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Editorial ou quando a leitura encontra a interdisciplinaridade e vice-versa

Leonardo	P.	Almeida

A leitura é uma experiência humana enriquecedora que modifica o seu agente, comumente, em 
suas dimensões afetivas e cognitivas. Quando lemos um romance em seu movimento profuso e 
perspectivo, materializado nas falas de seus personagens, colocamos questões a nossas próprias 
convicções e verdades cotidianas. Esse convite à alteridade é o que faz da leitura um campo de 
transformação subjetiva. 

Entretanto, como em todas as dimensões da vida, na leitura observamos a manifestação das tensões 
cruciais à existência entre a ordem e a liberdade, o poder e a resistência. Tensões essas que se apre-
sentam através de uma disputa constante. Não se trata aqui de um antagonismo entre essas forças 
dispares, mas de um agonismo, para usarmos essa expressão tão cara a Nietzsche e a Foucault. 

Depois dos bons encontros, proporcionados pelo estudo de autores do século XX que se debruça-
ram sobre questões relativas à história da leitura e ao funcionamento do ato de ler, nos tornamos 
menos ingênuos em relação à crença de que existe A	Melhor	Leitura de determinados textos, ou 
seja, A	Verdade por trás das palavras que se apresentam à nossa frente — em uma ideia um tanto 
perspectivista que não esconde, de modo algum, o paradoxo contido no seio do ler: este de estar-
mos entre a liberdade e a ordenação. 

No meio intelectual, costumamos lutar pelo poder sobre o poder que exerce o livro. Questão pro-
blemática por excelência para aqueles que tem o pensamento banhado pelo perspectivismo e pela 
crítica à natureza humana e ao poder. 

Por analisarmos a leitura a partir dessa crítica às fronteiras disciplinares e a seus poderes concomi-
tantes — já que o ato da leitura se apresenta comumente não no receptor em si nem em seu agente, 
mas nas diversas relações que se estabelecem no universo da linguagem —, tomamos esse objeto 
de estudo (a leitura) por um enfoque interdisciplinar. 

A LER tem essa característica em sua manifestação e em sua missão: examinar o objeto da leitura 
por diversos enfoques teóricos e em suas inúmeras manifestações. Podemos até acrescentar que 
a equipe editorial retrata muito bem essa interdisciplinaridade. Digo isso pois os cinco membros 
que encabeçam o projeto editorial são de áreas diferentes: temos um biólogo, escritor de histórias 
infantis e dentro em breve doutor em Letras; temos uma designer, com sua sensibilidade aguçada e 
detentora da magia na arte da diagramação, da encadernação e da criação de marcas; temos uma 
editora experiente e revisora contumaz que tem por paixão e grande interesse os livros infantis; 
temos um designer, com uma grande paixão pelo pensamento e uma criatividade acentuada pela 
sua habilidade como desenhista e projetista; e temos um psicólogo, amante dos livros e de sua 
capacidade de modificar nossas vidas. Assim, nomeio e agradeço os quatro grandes parceiros nessa 
empreitada dura, mas muito prazerosa graças à sua ótima companhia: André Moura, Luciana Claro, 
Renata Nakano e Romulo Matteoni. Sem eles, a ideia de construir uma revista interdisciplinar sobre 
a leitura não se materializaria.

No entanto, não devemos esquecer de agradecer aos professores que se prontificaram em nos aju-
dar com emissões de pareceres, revisões textuais e traduções de textos estrangeiros. Aos autores 
que submeteram seus artigos, deixamos aqui nosso agradecimento e incentivo para aqueles que 
tiveram seus trabalhos recusados pelo nosso processo avaliativo.
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Assim, esta revista é fruto de um trabalho árduo em todas as dimensões da produção de sentido: 
diagramação, revisão, editoração, análise, parecer, construção da interface digital, criação de mar-
cas, dentre outras. Todas essas formas de produção de sentido trazem em seu germe o paradoxo da 
leitura, já assinalado: o de estar a serviço da ordem, ao mesmo tempo que se coloca como dispara-
dora da disseminação criativa de sentido.

****

Como não se pode faltar, um editorial traceja as palavras dos autores sob meandros técnicos de 
forma a tomar as rédeas na produção de sentido, com o objetivo de ordenar. Vontade de ordem 
sempre presente, sustentada pelo desejo da tranquilidade da explicação e pelo medo da voracidade 
e da confusão proporcionada pela proliferação incessante de sentido. 

É em nome dessa vontade que lhes apresento os presentes estudos, sempre em torno de questões 
relativas à leitura. Neste número, são seis artigos, quatro relatos de pesquisa, uma resenha e uma 
entrevista, agrupados por certa afinidade produzida pela leitura que aqui tracejo para mostrar-lhes 
sua unidade. Unidade fantasmática e imaginária, mas nem por isso falsa e enganosa.

Assim, na sessão de artigos, encontramos sete trabalhos heterogêneos de procedências dife-
rentes. O primeiro, o trabalho do Professor Alain Trouvé da Université de Reims Champagne-
Ardenne e pesquisador do CRIMEL (Centro de Pesquisa Interdisciplinar sobre os Modelos Esté-
ticos e Literários), nos contempla com um artigo sobre as relações que se estabelecem entre 
a literatura e o outro. Partindo da expressão bem francesa de “Désaltération”, que significa 
hodiernamente matar a sede, Trouvé reflete sobre as vicissitudes da questão do outro, a partir 
dos conceitos de identidade, de alteridade e de alteração, com o objetivo de cunhar o conceito 
de desalteração	literária para forjar a compreensão dessa relação um tanto complexa entre o 
espaço literário e o lugar do outro.

O artigo “Leitura como processo semiótico”, do Professor Emílio Soares Ribeiro, da UERN, apresenta 
uma reflexão sobre processo de leitura, entendido aqui como processo semiótico, à luz da obra de 
Charles Sanders Peirce. Ele mostra que a leitura é um processo intensivo de criação de sentido e não 
de resgate de um mero sentido contido originalmente na obra. É através dessa relação intensa que 
os significados são construídos e atualizados em meio ao universo dos signos.

O interessante é que tanto o primeiro artigo, que apresenta a leitura literária como um convite à 
alteridade e à refundação identitária, quanto o segundo, que trata da leitura como processo de 
construção de signos, apontam para as preocupações concernentes a leitura literária contidos no 
terceiro e no quarto artigo. 

O texto “Contos de fadas às avessas”, do psicanalista Cássio Eduardo Soares Miranda, se atém à 
questão da paródia na obra de Hilda Hilst e sua relação com construção da imagem de si no discurso 
poético. Esse texto utiliza o conceito de paródia para examinar as consequências dessa forma discur-
siva na obra de Hilst, concernentes à subversão da obra e do sujeito. Aqui vemos como a literatura 
pode ser um espaço produtor de transformações nos âmbitos subjetivos e de sentido.

Seguindo os meandros dos contos de fadas e da literatura, o artigo “O medo em Chapeuzinho Ver-
melho”, de Fabiano de Oliveira Moraes, traceja uma reflexão, a partir da obra foucaultiana, sobre 
diferentes versões do conto Chapeuzinho Vermelho. Esse trabalho se debruça sobre uma análise 
linguística de versões escritas em épocas diferentes para analisar como o campo de saber e os meca-
nismos de poder definem os seus objetos linguísticos correspondentes. 
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Após esse passeio pelas searas dos contos de fadas, nos fixamos mais ainda na literatura infantil, 
por meio do belíssimo artigo de Lawrence Sipe “Learning from Illustrations in Picturebooks”. Nesse 
texto, o autor examina os aspectos de letramento visual relativos aos livros-ilustrados. Para tanto, 
ele traceja uma reflexão conceitual sobre esses objetos descrevendo com clareza suas característi-
cas peculiares e mostrando em seguida como eles podem servir como disparador interpretativo no 
ensino também na seara visual.

Fechando a sessão de artigos, está o ótimo texto da Professora Laurence Helix, da Université de Rei-
ms Champagne-Ardenne e pesquisadora do CRIMEL, que traceja uma reflexão sobre os romances 
do Santo Graal nos séculos XII e XIII. Nele, a autora nos mostra como esses romances suscitaram 
diferentes relações com o universo da linguagem, aberto pela leitura. 

Curioso observarmos como as problemáticas que giram em torno da leitura nesses sete artigos 
apontam para a potencialidade dessa prática em modificar a vida dos sujeitos que a experimentam.

Após a sessão de artigos, segue quatro relatos de pesquisas, sendo que os dois primeiros refletem 
sobre as influências das novas tecnologias à prática de leitura e os dois últimos apresentam pes-
quisas relativas à formação do leitor, a partir de uma perspectiva em comum, calcada nas obras de 
Bakhtin e Vygotski.

No relato “Os leitores do século 21”, Catiane de Araújo Pimentel apresenta uma pesquisa sobre os 
leitores contemporâneos e as relações de leitura estabelecidas entre eles e as novas tecnologias. No 
início de seu texto, a autora mostra como as tecnologias possibilitaram sua imersão no universo das 
palavras, já que o avanço, proporcionado pelas invenções de softwares, se constitui como vias de 
acesso à linguagem escrita para pessoas com deficiências visuais. Partindo desse relato pessoal, a 
autora foca o seu olhar — olhar reinventado pelo encontro com as novas tecnologias — sobre uma 
pesquisa relativa às práticas dos leitores contemporâneos jovens e adolescentes que, segundo ela, 
são adeptos da brevidade e dos textos curtos, já que maciçamente utilizam a nova mídia (a internet) 
como ferramenta de encontro com a linguagem escrita. 

O relato “Convergência midiática em um jornal” da jornalista Karen Sica da Cunha, ainda seguindo 
os caminhos e descaminhos suscitados pelas novas tecnologias informacionais, examina as mudan-
ças produzidas aos meios de comunicação pelas tecnologias emergentes. Seu objeto de análise está 
associado às conexões que se estabelecem atualmente entre o jornal e a internet. Para tanto, a auto-
ra toma como estudo de caso um jornal popular do Rio Grande do Sul, o Diário	Gaúcho. 

Após essas reflexões sobre as conexões entre leitura e tecnologia informacional, os exames recaem 
sobre a formação do leitor e o ensino da leitura. O relato “Constituição do leitor”, das Professoras 
Ivanir Maciel Ortiz e Andréa Vieira Zanella, analisa o processo de constituição de leitores mediado 
pela obra literária As	aventuras	de	Pinóquio e por charges que ironizam acontecimentos políticos 
contemporâneos à intervenção pedagógica, utilizando o personagem em questão. Essa pesquisa, 
realizada em 2008, é relatada à luz dos processos de criação vivenciados por professores e alunos 
em suas relações com a produção de sentido mediada por essas obras. É curioso como tanto esse 
relato quanto o seguinte — mesmo utilizando o manancial teórico de Bakhtin e Vygotski — assina-
lam para a mesma importância do livro, como mediador e espaço de criação de si, apontada pelo 
artigo de Lawrence Sipe.

O texto “Reflexões acerca da abordagem de ensino de leitura no PROFA”, das professoras Fernan-
da Zanetti Becalli e Cleonora Maria Schwartz, tece uma análise documental, pautada na psicologia 
histórico-cultural e na perspectiva bakhtiniana da linguagem, das vicissitudes e dos fundamentos 
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do ensino da leitura no programa de formação de professores alfabetizadores (PROFA). Assim, as 
autoras analisam criticamente as práticas de ensino de leitura promovidas por esse programa, enfa-
tizando que as metodologias adotadas sustentam a dimensão psicolinguística do processo em detri-
mento à dimensão social da linguagem. 

No presente número, ainda temos uma resenha e uma entrevista. O texto “Bianca de Médici: um 
arminho em busca da liberdade”, da professora Patrícia Aparecida Beraldo Romano, é uma delicio-
sa resenha que mostra as vicissitudes de Bianca de Médici retratadas na obra literária “O arminho 
dorme”. A narrativa da autora representa bem o real papel de uma resenha: o de aguçar os leitores 
que não conhecem a obra resenhada pelo contágio apaixonado e pelo desejo do encontro na leitura. 

Para terminarmos esse já extenso editorial, apresento-lhes o texto que fecha nosso número: a entre-
vista com Vincent Jouve, professor da Université de Reims Champagne-Ardenne e pesquisador do 
CRIMEL. Vincent Jouve é o autor do livro A	leitura, publicado pela UNESP em 2002, com a tradução 
da professora Brigitte Hervot. 

Agora, tomemos uma pequena historieta pessoal, para mostrar o cerne desse projeto de entrevista. 
Foi a leitura do livro de Jouve que suscitou o meu interesse em fazer um estágio de pesquisa para 
o meu doutoramento no período de 2004 e 2005 na Université de Reims Champagne-Ardenne. 
Quando retornei, pensei em fazer uma entrevista com ele sobre o conjunto de sua obra, para dar 
a oportunidade ao leitor brasileiro de conhecer as outras questões pesquisadas por esse autor. O 
estudo para a entrevista durou alguns meses até construir o seu corpo textual. O tempo passou e, 
como a vida, a leitura suscitou bons encontros. Encontros esses que proporcionaram a participação 
de três professores no jogo de perguntas e respostas que apresentamos. São eles os entrevistadores 
Rosana Bines, Brigitte Hervot, Benedito Antunes, e eu, Leonardo Pinto de Almeida, que juntos tra-
çamos uma reflexão sobre a leitura com o professor Vincent Jouve. Essa entrevista, originalmente 
feita em francês, recebeu um belíssimo tratamento de tradução pela professora Brigitte Hervot, que 
a muito agradeço.

Assim, chegamos ao fim deste editorial, para que os leitores usufruam dessa relação tão apaixonan-
te que é a leitura e a reflexão.

Desejo a todos uma boa recepção!
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La (dés)altération littéraire 
A (des)alteração literária
The literary (un)alteration
La (des)alteración literaria

	 	 	 	 	 	 Alain Trouvé1

	 	 	 	 	 	 Tradução	de	Leonardo	Pinto	de	Almeida2

Resumo

A experiência literária não é somente uma experiência de alteridade, ela integra também uma passagem desestrutu-
rante pelo viés da alteração, uma desfiguração do sujeito. O pensamento conjunto da alteridade e da alteração permite 
revisitar o mecanismo de criação identitário e mostrar os limites dos discursos sobre o outro, fundados em única racio-
nalidade. A arte e, notadamente, a literatura, participam dessa crítica. Do lado literário, se a alteridade toca o simbólico 
e a comunicação, a alteração apoia-se sobre a relação primitiva com as palavras, matéria sonora e visual, antes de se 
tornar instrumentos da troca verbal. Que a (des)alteração — no sentido de reconstrução identitária, conceito ainda sem 
termo em língua francesa — deve ser concebida na oscilação do seu prefixo assinala uma tensão essencial na arte literá-
ria, a de encará-la como trabalho identitário incessante mais do que concebê-la como construção definitiva. 

Palavras-chave:	alteridade,	alteração,	identidade.

Abstract

The literary experience is not only an experience of alterity; it also integrates a unstructuring passage by alteration, a 
disfiguration of the subject. The conjunct thought of alterity and alteration allows revisiting the mechanism of identity 
creation and showing the discourse limits of the other, based on unique rationality. The art and, specially, the literature, 
participate of this criticize. From literary side, if alterity touches symbolic and communication, alteration is supported by 
the primitive relationship with words, sonorous and visual substance, before it becomes instruments of verbal exchange. 
That (un)alteration—meaning identity reconstruction, concept still without word in French—must be conceived on its 
prefix oscillation marks an essential tension in literary art; of viewing it more as incessant identity work than conceiving 
as definitive construction.

Keyword:	alterity,	alteration,	identity.

Resumen

La experiencia literaria no es solamente una experiencia de alteridad, integra también un camino desestructurarte por 
las vías de la alteración, y una (des)configuración del sujeto. El pensamiento conjunto de alteridad y de alteración per-
miten revisar el mecanismo de creación de identidad y mostrar los límites de los discursos sobre el otro, fundados en 
la racionalidad. El arte y, notoriamente, la literatura, participan de esa crítica. Del lado literario, si la alteridad toca a lo 
simbólico y la comunicación, la alteración se apoya sobre la relación primitiva con las palabras, materia sonora y visual, 
antes de convertirse en instrumentos de cambio verbal. Que la (des)alteración — en el sentido de la reconstrucción de la 
identidad, concepto todavía no definido en la lengua francesa — debe ser entendida en la oscilación de su prefijo, lo que 
marca la tención principal en el arte literario, viéndolo más como un como un concepto en permanente construcción 
que como algo definido y acabado.

1. Professor da Universidade de Reims Champagne-Ardenne. Pesquisador do CRIMEL/URCA. Concentra suas pesquisas nas seguintes 
áreas de interesse: teoria da literatura, teoria da leitura, surrealismo, literatura e engajamento, reavaliação dos autores do século XX.

2. Professor do SFC/UFF. (Versão traduzida para o português segue após artigo em francês.)
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Palabras	clave:	alteridad,	alteración,	identidad.	
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LEITURA EM REVISTA   Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio   n.1, ago., 2010.

La (dés)altération littéraire

Au risque de décevoir les amateurs de bonnes boissons, il ne s’agit pas d’esquisser un traité sur les 
moyens d’étancher sa soif, sauf à prendre l’expression au sens figuré, ce qui n’est pas tout à fait hors 
de propos, comme on verra. En vérité, « désaltération » qui ne figure pas dans les grands dictionnai-
res3 est déjà en circulation dans le parler courant pour évoquer ce qui se rapporte à l’action de boire ; 
dans le répertoire lexical il est une case possible non encore remplie.

Cette lacune nous est apparue à l’occasion d’un séminaire consacré ces dernières années à la ques-
tion ancienne et toujours délicate de l’autre	en littérature : autre des intertextes, des traits défini-
toires, de la personne comme alter	ego. Altérité, identité : il n’est pas faux d’affirmer que ces deux 
notions sont étroitement solidaires, mais il se pourrait que la partie se joue à trois, altération	venant 
se profiler dans l’ombre d’altérité. On observe en effet que le radical latin alter a donné naissance à 
deux lignées inversement polarisées. 

L’altérité, premier rejeton, est connotée positivement : la plupart des discours s’accordent à mon-
trer qu’elle permet à l’identité de se construire. Cette identité subjective, que Descartes contribua 
à placer au centre des préoccupations de la philosophie avec son fameux cogito, est solidaire dans 
son affirmation d’une reconnaissance d’autrui, forme personnalisée de l’altérité. Freud en fit le cœur 
de sa métapsychologie qui lie l’émergence du sujet humain à sa séparation de la monade maternel-
le, remplacée par la configuration triangulaire de l’Œdipe au sein de laquelle la rivalité avec l’autre 
paternel joue un rôle décisif. Partant d’une problématique différente, les phénoménologues abou-
tissent à des résultats voisins : l’accès de l’individu à l’identité dépend de la reconnaissance de l’alter 
ego qui lui permet de penser sa propre subjectivité, fût-ce parfois dans le malaise.

Il ne fait guère de doute non plus que ce couple identité/altérité soit spécialement à l’œuvre en lit-
térature. Lecercle et Shusterman le soulignent dans L’emprise	des	signes : 

Un texte ne survit que s’il est capable de porter une expérience d’altérité […]. La littérature est donc ce qui 
est capable de transformer une revendication d’identité en expérience d’altérité […]. Il ne faut cependant 
pas perdre de vue l’essentiel : identité et altérité se répondent en miroir. L’expérience d’altérité couvre le 
même terrain que la revendication d’identité : celui de la construction, je dirai bientôt de l’interpellation, 
de sujets. L’utilité du texte littéraire n’est donc pas principalement qu’il nous transporte dans un ailleurs, 
qu’il nous met littéralement hors de nous, mais que, ce faisant, il nous aide à prendre conscience des opé-
rations de construction du sujets (sujet-auteur, sujets-lecteurs, sujets-personnages), ce qui pourra nous 
éviter d’être possédés, dans tous les sens du terme par celles-ci (2002:92-3).

