais que 

possuem o valor de signo 

     O segundo domínio é o imaterial. As imagens na nossa mente. Nesse sentido as 

imagens aparecem como visões, fantasias, imaginações, esquemas, modelos. Em geral, são 

representações mentais que possuem o valor de representação. Esses domínios não existem 

separados, pois estão ligados na sua gênese. Na definição desses dois conceitos, 

encontramos o lado perceptível da imagem e seu lado mental. (pensamento). 

      O valor de signo: uma imagem serve de signo quando representa um conceito cujos 

caracteres não são visualmente refletidos por ela. Ex: placas de sinalização cujo conteúdo 

tem uma relação arbitrária com seu significado. 

       O valor de representação: é quando a imagem representa coisas concretas. 

3. Funções da imagem 

       As funções da imagem são as mesmas que, no curso da história, foram também as de 

todas as produções humanas, que visam estabelecer uma relação com o mundo. 

a) Modo simbólico:  

    As imagens servem de símbolos; para ser mais exato, os símbolos religiosos, vistos 

como capaz de representar as divindades sagradas. Esta é uma relação vista como capaz de 

dar acesso à esfera do sagrado pela manifestação mais ou menos direta de uma presença 

divina. 

b) Modo epistêmico: 

     Quando a imagem traz informações (visuais) sobre o mundo, que pode ser assim 

conhecido. É a função geral de conhecimento atribuída às imagens. Essa função foi 

consideravelmente desenvolvida e ampliada desde o início da era moderna, com o 

aparecimento dos gêneros documentários. 

c) Modo estético: 
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    A função de agradar o espectador, oferecendo-lhe sensações específicas. Esse desígnio é 

sem dúvida antigo. Seja como for, essa função da imagem é hoje indissociável, ou quase, 

da noção de arte, a ponto de se confundirem as duas, a ponto de uma imagem que visa 

obter um efeito estético poder se passar por imagem artística. 

4. Expressão e Conteúdo na imagem 

     Ao percebermos uma imagem, encontramos o plano de expressão e o plano de 

conteúdo, que se articulam na constituição do significado e da produção do sentido do 

texto audiovisual. 

     O plano da expressão plástica refere-se aos componentes visuais. (imagem) é o plano 

onde as qualidades sensíveis que possui uma linguagem são selecionadas e articuladas 

entre si por variações diferenciais. 

     O plano de conteúdo refere-se aos componentes verbais. (palavras/discurso). É onde a 

significação nasce das variações diferenciais graças às quais cada cultura, para pensar o 

mundo, ordena e encadeia idéias e discurso.   

     O colorido, a iluminação, composição, angulação, enquadramento, figurino, cenário, 

maquiagem, compõem o plano de expressão na TV. 

      Os sons, músicas, diálogos, narração, depoimentos, textualização, compõem o plano de 

conteúdo na TV. Quando da leitura de textos imagéticos, precisamos ficar atentos a 

estruturação narrativa desses dois planos. 

    O processo figurativo realizado na TV constrói a cena e está ligado ao representacional. 

O processo discursivo constrói o significado do sistema linguístico que por sua vez está 

relacionado ao conceitual. 

    Para entendermos um texto visual e atribuirmos sentido a ele é necessário que saibamos 

ler a imagem nas suas formas, verbal e visual, o que requer de nós plena atenção. 
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Sessão 3 

Tema Introdutório: Linguagem Televisiva (04.11.09) 

 

 

1. O que é televisão? 

          É um meio de comunicação de massa, veiculador de imagens e sons registrados 

sobre um suporte magnético; seus textos manifestam-se na articulação das linguagens 

verbal, visual e sonora.  As emissoras televisivas contituem-se em um mercado de 

discursos que são oferecidos ao consumo dos telespectadores. 

     O processo comunicacional televisivo compõe-se de três instâncias: produção, 

recepção e circulação. A produção está ligada ao sistema de significação do texto 

televisual (cenário, iluminação, cores, vestuário e gestos. A recepção está ligada ao 

sistema de interpretação, é o sentido que será atribuído ao texto pelo leitor. A circulação 

está ligada a transmissão das mensagens, (cabos, satélites) responsáveis pela difusão dos 

programas. 

2. Linguagem Televisiva 

      É o conjunto de formas de expressão específicas que estruturam as histórias contadas 

na televisão. A linguagem da TV constrói uma estética que se constitui de uma gramática 

própria. Possui um modo particular de fazer, proporcionando sentidos às diferentes ações 

humanas. 

A linguagem se compõe de: Criação, produção, edição e pós-produção. 

3. Características da linguagem na TV 

    a) Ícone (imagem) que ancorado ao verbal, ao som, as cores e ao 

        movimento, torna-se o mais importante elemento da linguagem; 

    b) Descontinuidade das mensagens, em detrimento da continuidade; 

        a fragmentação prevista na produção. 

    c) Tensa modulação entre os momentos de suspensão do conteúdo; 

    d) Invasão dos sentidos diversos; (outros textos intercalados) 

    e) Reatamento do sentido interrompido. (retomada da mensagem) 

4. Componentes da Linguagem na TV 

    a) Enquadramento: refere-se ao tamanho da imagem que aprece na tela 

        em formato de planos. Existem três formas de enquadrar: Aproximando 

        a câmera do objeto, afastando a CAM. Do objeto e utilizando a 

        lente Zoom. 

    b) Composição: refere-se à seleção dos objetos/pessoas que vão compor 

         o quadro. Serve para captar a realidade que o cinegrafista decide  

         mostrar. 

    c) Ângulos: refere-se ao posicionamento da CAM. O modo como o 

        câmera coloca a câmera para gravar. Alto, frontal, abaixo. 

    d) Sonorização; refere-se à gravação do som direto, mixagem, 

        trilhas, narração, efeitos de áudio e outros. 

    e) Iluminação: refere-se à qualidade, a definição da imagem. É a 

        luz que cria o ambiente, que realça que possibilita profundidade. 

        Luz natural, artificial. 

    f) Figurino: refere-se ao vestuário que irá compor as diferentes ações 

         desenvolvidas pelos personagens; 

    g) Maquilagem: refere-se à caracterização dos personagens,  

         responsável pelo estado físico do ator(a). 
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    h) Cenário: refere-se à ambientação na qual a ação se realizará. 

Sessão 4 

Tema Introdutório: O que é narrativa? (11.11.09) 

 

 

1. O que é narrativa? 

     É a arte de contar histórias. È 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 características: a presença de uma história e de um contador. 

Ex: as gravações em pedras nos tempos das cavernas são narrações 

Os mitos – histórias das origens (de um povo, objetos e lugares) transmitidas pelos povos 

através das gerações e a Bíblia.  