Quelle que soit la pertinence de ces propos, la question se pose de la transparence du miroir dans 
lequel le moi et l’autre sont invités à se regarder. C’est ici précisément que l’altération vient se loger. 
L’altération est connotée négativement de deux façons. Dans le domaine physique ou psychique, elle 
a pour équivalents dégradation, détérioration, décomposition, affaiblissement, désordre, maladie, cor-
ruption, dépravation, perversion, dérangement, ébranlement, bouleversement, déformation4. Autant 
de changements subis et peu souhaitables. Au plan des actions humaines, l’altération signifie la falsi-
fication du sens ou de la valeur d’une chose. Elle relève de la contrefaçon, du faux et du mensonge. Il 

3.	Le	Littré,	Le	Grand	Robert	de	la	Langue	française, Le	Trésor	de	la	Langue	Française.

4.	L’essentiel	des	considérations	sémantiques	avancées	dans	cette	introduction	reinvoient	à	Le	Grand	Robert	de	la	Langue	française	(v.	1:394-5).
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existe pourtant un troisième sens neutre spécialisé : en linguistique, l’altération désigne la modification 
du sens d’un mot au fil des âges ; en musique, la modification de sa hauteur. Quant au verbe altérer, 
il décline les mêmes significations  — changer	en	mal, bouleverser, décomposer, troubler	–, mais veut 
dire aussi contrefaire, dénaturer, truquer, et encore provoquer	l’altération	sans	dégradation, modifier, 
transformer. À quoi s’ajoute une dérivation intéressante : altérer au sens de troubler, transitant par le 
latin médiéval alterativus, à l’origine de la forme rare altératif (= qui exerce son action en modifiant), 
finit par signifier exciter	 la	soif. Où l’on voit s’immiscer dans le champ sémantique du verbe altérer 
la problématique du désir et toute son ambivalence : souffrance du manque et promesse de plaisir. 
L’altération, pour y revenir, conserve une polarisation largement négative : elle renvoie à un change-
ment subi ou plus rarement provoqué, susceptible d’inspirer le rejet, l’inquiétude ou la répulsion. 

Est-ce pour cela qu’elle est un peu l’oubliée de la philosophie, de la psychologie et des sciences humai-
nes5? Mais n’est-ce pas au contraire une des spécificités de l’art, de la littérature, que d’affronter 
l’altération, de l’exhiber, de jouer avec ses divers effets pour tenter de s’en jouer, aux risques et périls 
de ceux qui entrent dans la démarche artistique, de tendre ainsi vers une hypothétique désaltération? 

Venons-en précisément à ce qui fait pour l’instant figure de néologisme. Le français ne connaît offi-
ciellement que le verbe « se désaltérer » dans son sens courant étancher	sa	soif, très fréquemment 
métaphorisé en satisfaire	un	désir. L’usage courant6 laisse apercevoir, dans l’attente d’une consécration 
officielle, une désaltération, comprise exclusivement comme suppression de la soif. On peut rêver un 
instant sur cette réticence du parler collectif devant la forme privative, verbale ou substantive. Serait-
ce que, mis à part l’emploi dérivé de altérer au sens de assoiffer, altérer et altération paraissent si char-
gés de négativité que le cours ne puisse plus s’en inverser ? Il en irait ainsi, notamment, de l’altération 
au sens de vieillissement et de décrépitude. Ce qui paraît impossible dans le monde physique, passé 
un certain seuil de décomposition, l’est pourtant moins s’agissant de sa transposition dans le monde 
des signes, en art et en littérature. Le passage au substantif désaltération implique que l’altération, 
action subie négativement par un sujet, puisse se convertir en son contraire, ce qui requiert souvent 
l’intervention d’un tiers. 

En littérature, pas de désaltération sans lecteur. Le rôle déterminant du lecteur s’impose depuis 
l’époque moderne qui voit la notion de littérature prendre le relais des Belles Lettres. Jacques Rancière 
définit la littérature « comme régime historique d’identification de l’art d’écrire, comme nœud spécifi-
que entre un régime de signification des mots et un régime de visibilité des choses »7. Aussi bien est-ce 
selon le sens fort d’une propriété littéraire partagée entre l’auteur et ses lecteurs successifs, que nous 
proposons à notre tour de comprendre la lecture	littéraire dont nous nous recommanderons8.

Dans l’art littéraire se conjuguent donc de l’altérité sous de multiples formes et de l’altération. Con-
trairement à ce qui se passe dans le monde réel, rien n’est ici irréversible. L’idée a été théorisée dès 
l’Antiquité par Aristote. La catharsis provoquée par le spectacle de formes radicales de l’altération 

5. Voir à ce sujet, Didier Martz, «Lire l’hétérogénéité romanesque», Approches	Interdisciplinaires	de	la	Lecture	(AIL), (2009), de Didier 
Martz.

6. Tel qu’on peut aujourd’hui l’appréhender sur internet.

7. Rancière (2007) situe l’émergence de la notion de littérature au seuil des 18ème et 19ème siècles ; il l’articule à la double coupure 
produite par la Révolution française et par le criticisme kantien, autrement dit à la naissance d’une démocratisation de l’art reposant 
sur un partage entre auteur et lecteur.

8. La lecture	littéraire ne saurait donc se comprendre comme lecture des textes présumés littéraires, ce qui la confondrait avec la 
notion traditionnelle de critique littéraire et lui ôterait toute valeur heuristique.
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infligée à autrui, convertit un chaos affectif en moyen de réassurance identitaire. Mise en mots, 
l’altération devenue celle d’autrui risque pourtant de se banaliser et de se fondre dans cet autre 
moins dérangeant : l’altérité. Tout un théâtre, d’Artaud à Novarina, conteste cette dialectique et lui 
oppose la représentation de la violence du corps excédant le langage. Les autres formes littéraires 
modernes, privées de la médiation symbolique de l’acteur, accentuent fréquemment cette interro-
gation. Au point qu’à peine entrevue, la désaltération	à laquelle semblait pouvoir être promise une 
lecture littéraire digne de ce nom voit son préfixe vaciller. Mais peut-être est-ce justement ce vacil-
lement de la (dés)altération	littéraire qui en indique l’importance.

Pour comprendre comment se joue cette partie à trois — identité/altérité/altération — on examine-
ra dans leur diversité les figures de l’altérité, sans doute irréductibles les unes aux autres, parce que 
l’une d’entre elles s’ouvre déjà à l’altération. On montrera ensuite comment le jeu littéraire peut être 
le processus dialectique de leur intégration dans une identité nouvelle. On tentera enfin de saisir 
pourquoi ce mécanisme échoue si souvent et à quelle dynamique non moins vitale s’alimente cet 
échec obscurément recherché.

Figures de l’altérité

Alors que les discours venus de tous bords se réfèrent à la notion d’altérité et en vantent le plus sou-
vent la reconnaissance, ce lieu commun cache mal la disparité des acceptions auxquelles il renvoie. 
Baudrillard et Guillaume pressentent la nécessité d’une pluralisation, mais le titre de leur essai, “Figu-
res de l’altérité” (1990), semble encore décrire des déclinaisons variées d’une notion adossée à un socle 
commun. Or le vocable unique comporte au moins deux seuils de sens difficilement assimilables. 

Formes	et	limites	des	pensées	de	l’Altérité

On peut d’abord, prenant l’altérité comme corollaire de l’identité, se souvenir de la distinction intro-
duite par Ricoeur (1990) entre une identité ipse, celle d’un sujet traversé par une histoire, et une 
identité idem, qui supposerait une permanence des traits caractéristiques d’une personne à travers 
le temps (ARAGON, 1926:14). En toute logique, il conviendrait donc de distinguer une altérité non	
ipse, celle de l’alter ego, et une altérité non	 idem. L’altération qui affecte négativement les traits 
caractéristiques apparaît en ce sens comme une radicalisation de l’altérité non idem, elle permet 
de penser ce seuil qui conduirait du non	idem au non	ipse, seuil	qu’on peut concevoir aussi en se 
rapportant, dans le champ médical, aux altérations infligées par la maladie : au terme de certains 
processus de dégénérescence, il reste peut-être un corps (plus ou moins défiguré) mais plus de sujet, 
il n’y a littéralement plus personne avec qui communiquer. Nombre de discours sur l’Autre apparais-
sent dans cette perspective comme insuffisants.

Le couple classique identité/altérité traverse pourtant toutes les grandes formations idéologiques : 
politique, économie, sociologie, psychologie, linguistique, sciences exactes, culture et civilisation... 
Très fréquemment, le discours sur l’altérité apparaît comme une solution trompeuse dont on donne-
ra, à titre indicatif, quelques exemples. Ainsi, si la démocratie apparaît comme préférable au totalita-
risme et à la dictature, elle peut aussi masquer derrière une pseudo alternance la pérennisation d’un 
système. On reconnaît ici l’un des reproches adressés par le courant altermondialiste aux démocra-
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ties occidentales suspectées de veiller au maintien du capitalisme mondialisé. La littérature, quant 
à elle, n’échappe pas à la réflexion sur l’altérité politique. En témoignent les œuvres s’ouvrant à 
l’utopie comme contrepoint nécessaire aux sociétés existantes. Mais dans ses plus hautes formes 
l’œuvre littéraire s’attache plutôt à interroger les modèles d’un monde alternatif qu’à en prêcher 
la nécessité. Ainsi Orwell, dans 1984, dépeint-il sous les traits d’une société totalitaire l’anti-utopie 
d’un pouvoir central contrôlant les individus par les médias et le dévoiement de la communication, 
anti-utopie qui peut se lire comme critique des modèles capitaliste et communiste se partageant le 
monde à l’époque de la guerre froide. La vérité en art se dégage ainsi de la vérité politique.

En philosophie, le plus haut héritage de la pensée grecque amène à penser la vérité comme le fruit 
de l’échange avec l’autre en position de contradicteur. La vérité née du dialogue socratique tend à 
s’imposer à tous. A l’époque moderne, Kant puis Hegel proposèrent de remarquables systèmes de 
pensée à prétention universelle. Qui ne serait séduit par la beauté du précepte kantien engageant à 
penser, dans le domaine de la morale, autrui comme une fin et non comme un moyen ? Si convain-
cante que puisse paraître une démonstration philosophique, elle laisse pourtant de côté une part de 
l’humain à laquelle l’art, notamment littéraire, est ouvert. Les écrivains soulignent parfois cette insu-
ffisance de la pensée par concepts. Aragon, dans Le	Paysan	de	Paris, pose la poésie en rivale victo-
rieuse du modèle philosophique, notamment kantien, parce que «ni les sens ni la raison ne peuvent, 
que par un tour d’escamoteur, se concevoir séparés les uns de l’autre» (1926:14). Ponge, de son 
côté, note : «La poésie est l’art d’assembler les mots de façon à mordre dans les notions (dans le fond 
obscur des choses) et de s’en nourrir» (2001:820). Yves Bonnefoy renchérit : «J’appelle poésie ce qui, 
dans l’espace des mots, notre monde, a mémoire du surcroît de ce qui est sur ses représentations : 
mémoire des référents dans l’espace des signifiés» (2002:18).  Face à la dimension conceptuelle du 
signifié, objet de la communication courante, la parole littéraire, spécialement poétique, se signale-
rait par sa capacité à accueillir le surcroit de la réalité des choses. Les philosophes ne sont pas loin 
de leur donner raison, de Nietzsche à Heidegger, de Merleau-Ponty à Derrida, qui mettent la parole 
philosophique à l’écoute de l’art9, du corps sensible (DERRIDA, 1976; 1984) ou tentent de ressourcer 
la pensée phénoménologique par une pensée de l’art (MERLEAU-PONTY, 1964).

C’est encore une pensée rationnelle, confrontée à l’altérité de la réalité pratique, qui régit les sciences 
dites exactes. Le modèle expérimental permet de valider des hypothèses en testant l’effet de leur 
application. Les succès de la science moderne semblent ouvrir une voie royale pour la maîtrise de 
l’homme sur la nature, succès dont un penseur comme Jean-Pierre Lebrun dénonce pourtant les ris-
ques dans son essai Un	Monde	sans	limites (2004) qui date cette ère nouvelle de la conquête de la lune 
par l’homme. Dans une perspective freudo-lacanienne, Lebrun rappelle que les constructions symboli-
ques sont adossées à un matériau présymbolique destiné à demeurer une zone de méconnaissance et 
que, faute de cette confrontation, le symbolique lui-même est menacé de dérive fantasmatique. 

Les discours sociologiques ou ethnologiques sur les cultures et les civilisations semblent traversés 
par la même contradiction. Nul ne contestera que la rencontre d’autres cultures, leur reconnaissan-
ce au plein sens du terme soit un progrès. Face au regard hégémonique des conquistadores sur les 
peuples de l’Amérique précolombienne, la perspective relativiste d’un Lévi-Strauss apparaît comme 
un immense progrès. La science ethnographique occidentale s’efforce d’intégrer dans un modèle 
rationalisé les acquis de sa confrontation à d’autres cultures. La question reste ouverte de savoir ce 

9. Nietzsche (1993) recourt au mythe pour approcher la vérité; Heidegger (1997) la cherche du côté de la parole poétique et en dépit 
de ses énigmes « La parole est le temple de l’ »
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qu’un tel modèle perd aussi de la réalité des autres civilisations. Certains artistes semblent guidés 
par l’intuition de cette perte. En marge d’une mission ethnographique menée en 1931-1933, Michel 
Leiris écrit L’Afrique	fantôme, Louis Malle réalise trente-cinq ans plus tard sous le titre L’Inde	fantô-
me un film documentaire sur le sous-continent indien qui interroge aussi, par un regard d’artiste, les 
limites du regard porté sur l’Autre10.

La dialectique identité/altérité est donc loin de fournir toutes les clefs pour accéder à une vérité 
satisfaisante. L’art qui intègre et dépasse les discours à visée rationnelle et universalisante forgés 
dans les sciences exactes ou humaines, signale cet écart.

A/a

La psychologie, sans doute parce qu’elle prend pour objet le sujet, introduit dans la réflexion une 
dimension nouvelle de l’altérité, irréductible à la précédente. On ne vise pas ici la psychologie cons-
tructiviste d’un Piaget qui s’empare à son tour du couple altérité/identité. Piaget a montré de façon 
convaincante que l’enfant forge son identité dans son rapport aux modèles fournis par les autres 
et que tout apprentissage met en jeu des formes de socialisation. La métapsychologie freudienne 
a toutefois opéré, selon le mot de son concepteur, une sorte de révolution copernicienne dans la 
psychologie, invitant à penser le sujet entre deux formulations non assimilables de l’altérité : l’Autre 
de la Loi, du Père opposé au sujet, et l’altérité de l’inconscient. « Wo es war soll Ich werden »11 : 
la célèbre formule de L’Interprétation	des	rêves (FREUD, 1899) connote ce seuil qui sépare le Moi 
conscient du sujet de son autre inconscient, celui-là même que Lacan appellera plus tard a pour le 
distinguer de A, l’Autre du symbolique.

La réflexion de Lacan se précise dans l’espace des quelques années séparant le Séminaire XI du 
Séminaire XVI. Il affirme dans un premier temps : « le sujet dépend du signifiant et le signifiant 
est d’abord au champ de l’Autre » (1973:229). Le Séminaire XVI, « D’un Autre à l’autre »,  pousse 
un peu plus loin la question. Il articule l’Autre avec A majuscule (le Symbolique) et l’autre sans 
majuscule, encore nommé objet a, forme verbalisée de l’obscur objet refoulé du désir : « L’analyse 
articule l’objet a pour ce qu’il est, à savoir cause du désir, c’est-à-dire cause de la division du sujet, 
de ce qui introduit dans le sujet ce que le cogito masque, à savoir qu’à côté de cet être dont il croit 
s’assurer, le a est, essentiellement et d’origine, manque » (2006:344). La question qui paraissait 
simple se complexifie, suggérant l’interaction de deux dimensions non homogènes de l’altérité, 
dimensions non subsumables sous un concept unique. Dans cet autre (a) qui joue un rôle fonda-
mental en art, le sujet régresse au point de voir se dissoudre son identité.

L’altération correspond à ce mécanisme puisqu’elle désigne, on l’a vu, la manière dont le sujet se 
défait, l’accointance prolongée de l’humain avec le chaos informel du ressenti. Que la littérature 
soit là pour le dire ou au moins l’appréhender, nul mieux que Beckett ne peut sans doute aider à en 
faire la démonstration. Ses romans, en particulier, de Molloy à L’Innommable, mettent en scène, à 
travers un récit déstructuré, un sujet défiguré. Bien avant Freud, les écrivains qui ne faisaient pas la 
distinction entre ces deux conceptions de l’autre, ont eu l’intuition d’une connexion toute particuliè-
re entre écriture littéraire et inconscient. « Je est un Autre » écrit Rimbaud qui invente une écriture 

10. Voir à ce sujet “L’Ailleurs fantôme : Michel Leiris et Louis Malle”, em “Lecture et altérités” (RAVINDRANATHAN, 2007:169-85).. Voir à ce sujet “L’Ailleurs fantôme : Michel Leiris et Louis Malle”, em “Lecture et altérités” (RAVINDRANATHAN, 2007:169-85).

11. Soit, litt éralement : « où régnait le �a le Je doit advenir ». . Soit, littéralement : « où régnait le �a le Je doit advenir ». 
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poétique ouverte par les images à l’autre face du psychisme. « Je suis l’Autre » note de son côté Ner-
val qui pousse le jeu plus loin, engageant la posture du sujet écrivant dans une véritable aliénation. 
« Si j’existe, je ne suis pas un autre », semble répondre Lautréamont, dont la formule dialectise les 
deux précédentes. Comparable à Orphée, le scripteur des Chants	de	Maldoror propose à son lecteur, 
par l’invention d’un langage inouï de la cruauté, une descente aux enfers de l’autre qui gît en chacun 
de nous et une refondation du sujet sorti victorieux de cette aventure. Plus récemment, Dernier	
royaume de Pascal Quignard, appréhende cette double dimension de l’altérité A/a, convoquant « le 
jadis », variante de l’Innommable, par le biais d’une méditation nourrie de références intertextuelles 
et de fulgurances poétiques.

Spectralité	vs	littérature	

L’élision de l’autre a réduit le langage à un outil de communication et fait l’impasse sur la créa-
tivité. L’élision de A n’est pas moins préjudiciable, peut-être. La spectralité est le terme inventé 
par Baudrillard et Guillaume (1994:19-20) pour désigner une forme « d’élision de l’Autre » com-
me sujet social. La spectralité renvoie à de nombreux phénomènes actuels comme le dévelo-
ppement des réseaux sur Internet avec pseudo qui impliquent une libération du pulsionnel et 
de tous ses effets pervers. Ce qui était encadré et distingué dans la société traditionnelle, par 
exemple sous la forme rituelle du carnaval, ce qui est encore démarqué dans la littérature, qui 
peut se permettre toutes expérimentations parce qu’elle intervient dans un cadre pragmatique 
identifié, devient pour certains pratique envahissante avec tous les dérapages qui peuvent en 
découler. Il n’en va pas de même de la littérature qui met en jeu les deux dimensions de l’altérité. 

La désaltération littéraire comme dialectisation de A et a

Double	dimension	des	langues,	perturbation	du	code	dans	la	langue	littéraire

Revenons d’abord sur le matériau linguistique de l’expérience littéraire. Toute langue entretient des 
rapports avec les deux pôles de l’altérité qui viennent d’être décrits. Le jeune enfant encore infans 
au sens étymologique12, possède une expérience sensorielle de la langue (auditive) qui précède sa 
compréhension intellectuelle. Au plan visuel, les caractères couchés sur la feuille de papier sont 
perçus avant d’être lus. Le résidu toujours vivant de cette relation purement sensorielle permet sans 
doute de comprendre la créativité des langues qui procèdent par déformations, altérations, non par 
reconduction pure et simple. On ne peut qu’approuver ici la critique du cognitivisme chomskyen 
naguère formulée par Kristeva dans Sémiotikè (1969). Contrairement aux prétentions de la gram-
maire générative, on ne saurait réduire l’inventivité linguistique à un engendrement des énoncés 
par d’autres énoncés.

12. Le lati n . Le latin infans, infantis désigne le très jeune enfant qui ne parle pas.

Luciana
Sticky Note
Acordei com a Re que ficaria em itálico e apenas o vs ficaria em redondo
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La créativité langagière procède d’une perturbation du code par contamination sonore, proximité 
spatiale. Elle atteint son plus haut degré dans la poésie. On rejoint ainsi Jakobson (1973) dont la des-
cription des fonctions du langage conserve sa pertinence. Mais dire que dans la fonction poétique, 
le langage se prend lui-même pour objet principal de l’attention n’est sans doute pas suffisant. La 
pratique linguistique apparaît immergée dans un continuum d’expériences visuelles et auditives qui 
informent et travaillent le langage. « La langue n’est pas un medium », écrit le poète Michel Deguy 
(2006) pour souligner, au-delà de la communication, l’autre fonction du langage verbal.

Toute la question est de savoir jusqu’à quel point ce dérèglement du code peut se dire dans un 
contre-texte critique ou texte de lecture, à même d’en déplier les effets et de les rendre en quelque 
sorte communicables à tous. Tel serait un des enjeux de la désaltération.

Présence	de	A	et	de	a	dans	le	texte	littéraire

Pour que l’alchimie s’opère, il faut que les deux dimensions de l’altérité se côtoient et interfèrent. Les 
seuils qui affectent la relation littéraire jouent un rôle spécial. Au seuil de l’altérité auteur/texte répond, 
de façon pas tout à fait symétrique, celui de l’altérité lecteur/(auteur) texte. Qu’un saut qualitatif soit 
franchi de l’auteur au scripteur, on le sait depuis Proust au moins et son Contre	Sainte-Beuve qui sonna 
le glas d’une certaine critique biographique. Le retour raisonné de l’auteur observé vers la fin du siècle 
dernier ne saurait s’accommoder d’une restauration pure et simple. Le scripteur est un alter ego de 
papier qui implique un vrai dédoublement du sujet symbolisable. A l’autre pôle de la relation, le lecteur 
vit une expérience similaire sur un mode plus aigu, confronté qu’il se trouve à l’altérité du texte que 
redouble cette fois celle de l’auteur, en position d’alter ego. L’exotopie du lecteur, pour reprendre un 
mot de Bakhtine13 (1969), est une chance pour que s’accomplisse la désaltération, comme on le verra.

Notons toutefois que cette dimension socialisée de la relation littéraire se trouve minée de part 
et d’autre et sans doute exposée à l’altération. L’auteur est tenté par l’omnipotence et désireux de 
s’assurer l’hégémonie sur le sens de son œuvre : c’est l’auteur dieu, ouvrant la voie à un absolu de 
connaissance, dont la figure ne cesse de hanter les deux derniers siècles de littérature, en dépit 
d’une supposée désacralisation de l’art. Dans le domaine théâtral qui doit composer avec la triple 
altérité du metteur en scène, des acteurs, et des spectateurs, on observe des stratégies d’exclusion 
que connote bien la défiance renouvelée14 vis-à-vis de la représentation au plein sens du terme. 
L’Autre théoriquement présent n’est plus alors que le spectre de a. De son côté, le lecteur peut aus-
si, enfermé dans son monde, se trouver sourd au jeu perturbateur des altérités que lui présente le 
texte littéraire. 

Les deux formes de l’altérité sont en effet déclinées de façon multiple au sein du texte lui-même. 
Du côté de A, du jeu socialisé et de la pensée généralisable, se situent les phénomènes de genre et 
d’intertextualité. Si la littérature s’emploie, notamment à l’époque moderne, à brouiller les genres ou à 
en inventer d’autres, encore faut-il pour que ce jeu soit perçu et efficace que les catégories génériques 

13. La grande affaire de la compréhension, c’est l’exotopie du chercheur — dans le temps, dans l’espace, dans la culture — par rapport 
à ce qu’il veut comprendre créativement » (Bakhtine, apud Todorov, 1979:510)

14. Voir à ce sujet Artaud ou Novarina, déjà cités, mais aussi chez des poètes comme Mallarmé ou Breton, la réti cence vis-à-vis de la . Voir à ce sujet Artaud ou Novarina, déjà cités, mais aussi chez des poètes comme Mallarmé ou Breton, la réticence vis-à-vis de la 
forme théâtrale au sens plein du terme et la préférence pour une transposition thématique sur le mode du théâtre intérieur. Sur cette 
scène-là, l’auteur qui tiendrait tous les rôles, est peut-être plus sûr de rester le maître.
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soient partagées jusqu’à un certain point par auteur et lecteur, afin de rendre perceptible la transgres-
sion. L’inauguration par un texte d’un genre nouveau ne s’opère de son côté que par la connaissance 
d’un répertoire initié par cette forme nouvelle comme ce fut le cas au 19ème siècle pour le poème en 
prose. L’intertextualité, quant à elle, est un jeu tout aussi socialisé qui implique, dépassant l’horizon du 
texte, le partage d’un répertoire commun. L’hypertextualité qui réécrit le texte source sous des formes 
diverses ne change rien à ce mécanisme : de façon plus nécessaire encore, elle requiert un patrimoine 
culturel commun. Genre et intertexte sont donc de puissants vecteurs de l’altérité A. 

La dissonance des voix culturelles mise en évidence dans certains textes relève d’un subtil jeu entre 
altérités A et a. On peut ainsi opposer parmi les romanciers sud-américains ceux qui veulent se 
mettre à l’écoute d’une culture autochtone, andine pour les péruviens (José Maria Arguedas, par 
exemple), et ceux qui écrivent une littérature aux références occidentalisées à portée universelle 
(Vargas Llosa). Arguedas dans Les Fleuves	profonds parsème le récit en espagnol péruvien de mots 
de la langue quechua ; l’écriture de Lituma	dans	les	Andes, apparaît plus proche par son scénario de 
Faulkner, auteur de référence pour Mario Vargas Llosa, qui semble inspiré par la lecture de Sanctuai-
re lui-même lointainement apparenté, selon le mot de Malraux, à la tragédie grecque15. Intégration 
et/ou dissonance de cultures : c’est encore, sous une autre forme, le dialogue avec l’Autre ou la 
convocation de son fantôme.

L’ouverture du texte littéraire aux motions inconscientes emprunte enfin deux voies royales, celles 
de la figure et de la fiction16. L’une et l’autre touchent à la fois au langage et à un imaginaire prélan-
gagier, à ce que Kristeva nomme le sémiotique, par opposition au symbolique. Un exemple maximal 
d’ouverture de la figure poétique à l’altérité a est donné par l’écriture surréaliste, ce « lyrisme de 
l’incontrôlable », puisant à la source de l’inconscient pour produire par le  « stupéfiant image » (ARA-
GON, 1926) un vertige supérieur à celui des drogues. La fiction invite quant à elle le lecteur à convo-
quer en pensée un double scénario, mimétique et fantasmatique : l’un, adossé au A du Symbolique 
permet de comprendre et de reconstituer mentalement l’histoire, telle qu’elle nous est racontée ; 
l’autre, irrigué à la source du désir inconscient, utilise cette histoire comme tremplin à des divaga-
tions variées, mais toujours apparentées à l’objet a. 

Dialectique	des	instances	lectrices

La lecture littéraire décrite par Michel Picard (1985; 1989) vers la fin des années 1970 dans le sillage 
de Winnicott (1975) et de sa théorie de l’art comme jeu, permet de comprendre comment articu-
ler les deux dimensions de l’altérité. Côtoyant, par la rencontre de a et de ses avatars, le vertige de 
l’altération, le lecteur parvient à s’en déprendre grâce aux processus de symbolisation offerts par le 
texte. S’inspirant de Lacan et de la triade Réel, Imaginaire, Symbolique, Picard distingue le Liseur, qui 
garde le contact avec le réel, le Lu qui régresse par la lecture, dans un mélange de délices et d’horreur, 
jusqu’au fantasme, et le Lectant, instance culturelle attentive aux processus de symbolisation grâce à 

15. Lire à ce sujet, Marie-Madeleine Gladieu, « Le rapport à Faulkner (Sanctuaire) dans Lituma dans les Andes, de Mario Vargas Llosa . Lire à ce sujet, Marie-Madeleine Gladieu, « Le rapport à Faulkner (Sanctuaire) dans Lituma dans les Andes, de Mario Vargas Llosa 
», de Marie-Madeleine Gladieu, dans « Lire l’hétérogénéité romanesque » (2009:37-43). 

16. Si l’on défi nit la fi cti on, selon l’accepti on la plus courante, comme forme inventée, la fi gure en est peut-être le degré aff aibli et . Si l’on définit la fiction, selon l’acception la plus courante, comme forme inventée, la figure en est peut-être le degré affaibli et 
élargi, elle qui dérive du même mot latin fictio. En un sens, toute activité de pensée, parce qu’elle procède au moins en partie de 
l’imaginaire, relève de la fiction. Sur les degrés de la fiction, voir notre essai Le Roman de la lecture (2004).
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qui se réalisent la traversée des apparences et la refondation identitaire17. L’essai La	lecture	comme	jeu 
en a inauguré d’intéressantes exemplifications dont on peut sans aucun doute allonger la liste.

L’impossible cheminement de Molloy vers sa mère dont il occupe à l’incipit le lit de mort se duplique 
dans la seconde partie du roman éponyme de Beckett dans l’histoire de Moran parti à la recherche 
de Molloy et entravé dans sa marche par une infirmité grandissante. La thématisation de l’altération 
se trouve transposée dans la structure de l’univers fictionnel, à travers une histoire qui ne parvient 
pas à se construire réellement, histoire vouée à la circularité et au ressassement. La force du texte 
beckettien est de mettre en relation une forme de régression radicale du sujet vers la monade préoe-
dipienne et une déstructuration de la narration, d’aider le lecteur à prendre de la distance avec cette 
expérience inconfortable par l’infusion dans le style d’un humour non moins ravageur. 

Une lecture littéraire de Beckett peut donc conduire à ce que nous avons nommé jusqu’à présent 
désaltération. Remarquons toutefois ce point aveugle des premières théorisations de la lecture lit-
téraire : pour que le mécanisme se conçoive pleinement, il faut cesser de penser la lecture com-
me déchiffrement muet et l’envisager comme performance verbale, texte second, écrit ou, dans des 
formes plus frustes, au moins oralisé. Il faut donc le secours d’un contre-texte ou texte de lecture 
(TROUVÉ, 2004) . Il n’est pas sûr dans le cas contraire que la dérive fantasmatique ne risque pas de 
supplanter l’appropriation symbolique. N’est ce pas contre ce risque, mis en abîme à l’échelle du 
personnage, que s’inscrivaient les romans fondateurs de Cervantès (Don	Quichotte) ou de Flaubert 
(Madame	Bovary) ?

Résistance et fécondité de l’altération littéraire

Allons plus loin : le mécanisme de refondation identitaire par traversée victorieuse de l’altération 
correspond-il toujours à ce qui se passe dans la relation aux textes littéraires ? Est-il possible à 
n’importe quel prix et seulement souhaitable ?

Relance	du	point	de	vue	de	l’écrivain	

Premier lecteur de son œuvre, l’écrivain est concerné par ce jeu avec les forces obscures qu’on vient de 
décrire. Composer avec les motions inconscientes, accepter de ne plus être totalement maître du jeu 
n’est pas facile. Ce pourrait être une des marques de la qualité littéraire. Tout écrivain digne de ce nom 
accepte tacitement la mise à mort du sujet biographique, pariant sur sa résurrection en sujet de l’écriture. 
La traversée n’est pas sans risques et la réassurance identitaire, non garantie. Pascal Quignard se met à 
l’écoute du monde des ténèbres et convoque les textes anciens pour l’apprivoiser. L’écriture de Dernier	
royaume, vaste fresque poético-culturelle, réalise une danse de mots autour de l’insaisissable origine, 
déclinée sous diverses formes : Les	Ombres	errantes, Sur	 le	 Jadis, Abîmes, Sordidissimes. En un sens, 
les trésors de culture exhumés pour approcher l’indicible aident à maîtriser les affects liés à l’évocation 
du chaos primordial. Mais la fixation affective semble déborder ce mécanisme, entraînant un incessant 
retour au même objet ; la série reste donc indéfiniment ouverte. Le non achèvement de l’œuvre est com-
me on sait, au moins depuis le romantisme, un aspect récurrent des productions littéraires.

17. Voir aussi la variante proposée par Vincent Jouve : lisant/lu/lectant (1992). . Voir aussi la variante proposée par Vincent Jouve : lisant/lu/lectant (1992). 
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Même closes, les œuvres se font écho comme si la réponse du texte précédent ne suffisait pas. 
Chez les romanciers attachés à une narration construite, on note parfois l’ouverture à une matière 
sémiotique déstabilisante. Klossowski accueille dans Roberte	ce	soir les images picturales et photo-
graphiques dans un double jeu de correspondances symboliques et de mise en échec de la symbo-
lisation. Tout un pan de la littérature contemporaine s’avise du parti à tirer de ce face à face texte/
image qui redouble et déborde la sémiosis. Vargas Llosa lui-même, qui vise pour son œuvre une 
dimension universelle, reste fasciné par le chaos de ce qu’il appelle, commentant Flaubert, « l’orgie 
perpétuelle ». Orgie de mots, sans aucun doute, l’orgie littéraire n’en demeure pas moins solidaire 
du non maîtrisable de la matière pulsionnelle. Que dire de l’orgie texte/image ? Considérons un 
instant Eloge	de	la	marâtre,	roman érotique dans lequel le narrateur, Don Rigoberto, observe le rap-
prochement de son grand fils né d’un premier lit, Fonchito, et de sa nouvelle épouse, Dona Lucrecia. 
Cette variation humoristique et voluptueuse sur le triangle oedipien, écrite en complicité avec le 
peintre Szyszlo18, insère au cœur du texte une série de tableaux alternant classiques et modernes : 
Jordaens, Boucher, Le Titien, Bacon, Szyszlo, Fra Angelico. L’Annonciation	empruntée à ce dernier 
laisse le lecteur spectateur sur la vision sublimée de l’amour. Pas sûr qu’il oublie pour autant la tête 
humaine défigurée de Bacon, ni la dislocation géométrique des corps peinte par Szyszlo et titrée « le 
labyrinthe d’amour ». La peinture vient ici accentuer l’effet d’altération parfois confié aux mots. Tout 
se passe comme si ce romancier de l’œuvre maîtrisée cherchait dans un tel effet un contrepoint à sa 
propre écriture. Neuf ans plus tard, en 1997, Vargas Llosa reviendra au sujet avec Les	Cahiers	de	Don	
Rigoberto qui ne traitent cette fois la peinture que par le commentaire verbal.

Si l’on envisage à présent le lecteur en position d’exotopie, il en va un peu différemment. Là où le 
texte littéraire condense les jeux de langage en vertu de sa dimension esthétique, au risque de satu-
rer certain effets cristallisant l’angoisse, la lecture littéraire, telle que nous l’avons décrite, se situe 
plutôt du côté de l’interprétation qui en déplie les significations pour les rendre mieux perceptibles. 
Cette mise en mots, quand elle est bien menée, associe le plaisir de dire et celui, toujours plus ras-
surant, d’expliquer. Toute formulation réussie est un gage de maîtrise identitaire : lire dans l’autre 
permet de lire en soi. Mais à cet idéal de lecture, il faut sans doute opposer les lectures telles qu’elles 
s’élaborent dans la diversité des situations. Il n’est pas évident dans de nombreux cas que le lecteur 
souhaite ou puisse pousser jusqu’au bout l’élaboration verbale d’une interprétation qui dépasserait 
l’altération ressentie.

Cette affirmation peut fort bien s’appliquer à Beckett, en dépit de ce qui a été dit plus haut. 
Didier Anzieu a montré que l’écriture fonctionne pour Beckett comme substitut de l’analyse inter-
rompue et a donné à son étude la forme d’un journal, suggérant une progression parallèle entre 
l’écriture du roman et la lecture qu’il en entreprend : progression aléatoire sans cesse menacée par 
l’engloutissement du sujet dans le chaos fantasmatique réactivé par le texte. Il propose au lecteur ce 
viatique : « ne pas oublier d’associer l’humour au tragique » (ANZIEU, 1992:10). Il n’est pas sûr que 
la recommandation fonctionne à tout moment. 

Constitue-t-elle réellement un objectif souhaitable ? L’échec interprétatif est aussi le signal d’une 
résistance aux simplifications résultant de certaines applications de la théorie (WAGNER, 2005). 
Mieux vaut une image résolument dérangeante qu’une interprétation ramenant trop aisément la 
lecture dans des schémas connus. L’altération irréductible pourrait donc jusqu’à un certain point 

18. Voir encore à ce sujet Marie-Madeleine Gladieu, « Szyszlo et Fra Angelico dans Eloge de la marâtre de Mario Vargas Llosa » . Voir encore à ce sujet Marie-Madeleine Gladieu, « Szyszlo et Fra Angelico dans Eloge de la marâtre de Mario Vargas Llosa » 
(2009a), « Lire l’hétérogénéité romanesque » (2009b:139-44).
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être un gage de vitalité pour une œuvre en attente d’interprétations futures. Elle signale la non 
immédiateté de la relation esthétique dont Bakhtine avait eu l’intuition en évoquant à son propos le 
sur-destinataire : « Un auteur ne peut jamais s’en remettre tout entier, et livrer toute sa production 
verbale à la seule volonté absolue et définitive de destinataires actuels ou proches [les destinataires 
seconds], et toujours il présuppose (avec une conscience plus ou moins grande) quelque instance de 
compréhension responsive qui peut être différée dans des directions variées » (BAKHTIN, 1984:337). 
La nuit du sens n’est pas seulement source d’angoisse ou de frustration, elle est aussi ferment de 
recompositions ultérieures.

Le plaisir de lire un texte littéraire reste donc lié à une quête de connaissance, mais il convient tout 
à la fois de comprendre la spécificité de cette connaissance littéraire et de la penser en corrélation 
avec son contraire. 

Contrairement aux savoirs spécialisés promis par les disciplines à visée scientifique, la littérature, 
comme tout art, est le produit d’une synthèse, faisant jouer deux registres de l’altérité non converti-
bles. Pas de vérité psychologique en soi en littérature — la psychologie ou la philosophie, peut-être, 
peuvent s’atteler à cette tâche — mais une vérité en situation, à éprouver dans le texte d’auteur sous 
une forme condensée ou dans le texte de lecture grâce à des parcours interprétatifs. La littérature 
appréhendée comme art, jusque dans l’interprétation, reste tributaire de l’implication du sujet qui 
l’éloigne résolument d’une pensée par catégories universalisables. Aussi la grandeur de cette con-
naissance est-elle de rester adossée à un noyau irréductible de méconnaissance.