Muitas são as possibilidades de narrar: oralmente, visualmente e por escrito, em verso e 

prosa. 

Neste estudo iremos nos deter nas narrativas literárias em prosa, ou seja, narrativas de 

ficção. As mais difundidas são: romance, novela, conto e crônica. 

        Modernamente podemos citar várias narrativas: telenovela, filmes, peça de teatro, 

notícia de jornal, desenho animado, videogames... 

2. Evolução da arte narrativa 

       A primeira narrativa ocorreu entre 200.000 e 300.000 a.C. Já os primeiros estudos 

da narrativa começaram a partir da Poética de Aristóteles escritos realizados em torno do 

ano de 335 a. C. As narrativas em prosa ou narrativas de ficção conheceram um notável 

desenvolvimento a partir do final do século XVIII. 

       Por milhares de anos, a sabedoria, o desenvolvimento, as aquisições e os rituais de 

uma sociedade, foram passados pelas narrativas orais. 

       Na modernidade, com o desenvolvimento da tecnologia, as histórias encontram 

outros suportes para serem transmitidas. Passam a ser contadas através dos meios de 

comunicação, o livro, o rádio e posteriormente cinema e televisão. 

      Com estes meios, outra característica é acrescentada à tradição de contar histórias, é 

a formação de uma audiência, grupo de espectadores dispersos, como é o caso da televisão. 

Comunicar-se com tanta gente diferente ao mesmo tempo exige das narrativas, muita 

clareza para garantir o entendimento do espectador. 

      Nesta fantástica aventura de contar histórias, o momento seguinte começa nos 

últimos anos de 1960, com a rede universal de computadores. 

3. O significado na narrativa 

      É do relacionamento entre os dois mundos: o ficcional, criado pelo autor, e o “real”, 

o universo compreensível. A relação entre o mundo real do autor e o mundo do leitor. 

Quando afirmamos que entendemos uma narrativa, queremos dizer que encontramos um 

relacionamento satisfatório entre esses dois mundos. 

       A ligação entre o ficcional e o real pode ser representativa, ou melhor, as imagens 

podem nos dar a impressão de uma réplica da realidade, procurando duplicá-la. 

      A narrativa representativa faz a ligação específica entre o mundo real e o mundo da 

história e nos apresenta uma divisão entre: psicológico e sociológico. 

A maior parte do significado representativo na narrativa reside na área contestada pelo 

indivíduo (psicológico) e pela sociedade (sociológico). Alguns escritores retratam mais o 

social, outros mais o psicológico. O certo é que os valores representativos precisam ser 

vistos tanto psicologicamente quanto sociologicamente. 
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Os personagens são os principais veículos do significado na narrativa. Objetos e ações 

também podem ter significado. Porém, sem personagens não pode haver ação. 

 4. Tipos de Narrativas: 

Romance: é a obra em prosa narrativa e de ficção mais extensa, por isso contém muitos 

episódios; é o tipo de narrativa em que várias personagens e ações se inter-relacionada e 

em que os espaços e os personagens são caracterizados mais detalhadamente.  Há vários 

tipos de romance: policial, sentimental, psicológico, experimental, histórico, de 

aventuras, científico 

Novela: é a obra em prosa e de ficção menos extensa e, por isso, seus elementos são 

mostrados de maneira mais condensada. Caracteriza-se principalmente por ser uma 

narrativa em capítulos. O enredo é mostrado ao leitor aos poucos, o que significa que ele só 

conhecerá a história na íntegra quando terminar de ler ou ver o último capítulo da obra. 

Conto: É uma das narrativas menos extensas que existe, é um mini-romance. Por ser uma 

narrativa muito breve, não há descrições de espaços e personagens no conto e seu conteúdo 

normalmente é a narrativa de um fato ou episódio incomum. 

Crônica: é 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.  

5. Estruturas elementares da narrativa 

   a) Para um objeto cultural se constituir uma narrativa é necessário que ele 

       tenha início, meio e fim, entre os quais se configura m efeito de sentido. 

   b) É necessário que haja um esquema mínimo de personagens,  

        protagonista versus antagonista, bandido versus mocinho, 

        detetive versus criminoso etc; 

   c) Os personagens precisam ter algum tipo de qualificação para as ações   

        que realizam ao longo da história. Ex: bandido malvado e trapaceiro 

        versus mocinho bondoso e lutador. 

   d) Os personagens devem realizar ações que dão andamento à história 

        e mostrem as relações entre eles; 

   e) É necessário que haja uma temporalização perceptível na oposição 

        entre um momento anterior e um momento posterior da ação que 

        nos permite detectar o texto como narrativa Ex; ser atacado (antes) 

        punir (depois). 

   f) Essa correlação entre a temporalização e os conteúdos constitui o  

        arcabouço narrativo. Consideramos como narrativa qualquer objeto 

        que tenha os elementos citados, independente do seu suporte. 
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Sessão 5 

Tema Introdutório: Elementos da Narrativa (18.11.09) 

 

1. Elementos da Narrativa 

      Toda narrativa é discurso e possui elementos fundamentais sem os quais não pode 

existir; elementos que responderiam às seguintes questões:  

O que aconteceu? Quem viveu os fatos? Como? Onde? Por que?. Em outras palavras, a 

narrativa é estruturada sobre cinco elementos: 

a) Ação: 

     A presença da ação ou fato é o primeiro elemento essencial ao texto narrativo. 

Segundo Aristóteles, em sua Poética, já afirmava que “sem ação não poderia haver 

tragédia”. O termo tragédia se estende à narração. 

É a soma de gestos e atos desempenhados pelos personagens que compõem o enredo. Pode 

ser: Externa e Interna. 

Externa: pode ser uma viagem, um deslocamento de uma sala a outra. 

Interna: É toda ação que se passa na consciência ou inconsciência de quem narra. Essa 

ação é própria das narrativas psicológicas. 

b) Enredo:  

     É o conjunto dos fatos de uma história. São duas questões fundamentais que 

observamos no enredo: sua estrutura (partes que o compõem: exposição, complicação, 

clímax e desfecho) e sua natureza ficcional (verrossimilhança que permite a empatia do 

público com a obra e possibilita uma ilusão de verdade). É o elemento dinâmico, 

seqüencial da literatura narrativa. 

O enredo requer um começo, meio e fim e depende de tensão e resolução. 