L’assignation de l’art à la construction identitaire, à la désaltération, signale une fonction majeure 
de ce jeu. Elle ne saurait être érigée en règle. Convenons plutôt que le flottement de cette (dés)
altération proposée par la relation littéraire signale une autre dimension non moins importante du 
fait esthétique : la reprise jamais achevée d’un travail sur soi ou sur la société humaine, suite de 
constructions et de déconstructions. 
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A (des)alteração literária

Arriscando decepcionar os amantes das boas bebidas, não esboçaremos aqui um tratado sobre os 
meios de matar a sede, salvo tomando a expressão “desalteração1” em sentido figurado. Como vere-
mos, esse título não é totalmente fora de propósito. Em verdade, “desalteração”, termo que não se 
encontra nos grandes dicionários2 franceses, já está em circulação na linguagem falada corrente, na 
França, evocando o que se relaciona com a ação de beber; no repertório lexical, ele é um comparti-
mento possível ainda não preenchido. 

Essa lacuna nos apareceu na ocasião de um seminário consagrado nestes últimos anos à questão 
antiga e sempre delicada do outro na literatura: outro dos intertextos, dos traços definidores da 
pessoa como alter	ego. Alteridade, identidade: não é falso afirmar que essas duas noções são estrei-
tamente solidárias, mas se poderia pensar ainda que essa partida se joga a três, vindo a alteração 
por perfilar-se na sombra da alteridade. Com efeito, observa-se que o radical latino alter	deu origem 
a duas linhas inversamente polarizadas.

A alteridade, primeira descendente, é conotada positivamente: a maioria dos discursos se afinam 
em mostrar que ela permite à identidade se construir. Essa identidade subjetiva, que Descartes con-
tribuiu ao colocar no centro das preocupações filosóficas com seu cogito, é solidária em sua afirma-
ção de um reconhecimento do outro, forma personalizada da alteridade. Freud a põe no cerne de 
sua metapsicologia que liga a emergência do sujeito humano à sua separação da mônada maternal, 
substituída pela configuração triangular do Édipo no seio do qual a rivalidade com o outro paterno 
tem um papel decisivo. Partindo de uma problemática diferente, os fenomenólogos chegaram a 
resultados próximos: o acesso do indivíduo à alteridade depende do reconhecimento do alter	ego 
que lhe permite pensar sua própria subjetividade, feito isso às vezes no mal-estar. 

Não se tem quase nenhuma dúvida de que essa díade identidade/alteridade esteja especialmente 
na obra literária. Lecercle e Shusterman o indicam em L´emprise	de	signes:

Um texto sobrevive somente se ele for capaz de sustentar uma experiência de alteridade. [...] A literatura 
é então o que é capaz de transformar uma reivindicação de identidade na experiência de alteridade. [...] 
Não é necessário entretanto perder de vista o essencial: identidade e alteridade se respondem em es-
pelho. A experiência de alteridade cobre o mesmo terreno que a reivindicação da identidade: aquela da 
construção, eu diria logo da interpelação de sujeitos. A utilidade do texto literário não é, portanto, a de 
nos transportar para alhures, de nos colocar literalmente fora de nós, mas de, isso sim, nos ajudar a tomar 
consciência das operações de construção dos sujeitos (sujeito-autor, sujeitos-leitores, sujeitos-persona-
gens), o que evitaria sermos possuídos, em todos os sentidos do termo, por eles. (2002:92-3)

Qualquer que seja a pertinência dessas propostas, a questão que se coloca é a da transparência 
do espelho no qual o eu e o outro são convidados a se olhar. É aqui precisamente que a alteração 
se hospeda. A alteração é conotada negativamente de duas maneiras. No domínio físico e psíqui-
co, ela tem como equivalentes: degradação, deterioração, decomposição, enfraquecimento, desor-

1. N.T. A palavra désaltération desdobrada analiticamente pelo autor tem o sentido original de matar a sede na língua francesa cor-
rente. O exame da posição do outro em literatura fez com que o Prof. Alain Trouvé se debruçasse sobre as possibilidades de esculpir 
uma forma conceitual para essa expressão francesa. Devido a isso, preferi manter a tradução literal do termo (desalteração), mesmo 
que para o leitor brasileiro as discussões, em seu desenvolvimento inicial, fique um pouco obscuro. Essa posição também foi tomada 
devido a tensão desse termo com os conceitos de alteridade e alteração. 

2.	Le	Littré,	Le	Grand	Robert	de	la	Langue	française, Le	Trésor	de	la	Langue	Française.
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dem, doença, corrupção, depravação, perversão, desarranjo, abalo, confusão, deformação3. Tantas 
mudanças experimentadas e pouco desejadas. No plano das ações humanas, a alteração significa a 
falsificação do sentido ou do valor de uma coisa. Ela ressalta a hipocrisia, o falso e a mentira. Existe, 
todavia, um terceiro sentido especializado neutro: em linguística, a alteração designa a modificação 
de sentido de uma palavra no decorrer dos anos; em música, a modificação de sua altura. Quanto 
ao verbo alterar, ele declina as mesmas significações — converter-se	no	mal, transtornar, decompor, 
perturbar —, mas quer dizer também arremedar, desnaturar, usar	truques, e ainda provocar	alte-
ração	sem	degradação, modificar, transformar. A isto se acrescenta uma derivação interessante: 
alterar no sentido de perturbar, transitando pelo latim medieval alterativus, à origem da forma rara 
alteratif	(=que exerce sua ação se modificando), termina por significar provocar	a	sede. Onde se vê 
misturar, no campo semântico do verbo alterar, a problemática do desejo e toda a sua ambivalên-
cia: sofrimento da falta e promessa de prazer. A alteração, retomando, conserva uma polarização 
largamente negativa: ela nos reenvia a uma mudança experimentada ou mais raramente provocada, 
suscetível de inspirar a rejeição, a inquietude ou a repulsão.

É por isso que ela anda um pouco esquecida pela filosofia, pela psicologia e pelas ciências huma-
nas4? Mas não seria, ao contrário, uma das especificidades da arte, da literatura, a de enfrentar a 
alteração, a de exibir, de jogar com seus diversos efeitos para tentar aí brincar com os riscos e peri-
gos disto que entra no modo artístico, de tender assim para uma hipotética desalteração.

Chegamos precisamente ao que a torna, por um instante, figura de neologismo. O francês conhece 
apenas oficialmente o verbo “se	désalterer” no sentido corrente de matar a sede, mas com frequ-
ência o metaforiza como satisfação de um desejo. O uso corrente5 deixa aperceber, na espera de 
uma consagração oficial, uma desalteração que é compreendida exclusivamente como supressão 
da sede. Pode-se sonhar um instante com essa reticência da linguagem coletiva diante da forma 
privativa, verbal e substantiva. Seria por isso que, deixando-se de lado o emprego do termo no sen-
tido de estar	com	sede, alterar e alteração parecem tão pesados de negatividade que o curso não 
poderia mais se inverter? Chegaríamos assim, de fato, à alteração no sentido de envelhecimento e 
de decrepitude. Isso que parece impossível no mundo físico, passado um certo limiar de decompo-
sição, o é menos no entanto quando se trata de sua transposição no mundo dos signos, na arte e 
na literatura. A passagem ao substantivo desalteração implica que a alteração, ação experimentada 
negativamente por um sujeito, pode se converter em seu contrário, o que requer frequentemente a 
intervenção de um terceiro.

Em literatura, não existe desalteração sem leitor. O papel determinante dele se impôs, desde a 
época moderna, quando a noção da literatura tomou o lugar das Belas Letras. Jacques Rancière 
define a literatura “como regime histórico de identificação da arte de escrever, como nó específico 
entre um regime de significação de palavras e um regime de visibilidade de coisas”6 (RANCIÈRE, 
2007:17). Essa declaração é tão certa, segundo o forte sentido de uma propriedade literária divi-

3. O essencial das considerações semânticas avançadas tomadas nesta introdução remetem ao Le	Grand	Robert	de	la	Langue	fran-
çaise (v. 1:394-5).

4. Veja sobre esse sujeito, “Lire l’hétérogénéité romanesque”, em Approches	Interdisciplinaires	de	la	Lecture	(AIL) (2009), de Didier 
Martz.

5. Tal como podemos apreender hoje em dia na internet.

6. Rancière (2007) situa a emergência da noção de literatura no limiar dos séculos XVIII e XIX ; ele a articula à dupla ruptura produzida 
pela Revolução Francesa e pelo criticismo kantiano, dito de outra maneira, ao nascimento de uma democratização da arte recolocada 
sobre a divisão entre autor e leitor. 
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dida entre o autor e seus leitores, que propomos à nossa maneira compreender a leitura literatura 
insistindo nesse fato7.

Na arte literária, então, a alteridade, sob suas múltiplas formas, e a alteração se conjugam. Ao con-
trário do que se passa no mundo real, nada aqui é irreversível. A ideia foi teorizada desde a Antigui-
dade por Aristóteles. A catarse, provocada pelo espetáculo de formas radicais da alteração, infligido 
ao outro, converte um caos afetivo em um meio de reafirmação identitária. Em outras palavras, a 
alteração, tornada esse outro, corre o risco no entanto de se banalizar e de se fundir neste outro 
menos incômodo: alteridade. Todo um teatro, de Artaud à Novarina, contesta essa dialética e lhe 
opõe a representação da violência do corpo que excede à linguagem. As outras formas literárias 
modernas, privadas da mediação simbólica do ator, acentuam frequentemente essa interrogação. 
No ponto em que mal vislumbramos, a desalteração, que parecia ter prometido uma leitura literária 
digna desse nome, vê seu prefixo vacilar. Mas talvez seja justamente essa vacilação da (des)alteração 
que nos parece importante.

Para compreender como essa partida se joga a três — identidade/alteridade/alteração —, examina-
remos em sua diversidade as figuras da alteridade, sem dúvida, irredutíveis umas às outras, porque 
uma dentre elas já se abre à alteração. Mostraremos em seguida como o jogo literário pode ser o 
processo dialético de sua integração em uma identidade nova. Tentaremos enfim compreender por-
que esse mecanismo fracassa tão frequentemente e qual dinâmica não menos vital alimenta esse 
fracasso obscuramente procurado. 

Figuras da alteridade

Os discursos, provenientes de todos os cantos, se referem à alteridade e frequentemente a elogiam 
com exagero. Esse lugar-comum esconde mal a disparidade na qual ela nos reenvia. Baudrillard 
e Guillaume (1994) pressentem a necessidade de uma pluralização, mas o título de seu ensaio, 
“Figures de l´altérité” (1990), parece ainda descrever declinações variadas de uma noção que se 
apoia em pedestal comum. Ora, o vocábulo único comporta ao menos dois limiares de sentido 
dificilmente assimiláveis. 

Formas	e	limites	do	pensamento	da	alteridade

Pode-se de inicio, tomando a alteridade como corolário da identidade, se lembrar da distinção intro-
duzida por Ricoeur (1990) entre uma identidade ipse, aquela de um sujeito atravessado por uma 
história, e uma identidade idem, que suporia uma permanência de traços característicos de uma 
pessoa através do tempo. Com toda lógica, conviria distinguir uma alteridade non	ipse, esta do alter	
ego, e uma alteridade non	idem. A alteração que afeta negativamente os traços característicos apa-
rece neste sentido como uma radicalização da alteridade non	idem. Ela permite pensar esse limiar 
que conduziria do non	idem ao non	ipse, limiar que se pode conceber também relacionando-o, no 

7. A leitura literária não saberia por conseguinte compreender-se como leitura de textos presumidos literários, o que a confundiria 
com a noção tradicional de crítica literária, tirando assim qualquer valor heurístico.
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campo médico, às alterações infligidas pela doença: no termo de certos processos de degeneres-
cência, resta talvez um corpo (mais ou menos desfigurado), porém nenhum sujeito, não haveria lite-
ralmente nenhuma pessoa com quem se comunicar. Numerosos discursos sobre o outro aparecem 
nessa perspectiva como insuficientes. 

A díade clássica identidade/alteridade atravessa entretanto todas as grandes formações ideológicas: 
política, economia, sociologia, psicologia, linguística, ciências exatas, cultura e civilização... Muito 
frequentemente, o discurso sobre a alteridade aparece como uma solução enganosa na qual dare-
mos, a título indicativo, alguns exemplos. Assim, se a democracia aparece como algo preferível em 
relação ao totalitarismo e à ditadura, ela pode também mascarar atrás de si uma falsa alternância 
a perenização de um sistema. Reconhecemos aí uma das censuras, endereçadas pela corrente anti-
globalização às democracias ocidentais, suspeitas de velar pela manutenção do capitalismo globali-
zado. A literatura não escapa da reflexão sobre a alteridade política. Assim, testemunham as obras 
abertas à utopia como contraponto necessário às sociedades existentes. Mas, nas suas mais altas 
formas, a obra literária se aplica preferencialmente a interrogar modelos de um mundo alternativo, 
que se anuncia como uma necessidade. Assim Orwell, em 1984, retrata, sob os traços de uma socie-
dade totalitária, a anti-utopia de um poder central controlando os indivíduos por meio das mídias e 
pelo desaprumo da comunicação. Anti-utopia que pode se ler como crítica aos modelos capitalista 
e comunista que dividiam o mundo na época da Guerra Fria. A verdade da arte se desliga, assim, da 
verdade política.

Na filosofia, a mais alta herança do pensamento filosófico grego leva a pensar a verdade como o 
fruto da troca com o outro, na posição de contraditor. A verdade, nascida do diálogo socrático, ten-
de a se impor a todos. Na época moderna, Kant depois Hegel propuseram importantes sistemas de 
pensamento com pretensão universal. Quem não seria seduzido pela beleza do preceito kantiano 
nos engajando, no domínio da moral, a pensar o outro como fim e não como um meio? Tão convin-
cente quanto possa parecer uma demonstração filosófica, ela deixa entretanto de lado uma parte 
do ser humano para qual a arte, especialmente a literária, está aberta. Os escritores sublinham às 
vezes essa insuficiência do pensar por meio dos conceitos, próprio à filosofia. Aragon, em Le	Paysan	
de	Paris, concebe a poesia como uma rival vitoriosa do modelo filosófico, em especial de Kant, por-
que “o sentido e a razão só podem ser concebidos separadamente um do outro por uma manobra 
escamoteadora” (1926:14). Ponge, de seu lado, nota: “A poesia é a arte de reunir as palavras de 
maneira a morder as noções (no fundo obscuro das coisas) e de aí se nutrir” (2001:820). Yves Bon-
nefoy aumenta: “Eu chamo poesia o que, no espaço das palavras de nosso mundo, tem a memória 
do acréscimo disto que é suas representações: memória dos referentes no espaço dos significados” 
(2002:18). Face à dimensão conceitual do significado, objeto da comunicação corrente, a palavra 
literária, especialmente poética, assinalaria para sua capacidade de acolher o acréscimo da realida-
de das coisas. Os filósofos não estão longe da razão, de Nietzsche à Heidegger, de Merleau-Ponty à 
Derrida, ao colocar a palavra filosófica à escuta da arte8, do corpo sensível (DERRIDA, 1976; 1984), 
ou tentando encontrar recursos para o pensamento fenomenológico através de um pensamento da 
arte (MERLEAU-PONTY, 1964).

É ainda um pensamento racional, confrontado à alteridade da realidade prática, que rege as ciên-
cias, ditas exatas. O modelo experimental permite validar as hipóteses, testando o efeito de suas 

8. Nietzsche (1993) recorre ao mito para se aproximar da verdade; Heidegger (1997) a procura ao lado da palavra poética e a despeito 
de seus enigmas. “A palavra é o templo do ser .”
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aplicações. Os sucessos da ciência moderna parecem abrir uma via real para o domínio do homem 
sobre a natureza, sucesso no qual um pensador como Jean-Pierre Lebrun denuncia entretanto os ris-
cos em seu ensaio “Un monde sans limites” (2004), que data essa nova era da conquista da Lua pelo 
homem. Em uma perspectiva freudo-lacaniana, Lebrun lembra que as construções simbólicas estão 
próximas a um material pré-simbólico destinado a habitar uma zona de desconhecimento. Que, por 
falta de confrontação, o próprio simbólico é ameaçado da deriva fantasmática.

Os discursos sociológicos ou etnológicos sobre as culturas e as civilizações parecem estar atraves-
sados por uma mesma contradição. Ninguém contestaria que o encontro com outras culturas, seu 
reconhecimento no pleno sentido do termo, seja um progresso. Face ao olhar hegemônico dos con-
quistadores sobre os povos da América pré-colombiana, a perspectiva relativista de um Lévi-Strauss 
aparece como um imenso progresso. A ciência etnográfica ocidental tenta integrar em um modelo 
racionalizado as aquisições de sua confrontação com outras culturas. A questão que permanece 
aberta é a de saber o que um tal modelo perde também da realidade das outras civilizações. Alguns 
artistas parecem guiados pela intuição dessa perda. Na margem de uma missão etnográfica desen-
volvida em 1931-1933, Michel Leiris escreve L’Afrique	fantôme, Louis Malle realiza 35 anos depois 
sob o título de L’Inde	fantôme um filme documentário sobre o sub-continente indiano que interroga 
assim, por um olhar de artista, os limites do olhar dirigido ao Outro9.

A dialética identidade/alteridade está longe de fornecer todas as chaves para se chegar a uma ver-
dade satisfatória. A arte que integra e ultrapassa os discursos racionais e universalizantes forjados 
pelas ciências exatas e humanas assinala essa diferença.

A/a

A psicologia, sem dúvida porque ela toma por objeto o sujeito, introduz na reflexão uma dimensão 
nova de alteridade, irredutível à precedente. Não tomamos aqui a psicologia construtivista de um 
Piaget que se apodera a seu turno da díade identidade/alteridade. Piaget mostrou de maneira con-
vincente que a criança forja sua identidade em sua relação aos modelos fornecidos pelos outros 
e que toda aprendizagem coloca em jogo as formas de socialização. A metapsicologia freudiana, 
segundo a palavra de seu fundador, operou todavia uma espécie de revolução copernicana na psi-
cologia, convidando a pensar entre duas formulações não assimiláveis da alteridade: o Outro da Lei, 
do Pai oposto ao sujeito, e a alteridade do inconsciente. “Wo es wat soll ich werden”10: a célebre 
fórmula de L’interpretation des rêves (FREUD, 1899) conota esta entrada que separa o Eu conscien-
te do sujeito de seu outro inconsciente, isso mesmo que Lacan chamará mais tarde a para distinguir 
de A, o Outro do simbólico.

A reflexão de Lacan avança e se refina, em um espaço de alguns anos, separando o Seminário XI e 
Seminário XVI. Ele afirma em um primeiro momento: “o sujeito depende do significante e o signifi-
cante é inicialmente o campo do Outro” (1973:229). O Seminário XVI, “De um Outro a outro”, evolui 
um pouco mais a questão. Ele articula o Outro com O maiúscula (o Simbólico) e o outro sem maiús-

9. Sobre esse tema, ler “L’Ailleurs fantôme : Michel Leiris et Louis Malle”, em “Lecture et altérités” 
(RAVINDRANATHAN, 2007:169-85).

10. Literalmente: “Onde reinaria o Isso, o Eu deve advir”.
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cula, ainda nomeado objeto a, forma verbalizada do obscuro objeto recalcado do desejo: “A análise 
articula o objeto a	por isso que ele é, a saber, causa do desejo, ou seja, causa da divisão do sujeito, 
disto que introduz no sujeito isto que o cogito mascara, que ao lado deste ser do qual crê se assegu-
rar, o tem e o é, essencialmente e de origem, a falta” (2006:344). A questão que parecia simples se 
complexifica, sugerindo a interação de duas dimensões não homogêneas da alteridade, dimensões 
não classificáveis sob um conceito único. Este outro (a) faz um papel fundamental na arte, o sujeito 
regressa ao ponto de ver sua identidade se dissolver.

A alteração corresponde a esse mecanismo, já que ela designa, como vimos, a maneira na qual o 
sujeito se desfaz, a ligação prolongada do humano com o caos informal do sentido. Se a literatura 
está aí para o dizer ou ao menos o apreender, não há ninguém melhor que Beckett para ajudar a fazer 
essa demonstração. Seus romances, em particular, de Molloy	a L’Innommable, encenam através de 
uma narrativa desestruturada um sujeito desfigurado. Bem antes de Freud, os escritores que não 
faziam a distinção entre essas duas concepções do outro tiveram uma intuição de conexão particular 
entre escrita literária e inconsciente. “Eu é um outro”, escreve Rimbaud, que inventa uma escrita 
poética aberta pelas imagens ao outro diante do psiquismo. “Eu sou o Outro”, observa de seu lado 
Nerval, que impulsiona o jogo para mais longe ainda, engajando a postura do sujeito que escreve em 
uma verdadeira alienação. “Se eu existo, eu não sou um outro”, parece responder Lautréamont, cuja 
fórmula dialetiza os dois precedentes. Comparável a Orfeu, o escrevinhador de Chants	de	Maldoror	
propõe ao leitor, por invenção de uma língua inconcebível de crueldade, uma descida aos infernos 
do outro que habita em cada um de nós e uma refundação do sujeito saído vitorioso dessa aventura. 
Mais recentemente, Dernier	royaume, de Pascal Quignard, apreende desta dupla dimensão da alte-
ridade A/a, convocando “o outrora”, variante do Inominável, por meio de uma meditação nutrida de 
referências intertextuais e de fulgurações poéticas.

Espectralidade	vs	literatura

A elisão do outro a reduz a linguagem a um instrumento de comunicação e faz o impasse sobre a 
criatividade. A elisão do A não é talvez menos prejudicial. A espectralidade é o termo inventado por 
Baudrillard e Guillaume (1994:19-20), por designar uma forma de “elisão do Outro”, como sujeito 
social. A espectralidade remete a inúmeros fenômenos atuais, como o desenvolvimento de redes 
sobre internet, que implica uma liberação do pulsional e de todos os efeitos perversos. Isto que 
estaria enquadrado e distinguido na sociedade tradicional, por exemplo, sobre a forma ritual do car-
naval — o que é ainda demarcado na literatura, que pode se permitir todas as experimentações por 
intervir em um quadro pragmático identificado —, torna-se para alguns prática invasora com todas 
as derrapagens que podem daí resultar. O mesmo não ocorre com a literatura, pois ela coloca em 
jogo as duas dimensões da alteridade.
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A desalteração literária como dialetização de A e a

Dupla	dimensão	das	línguas,	perturbação	do	código	na	língua	literária

Retomemos de início sobre o material linguístico da experiência literária. Toda língua tece relações 
com os dois polos da alteridade que foram descritos. A jovem criança ainda	 infans,	no sentido 
etimológico11, possui uma experiência sensorial da língua (auditiva) que precede sua compreen-
são intelectual. No plano visual, as características escondidas sobre a folha de papel são percebi-
dos antes de serem lidas. O resíduo, sempre vivo desta relação puramente sensorial, permite sem 
dúvida compreender a criatividade das línguas que procedem por deformações, alterações, e não 
por recondução pura e simples. Não podemos aqui aprovar tão somente a crítica do cognitivismo 
chomskiano há pouco formulada por Kristeva em Semiotike (1969). Contrariamente às pretensões 
da gramática generativa, não se saberia reduzir a inventiva linguística à uma produção dos enun-
ciados por outros enunciados. 

A criatividade linguageira procede de uma perturbação do código por contaminação sonora, pro-
ximidade espacial. Ela alcança seu mais alto grau na poesia. Chegamos aí a Jackobson (1973), cuja 
descrição das funções da linguagem conserva sua pertinência. Mas dizer que na função poética a 
linguagem se toma por ela mesma por objeto principal de atenção não é sem nenhuma dúvida sufi-
ciente. A prática linguística aparece imersa em um continuum	de experiências visuais e auditivas que 
informam e trabalham a linguagem. “A língua não é um meio”, escreve o poeta Michel Deguy (2006), 
para sublinhar, além da comunicação, a outra função da linguagem verbal.

Toda a questão é saber até qual ponto esse desregramento do código pode se dizer em um contra-
texto ou texto de leitura, ou mesmo de a eles desdobrar os efeitos e os produzir em algo comunicá-
vel a todos. Tal seria uma das apostas da desalteração. 

Presença	de	A	e	de	a	no	texto	literário

Para a alquimia se operar, é necessário que duas dimensões da alteridade se flanqueiem e se interfi-
ram. Os limiares que afetam a relação literária têm um papel especial. No da alteridade, autor/texto 
responde de maneira não inteiramente simétrica, aquela da alteridade leitor/(autor) texto. Que um 
salto qualitativo seja transposto do autor ao escrevinhador, nós o sabemos ao menos desde Proust 
e seu Contre Sainte-Beuve que causou o fim de certa crítica biográfica. O regresso raciocinado do 
autor observado no fim do século passado não saberia se adaptar a uma restauração pura e simples. 
O escrevinhador é um alter ego de papel que implica um verdadeiro desdobramento do sujeito sim-
bolizável. No outro polo da relação, o leitor vive uma experiência similar de um modo mais agudo, 
confrontado com o que se encontra na alteridade do texto que redobra esta vez a do autor, em posi-
ção de alter ego. A exotopia do leitor, para retomar uma palavra de Bakhtin12, é uma possibilidade 
para que a desalteração se realize, como veremos.

11. O lati m . O latim infans, infantis designa a jovem criança que não fala.

12. “O grande negócio da compreensão é a exotopia do pesquisador — no tempo, no espaço, na cultura — pela relação a isso que . “O grande negócio da compreensão é a exotopia do pesquisador — no tempo, no espaço, na cultura — pela relação a isso que 
quer compreender criativamente” (BAKHTINE, apud TODOROV, 1979:510).
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Notem contudo que esta dimensão socializada da relação literária encontra-se minada de todas as 
partes e sem dúvida exposta à alteração. O autor é tentado pela onipotência e desejoso de assegurar 
a hegemonia sobre o sentido de sua obra: é o autor Deus, abrindo o caminho para um conhecimento 
absoluto, cuja figura não cessou de assombrar os dois últimos séculos de literatura, apesar de uma 
suposta dessacralização da arte. No domínio teatral que deve compor com a tripla alteridade do dire-
tor, dos atores, e dos espectadores, observa-se estratégias de exclusão que conotam bem a descon-
fiança renovada13 no que diz respeito à representação no pleno sentido do termo. O Outro teorica-
mente presente não é mais que o espectro de a. Do seu lado, o leitor pode também, fechado em seu 
mundo, encontrar-se surdo ao jogo perturbador das alteridades que lhe apresenta o texto literário. 

As duas formas de alteridade são, com efeito, declinadas de maneira múltipla do seio do próprio 
texto. Do lado de A, do jogo socializado e do pensamento generalizado, se situam os fenômenos de 
gênero e de intertextualidade. Se a literatura se emprega, em especial na época moderna, na mistu-
ra dos gêneros ou na invenção de outros, ainda seria necessário, para que este jogo seja percebido e 
eficaz, que as categorias genéricas fossem divididas até um certo ponto pelo autor e pelo leitor, a fim 
de tornar visível a transgressão. A inauguração por um texto de um gênero novo opera-se apenas 
pelo conhecimento de um repertório iniciado por esta forma nova, como foi o caso no século XIX, do 
poema em prosa. Quanto à intertextualidade, é um jogo igualmente socializado que implica, exce-
dendo o horizonte do texto, a divisão de um repertório comum. A hipertextualidade que reescreve 
o texto fonte sob formas diversas não muda nada desse mecanismo: de maneira mais necessária 
ainda, ela requer um patrimônio cultural comum. Gênero e intertexto são por conseguinte potentes 
vetores da alteridade A.

A dissonância das vozes culturais, evidenciada em certos textos, realça um sutil jogo entre as alteri-
dades A e a. Pode-se assim opor entre escritores sul-americanos, aqueles que querem estar atentos 
a uma cultura autóctone, andina pelos peruanos (José Maria Arguedas, por exemplo), e aqueles que 
escrevem uma literatura com referências ocidentalizadas de alcance universal (Vargas Llosa). Argue-
das, em Les Fleuves Profonds, salpica a narrativa em espanhol peruano com palavras da língua que-
chua; a escrita de Lituma dans les Andes aparece mais próxima pelo seu cenário de Faulkner, autor de 
referência para Mario Vargas Llosa, que parece inspirado pela leitura Sanctuaire aparentado ele mes-
mo à distância, de acordo com a palavra de Malraux, à tragédia grega14. Integração e/ou dissonância 
de culturas: é ainda, sob outra forma, o diálogo com o Outro ou a convocação do seu fantasma.

A abertura do texto literário às moções inconscientes toma enfim duas vias reais, as da figura e da 
ficção15. Uma e outro tocam ao mesmo tempo à linguagem e a um imaginário pré-linguageiro, que 
Kristeva nomeia a semiótica, em oposição ao simbólico. Um exemplo importante de abertura da 
figura poética à alteridade a é dado pela escrita surrealista, este “lirismo do incontrolável”, extrain-
do da fonte do inconsciente para produzir pela “estupefaciente imagem” (ARAGON, 1926) uma 
vertigem superior ao das drogas. Quanto à ficção, ela convida o leitor a convocar em pensamento 

13. Ver a este respeito Artaud ou Novarina, já citados, mas também poetas como Mallarmé ou Breton, a reti cência frente à forma . Ver a este respeito Artaud ou Novarina, já citados, mas também poetas como Mallarmé ou Breton, a reticência frente à forma 
teatral ao sentido pleno do termo e a preferência por uma transposição temática sobre o modo do teatro interior. Sobre essa cena, o 
autor que teria todos os papéis está talvez mais certo de permanecer o mestre.

14. Sobre esse tema, ler “Le rapport à Faulkner (. Sobre esse tema, ler “Le rapport à Faulkner (Sanctuaire) dans Lituma	dans	les	Andes, de Mario Vargas Llosa”, de Marie-Madeleine 
Gladieu, em “Lire l’hétérogénéité romanesque” (2009:37-43).

15. Se defi nimos a fi cção, segundo a acepção mais comum, como forma inventada, a fi gura o é talvez o seu grau enfraquecido e alar-. Se definimos a ficção, segundo a acepção mais comum, como forma inventada, a figura o é talvez o seu grau enfraquecido e alar-
gado, ela que deriva da mesma palavra latina fictio. Em um certo sentido, toda atividade do pensamento, porque procede ao menos 
em parte do imaginário, tempera a ficção. Sobre os graus da ficção, ver nosso ensaio Le	Roman	de	la	lecture (2004).
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um duplo cenário, mimético e fantasmático: um, apoiado no A do simbólico, permite compreender 
e reconstituir mentalmente a história, como nos é contada; o outro, irrigado na fonte do desejo 
inconsciente, utiliza essa história como trampolim para divagações variadas, mas sempre aparenta-
das ao objeto A. 

Dialética	das	instâncias	leitoras

A leitura literária, descrita por Michel Picard (1985; 1989) durante o fim dos anos 1970, na esteira de 
Winnicott (1975) e em sua teoria da arte como jogo, permite compreender como articular as duas 
dimensões da alteridade. Estando lado a lado, pelo encontro de a com seus avatares, a vertigem da 
alteração, o leitor chega a se desligar aí graças aos processos simbolizados, oferecidos pelo texto. 
Inspirando-se em Lacan e na tríade Real, Imaginário, Simbólico, Picard distingue o liseur (leitor), 
que guarda o contato com o real, o lu (lido), que sofre uma regressão pela leitura, numa mistura 
de delícias e de horror, até ao fantasma, e o lectant (lendo), instância cultural atenta aos processos 
de simbolização graças a quem realiza a travessia das aparências e a refundação da identidade16. O 
ensaio La lecture comme jeu apresentou exemplos interessantes dos quais se pode indubitavelmen-
te alongar a lista. 

O caminho impossível de Molloy em direção à sua mãe cujo leito de morte ocupa no inicio do tex-
to, duplica-se na segunda parte do romance epônimo de Beckett, na história de Moran partido à 
procura de Molloy e obstruído em suas andanças por uma enfermidade crescente. A tematização 
da alteração encontra-se transposta na estrutura do universo ficcional, através de uma história que 
não chega a se construir realmente, história dedicada à forma circular e à repetição. A força do texto 
beckettiano está em relacionar uma forma de regressão radical do sujeito em direção à mônada pré-
edipiana e a uma desestruturação narrativa, ajudando o leitor a tomar distância nesta experiência 
incômoda pela infusão no estilo de um humor não menos devastador.

Uma leitura literária de Beckett pode por conseguinte conduzir a isto que temos nomeado até o 
momento de desalteração. Observem contudo este ponto cego das primeiras teorizações da leitura 
literária: para que o mecanismo conceba-se plenamente, é necessário cessar de pensar a leitura 
como deciframento mudo para encará-lo como desempenho verbal, texto segundo, escrito ou, em 
formas mais gastas, ao menos oralizado. É necessário o socorro de um contra-texto ou texto de lei-
tura (TROUVÉ, 2004). Não é certo no caso contrário que a derivação fantasmática não corra o risco 
de suplantar a apropriação simbólica. Não seria este passo sem risco, precipitando a escala do per-
sonagem, que se inscreviam nos romances fundadores de Cervantes (Dom Quixote) ou de Flaubert 
(Madame Bovary)? 

Resistência e fecundidade da alteração literária 

Vamos mais adiante: o mecanismo de refundação identitário pela travessia vitoriosa da alteração 
corresponde sempre ao que se passa em relação aos textos literários? É possível a qualquer preço e 
apenas desejável?

16. Ver também a variante proposta por Vincent Jouve: lisant/lu/lectant, em . Ver também a variante proposta por Vincent Jouve: lisant/lu/lectant, em L’effet-personnage	dans	le	roman, da PUF écriture (1992).
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A	reestruturação	do	ponto	de	vista	do	escritor	

Primeiro leitor da sua obra, o escritor é referido por este jogo com as forças obscuras que se acaba 
de descrever. Compor com as moções inconscientes, aceitar não ser totalmente soberano no jogo 
não é fácil. Poderia ser uma das marcas da qualidade literária. Qualquer escritor digno deste nome 
aceita tacitamente a morte do sujeito biográfico, apostando em sua ressurreição no sujeito da escri-
ta. A travessia não é sem riscos e a reafirmação identitária não está garantida. Pascal Quignard per-
cebe o mundo das trevas e convoca os textos antigos para o domesticar. A escrita de Dernier	Royau-
me, vasta pintura poético-cultural, realiza uma dança de palavras em volta da origem inapreensível, 
declinada sob diversas formas: Les	Ombres	errantes, Sur	le	Jadis, Abîmes, Sordidissimes. Num senti-
do, os tesouros da cultura exumados para aproximar o indizível ajudam a dominar os afetos ligados à 
evocação do caos primordial. Mas a fixação afetiva parece ultrapassar esse mecanismo, provocando 
um incessante regresso ao mesmo objeto; a série continua a ser por conseguinte indefinidamente 
aberta. O não acabamento da obra é como se sabe, pelo menos desde o Romantismo, um aspecto 
recorrente das produções literárias. 

Mesmo fechadas, as obras fazem-se eco como se a resposta do texto precedente não fosse suficien-
te. Nos escritores ligados a uma narração construída, nota-se às vezes a abertura a uma matéria 
semiótica desestabilizante. Klossowski acolhe em Roberte	ce	soir as imagens picturais e fotográficas 
num duplo jogo de correspondências simbólicas e se compromete com a simbolização. Uma parte 
da literatura contemporânea adverte-se do partido a tirar deste face à face texto/imagem que redo-
bra e ultrapassa a semiose. O próprio Vargas Llosa, que visa com sua obra uma dimensão universal, 
continua a ser fascinado pelo caos que chama, comentando Flaubert, “orgia perpétua”. Orgia de 
palavras, indubitavelmente, orgia literária não sem se manter menos solidário do não incontrolável 
da matéria pulsional. O que dizer da orgia texto/imagem? Considerem um momento Eloge	de	 la	
marâtre, romance erótico na qual o narrador, Dom Rigoberto, observa a aproximação do seu neto 
nascido de seu primeiro filho, Fonchito, e de sua nova esposa, Dona Lucrecia. Esta variação humo-
rística e voluptuosa do triângulo edipiano, escrita em cumplicidade com o pintor Szyszlo17, insere 
no coração do texto uma série de quadros entre clássicos e modernos: Jordaens, Boucher, Le Titien, 
Bacon, Szyszlo, Fra Angelico. L´Annonciation, emprestado desse último, deixa o leitor espectador sob 
a visão sublimada do amor. Não é certo que se tenha esquecido tanto a cabeça humana desfigurada 
de Bacon, nem o deslocamento geométrico dos corpos pintada por Szyszlo e intitulada “O labirinto 
de amor”. A pintura vem aqui acentuar o efeito de alteração às vezes confiado às palavras. Tudo se 
passa como se esse escritor da obra dominada procurasse um tal efeito de contraponto à sua própria 
escrita. Nove anos mais tarde, em 1997, Vargas Llosa retornará ao assunto com Les	Cahiers	de	Dom	
Rigoberto, que trata por sua vez a pintura apenas pelo comentário verbal. 

Se examinássemos no presente o leitor em posição de exotopia, seria um pouco diferente. Onde 
o texto literário condensa os jogos de linguagem em virtude da sua dimensão estética, no risco de 
saturar certos efeitos cristalizando a angústia, a leitura literária, como a descrevemos, situa-se antes 
do lado da interpretação que desdobra as significações para as tornar melhor percebidas. Essa dis-
tribuição das palavras, quando bem-feita, associa o prazer de dizer com, o sempre tranquilizador, 
prazer de explicar. Qualquer formulação bem sucedida é uma garantia de controle identitário: ler 
no outro permite ler em si. Mas a este ideal de leitura, é necessário sem dúvida opor as leituras ao 

17. Ver ainda sobre esse tema : Marie-Madeleine Gladieu, “Szyszlo et Fra Angelico dans . Ver ainda sobre esse tema : Marie-Madeleine Gladieu, “Szyszlo et Fra Angelico dans Eloge	de	la	marâtre de Mario Vargas Llosa” 
(2009a), “Lire l’hétérogénéité romanesque” (2009b:139-44).
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modo como elas se elaboram na diversidade das situações. Não é evidente nos numerosos casos 
que o leitor deseja ou possa impulsionar até o fim a elaboração verbal de uma interpretação que 
ultrapassaria a alteração sentida.

Essa afirmação pode se aplicar bem à Beckett, apesar de ter sido dita mais acima. Didier Anzieu 
mostrou que a escrita funciona para Beckett como substituta da análise interrompida, e deu ao seu 
estudo a forma de um jornal, sugerindo uma progressão paralela entre a escrita do romance e a 
leitura que a ele se empreende: progressão aleatória incessantemente ameaçada pela dissipação 
do sujeito no caos fantasmático reativado pelo texto. Propõe ao leitor este viático: “não esqueça 
de associar o humor ao trágico” (ANZIEU, 1992:10). Não é certo que a recomendação funcione em 
todo momento. 