O elemento estruturador do enredo: 

O conflito: que é a tensão criada entre o desejo da personagem principal e alguma força 

opositora que pode ser outra personagem, o ambiente ou o universo psicológico. 

c) Personagem: 

 

     É um ser fictício responsável pelo desempenho do enredo; é quem faz a ação. È 

uma narrativa de acontecimentos arranjados em seqüência temporal. È o corpo de uma 

narrativa, é a maneira como a matéria é narrada ao leitor. 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 ao papel desempenhado podem ser: 

Principais e Secundários: 

Protagonista: personagem principal, herói ou heroína da trama. É aquele que ganha 

primeiro plano na narrativa.  

Antagonista: é o vilão, é o opositor, oponente do protagonista, aquele que cria os 

obstáculos da trama. 

Coadjuvante: que atua ao lado, aliado do protagonista, podendo ser humano ou não. (um 

objeto encantado, uma fada). 

Auxiliar: personagem que funciona como elemento decisivo dentro de um conflito, 

auxiliando a fazer ou desfazer os obstáculos da trama. 

Figurativa: suas ações ou mera presença no enredo nada alteram os fatos da narrativa. 

d) Tempo: 
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     È o tempo fictício, isto é interno ao texto, entranhando ao enredo. Constitui o pano 

de fundo para o enredo, pois os fatos de um enredo estão ligados ao tempo em vários 

níveis: 

a) época em que se passa a história; (nem sempre coincide com o tempo real 

b) duração da história; (curto período e ao longo de muitos anos) 

c) tempo cronológico (tempo que transcorre na ordem natural dos fatos) 

d) tempo piscológico (tempo que transcorre na ordem determinada pelo 

    desejo e imaginação do narrador ou das  personagens (enredo não-linear). 

e) Espaço: 

     É o lugar físico onde ocorrem as ações numa narrativa. Tem como funções 

principais situar as ações das personagens e estabelecer com eles uma interação, 

influenciando suas atitudes, pensamentos e emoções. 

Existe também O AMBIENTE, que tem as seguintes funções: 

Situar os personagens no tempo, espaço, grupo social, enfim nas condições onde 

vivem; Ser a projeção dos conflitos vividos; 

Fornecer índices para o andamento do enredo. 

f) Narrador/foco narrativo ou ponto de vista: 

     É o elemento que conta a história. Ele pode participar da história ou ser apenas um 

observador. O narrador é uma criação lingüística do autor, e, portanto, só existe no texto. 

Dependendo da posição em que se coloca o narrador para contar a história (da pessoa 

verbal que narra – 1ª ou 3ª pessoa), ou seja, do foco narrativo ou ponto de vista, podemos 

classificar os seguintes tipos de narrador: 

Primeira pessoa: é aquele que participa diretamente do enredo como qualquer outro 

personagem, portanto tem seu campo de visão limitado, isto é, não é onipresente, nem 

onisciente 

Terceira pessoa: é aquele que se posiciona fora dos fatos narrados, portanto, seu ponto de 

vista tende ser mais imparcial. É conhecido mais como narrador observador. Suas 

características principais são: 

a) Onisciência; o narrador sabe tudo sobre a história; 

b) Onipresença; o narrador está presente em todos os lugares da história. 

Foco Narrativo ou ponto de vista: compreende a relação entre o autor, a história e o 

leitor.  

É a angularem, postura ou tomada de posição de um determinado discurso. 

O foco narrativo define o rumo e as escolhas tomadas pelo autor ao organizar sua atuação, 

sua maneira de contar a história, privilegiando certos aspectos de acordo com suas 

intenções, com o receptor imaginado. 
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Sessão 6  

Tema Introdutório: A ficção na TV (25.11.09) 

 

1. Conceito de ficção 

 

   O que rotulamos hoje como “ficção televisual” é, na verdade o resultado de várias 

atividades culturais cujas origens se perdem no tempo. É herdeira de outras formas 

narrativas e dramatúrgicas prévias: a narrativa oral, literária, radiofônica, teatral, pictórica, 

fílmica entre outras. 

        Ficção é uma forma peculiar da comunicação humana que, estimulando a imaginação 

e o devaneio, propõe uma experiência intersubjetiva na qual a realidade que a circunda se 

apresenta de forma indireta. 

       Alguns estudiosos admitem que a ficção não se refere de modo imediato ao mundo 

real, é dotada de uma realidade própria, ligada às leis da verossimilhança, porém, sem o 

compromisso necessário com a verdade. 

2. Origem da Ficção 

Encontramos três acepções da palavra ficção: 

A mais geral está ligada à fantasia, simulação, fingimento; 

Outra ligada à ficção científica; 

E a que está ligada à arte, mais especificamente a literatura. 

Esta é a que nos interessa nesse estudo. Sabemos que o homem sempre contou histórias, o 

que significa dizer que convivemos sempre com personagens, que atuam num tempo e 

espaço diferenciados.  

Ficção vem do latim fictionem. Sua raiz é o verbo fingo/fingere – fingir e este verbo 

inicialmente, tinha o significado de tocar com a mão. Possivelmente esse verbo se ligue ao 

verbo fazer. Tais reflexões evidenciam a relação da palavra ficção com o ato de criar – 

dar vida, fingir.  
3. Elementos próprios da ficção 

A ficção tem regras e recortes próprios que a distancia da realidade. 

a) Recorte temporal: na ficção é drasticamente reduzido, posto que a história de uma vida 

será contada em duas horas e em alguns episódios de uma minissérie na TV; 

b) Forte condensação na temporalidade: haverá sempre um sofisticado procedimento de 

seleção de momentos narrativos de base; 

c) Estratégias de enunciação: há um conjunto de estratégias de enunciação envolvidas na 

construção da ficção que a distanciam do real, mesmo quando se propõe a estar mais 

próximo. 

4. Características da Ficção na TV 

        A narrativa literária é apresentada como um todo contínuo no livro, assinalando 

diferentes capítulos. Os leitores têm a possibilidade de fazer a leitura dentro de seu ritmo 

pessoal. 

     Já a narrativa televisiva, revela um número respeitável de características próprias, 

tais como, a fragmentação que cria as regras de uma estética da interrupção e a serialização 

que cria as regras de uma estética da repetição. 

 4.1. Estética da interrupção: 
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        Refere-se aos intervalos para os comerciais que sustentam a TV. Esses intervalos são 

responsáveis pela exibição dos diferentes programas em blocos, com interrupções 

periódicas, ou seja, de forma fragmentária. Além de serem fragmentados em cada exibição, 

são fragmentados em capítulos ou episódios. A narrativa ficcional na TV se conforma a 

uma estética da interrupção. (Balogh) 

 

Estética da repetição: 

       Como os produtos da TV são exibidos diariamente, a ênfase na inventividade e 

originalidade acaba cedendo à serialidade que cria as regras de uma estética da repetição, 

que tem como base, a serialidade é a produção continuada de uma história para preencher 

as demandas da programação de cada emissora de televisão. Os formatos mais inseridos 

nesta estática são: os seriados, as telenovelas e as minisséries. 