Ela constitui realmente um objetivo desejável? O fracasso interpretativo é também o sinal de uma 
resistência às simplificações que resultam de certas aplicações da teoria (WAGNER, 2005). Vale 
melhor uma imagem resolutamente incômoda do que uma interpretação que conduz facilmente a 
leitura sobre esquemas conhecidos. A alteração irredutível poderia por conseguinte, até certo ponto, 
ser uma garantia de vitalidade para uma obra a espera de interpretações futuras. Ela assinala a não 
imediatidade da relação estética na qual Bakhtin teve a intuição em evocar o sobredestinatário: “Um 
autor pode nunca entregar-se totalmente, e entregar toda a sua produção verbal à única vontade 
absoluta e definitiva de destinatários atuais ou próximos [os segundos destinatários], e ele sempre 
pressupõe (com uma consciência mais ou menos clara) alguma instância de compreensão responsi-
va que pode ser diferida em direções variadas” (BAKHTIN, 1984:337). A noite do sentido não é tão 
somente fonte de angústia ou de frustração, é também fermento para recomposições ulteriores.

O prazer de ler um texto literário continua a ser ligado a uma busca pelo conhecimento, mas con-
vém ao mesmo tempo compreender a especificidade desse conhecimento literário e do pensar em 
correlação ao seu oposto. 

Contrariamente aos conhecimentos especializados prometidos pelas disciplinas com finalidade cien-
tífica, a literatura, como toda arte, é o produto de uma síntese, fazendo jogar dois registros da alte-
ridade não convertíveis. Não há verdade psicológica em si em literatura — a psicologia ou a filosofia, 
talvez, possam aplicar-se a essa tarefa —, mas uma verdade em situação, a provar no texto de autor 
sob uma forma condensada ou no texto de leitura graças aos percursos interpretativos. A literatura, 
apreendida como arte, até na interpretação, permanece tributária à implicação do sujeito que se 
afasta resolutamente do modo de pensar baseado em categorias universalizantes. Também a gran-
deza desse conhecimento permanece apoiada contra um núcleo irredutível de desconhecimento.

A atribuição da arte à construção identitária, à desalteração, assinala uma função essencial des-
te jogo. Não saberia ser erigida em regra. Convenham antes que a flutuação dessa (des)alteração 
proposta pela relação literária assinala outra dimensão não menos importante do fato estético: a 
retomada nunca acabada de um trabalho sobre ele mesmo ou sobre a sociedade humana, série de 
construções e de desconstruções. 

Envio:	13	jul.	2010
Aceite:	2	set.	2010
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Leitura como processo semiótico
Reading as a semiotic process
Lectura como un proceso semiótico

Emílio	Soares	Ribeiro1

Resumo

O presente artigo discute a leitura como tradução de signos em signos e, consequentemente, como um processo semi-
ótico. Ao percebermos algo, traduzimo-lo em uma representação mental, o interpretante (PEIRCE CP 1.339). Ao lermos, 
as várias associações que as palavras provocam nos passam muitas vezes despercebidas. O pensamento humano flores-
ce através de várias traduções: durante uma leitura, por exemplo, traduzimos signos verbais em signos mentais. Cada 
leitor lê o texto, e cada mente o concebe de uma forma diversa. Como é próprio do signo traduzir-se infinitamente, pos-
teriormente tal leitor traduz o material em um signo distinto, seja em outra língua, cultura ou sistema sígnico. No caso 
dos signos verbais, por exemplo, considero que qualquer texto escrito é, desde o princípio, uma tradução, da mesma 
forma que as ideias que este texto representa também são traduções. Tal concepção remete à ausência da origem de 
um suposto sentido inerente ao texto.

Palavras-chave:	interpretante,	leitura,	semiótica.

Abstract

The present work discusses reading as translation of signs into signs, and, consequently, as a semiotic process. When 
we notice something, we translate it into a mental representation, the interpretant (PEIRCE CP 1.339). As we read, the 
various associations the words provoke are hardly noticed. Human thought flourishes through a series of translations: 
during reading, for instance, we translate verbal signs into mental signs. Each reader reads the text, and each mind con-
ceives it in a diverse way. As being translated infinitely is proper of the sing, such a reader translates the material into a 
distinct sign, in a different language, culture or system. In case of verbal signs, for instance, I consider that any written 
text is, since the beginning, a translation, likewise the ideas this text represents are also translations. Such conception is 
related to the absence of origin of a supposed inherent sense of the text.

Keywords:	interpretant,	translation,	semiotics.

Resumen

El presente artículo discute la lectura como traducción de signos en signos, y consecuentemente, como processo semi-
ótico. Al percibir algo, lo traducimos en una representación mental, el interpretante (PEIRCE CP 1.339). Al leer, las varias 
asociaciones que las palabras provocan nos pasan muchas veces desapercibidas. El pensamiento humano florece a 
través de varias traducciones: durante una lectura, por ejemplo, traducimos signos verbales em signos mentales. Cada 
lector lee el texto, y cada mente lo concibe de una forma diversa. Como es propio del signo traducirse infinitamente, 
posteriormente tal lector traduce el material en un signo distinto, sea en otra lengua, otra cultura u otro sistema de 
signos. En el caso de los signos verbales, por ejemplo, pienso que cualquier texto escrito es, desde el principio, una tra-
ducción, de la misma manera que las ideas que este texto representa também son traducciones. Tal concepción remite 
a la ausencia del origen de un supuesto sentido inherente al texto.

Palabras	clave:	interpretante,	lectura,	semiótica.
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Introdução

A crença, por parte de alguns professores, na possibilidade de um significado independente do 
sujeito e do contexto de leitura, e consequentemente na ausência de perspectiva como elemen-
to inerente à relação entre leitor e texto, reflete necessariamente no ensino de leitura por parte 
desses docentes.

Ao pressupor que o significado seja imposto pela natureza do texto e ao apontar, em sua prática peda-
gógica, marcas textuais como a origem verificável de toda significação, o professor não apenas escamo-
teia a autoridade que lhe permite estabelecer, em sua sala de aula, os significados corretos e aceitáveis, 
como também “ensina” a seus alunos a se ignorarem enquanto sujeitos e a ignorarem sua vinculação ao 
contexto e à comunidade sócio-cultural a que pertencem. (ARROJO & RAJAGOPALAN, 2003:89)

Proibir que um aluno, no instante em que lê, esqueça tudo o que o constitui enquanto sujei-
to, consiste em privar-lhe do acesso à leitura. Considerar uma leitura “correta” ou “incorreta” é 
defender o ideal do logocentrismo, que pressupõe a origem do significado como algo presente na 
palavra. Nesse equívoco pode estar uma das causas para alguns dos problemas ligados ao ensino 
de leitura nas escolas em geral, como a falta de interesse dos alunos e metodologias de ensino de 
leitura inadequadas.

O presente trabalho discute a leitura sob um ponto de vista diferente, e se utiliza da semiótica 
de Charles Sanders Peirce para embasar discussões que tratam do ato de ler enquanto processo 
semiótico. Considerando o próprio texto escrito como uma tradução de signos anteriores, o tra-
balho desconsidera o ideal logocêntrico, e passa a ver a leitura também como tradução, signos 
que representam e que, ao mesmo tempo, são representados. Desse modo, como determinado 
professor poderia exigir de seu aluno uma leitura correta ou aceitável de um texto, se as próprias 
marcas textuais que o compõem não contêm a origem da significação? Assim, se os interpretantes 
gerados no processo de leitura são signos que traduzem os signos escritos, o próprio texto é oriun-
do de traduções/leituras, visto os signos mentais que o precederam. Essa sucessão de semioses 
não opera de forma hierárquica, visto que não deve haver juízo de valor entre signo traduzido e 
signo tradutor (texto escrito e interpretação, por exemplo), mas opera de modo que cada leitura 
atualize os signos escritos, em uma versão sempre renovada, colocando tal leitor na posição de 
autor do texto.     

O signo na semiótica de Peirce

A semiótica	ou lógica do matemático e filósofo americano Charles Sanders Peirce (1839-1914) 
nos fornece definições e classificações para análise de todos os tipos de linguagens e de tudo que 
está nelas implicado. Desde o advento da fotografia, seguido pela criação e desenvolvimento do 
cinema, o progresso na imprensa e a revolução eletrônica e digital em que vivemos atualmente, 
houve um surgimento contínuo de novas linguagens, linguagens estas que precisam ser lidas e 
compreendidas de uma maneira mais profunda, o que confere à semiótica grande relevância.

A teoria de Peirce, como afirma Santaella (2002:5), “nos permite penetrar no próprio movimen-
to interno das mensagens, no modo como elas são engendradas, nos procedimentos e recursos 
nelas utilizados”. A partir dos seus conceitos semióticos, pode-se retirar estratégias e métodos 
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para a leitura e consequente análise dos processos pelos quais os signos são construídos, em 
músicas, publicidade, hipermídia, cinema, literatura etc.

No instante em que considera “linguagem” como “representação” e entende que para interpre-
tarmos o universo que nos cerca é necessário criarmos linguagens para representar, Peirce vê 
representação como um conteúdo apreendido pelos sentidos, pela memória, pela imaginação, 
pelo pensamento, e caracteriza a semiótica como a “Teoria Geral dos Signos” ou “Teoria Geral 
das Representações”.

Peirce (CP 2.303) considera o signo como:

Qualquer coisa de qualquer espécie, podendo estar no universo físico ou no mundo dos pensamentos, 
que — corporificando uma ideia de qualquer espécie (o que nos permite usar esse termo para incluir 
propósitos e sentimentos) ou estando conectada com algum objeto existente ou ainda se referindo a 
eventos futuros através de uma regra geral — leva alguma outra coisa, chamada signo interpretante, 
a ser determinada por uma relação correspondente com a mesma ideia, coisa existente ou lei.

Para o autor, o “signo” é um primeiro (algo que se apresenta à mente), ligando um segun-
do, chamado de seu “objeto” (aquilo que o signo representa), a um terceiro, chamado de seu 
“interpretante”	(o efeito que o signo irá provocar em um possível intérprete). Dessa forma, Peir-
ce (apud PLAZA, 2001:17) entende o signo não como uma entidade monolítica, mas “um com-
plexo de relações triádicas” (signo, objeto e interpretante), que têm um poder de autogeração. 

Santaella (1985:78), complementando as ideias de Peirce (1975:94), mostra que “o signo é uma 
coisa que representa uma outra coisa” para alguém, ou seja, cria na mente desse alguém um 
outro signo, que é interpretante do primeiro.

Essa definição de signo explica o processo de semiose como “transformação de signos em sig-
nos, uma relação de momentos num processo sequencial-sucessivo ininterrupto”. Peirce (CP 
1.339) discute essa relação ao afirmar que:

Um signo “representa” algo para a ideia que provoca ou modifica. Ou assim é um veículo que comu-
nica à mente algo do exterior. O “representado” é seu objeto; o comunicado, a significação; a ideia 
que provoca, o seu interpretante. O objeto de interpretação é uma representação que a primeira 
representação interpreta. Pode conceber-se que uma série sem fim de representações, cada uma 
delas representando a anterior, encontre um objeto absoluto como limite. A significação de uma 
representação é uma outra representação [...].

Embora não seja seu objeto, apenas o represente, o signo não deixa de ser ao mesmo tempo 
uma “coisa”, pois não ocorre no vazio, mas está “enraizado num vastíssimo mundo de relações 
com outros signos, com tudo aquilo que amplamente chamamos de realidade”. Para ilustrar tal 
ideia, Santaella (1985:78) mostra o seguinte exemplo:

[...] a palavra casa, a pintura de uma casa, o desenho de uma casa, a fotografia de uma casa, o esboço 
de uma casa, um filme de uma casa, a planta de uma casa, a maquete de uma casa, ou mesmo o seu 
olhar para uma casa, são todos signos do objeto casa. Não são a própria casa, nem a ideia geral que 
temos de casa. Substituem-na, apenas, cada um deles de um certo modo que depende da natureza 
do próprio signo. A natureza de uma fotografia não é a mesma de uma planta baixa.
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Dessa forma, o signo faz a mediação entre o objeto que ele substitui e a representação desse objeto 
na mente do intérprete, o que vem a ser o interpretante. Tal interpretante produz na mente inter-
pretadora um outro signo, traduzindo, assim, o significado.

Para Peirce (CP 2.230), o objeto de qualquer signo tem duas faces: o “objeto imediato” e o “objeto 
dinâmico”. O primeiro é interno ao signo e consiste, como afirma Santaella (2005:45), no modo 
como o objeto dinâmico se apresenta no próprio signo. O segundo é externo ao signo e correspon-
de à realidade que, de alguma forma, realiza a atribuição do signo à sua representação, ou seja, 
corresponde à coisa representada tal como ela é. Santaella (2005:46) cita o espelho como exemplo: 
a imagem refletida é o signo, aquilo que ela reflete é o objeto dinâmico, e o modo como o objeto 
dinâmico aparece naquele reflexo específico se constitui no objeto imediato daquele signo.

Santaella (1995:55) diz que:

Aquilo que provoca o signo é chamado de “objeto” (para sermos agora mais precisos: objeto dinâmi-
co). O signo é determinado por alguma espécie de correspondência com esse objeto. Ora, a primeira 
representação mental (e, portanto, já signo) dessa correspondência, ou seja, a primeira representa-
ção mental daquilo que o signo indica é denominada “objeto imediato”2.

Percebe-se que o significado se desloca incessantemente: o signo representa algo (o seu objeto) 
e também aponta para alguém em cuja mente se processará sua remessa para um outro signo, 
onde o seu sentido se traduz. Assim, como afirma Santaella (2005:43), a ação que é própria do 
signo é a de ser interpretado em um outro signo, ou seja, a de determinar um interpretante. O 
interpretante seria, dessa maneira, um signo que desenvolve um signo anterior, em um proces-
so de semiose contínua. 

Conforme nos diz Santaella (2005:43), o interpretante não é qualquer signo, mas o efeito causa-
do por um signo em uma mente. Assim, algo só funciona como signo se for interpretado. Caso 
contrário, torna-se apenas um signo virtual, que pode se atualizar como signo tão logo encon-
tre um intérprete. Observa-se então o potencial infinito das coisas para funcionar como signo: 
qualquer coisa pode funcionar como signo, basta que encontre um intérprete.

Peirce (CP 4.536) distinguiu três principais níveis do interpretante: o interpretante imediato, o 
interpretante dinâmico3 e o interpretante final. Por exemplo, consideremos um registro escrito 
de alguma civilização antiga, cheio de inscrições e linhas em uma língua desconhecida. Mesmo 
na ausência de um intérprete com repertório para compreender sua escrita, tal registro não 
perde o seu poder para significar: ele significará tão logo encontre um intérprete. Tal “proprie-
dade objetiva do signo para significar”, como mostra Santaella (2005:47-9), corresponde ao 
“interpretante imediato”.

Ao ser interpretado, o registro antigo do exemplo produz na mente de seus intérpretes um efeito, 
chamado por Peirce (CP 4.536) de “interpretante dinâmico”. Como afirma Santaella (2005:48), o 
interpretante dinâmico de um signo sempre será múltiplo.

2. O objeto imediato é uma emanação do objeto dinâmico, ou seja, um certo modo de torná-lo mediatamente presente (SANTAELLA, 
2005:46).

3. O interpretante dinâmico, para Peirce, divide-se ainda em	“interpretante emocional”, “interpretante energético” e “interpretante 
lógico”, como veremos a seguir.
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O signo não se esgota em um único interpretante. De um lado, porque um mesmo signo pode pro-
duzir diversos efeitos em uma mesma mente interpretadora [...] De outro lado, o interpretante dinâ-
mico é sempre múltiplo porque em cada mente interpretadora o signo irá produzir um efeito relati-
vamente distinto.

O registro antigo, por exemplo, pode ser interpretado de diferentes formas. Caso o intérprete 
nunca tenha ouvido falar na língua ou civilização que produziu tal manuscrito, o registro não 
será lido como tal. Todavia, o signo ainda pode produzir alguns efeitos interpretativos, efeitos 
estes que correspondem ao interpretante dinâmico. Em certo intérprete, o registro pode produ-
zir apenas qualidades de sentimento (encantamento com as formas, cores etc), o “interpretante 
emocional”. Em outro intérprete, o mesmo registro pode produzir curiosidade acerca de sua ori-
gem, instigando-o a compreender os traços, o que corresponde ao “interpretante energético”. 
Por último, uma determinada conclusão a respeito do manuscrito, tomada por meio de raciocí-
nio lógico por parte do intérprete, corresponde ao que Peirce chamou de “interpretante lógico”.

“O interpretante final [...] é o efeito que o signo produziria em qualquer mente, se fosse possível o signo 
produzir todos os interpretantes dinâmicos” (SANTAELLA, 2005:49). Como ratifica a autora, cada intér-
prete é capaz de produzir apenas interpretantes dinâmicos singulares, falíveis e provisórios, o que impe-
de que se esgotem todas as possibilidades interpretativas de um signo, o seu interpretante final.

A leitura como tradução de signos em signos

Ao realizarmos qualquer atividade (ler um livro, por exemplo), os elementos a que somos expos-
tos (letras, imagens, cores etc) evocam em nossa mente diversas associações, dificilmente dis-
tinguidas por nós. No instante em que esses objetos semióticos encontram um intérprete, eles 
já se constituem como signos. Tal processo traduz esses signos observados em representações 
mentais, também signos, que diferem de pessoa para pessoa.

Durante a leitura, por exemplo, cada signo observado provoca primeiramente um signo psíquico 
(interpretante) na mente do leitor/intérprete, que o traduz para outro sistema (o verbal, sonoro, 
visual etc). É dessa maneira, por meio de várias traduções, que o pensamento humano se desenvolve.

O cerne de qualquer linguagem é a ação sígnica. Com o pensamento não é diferente, ele apenas 
existe por mediação de signos. “Pensamos em signos e com signos” (PLAZA, 2001:18). Vê-se que 
um signo não se constitui como tal, até que seja traduzido em outro, seu interpretante, que, por 
si, já é outra representação.

Ao se constituir como uma transmutação de signos em signos diferentes, o pensamento é fun-
damentalmente tradução, visto que, ao pensarmos, representamos o que está em nossa cons-
ciência em outros signos. Dessa forma, todo pensamento é, na verdade, uma representação de 
outro pensamento para o qual ele é interpretante.

Enquanto para Saussure, “[...] o signo só existe em um sistema determinado e em relação com 
os outros, afirmando sua diferença que é fundamentalmente significativa”, para Peirce, “[...] a 
distinção dos signos constitui o princípio ou a máxima do pragmatismo, só que, na sua concep-
ção, a diferença	não é entendida em códigos preestabelecidos, mas em movimentos constantes 
de deslocamentos e de transformação” (SOUZA, 2006:158).
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Em outras palavras, um signo se define como sendo uma representação de algo, um instrumen-
to que comunica algo do exterior, neste caso, essencial no processo comunicativo. Para ilustrar 
a dinâmica de reprodução de significados dos signos, Pignatari (1987:42) faz uso do diagrama 
triangular de Ogden e Richards:

Figura 1: diagrama triangular de Ogden e Richards

Como mostra o diagrama, observamos que todo processo sígnico opera através de relações triádicas entre 
signo, objeto e interpretante, e, como afirma Pignatari (1987:44), que o significado é um processo signifi-
cante que se desenvolve por meio dessas representações.

O representamen (signo primeiro) não remete diretamente ao objeto por ele representado (signo segun-
do). Para representá-lo, ele precisa da mediação do signo do pensamento, o interpretante (signo terceiro). 
O signo só representa um objeto através de um interpretante, que pode também se tornar um outro 
representamen que convoca outro interpretante que o levará a outro objeto e assim por diante. “Aí está o 
princípio da semiose ilimitada que se torna possível pelo fluxo temporal dos interpretantes. É o processo 
da interpretância que nos permite captar um processo de significação como um todo” (SOUZA, 2006:161). 

O conceito de interpretante vem a ser uma noção muito útil aos estudos de leitura, no instante em 
que a leitura, como atividade semiótica, implica sempre um interpretante, a relação entre signos e um 
objeto, construída dentro de um leque de possibilidades. Ler é, portanto, criar signos interpretantes. 

Para Peirce (CP 1.339), o conceito de interpretante é o efeito que o signo produz no intérprete, a 
capacidade do signo em sugerir, significar, mas que já está inscrita no próprio signo. Assim, embora 
o signo se constitua como algo variável, que se modifica de acordo com o olhar do observador, ele 
também possui uma autonomia relativa em relação ao seu intérprete. Este somente atualiza alguns 
níveis de um poder inerente ao signo.

Ora, como já discutido, percebemos que o signo é o único elo entre o mundo interior e exterior. “Se 
no nível do pensamento “interior” a cadeia semiótica já se constitui como processo de tradução e, 
portanto, dialógico, o que dizer daquela que se instaura no intercâmbio entre emissor e receptor 
como entidades diferenciadas?”. (PLAZA, 2001:18-19). Neste caso, o pensamento, que já se constitui 
como signo, é representado em uma expressão concreta de linguagem (o texto escrito, por exem-
plo), o que promove a comunicação. 
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Os diversos textos que nos rodeiam, por exemplo, são signos que compomos a partir de nossos pen-
samentos e seus respectivos signos psíquicos, e são, ao mesmo tempo, signos geradores de novas 
interpretações, diversas daquelas que os geraram. Esses vários textos admitem uma leitura limitada 
apenas pelas nossas aptidões. 

Tal discussão nos remete a Manguel (2001:24), e à sua lembrança da época em que era adolescente. 
Durante uma aula com slides sobre a pré-história, o professor pediu aos alunos que imaginassem a 
seguinte história. Por toda a sua vida, um homem contempla e considera o pôr do sol o fim cíclico 
de um deus. Um dia, pela primeira vez, o homem vê o sol mergulhar em um “lago de chamas”. Por 
consequência (e sem explicar o motivo), ele enfia as mãos em lama vermelha e leva a palma das 
mãos à parede de sua caverna. Tempos depois, vendo as marcas da palma das mãos em vermelho, 
um outro homem se sente amedrontado, comovido ou talvez curioso e, como efeito (e sem explicar 
o motivo), inicia uma história. Em algum momento de seu enredo, tal história inclui elementos como 
o pôr do sol contemplado, o deus que morre diariamente e o sangue desse deus derramado no céu.

Observa-se, no exemplo de Manguel, que a imagem (pôr do sol avermelhado) gera uma história 
(deus morrendo tragicamente), que consequentemente gera uma outra imagem (marca vermelha 
na caverna), que, por sua vez, produz uma nova narrativa. 

Ao existirmos, nossa consciência reage ao mundo, isto é, as experiências e os fenômenos, sejam 
internos ou externos, nos são apresentados e temos que os responder naturalmente, traduzi-los 
inevitavelmente. Conforme Plaza (2001:18), ao pensarmos, “[...] traduzimos aquilo que temos pre-
sente à consciência, sejam imagens, sentimentos ou concepções [...] em outras representações que 
também servem como signos. Todo pensamento é tradução de outro pensamento, pois qualquer 
pensamento requer ter havido outro pensamento para o qual ele funciona como interpretante” 
(PLAZA, 2001:18).

O próprio Manguel confirma essa visão, dizendo que “Construímos nossas narrativas por meio de 
ecos de outras narrativas, por meio de ilusão do auto-reflexo, por meio do conhecimento técnico 
e histórico, por meio da fofoca, dos devaneios, dos preconceitos [...]” (MANGUEL, 2001:28). No 
campo da literatura, por exemplo, tais atividades coincidem com o que Lefevere (1999), chamou de 
“refrações”, isto é, as diversas maneiras como uma obra literária é reescrita fora de seu sistema, de 
forma a assumir um novo lugar em seu novo sistema. A crítica, a historiografia, o ensino, a antologia 
e a resenha são exemplos de refrações, que representam o original para aquelas pessoas que não 
tiveram acesso à literatura como foi escrita primeiramente.

Dessa forma, “autores e seus trabalhos são sempre entendidos e concebidos [...] ou [...] refratados 
através de um determinado espectro, da mesma maneira que a obra em si pode refratar trabalhos 
anteriores através de um certo espectro” (LEFEVERE, 1999:234).

Assim como as refrações concebidas por Lefevere, toda e qualquer espécie de interpretação é por 
nós entendida como uma forma de traduzir ou modificar, inevitavelmente, aqueles signos a que 
somos expostos no dia a dia, visto as alterações exigidas pela mudança de língua, de sistema semió-
tico ou de gênero, o conhecimento de mundo do leitor e seu envolvimento com o processo, a época 
em que se lê, entre outros fatores.

Dentre as interessantes e originais reflexões que o conceito de leitura com base em Peirce traz, 
poderíamos citar a influência de diversos fatores, como por exemplo, o tempo.
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O tempo é um fator relevante na noção de Peirce sobre o interpretante. “O texto está determi-
nado por um tempo e espaço e pelas condições de produção que nele estão inscritas”. O signo 
indica para algo que está fora dele, pois “qualquer signo está marcado pelas condições de sua 
temporalidade, isto é, de sua produção” (PLAZA, 2001:36). Assim, ler algo requer compreender 
e interpretar as condições de produção. 

Diante dessas colocações, Souza (2006:158) nos diz que “O signo não tem um lugar fixo e está-
vel em uma estrutura. Assim, em lugar de projetarmos uma lógica espacial de controle de um 
dado território onde os signos são encontrados bem alojados, passamos a perceber um fluxo 
temporal onde se inscreve o processo de aprendizagem de novos saberes”.

Ao se completar o processo de semiose (a leitura, por exemplo), temos, em outra condição 
temporal, a criação de um novo signo, que, na ausência do seu objeto, o substitui e representa. 
E “[...] toda operação de substituição é, por natureza, uma operação de tradução — um signo se 
traduz em outro — condição, aliás, inalienável de toda interpretação: o sentido de um signo só 
pode se dar em outro signo” (PLAZA, 2001:27).

Um texto qualquer mantém uma relação próxima com o(s) texto(s) dos quais ele é representa-
ção/tradução, pois, mesmo tendo sido lido sob condições temporais diversas daquelas em que 
foi escrito, ele deve a outro (s) texto (s) sua existência. É exatamente nesse novo texto que a 
vida de textos escritos anteriormente alcançam uma expansão sempre renovada.

Assim, “[...] o signo não pode ser ‘fiel’ ou ‘infiel’ ao objeto, pois como substituto só pode apon-
tar para ele” (PLAZA, 2001:33). Por esse motivo, concebemos a leitura como um sinônimo de 
criação e consideramos que a sintaxe do texto se modifica ou se relaciona à própria constituição 
dos signos do sistema alvo, do suporte em que o texto é escrito, por exemplo. Ao se constituir 
em uma nova sintaxe, a leitura não almeja ser uma mera cópia de realidades pré-existentes, 
mas apontar para a criação de novos conteúdos.

Concluímos, dessa forma, que uma leitura nunca pode ser considerada acabada. Do contrário, 
ela está sempre suscetível a novas traduções, visto que o signo é múltiplo, varia e modifica-se 
de acordo com o olhar do leitor, que atualiza níveis de um poder que já está no signo.

Na verdade, conforme nos fala Santaella (2005:49):

O interpretante final está sempre em progresso, num processo evolutivo infinito, pois cada um de 
nós, intérpretes particulares, apenas capazes de produzir interpretantes dinâmicos singulares, falí-
veis e provisórios, não estamos nunca em condições de dizer que um interpretante já tenha esgotado 
todas as possibilidades interpretativas de um signo, constituindo-se no seu interpretante final. 

E é exatamente por essa nossa incapacidade em atualizar todos os níveis de um signo, que 
cada intérprete sempre os lê de forma singular: o objeto de percepção é sempre lido em um 
julgamento de percepção único, visto que a ação própria de qualquer signo é a de crescer e se 
desenvolver em outro signo, diferente daquele que o originou. O ato de leitura é considerado 
um processo criativo, que determina escolhas em um sistema sígnico diverso e gera, conse-
quentemente, a descoberta de novas realidades.
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Considerações finais

Ao termos contanto com determinado signo do mundo ao nosso redor, geramos, em nossa 
mente, ideias, consideradas por Peirce (CP 1.284), fenômenos ou phaneron. O signo é a única 
realidade capaz de transpor a fronteira do mundo interior (eu) para o mundo exterior (outro). 

O signo não consiste no objeto, apenas o representa, e essa representação só ocorre no instante 
em que o signo encontra um intérprete, em cuja mente ele irá se desenvolver. Assim, conforme 
afirma Souza (2006:158): “O signo imaginado por Peirce está em movimento constante”, isto 
é, enquanto “[...] na tradição saussureana, o signo é uma unidade fixada em diversas relações, 
principalmente na da diferença, em Peirce, o signo pertence a uma série de códigos que estão 
sempre se transformando”.

Desse modo, todo signo difere da coisa representada, já que não há identidade entre ambos: “o 
signo possui características e qualidades materiais próprias que nada têm a ver com a função repre-
sentativa, pois esta tem a ver com a relação do signo com um pensamento” (PEIRCE CP 5. 287).

Podemos citar como exemplo os signos de alguma obra literária. Eles têm como referente outros 
signos produzidos anteriormente (textos, imagens, sons etc), já que “tudo aí procede de alguma 
coisa, o tempo transcorre irreversivelmente do passado para o futuro, cada instante perdido 
está perdido para sempre, e não há repetição” (FLUSSER, 2007:141). Em vez de resgatar um 
suposto sentido inerente à obra, o leitor atualiza, de acordo com seu repertório linguístico, 
semântico e cultural, algumas das inúmeras possibilidades interpretativas do signo literário, 
dando significado à obra. 

Ao se interpretar determinado signo, visto a intuição4 da interpretação, não se dá conta da comple-
xidade das relações que estão implicadas nesse ato. Do contrário, como afirma Santaella (2002:37), 
ao se analisar determinado signo, é necessário que tornemos tais relações explícitas, analisando os 
interpretantes com base nos aspectos envolvidos no fundamento do signo, bem como nos aspectos 
envolvidos nas relações do signo com o objeto que ele representa. Ainda, segundo a autora, deve-se 
evitar estereótipos; evitar impor sobre o signo uma interpretação já pronta, extraída de um repertó-
rio prévio, sem levar em conta o fundamento e os objetos do signo.

Ao lermos, estamos examinando o interpretante imediato e levantando, a partir do exame da 
natureza do signo (sua relação com o objeto, seu potencial sugestivo, seus aspectos icônicos, 
indiciais, simbólicos), as possibilidades que ele apresenta. Ao levantarmos tais possibilidades, 
estamos entrando no domínio do interpretante dinâmico.

Dessa maneira, como mostra Santaella (2002:39), em todo ato de análise semiótica (incluindo 
a leitura), sempre ocupamos a posição lógica do interpretante dinâmico, pois analisar também 
significa interpretar. Assim, podemos dizer que uma semiose só pode ser estudada a partir do 
ponto de vista do analista. Porém, apesar de o signo ser múltiplo, variável e modificar-se de 
acordo com o olhar do observador, ele tem uma autonomia relativa em relação ao seu interpre-

4. A diferença entre uma interpretação analítica e uma interpretação intuitiva (apesar de a primeira não excluir a segun-
da) está na utilização que a análise faz das ferramentas conceituais que permitem examinar como e por que a sugestão, 
a referência e a significação são produzidas (SANTAELLA, 2002:39).
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tante, isto é, o poder evocativo, indicativo e significativo do signo não depende inteiramente 
do intérprete. O leitor apenas atualiza níveis de um poder que está presente no signo; mas sem 
o leitor, o signo não se constitui como tal, e tantas serão as leituras quantos forem os leitores. 
Em suma, como afirma Arrojo & Rajagopalan (2003:88), “o significado não se esconde no texto 
à espera de que um leitor o decifre, compreenda ou resgate; o significado é produzido pelo lei-
tor”, conforme o contexto que o delimita. 

De fato, ler significa empreender um diálogo de signos, no qual nós mesmos somos signos que 
respondem a signos. Não há nenhum critério apriorístico que defina exatamente como uma 
leitura, assim como qualquer outra semiose, funciona, já que tal funcionamento depende do 
contexto de sua atualização e do aspecto pelo qual ela é realizada e analisada.

Envio:	29	jun.	2010

Aceite:	17	ago.	2010
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Contos de fadas às avessas
Fairy tales of the reserve
Cuentos de hadas de lo contrario

Cássio	Eduardo	Soares	Miranda1

Resumo

O presente trabalho visa analisar a construção da imagem	de	si no discurso poético de Hilda Hilst, a partir da aplicação 
de um conceito amplamente empregado pela Análise do Discurso, a saber: a paródia. Pretendemos investigar o rein-
vestimento que essa poeta brasileira faz nos “contos de fadas” tradicionais, subvertendo-os, ao construir narrativas de 
personagens que se encontram na memória dos discursos coletivos, dando-lhes uma outra “roupagem”. Desse modo, 
acreditamos que, na obra dessa autora, podemos ouvir múltiplas vozes de sujeitos engajados em uma tentativa de fun-
dar um discurso que transgrida uma certa moral e, ao mesmo tempo, coloca-nos no limite da difícil distinção entre o que 
é erótico e pornográfico. A nosso ver, a poesia de Hilda Hilst constrói uma imagem de “sujeito brincante”, ao introduzir 
em seu projeto de desconstrução de uma lógica conhecida — a dos contos de fadas — uma certa desmesura, o que 
promove não apenas uma subversão de um gênero, mas a subversão do sujeito.

Palavras-chave:	sujeito,	discurso	literário,	paródia	

Abstract

This study aims to examine the construction of the image of ourselves in poetic discourse of Hilda Hilst, from the appli-
cation of a concept widely used by discourse analysis, namely: parody. We will investigate the reinvestment this Brazilian 
poet does in traditional “fairy tales”, subverting them, to construct narratives of characters who are in the collective 
memory of the speeches, giving them another “dress”. Thus, we believe that in the work of this author, we hear the voi-
ces of multiple subjects engaged in an attempt to create a speech which violates a certain moral and, at the same time, 
puts us on the edge of the difficult distinction between what is erotic and pornographic. In our view, the poetry of Hilda 
Hilst constructs an image of “toyer subject” by introducing into her project of a known logic deconstruction — the fairy 
tale — a certain excesses, which promotes not only a subversion of a genre but the subversion of the subject.

Keywords:	subject,	literary	discourse,	parody

Resumen

Este estudio analiza la construcción de la imagen de sí mismo en el discurso poético de Hilda Hilst a partir de la aplicaci-
ón de un concepto ampliamente utilizado por el análisis del discurso: la parodia. Vamos a investigar el replanteamiento 
que la poeta brasileña hace en los “cuentos de hadas” tradicionales, para construir narraciones de personajes que se 
encuentran en la memoria colectiva de los discursos subvertientes e dándoles otro sentido. En la obra de esta autora 
escuchamos las voces de múltiples sujetos que participan en un intento de crear un discurso que viola una moral deter-
minada y, al mismo tiempo, nos pone en el borde de la difícil distinción entre lo que es erótico y pornográfico. En opinión 
del autor, la poesía de Hilda Hilst construye una imagen de “sujeto lúdico” al introducir en su proyecto de deconstrucción 
de una lógica conocida — el cuento de hadas — un ciertos excesos, que promueve no sólo una subversión de un género 
sino la subversión del sujeto.

Palabras	clave:	sujeto,	discurso	literario,	parodia

1. Doutor em Letras (UFMG); psicanalista. Contato:	cassio.edu2007@gmail.com
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Introdução

Sabemos que, desde os tempos mais remotos da humanidade, os mais variados objetos têm se 
apresentado como signos de defesa diante da falta de sentido que a vida às vezes parece ter. As 
imagens religiosas, a título de exemplo, funcionam como criações que dão alguma forma e até 
mesmo sentido a uma divindade que saberia responder às contradições da vida e da morte. Da 
mesma forma, verificamos que os objetos aparecem na cultura como uma resposta ao mal-estar 
da vida e diante daquilo que o simbólico não consegue abarcar. Segundo Miranda (2005), “diante 
do adverso, transformam-se no verso	da cultura em cujo dorso correm formas coletivas de enfren-
tamento do mal”.

É com base nessa concepção que entendemos que a literatura aparece no vão de uma falta de 
sentido e, de modo mais específico, podemos pensar que a escrita poética surge como uma ten-
tativa, ainda que não percebida pelo sujeito, de tornar-se, como diz Hilda Hilst, “a palavra compa-
nheira do grito” 2.

Neste trabalho, procuraremos investigar como existe uma tentativa de Hilda Hilst em promover 
uma subversão de si mesmo a partir de uma subversão que ela realiza no interior de sua obra. 
Desse modo, tomaremos, rapidamente, alguns fragmentos de poemas dessa autora brasileira na 
tentativa de demonstrar como ela parte de um verso	que não transmite uma mensagem — pois 
não se trata, a nosso ver, de comunicar apenas — até chegar a uma espécie de caligrafia do gozo. 
Assim, tomaremos o conceito de paródia, com seus desdobramentos, para pensarmos nessa des-
construção que ela poeta faz dos contos de fadas mostrando que, ao mesmo tempo, trata-se de 
uma desconstrução de si no discurso. 

Breve percurso da escrita poética de Hilda Hilst

Destacando-se como um dos principais nomes da literatura brasileira, Hilst tornou-se objeto de 
estudo por críticos literários, psicanalistas, pesquisadores de mestrado e doutorado por tratar 
de temas relacionados ao feminino, ao amor, ao erotismo. Sendo uma autora contemporânea3, 
escreve em prosa, em verso, ora em prosa-verso. Graduada em Direito pela Universidade de São 
Paulo, desde 1954 dedica-se integralmente à criação literária, trazendo em torno de seus escritos 
uma manifestação do enigma da existência, da trajetória existencial, da morte, de Deus, do sexo. 

Com seu primeiro livro de poemas publicado em 1950, denominado Presságio,	Hilda Hilst pare-
ce querer inventar o divino. Ela diz: “Me falaram de um Deus em Branco”. Nesse percurso, o de 
querer “inventar o divino”, a autora escreve diversos poemas que tentam nomear o inominável, 
procura nomes para um lugar de impossibilidade do simbólico e, com isso, ela traz elementos da 
captura do sujeito pelo amor ardente, algo semelhante aos relatos de místicos como Teresa de 

2. Neste sentido, é oportuno acompanhar as discussões lacanianas (1971) em torno do conceito da função do texto para um escritor. 
Para ele, a literatura funciona como uma lituraterra,	ou seja, como modos de se conter um certo transbordamento da vida, do real, 
daquilo que não pode ser apreendido pelo simbólico. 

3. Nascida em Jaú, em São Paulo, no ano de 1930, Hilst faleceu em fevereiro de 2004, em decorrência de uma infecção generalizada. 
É reconhecida, quase pela unanimidade da crítica brasileira, como uma das nossas principais autoras, sendo consideradas uma das 
mais importantes vozes da Língua Portuguesa do século XX. Segundo o crítico Anatol Rosenfeld (1993) “Hilda pertence ao raro grupo 
de artistas que conseguiu qualidade excepcional em todos os gêneros literários que se propôs — poesia, teatro e ficção”. 
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Ávila e São João da Cruz. Neste momento, poderíamos dizer que estamos na primeira fase de sua 
obra, em que é evidente a tentativa de construção de um nome para Deus. São formas de contor-
no em torno do vazio. 