Ficção e eventos do real: 

      A telenovela se mostra o gênero mais propício a demonstrar essa relação. Sua 

presença no cotidiano do espectador reforça o sentimento de vínculo com o real que a 

novela costuma respeitar, mantendo na sua trama os mesmos dias festivos, as mesmas 

épocas do ano que temos no cotidiano. 

Inserção de merchandising social e política: 

      A extensão da novela faz da mesma um formato propício a inserção de elementos 

alheios à trama fictícia de base. Tem grande importância na cultura brasileira e em função 

disso acaba entrelaçando maciças doses de merchandising social e política à suas tramas, 

transformando os atores em porta vozes de problemas nacionais ou em garotos 

propagandas de mercadorias, numa complexa mescla entre o real e o fictício. 

5.  Ficção e Verossimilhança 

      Uma das questões fundamentais da ficção é a verossimilhança. Como a palavra 

sugere, verossimilhança significa perecer verdade, ser similar à verdade (vera, vero = 

coisa verdadeira). 

(Símile, símil = qualidade do que é semelhante, similar). 

Verossímil é a versão do fato ou da verdade que parece mais convincente, e não 

necessariamente aquela mais aproximada da realidade. È possível parecer ser verdadeiro 

sem o ser, e podemos ser real e não o parecer. 

       Verossimilhança é a qualidade que o leva o espectador a imergir na história sem a 

insegurança ou desconfiança de que está sendo enganado. Este pacto de verdade 

“aparente” entre o programa e o espectador é parte de um acordo implícito entre programa 

e platéia. São momentos, ações e situações em que se experimentam limites que oscilam 

entre o provável e o aceitável. 

Ex. Cenas compatíveis com uma comédia serão rejeitadas numa tragédia. Situações 

existenciais que levam o espectador as lágrimas num romance, são inaceitáveis numa 

comédia. 
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Sessão 7                     

Tema Introdutório: Os formatos da ficção na TV (02.12.09) 

 

1. O que é Formato na TV? 

      Na televisão o formato tem a noção de diferenciar os programas, identificando a 

forma e o tipo de produção de um produto televisual. É o processo pelo qual passa um 

programa desde sua concepção até sua realização. É o esquema que dá conta da 

estruturação de qualquer programa, constituído por uma seqüência de atos que se 

organizam a partir de determinados conteúdos. 

2. Principais tipos de formatos na TV 

Os principais formatos mais consagrados na televisão são: 

a) UNITÁRIO 

b) SÉRIES 

c) TELENOVELA 

d) SERIADOS 

e) MINISSÉRIES/ MICROSSÉRIES 

3. Características dos formatos na TV 

3.1. UNITÁRIO: é o único formato que sai do padrão da serialidade, ainda assim é 

fragmentário, pois embora exibido de uma única vez, mantém os intervalos para os 

comerciais, característica da linguagem da televisão brasileira. Esse formato é herdeiro da 

tradição televisual dos primórdios mais ligado ao teatro. Na Rede Globo, muitos dos 

programas desse tipo são chamados de “Casos Especiais”. 

3.2. SÉRIES: As séries nacionais surgem no começo de 1980, configurando uma nova 

tendência estética e mercadológica, com as séries Carga Pesada, Malu Mulher e Platão de 

Polícia. Esses formatos sofreram riscos e enfrentaram grandes obstáculos, porém inovaram 

no tratamento dos temas, sinalizando uma nova produção ficcional  televisiva. 

3.3. TELENOVELA: é o formato o mais consagrado da televisão brasileira. É o mais 

complexo devido a sua enorme extensão que comporta 150 capítulos, podendo ser levado 

ao ar de 180 a 200 se a novela obtiver boa audiência. O seu texto parte de uma sinopse 

(resumo) e de um argumento que vai sendo escrito ao longo da exibição, com estrutura 
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narrativa repetitiva, construída a partir de um núcleo central, com vários núcleos 

secundários e divididos em capítulos diários. 

3.4. SERIADOS: se definem como histórias que começam e terminam no mesmo capítulo, 

com personagens fixos e exibição semanal. O seriado apresenta tramas independentes 

umas das outras, em cada episódio tem cenários e argumentos novos e funções, podendo 

ser acompanhado pelo telespectador sem a necessidade de ter acompanhado o anterior. 

Para isso o episódio número um precisa apresentar os personagens e a “trama maior” que 

dará sentido a cada novo episódio. 

3.5. MINISSÉRIES: é considerado o formato mais completo do ponto de vista de sua 

estrutura e o mais denso no universo dramatúrgico. Alguns roteiristas o considera como o 

ponto alto da produção ficcional na TV brasileira. Como tal, o formato recorre 

freqüentemente à adaptação de obras literárias nacionais consagradas. Possui um número 

menor de capítulos em relação à telenovela. È exibida em horário diferencial, às 22 horas o 

que pressupõe um público mais exigente. É um formato estruturalmente mais fechado na 

televisão e oferece maiores condições de elaboração que outros formatos ficcionais da TV. 

Por isso se aproxima mais dos conceitos de artisticidade, trazendo marcas de autoria mais 

fortes. 

3.6. MICROSSÉRIES: É uma produção de ficção, semelhante à minissérie, porém, de 

menor duração, normalmente varia de 3 a 8 capítulos. O novo formato apresenta uma 

característica específica que á pluralidade de linguagens, permitindo a intertextualidade. 

Possui em sua estrutura alto nível de complexidade e criatividade. Seu princípio 

constitutivo é a heterogeneidade, o dialogismo no processo de construção de novos 

significados. 
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Sessão 8 

Tema Introdutório: O que é leitura? (09.12.09) 

 

1. O que é Leitura? 

      É uma atividade complexa, plural, que se desenvolve em várias direções. A leitura é 

antes de tudo um ato concreto, observável. Toda leitura é feita com o funcionamento do 

aparelho visual e de diferentes fincões do cérebro. 

      Ler é, antes de qualquer análise de conteúdo, é uma operação de percepção, de 

identificação e de memorização dos signos. Na leitura, o olho não apreende os signos um 

após o outro, mas por “pacotes” de palavras. O movimento do olho não é linear e 

uniforme; ao contrário é feito de modo descontínuo. 

      O deciframento do leitor é mais fácil quando o texto comporta palavras curtas, 

estruturadas, simples e polissêmicas, pois a capacidade de memória do leitor oscila em 

torno de 8 a 16 palavras. No seu aspecto físico, a leitura se apresenta como uma atividade 

de antecipação, de estruturação e de interpretação. 

2. Tipos de leitura: 

    a) Leitura Linear  

    b) Leitura Crítica 

LEITURA LINEAR OU INOCENTE: é a primeira leitura, aquela que segue o 

desenvolvimento linear do livro, nela o texto é concebido para ser lido sem grandes 

questionamentos acerca da obra. O leitor desenvolve o quadro geral de compreensão que 

condiciona a leitura – “o horizonte de expectativa” que é definido por Jauss (1978) como o 

conhecimento que o público tem a respeito do gênero a que pertence à obra, a experiência 

herdada de leituras anteriores. É a leitura mais comum. 

LINGUAGEM CRÍTICA: é a prática da explicação do texto detalhada, seu objetivo maior 

é conseguir traduzir as idéias dos autores e entendê-las com clareza, descobrir os interesses 

que estão nas entrelinhas do texto. Envolve avaliações e questionamentos sobre os 

argumentos textuais e as opiniões do autor.  



 388 

       Ler criticamente consiste em questionar aquilo que se lê. Significa pensar sobre o 

que o autor deseja que você acredite pensar como o autor tenta convencê-lo, se você 

concorda ou não com ele e se é capaz de justificar sua decisão. 

      Na análise crítica de um texto é essencial perceber: 

1. Autoridade do autor: refere-se à credibilidade do autor. (Procurar informações 

biográficas do autor, formação acadêmica, filiação política e experiências de vida); 

2. Estrutura lógica da argumentação: verificar se a cadeia argumentativa é válida e se as 

evidências apresentadas sustentam as afirmações do autor no texto; 

3. Linguagem utilizada: procure entender as motivações do autor as escolhas de palavras 

e linguagens específicas meio as alternativas disponíveis; 

4. Estratégias para conquistar o leitor: procure identificar possibilidades de 

interpretação que se devam exclusivamente a utilização da linguagem emocional; 

3. Significado e Sentido no texto: 

       Considerando que o significado e sentido não estão colados aos signos, mas nascem 

da relação destes com seus intérpretes, podemos dizer: 

Significado: É a compreensão que se tem das expressões, palavras usadas no texto. Referência 

dada ao entendimento da mensagem contida no texto. No audiovisual, entender o porquê da 

utilização de determinadas imagens/cenas que contém o texto. 

Sentido: é a capacidade do leitor em entender o direcionamento que deve possuir um texto, é a 

coerência que ele detém. Os textos possuem uma organização, implícita, que sustentam o 

sentido apreendido no momento da leitura. 

Saber que a organização do sentido preside a construção do texto vai colaborar na sua 

compreensão, interpretação e avaliação. O sentido é construído pela linguagem e cultura. O 

sentido construído culturalmente é o que leva a compreensão. 
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               CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

                PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

 

 

                                                 QUESTIONÁRIO 

                                                                           

Idade: 

Sexo: 

Colégio:                          

Turma: 

Disciplina: 

Horário: 

 

 

1. Você gosta de televisão? 

 

2. Por que? 

 

3. Quanto tempo fica diante da TV? 

 

4. O que mais gosta de assistir na TV? 

 

5.  Assiste minisséries? 

 

     Sim  (   ) 

     Não  (   ) 

 

6. Por que? 

 

7. Quais as minisséries que assistiu? 

 

8. Sente dificuldade de entender as minisséries? 

 

    Sim   (  ) 

    Não   (  ) 

 

9. Por que? 
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10. As minisséries brasileiras são fáceis de entender ou não? 

 

 

11. Na sua classificação qual a melhor? 

 

 

12. O que acha do horário de exibição das minisséries? 

 

                                   Roteiro de Gravação em vídeo da leitura 

                                               de  Hoje é dia de Maria 

                                                         

 

 

 

Cenas       Mostrar o espaço externo, movimentação dos alunos no pátio,  

externas   entrada nas salas de aula, destacando a SALA de VÍDEO  a   

                  os Laboratórios de informática, Biblioteca, Sala da Direção  

                  e quadras esportivas. 

 

Personagens: Pesquisadora/mediadora e os 17 estudantes do 

                       3º ano do ensino médio da turma B noturno. 

                

 

Cenário:   Todas as gravações internas, serão na sala de VÍDEO, local 

                  onde acontecerão todas as ações. As cenas serão assim  

                  distribuídas: 

                                             

Cenas       Apresentação e discussão do projeto de pesquisa; 

Internas   Distribuição de um questionário para avaliar o gosto 

                  pela programação televisual, enfatizando o produto minissérie. 

                                       

                                                            

                           (Claquete) 1ª aula 

 

                  Desenvolvimento do tema literatura e televisão com duração 

    De 15 minutos que visa ampliar os conhecimentos dos alunos sobre  

    linguagem de televisão.          

                  Exibição do texto Hoje é dia de Maria/primeira 

    Jornada, com duração de 45 minutos; 

                  Processo de mediação: A pesquisadora inicia o processo de 

    mediação, provocando os alunos com questionamentos acerca da 

    minissérie, visando à análise da compreensão da obra. 

                                      

                            (Claquete) 2ª aula 

  

                   Desenvolvimento do tema o que é imagem? com duração de 

    15 minutos que tem como objetivo ampliar os conhecimentos dos 

    alunos sobre linguagem de televisão. 
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                   Exibição do texto Hoje é dia de Maria/primeira jornada, com 

    com duração de 45 minutos; 

                   Processo de mediação: A pesquisadora inicia o processo de  

                        mediação, provocando os alunos com questionamentos acerca da 

                        minissérie, visando à analise da compreensão da obra. 

 

                                           

 

                                             

                                            

                                             (Claquete) 3ª aula 

 

                 Desenvolvimento do tema linguagem televisiva com duração de 

                      15 minutos que tem como objetivo ampliar os conhecimentos dos  

                      alunos sobre linguagem de televisão. 

                 Exibição do texto Hoje é dia de Maria/primeira jornada, com  

                      duração de 45 minutos; 

                 Processo de mediação: A pesquisadora inicia o processo de  

                      mediação, provocando os alunos com questionamentos acerca da 

                      minissérie, visando à análise da compreensão da obra. 

 

                                              (Claquete) 4ª aula 

 

               Desenvolvimento do tema o que é narrativa? com duração de 

                     15 minutos que tem como objetivo ampliar os conhecimentos dos 

                     alunos sobre linguagem de televisão. 

               Exibição do texto Hoje é dia de Maria/primeira jornada, com  

                     duração de 45 minutos. 

               Processo de mediação: A pesquisadora inicia o processo de 

                     mediação, provocando os alunos com questionamentos acerca da 

                     minissérie, visando à análise da compreensão da obra. 

 

                                              (Claquete) 5ª aula 

                   

              Desenvolvimento do tema elementos da narrativa com duração de 

                    15 minutos que tem como objetivo ampliar o conhecimento dos 

                    alunos sobre linguagem de televisão. 

              Exibição do texto Hoje é dia de Maria/primeira jornada, com 

                     duração de 45 minutos. 

              Processo de mediação: A pesquisadora inicia o processo de 

                    mediação, provocando os alunos com questionamentos acerca da 

                    minissérie, visando à análise da compreensão da obra. 

 

                                             (Claquete) 6ª aula 

 

             Desenvolvimento do tema a ficção na TV com duração de 

                   15 minutos que tem como objetivo ampliar os conhecimentos dos 

                   alunos sobre linguagem de televisão. 

             Exibição do texto Hoje é dia de Maria/primeira jornada, com duração  
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                   de 45 minutos. 

             Processo de mediação: A pesquisadora inicia o processo de  

                   mediação, provocando os alunos com questionamentos acerca da 

                   minissérie, visando à análise da compreensão da obra. 

 

                                               

 

 

 

 

                                            

                                           (Claquete) 7ª aula 

 

             Desenvolvimento do tema os formatos ficcionais com duração de 

                   15 minutos que tem como objetivo ampliar os conhecimentos dos 

                   alunos sobre linguagem de televisão. 

             Exibição do texto Hoje é dia de Maria/primeira jornada, com duração 

                   de 45 minutos. 

              Processo de mediação: A pesquisadora inicia o processo de  

                    mediação, provocando os alunos com questionamentos acerca da 

                    minissérie, visando à análise da compreensão da obra.  

 

                                                (Claquete) 8ª aula 

 

             Desenvolvimento do tema o que é leitura? com duração de 

                   15 minutos que tem como objetivo ampliar os conhecimentos dos 

                   Alunos sobre linguagem de televisão. 

             Exibição do texto Hoje é dia de Maria/primeira jornada, com duração  

                   de 45 minutos. 

              Processo de mediação: A pesquisadora inicia o processo de  

                    mediação, provocando os alunos com questionamentos acerca da 

                    minissérie, visando à análise da compreensão da obra.          
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           UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

              CENTRO DE CIÊNCIAS HUMAS, LETRAS E ARTES 

              PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

 

           PESQUISA: A TV COMO OBJETO DE LEITURA DA IMAGEM 

                                NO CONTEXTO ESCOLAR: UMA PESQUISA-AÇÃO 

                                                COM ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 

 

 

 

                             TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

                                 USO DA IMAGEM E DA VOZ 

 

 

Pelo presente, eu, __________________________________autorizo a 

utilização da imagem e da voz do aluno (a)___________________________ 

do Colégio Estadual Francisco Ivo Cavalcante,  para fins de participação nas 

gravações das aulas de Língua Portuguesa, nas quais serão veiculadas os oito 

episódios da minissérie Hoje é dia de Maria, exibida pela Rede Globo de 

Televisão em janeiro de 2005. A autorização constituirá parte do projeto de 

pesquisa científica da professora Ms. Mirian Moema F. Pinheiro, aluna do 

curso de doutorado em Estudos da Linguagem, matrícula 200882970, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

Esta autorização inclui o uso do material que contenha minha imagem e voz 

pela doutoranda, notadamente para toda e qualquer forma de comunicação ao 

público, tais como, material impresso, CD (Compact disc), DVD (digital 

vídeo disc), rádio, televisão aberta, bem como sua disseminação via internet 

no Brasil. 

A UFRN/Pós-Graduação dos Estudos da Linguagem poderá dispor livremente 

desse material para utilização com fins diático-pedagógicos. 

Declaro, ainda para todos os fins, que estou apto a firmar o presente 

instrumento e que esta autorização isentará a UFRN de qualquer 

responsabilidade neste sentido. 
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                                                                      Natal,      de setembro de 2009. 

 

 
Assinatura: 

End: 

CPF: 
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                        TRANSCRIÇÃO DA VIDEOGRAVAÇAO DE 

                              HOJE É DIA DE MARIA: MEDIAÇÃO 

 

 

Transcrição da Sessão 1   

 

Mediação  (21.10.09) 

Mediadora: Que história foi contada? 

Renato: Uma história muito triste, uma história onde essa Maria... uma história que 

acontece com muitas Marias, apesar 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. 

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

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

Vanessa: O pai não dá assistência para a 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 

madrasta tomar tudo dela e do pai e induzindo a menina para aceitar ela casar com o pai. 

Mediadora: O que mais voces gostaram na história? 

Laura: Das músicas, cantigas de roda que me faz lembrar antigamente... minha avó falava 

dessas músicas, contava histórias de tantas Marias... 

Renato: Achei interessante na hora em que ela estava fazendo o café no fogão a lenha. 

Mediadora: O que voces destacam nesse episódio? 

Renato: Os animais que eram manipulados por pessoas, marionetes... 

Lúcia: O céu da paisagem era artificial. Outra coisa são as roupas, ninguém usa aquela 

roupas durante o dia no sertão de verdade. 

Mediadora: Que idéias são passadas claramente na história? 
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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: O que a história mostra da realidade nordestina? 

Ângela: Só o sofrimento. 

Lúcia: Vejo também uma menina muito devota de Nossa Senhora, gostava de rezar, tinha 

fé, acreditava. 

Laura: O nordestino é muito devoto 

Renato: O que move o enredo da história é o sofrimento, a fé, a morte, sonho, esperança e 

amor. 

Ângela: A fé que ela tinha era muito forte, todo dia ela acendia aquela vela ali. 

Mediadora: O que mais chamou atenção nesse episódio? 

Ângela: A cena que aparece ela cuidando das flores no jardim. Ela (Maria) se dedicava 

muito e isso me chamou atenção muito mesmo. 

Paula: As flores representam a vida, representa a felicidade, muitas coisas... 

Mediadora: Quais as principais idéias do texto televisual? 

Renato: Solidão por parte de Maria. 

Ângela: è 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 Ra do ventre (Joaninha) vamos dizer assim, poderia 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: O que voces destacam nos diálogos? 

Mateus: Até mesmo prá gente que é do nordeste, muita coisa não deu pra entender do 

sotaque deles, falam pro mode, de não sei de que. 

Mediadora: O que mais chamou atenção? 

Ângela: A conversa de Maria com Nossa Senhora. 

Renato: A Nossa Senhora representava a mãe de Maria que mostrava para ela que 

parasse com aquele sofrimento, que a vida um dia poderia ser melhor, ela estava vivendo. 

Mediadora: Que modelo de sociedade está representado na história? 
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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. 

Mediadora: Voces perceberam alguns valores culturais nesse episódio? 

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

Mediadora: Voces acham que a madrasta tinha ambição? 

Ângela: tinha e era em função do dinheiro, de querer viver bem, aparentar uma boa 

imagem, uma boa vida. 

Mediadora: Voces conseguem traçar diferenças entre a cultura popular e a 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? 

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 ela diz: 

Mamãe deixe eu ver a Barbie na tevê. È 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 agente insista, não querem. 

Mediadora: A vida se torna mais fácil com a tecnologia? 

Mediadora: Voces concordam? 

A turma respondeu imediatamente. Concordamos. 

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

Ângela: Com certeza. Há muita. Vamos tomar a festa de São João como exemplo. È 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 em que as 

pessoas chamam até o bombeiro para apagar a fumaça das fogueiras. No interior tudo é 

mais tranqüilo. 

Laura: A amizade entre as pessoas aqui na cidade não existe mais. Acho que não é porque 

agente está no mundo da tecnologia que é obrigado acabar os costumes, o jeito de falar e 

as festas qeu 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 



 398 

netos, nem faz questão de lembrar. Quem ainda lembra e pesquisa alguma coisa, são os 

professores das escolas e as crianças através da internet e não tem chance de conhecer 

mais sobre o folclore. 

Mediadora: Voces sabem quem é o maior pesquisador do folclore da região? 

Muitos responderam de uma só vez. Câmara Cascudo. 

Mediadora: A televisão ajuda a ampliar o conhecimento de voces sobre a cultura 

nordestina? 

Paulo: Achamos que nem tanto. O que agente Vê a respeito dói nordeste na tevê é a 

empregada falando com sotaque forte e na maioria das vezes agente não fala dessa 

maneira. Só quando é uma minissérie focada como essa aqui, rica em informações. 

Mediadora: As minisséries, telenovelas proporcionam conhecimento sobre cultura 

popular? 

Laura: 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 essa parte do nordestino que 

esta ligada a cultura, tudo misturado numa coisa só. 

Mediadora: Voces mudariam alguma coisa nesse episódio? 

Ângela: Tiraria a madrasta da história. 

Luana: Eu colocaria galinhas de verdade, porque prá gente ficou um pouco irreal demais. 

Tudo bem com a paisagem no céu tivesse aquele  fundo atrás,  aquilo não é real. 

Renato: colava mais personagens e casas porque só tem aquela casinha de verdade,lá no 

fundo, isolada de tudo. 

Mediadora: O cenário para voces foge muito da realidade? 

Renato: Não, não que foge muito da realidade. Só mudaria as casinhas. 

Mediadora: 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 prá 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. 
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Mediadora: O aparecimento do pássaro contribuiu para o pai de Maria desistir de 

violentar Maria? 

Ângela: Não, acho que foi a consciência dele, ele não foi atrás dela, percebeu que o que ia 

fazer era errado. 

Mediadora: E o que representa o pássaro na narrativa? 

Ângela: A mãe de Maria. A santa que apareceu a Maria, Deus. 

 

Transcrição da Sessão 2   

Mediação  (28.10.09) 

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 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 a 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, dar 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 tranqüilidade 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 
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humilde e bondoso com  as pessoas. 

Mediadora: Exatamente! É isso mesmo. 

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 devia e Maria consegue tomar o dinheiro deles 

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

Mediadora: Voces acham que a promessa que a TV faz ela cumpri? 

Renato: 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: Voces 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, anunciando uma coisa e no final é outra. 

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

Mediadora: Por que a imagem deveria ter a obrigação de mostrar a realidade se ela é 

como nós vimos uma representação? 

Vanessa: Porque tem muita coisa que agente assiste que não é daquele jeito que é 

mostrado.  

Ana: Eles não mostram totalmente o que acontece, mostram somente uma parte e outras 

ficam ocultas. 

Mediadora: Voces acreditam que as novelas narram fatos reais? 

Ana: Não. Elas representam os fatos reais. 

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 5 anos de idade. Eu perguntei: Voce 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: Quais as cenas que destacam neste episódio? 



 401 

Renato responde imediatamente: Aquela cena quando anoitece e Maria vê os meninos 

trabalhando e ela ao ver se tocou que aquela realidade é pior do que a dela. Ela 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 pergunta: A cena que voce destacou das 

crianças trabalhando no carvão tem ligação com a nossa realidade? 

Mateus:Tem a exploração do trabalho infantil. Maria achava que as crianças só 

brincavam. 

Mediadora: O que voces 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. 

Mediadora: Nesse momento lançamos mais uma pergunta: O que voce achou real ou não? 

Mateus: Eu acho que eles filmavam assim: os rapazes parados e eles filmavam e depois 

eles iam para outra posição e filmavam para dar rapidez e por fim botaram na sequência. 

Renato interrompe e acrescenta: Pareciam bonecos mesmo, estava vendo os animais de 

fantoche e achei que os dois cobradores eram... 

Mediadora: Voces 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 que? 

Mateus responde: Modernidade.  

Mediadora: Como voces analisam o trabalho de arte e em que cenas a arte domina? 

Ana: Na hora do passarinho tomando banho. È uma marionete que dar para perceber 

bem os fios sendo manipulados, eles movimentando os pássaros. Na hora em que o 

espantalho aparece a Maria, mostra os bonecos de pano pendurados. 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. 

Laura: A arte reciclada aparece em outras cenas como a dos cavalos, feitos de madeira 

com rodinhas colocadas aos pés para se movimentarem. 

Mediadora: Conseguem perceber uma relação de continuidade 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 narradora 

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.  

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. 

Vanessa: lembrei das cantigas de roda, eu adorava brincar com minhas 

amigas. 
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Transcrição da Sessão 3 

Mediação  ( 04.11.09) 

Mediadora: Que leitura voces 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 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 sombra, 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 voce falou,  

mas...     

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

Vanessa: Não. 

Mediador: 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: Voce percebeu três? 

Renato: sim, mas são muito parecidos. 

Mediadora: Eles atuam da mesma forma? 

Renato: Não. 

Mediadora: Por que? 

Renato: Porque eles atuam diferentes com características diversas. 

Mediadora: O que significou o demônio neste episódio? 
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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 voces percebem com isso tudo? 

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

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. 

Luana: Eu acho que hoje, com a televisão que está se expandindo 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 e tornam mais recuadas. Elas vêm às coisas acontecendo. 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: Voces 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. 

Mediadora: Existiu alguma diferença no cenário que poderiam me dizer?  

Luana: Sim. Ângulos diferentes, a câmera mostrando de várias maneiras, 
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mostrou eles do lado, de frente, o homezinho 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 que? 

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. 

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. 

Vanessa: Mais curioso ainda é que o Asmodeu apareceu em duas cores, verde e 

vermelho.  

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. 

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? 

Ângela: Superstição. 

Mediadora Que superstições voces 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. 

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

Roberto: Tenta pegá-lo pela fraqueza para ele desistir de algo. 
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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 ingênua apesar de ser criança. O sofrimento 

que passou com a madastra fez ela adquirir experiência e aprender com o mal. 

Mediadora: O que representa a viagem perene de Maria durante a narrativa? 

Peregrinação. 

Roberto: Mediadora: Para descobrir o que? 

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. 

Mediadora: Nessa viagem ela encontra alguma coisa? 

Ângela: Somente dificuldades e barreiras. 

Mediadora: Voces compreenderam o jogo imaginativo que propõe o autor. 
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Transcrição da Sessão 4 

Mediação  (11.11.09) 

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. 

Mediadora: Maria ficou com medo na cena com o diabo, por que? 

Roberto: Porque ela era menina, de repente já acordou mulher formada.  

Praticamente acho que essa foi à parte mais importante de todo esse episódio. 

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

como sua mãe, tipo assim abençoando, chamando a filha. 

Mediadora: Vejo que entenderam a intencionalidade contida na obra. 

Mediadora: O que significa a imagem da Santa que voces 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. 
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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. 

Mediadora: Qual a idéia principal desse episódio? 

Laura: Foi à 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 voce está triste e alguém chegar  

influenciando e voce 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 episódio não percebeu  

nada. 

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 a aparição da Santa que incentivava para não  

desistir, que tudo que passava na vida não importava se foi bom ou ruim,  

precisava esquecer, 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 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 príncipe que estava  aparecendo. 

Mediadora: Boas reflexões! 

Mediadora: O que voces perceberam mais no quarto episódio? 

Roberto: Percebi que ele arrodeou Maria. 

Mediadora: Quem é que arrodeou? 

Roberto: O príncipe, o pássaro 
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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 que? 

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.  

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. 

Roberto: Mas é uma conseqüência da vida deixar de ser criança para ser 

mulher. 

Maíra: Achei uma cena muito emocionante que deixa voce muito envolvido e  

ainda Mais quando ela chega que vê a madrasta, lembra logo do pai. 

Mediadora: Voces conseguiram estabelecer uma boa relação com o texto. 

Mediadora: Quantos diabos voces 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. 
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Mediadora: O que representa a figura do diabo na vida de Maria? 

Vanessa: Desespero, tristeza, perseguição. 

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 pensava que do jeito que ela reviveu uma vez,  

poderia reviver outra vez.  

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. 

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. 
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Transcrição da Sessão 5 

Mediação  (18.11.09) 

Mediadora: O que a história deste episódio representou para voces? 

Maíra: Começou mostrando a felicidade de Maria em encontrar 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. 

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. Voces conseguiram perceber a semelhança da vida de  

Maria com a história da Cinderela. Muito bem! 

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 bem atenção. 

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 
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mostrava a felicidade de Maria, porque encontrou o amor da vida dela. 

Mediadora: Vejam bem: Estou chamando atenção de voces para um fato. 

Antonio: Acho que o fato foi à transformação do pássaro em homem. 

Mediadora: Muito bem! A cena merece destaque.  

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. 

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 voces 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 voces 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. 
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Transcrição da Sessão 6 

Mediação  (25.11.09) 

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 apareceu 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. 

Mediadora: Qual o foco principal da narrativa desse episódio? 

Roberto: O amor de Maria pelo homem pássaro. 

Mediadora: Voces 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...).                                                                                                 
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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 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 voces conseguiram perceber essa diferença. 

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 é mais um aspecto estético para  

representar o esforço da metamorfose. 

Mediadora: Exatamente. Muito bem! 

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? 
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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. 

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. 

Mediadora: Voces 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 sofrimentos 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. 
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Transcrição da Sessão 7 

Mediação  (02.12.09) 

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 voces 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. 

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 à coisa ruim (Demo), o mal que praticava foi desfeito pelo  

bem praticado por Maria. 

Mediadora: O mal foi desfeito em função de que? 

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. 

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. 
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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! 

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. 

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. 

Mediadora: Como voces entenderam a cena do pássaro carregando o corpo 

do pai de Maria. O que significou para voces? 

Vanessa: Eu entendi que era o Demo. 

Roberto: Como a microsserie mostrou ele indo para o paraíso 

entendi que o espírito dele subiu, e que ali era uma representação. 

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 voces estão mais seguros na leitura. 

Mediadora: Quando Maria encontra o amado o que faz? 

Roberto: Ela faz o amor dela praticamente ressurgir porque tinha morrido. 
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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 que? 

Marília: O retorno a casa, o pai, a infância. Isso tudo para Maria significou  

aventura, viagem e mais as experiências que ela adquiriu. 

Mediadora: Essas respostas demonstram o crescimento de voces no processo de  

leitura. Muito bem! 
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Transcrição da Sessão 8 

Mediação  (09.12.09) 

Mediadora: Que história foi contada? 

Antonio: O que eu percebi bastante é a idéia de que o que voce planta, no final, 

pode ser rápido ou demorar, voce 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 à humildade de Maria. 

Roberto: É a força de vontade de Maria, pois sempre no trajeto 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. 

Mediadora: Estamos falando de leitura, então pergunto: Essa leitura 

 possibilitou alguma mudança de pensamento, de percepção de mundo para  

voces? 

Daniela: Sim. Teve coisas que mudaram de quando assisti a microsserie. 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 interpretação, 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 inocente e agora a senhora despertou em nós  

o interesse de prestar atenção nos detalhes, observando porque essa sombra  

está aparecendo, a iluminação esta 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 
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ele lançava uma maldição para Maria e ela com o  espelho remetia de volta. Ele 

recebia o que enviava para ela. 

Mediadora: Voces revelaram um olhar muito apurado, parabéns! 

Mediadora: O que voces 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 entendido 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.  

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 voce, como se apresenta, entra,  

sai. Por mais que voce seja feio, magro, descabelado, fofinho é voce 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. 

Mediadora: Interessante sua leitura! 

Mediadora: O que foi a história de Hoje é dia de Maria, realidade ou sonho? 

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 prejudicado Maria. Ela tinha adquirido um  
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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!  

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. 

Mediadora: As sessões de leitura realizadas acrescentaram alguma coisa para 

voces? 

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 microsserie 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. 

Mediadora: Voces se dedicaram ao estudo e o resultado, ao que podemos constatar foi 

satisfatório. Parabéns a todos! 
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