O percurso de construção de sua obra durou meio século durante o qual sua produção se avolu-
mou e se diversificou: foram vinte livros de poesia e onze de ficção narrativa publicados. Também 
escreveu oito peças de teatro — tendo sido publicadas somente quatro delas — e crônicas para o 
Correio	Popular de Campinas, reunidas posteriormente em livro.

Após ter escrito a maior parte da sua obra e já obter reconhecimento da crítica, Hilda Hilst produz 
quatro livros eróticos. O presente trabalho concentrar-se-á no livro Bufólicas,	de 1992. Ele faz 
parte da tetralogia obscena, da qual também fazem parte os livros: O	caderno	rosa	de	Lori	Lamby,	
de 1990; Contos	de	d’escárnio/	Textos	grotescos, 1990; Cartas	de	um	sedutor, 1991. Bufólicas é o 
elemento de ruptura da trilogia, pois foi escrito em versos. Aqui, a nosso ver, entramos no segun-
do momento da obra de Hilst, em que a dimensão do gozo sexual aparece de forma mais explícita, 
inaugurando uma outra estética em sua obra. No entanto, em tais escritos dessa época, ainda 
encontramos as questões em torno de Deus, da morte, da existência e a sua constante tentativa 
em construir contornos em torno do vazio. 

Bufólicas relata a história de sete personagens tradicionais dos contos de fadas. Alguns deles 
facilmente reconhecíveis, outros nem tanto. Todavia, os personagens são os costumeiramente 
encontrados no gênero: rei, rainha, princesa, fada, maga, chapeuzinho, lobo, vovó, anão, dentre 
outros. O que muda é a subversão que Hilst faz de tais personagens, pelo estabelecimento de uma 
relação parodística com os contos de fadas infantis.

A paródia, a subversão e a moral da história

Sabemos, por meio de Bakhtin (1970), que a paródia é uma crítica da palavra social, o que, de 
alguma forma, refere-se a uma subversão do gênero. Do mesmo modo, de maneira mais estrita, 
a paródia também é vista como uma estilização, o que, a nosso ver, associa-se a uma subversão 
do sujeito. Assim, temos dois elementos envolvidos na parodização: um elemento ligado a uma 
dimensão mais geral, que promove uma transformação de um texto e, um outro elemento, mais 
particular, ligado, a nosso ver (é nossa hipótese) à “transformação” do sujeito. 

Ora, Machado (2002:187) esclarece que a paródia está associada ao fenômeno da heterogenei-
dade enunciativa, uma vez que a paródia “[...] re-atualiza enunciados já utilizados, colocando-os, 
novamente, em circulação, com uma nova roupagem”. Nesse sentido, podemos pensar que a 
paródia é o travestimento de um elemento já conhecido e que faz com que o “leitor” tenha a 
sensação de dèja-vu.	Refere-se ao fato de reconhecer um estranho e de estranhar um conhecido, 
pois o jogo da ocultação e da mostração se faz presente na paródia. Aliás, é a partir da noção de 
prazer que o jogo traz que entendemos a paródia: trata-se de obedecer a um princípio do prazer 
que se impõe sobre o parodiador. 

Dessa maneira, conforme nos diz Machado (1999:98), “[...] uma paródia digna do nome não 
dispensa a vis	comica. O ‘poder de fazer rir’ é nela obtido pelo emprego da ironia que é dife-
rentemente dosada, segundo as intenções do sujeito-parodista”. É isso que nos autoriza a sus-
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tentar, a partir de uma associação das teorizações de Machado com as de Freud (1996) 4, que 
a vis	comica	inaugura um modo de posicionamento subjetivo em que a via do humor destitui, 
subverte e constitui um sujeito. 

Em linhas gerais, acreditamos que a paródia que Hilst faz em Bufólicas	promove a fundação de um discurso 
que articula elementos da vida social — política, sexo, desengano, desmesura — a elementos da vida par-
ticular — ousadia, uma forma particular de lidar com a linguagem, um assentimento no que diz respeito 
ao estilo5 próprio. Moral da história: a pornografia, em Hilda Hilst é uma categoria estética que resulta dos 
efeitos subversivos que a paródia faz. 

Bufólicas: a caligrafia do gozo e a subversão do sujeito

Bufólicas	é um conjunto de sete histórias em verso que relata as desventuras de sete personagens tradi-
cionais dos contos de fadas. Trata-se de uma revisitação que Hilst faz, enquanto sujeito-parodista, aos tra-
dicionais contos de fadas e, com isso, revela a face modificada de tais personagens: todas são portadoras 
de anormalidades físicas relacionadas aos órgãos genitais ou a comportamentos sexuais. Assim temos: um 
rei mudo com um pênis descomunal; uma rainha cuja púbis não possui pêlos; uma maga perversa; uma 
chapeuzinho vermelho que faz o papel de cafetina de um lobo sodomizado pela vovozinha, dentre outros. 

Desse modo, encontramos Filó, a fadinha lésbica, que era “gorda e miúda (...)/A cona era peluda. Ela Metia 
o dedo em todas as xerecas: loiras, pretas. Dizia-se até... Que escarafunchava bonecas.” É uma fada total-
mente às avessas, que contraria os saberes partilhados que temos sobre as fadas: uma boa e doce mulher, 
investida de boníssimas intenções em relação a seus afilhados e que, com sua vara de condão, a todos 
abençoa. No entanto, o sujeito enunciador de Bufólicas nos alerta, contrariando o imaginário construído 
em torno das fadas: “Moral da estória, em relação ao morador da Vila do Troço: Não acredite em fadinhas. 
Muito menos com cacete. Ou somem feito andorinhas/Ou te deixam cacoetes.”

Hilst subverte ainda o imaginário construído em torno da “doce” chapéu. Se nos irmãos Grimm a história 
de chapeuzinho vermelho é dotada de um tom moralizante, em Charles Perrault6 há uma sutil alusão ao 
sexo. Na poeta, no entanto, há um escancaramento da pseudo-ingenuidade de Chapéu. Se na tradição 
Chapéu é uma inocente moça, aqui ela “dá um chapéu” (engana, explora sexualmente, etc) no lobo, junta-
mente com sua avó Leocádia: as duas fazem do lobo um prostituto e a inocência/ingenuidade de Chapéu 
permanece na ponta da língua melada: “Leocádia era sábia/sua neta “Chapéu”/de vermelho só tinha a 
gruta/E um certo mel na língua suja.”

Tendo sido publicado em 1992, conforme já dissemos, Bufólicas tem um título que nos chama atenção: 
remete à seriedade, à medida que pode ser associado a bucólico7, mas, ao mesmo tempo, o jogo de 

4. Para melhor compreensão, acompanhar as discussões de Freud em torno do Witz	(Chiste).	Lacan (1957) argumenta que, de certa 
maneira, o Witz restitui seu gozo à demanda essencialmente insatisfeita, em um duplo aspecto, os quais são a surpresa e o prazer. 
Para ele, o Witz inaugura o prazer da surpresa e a surpresa do prazer.

5. Na perspectiva lacaniana, o estilo é o modo pelo qual a verdade mais oculta se manifesta nas modificações da cultura, sendo um 
modo do sujeito recuperar seu objeto de desejo perdido. Para Peres (2001) o estilo refere-se a uma travessia na escrita, em que o 
sujeito encontra uma espécie de modo de tratamento de um fantasma que o assombra.

6. “Chapeuzinho Vermelho despiu-se e se meteu na cama; “Levanta a aldraba que o ferrolho sobe; O malvado lobo atirou-se sobre 
chapeuzinho Vermelho e a comeu” (PERRAULT, 1989:52-5).

7. É interessante destacar que o bucolismo é um gênero literário que pode ser tomado como sinônimo da poesia pastoril que respeita 
as convenções clássicas provenientes, sobretudo, das Bucólicas de Virgílio. tal gênero enuncia um ideal de vida que canta as belezas 
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palavras nos permite pensar em bufo, o que sugere a pretensão cômica da obra. Assim, “bufan-
do”, Hilst expele sua poesia repleta de temas do cotidiano que são constantemente varridos para 
“debaixo do tapete” em função, de uma certa moralidade vitoriana ainda presente. 

Do ponto de vista da narrativa, as sete poesias que constituem o livro aproximam-se da fábula. 
Todas elas apresentam as personagens, desenvolvem o enredo, realizam o desfecho e, por fim, a 
moral da história. Elementos comuns na narrativa fabular.

Tomemos uma poesia específica para examinarmos o que estamos a expor:

A cantora gritante

Cantava tão bem
Subiam-lhe oitavas

Tantas tão claras
Na garganta alva

Que toda vizinhança
Passou a invejá-la.

(As mulheres, eu digo,
porque os maridos

às pampas excitados
de lhe ouvir os trinados,

a cada noite
em suas gordas consortes

enfiavam os bagos).
Curvadas, claudicantes

De xerecas inchadas
Maldizendo a sorte
Resolveram calar

A cantora gritante.
Certa noite... de muita escuridão

De lua negra e chuvas
Amarraram o jumento Fodão a um toco negro.

E pelos gorgomilos
Arrastaram também

A Garganta Alva
Pros baixios do bicho.

Petrificado
O jumento Fodão
Eternizou o nabo

Na garganta-tesão... aquela
Que cantava tão bem

Oitavas tão claras
Na garganta alva.

Moral da estória:
Se o teu canto é bonito,

Cuida que não seja um grito.

da vida do campo, o espaço dos pastores, a ingenuidade dos costumes, a quotidiano tranquilo em simples contacto com a natureza. 
Trata também dos amores, alegrias e penas dos pastores que contrastam com os sobressaltos e inquietações da vida urbana. Uma das 
características da poesia bucólica é a oralidade, o que parece se destacar na obra de Hilst.
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A parodização é evidente em A	cantora	gritante. Em nossa hipótese analítica, acreditamos que 
o sujeito-comunicante Hilda Hilst colocou em cena um eu-enunciador que fez uso da seguinte 
estratégia: 1º ele se apropriou de um conjunto sério (Os contos de fadas infantis), constituído pela 
apresentação dos personagens dos contos (uma situação mágica [a voz da cantora], as opositoras, 
os maridos, os animais). Somado a isso, encontramos também um jogo de contrastes estabeleci-
do pelas personagens que representam os valores morais circulantes em uma dada sociedade (o 
erotismo, a excitação, o desejo, a inveja, a punição). Aqui nos encontramos claramente diante da 
situação da sexualidade vivenciada no casamento e a excitação gerada fora dele. 

Em seguida, esse eu-enunciador adicionou elementos não-sérios ao conjunto sério, ou seja, os 
elementos que deveriam conter um certo traço de inocência, como é o mais ou menos esperado 
nos contos de fadas. Tais elementos são aqui subvertidos pela presença de componentes que vêm 
do campo erótico-pornográfico.

Ora, o poema A	cantora	gritante	remete-nos ao conto de fadas Branca	de	Neve	e	os	sete	anões, na 
versão de Walt Disney: nos dois textos, tanto a cantora quanto Branca de Neve, sofrem da inveja de 
seus “inimigos”, agora transformados em atores: as vizinhas e a madrasta. Branca de Neve é uma 
mulher jovem, bonita, alva como a neve que cai. É considerada, pelo espelho mágico, a mulher mais 
bela do reino, superando, assim, sua madrasta. Tomada pela paixão da inveja, a madrasta elabora 
um plano para matá-la. Transformando-se em velhinha, envenena uma maçã e oferece-a a Branca 
de Neve que, após comê-la, dorme um sono profundo, do qual só acordará com o beijo apaixonado 
de seu príncipe. 

Por sua vez, A	cantora	gritante, também gera a paixão da inveja. Com sua bela voz, excitava os 
homens da vizinhança, que se saciavam avidamente em suas mulheres. As vizinhas, “Curvadas, clau-
dicantes/de xerecas inchadas/maldizendo a sorte”, unem-se para acabar de uma só vez com o mal 
que as atormentam, e, num ato de violação sexual, calam a bela voz da cantora. A nosso ver, Hilda 
Hilst promove uma espécie de paralelismo entre as narrativas, que é o que permite ao leitor fazer 
uma “conexão” entre os dois textos, reconhecendo assim que se trata de uma “brincadeira” com 
o conto de fadas. Por esse caminho, é interessante notar que as motivações para a eliminação da 
causa da inveja são parecidas: Branca de Neve era mais bela do que a madrasta e a cantora gritante 
tinha o poder de excitar os maridos. Ora, trata-se de uma paixão feminina (a inveja) que é desperta-
da pela atenção masculina dada (ou a ser dada) às heroínas. Trata-se, assim, de eliminar “A Outra”. 
Um outro fato interessante é o modo como as “heroínas” são eliminadas. O modo como o castigo 
é administrado se dá por “via oral” 8: Branca de Neve come a maçã envenenada; a cantora gritante 
tem sua voz calada pelo “enorme nabo do Jumento Fodão”.

“A palavra companheira do grito” aqui é silenciada. Estranho elemento. A cantora gritante, como 
produto do “original” (a Branca de Neve), é marcada violentamente com o silêncio que vem das 
esposas invejosas também por um ato sexual: ela é silenciada em sua palavra — a companheira 
do grito — pela introdução do pênis do Jumento Fodão em sua garganta	alva.	Temos, assim, uma 
outra resolução para o conto de fadas. Se Branca de Neve encontra sua salvação em um beijo que a 

8. Parece-nos que a dimensão oral é um traço do feminino. Arriscaríamos até mesmo a dizer que a oralidade está associada à sexua-. Parece-nos que a dimensão oral é um traço do feminino. Arriscaríamos até mesmo a dizer que a oralidade está associada à sexua-
lidade feminina. De algum modo, nossa cultura associou a sexualidade feminina a uma certa “falação”. Para a psicanálise, todavia, o 
objeto voz difere-se da fala, pois a voz aparece como um limite estabelecido entre a presença de um querer dizer e o silêncio como 
avesso do dito. Assim, podemos pensar que o silenciamento da cantora gritante é alguma coisa que implica em uma tentativa de 
castração desse sujeito que, além de cantante, é desejante. 
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desperta, a cantora tem um desfecho não muito feliz. O que a oralidade para uma é uma passagem, 
para outra é o encontro com o trágico. Assim, temos a concretização da transgressão genérica que 
a paródia realiza. Se os contos de fadas se caracterizam pelo otimismo, Bufólicas parece rir disso e é 
aí que Hilst se subverte como sujeito: todas as histórias têm um fim trágico, apontam para um saída 
que rompe com a já tão falada repressão sexual. Ela promove uma desmesura e podemos até mes-
mo arriscar que tal desmesura passa a constituir-se o estilo de Hilda Hilst. Com a cantora gritante, 
parece que encontramos uma síntese e uma assinatura que pode dar nome à Hilda Hilst, pois segun-
do Jean Chevalier e Alain Gheerbrant (1992:479), o canto “é o símbolo da palavra que une a potência 
criadora à sua criação”, ou seja, está para além da comunicação comum e ordinária: pode tocar a 
alma. Já o grito pode significar tanto uma atitude de protesto quanto “a expressão da fecundidade, 
do amor, da vida: simboliza toda a alegria de viver”. Se a cantora é silenciada pela brutalidade das 
mulheres invejosas, ousamos pensar que a escritura de Hilst, do ponto de vista discursivo e psica-
nalítico, se apresenta para nós como restos de uma operação escritural desviante, transgressiva, 
podemos dizer, que torna aberrante e grotesca as fendas do sujeito da enunciação. 

Considerações finais

De modo rápido, tentamos discutir elementos da poesia de Hilda Hilst que, através da paródia, pro-
movem uma subversão do sujeito. Vimos como, a partir de Machado e outros, a paródia funciona 
como uma re-escritura e é capaz de gerar um novo gênero. No entanto, tentamos, de modo “ensa-
ístico”, discutir como tal re-escritura apresenta outras vozes de um mesmo sujeito e, no poema em 
questão, faz surgir um novo sujeito que se subverte “frente à ruivez da vida”.

Se aceitamos o que sugere Barthes (1979) ao dizer que há um tipo de escrita que procura retratar 
incidentes pulsionais a partir de uma linguagem que é revestida do fio da carne, da pele, constituin-
do-se como uma articulação do corpo com a língua, acreditamos que a escrita de Hilst se constrói 
em torno de um vazio, de uma falta, trazendo elementos da ordem do não simbólico, do não sim-
bolizável. Nesse caso, temos a ruptura com o esperado da vida social. Desse modo, a paródia em 
sua obra constrói um sujeito brincante e promove um contra-senso que tal escrita pode causar na 
faceta social. Aí encontramos o entrecruzamento de gozo e palavra, corpo e linguagem. Por fim, 
temos o riso colocado pela paródia que a autora faz dos contos de fadas. Ela inverte os contos a fim 
de recontá-los e reconstruí-los, sob sua perspectiva. Numa espécie de gargalhada ensurdecedora, 
uma vez que “a palavra companheira do grito” é silenciada, a poeta ri da vida cotidiana e da “moral”. 

Da mesma maneira, podemos dizer que a sexualidade é “colonizadora”, na medida em que ela invade 
espaços antes não ocupados (pelo menos explicitamente) por ela. Assim, de “ingênuos” contos de 
fadas, temos a tentativa de construção de uma caligrafia do gozo, que se expressa na poesia hilstiana.

Se em Descartes encontramos o “Penso, logo existo”, em Lacan temos o “Sou onde não penso”, em 
Hilda temos talvez aquilo que melhor diz de sua imagem: “Gozo, logo sou!”.

Envio:	07	jun.	2010

Aceite:	17	ago.	2010
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O ‘medo’ em Chapeuzinho Vermelho 
(da Idade Média à Modernidade)

The ‘fear’ in Little Red Riding Hood
(from Middle Ages to Modernity)

El ‘miedo’ en Caperucita Roja
(de la Edad Media a la Modernidad)

Fabiano	de	Oliveira	Moraes1

Resumo

Este trabalho objetiva, a partir de uma abordagem discursiva da referenciação com base em Foucault (1968, 1987, 2007, 
2008), efetuar uma análise linguística de versões do conto Chapeuzinho Vermelho produzidas em períodos distintos, com 
o intuito de demonstrar o quanto o campo de saber e os mecanismos de poder formam os objetos de discurso e definem 
a materialização linguística em dada época. A pesquisa bibliográfica possibilitou uma conceituação de referenciação com 
base nas concepções de discurso foucaultianas e do seu método arqueológico e genealógico. As categorias levantadas a 
partir dessa pesquisa bibliográfica, instrumentalizadas na metodologia linguística proposta por Fiorin (2006), permitiram 
a análise dos contos após a contextualização e classificação dos mesmos, levando-se em consideração suas condições de 
produção e propagação, assim como seu aspecto discursivo institucional e histórico.

Palavras-chave:	referenciação,	Chapeuzinho	Vermelho,	medo.

Abstract

Using a discursive approach of referentiation based on Foucault (1968, 1987, 2007, 2008), this study aims at carrying out 
a linguistic analysis of versions of the tale Little Red Riding Hood written in different periods of history. The purpose is to 
demonstrate how much the field of knowledge and the mechanisms of power form objects of discourse and define the 
linguistic materialization at a given time. The bibliographical investigation allowed conceptualizing referentiation based 
on Foucault’s concept of discourse, as well as his archeological and genealogical methods. The categories obtained in 
this bibliographical research (adopted in the methodology proposed by Fiorin (2006) allowed analyzing the tales after 
their contextualization and classification taking their production and propagation conditions into account, as well as 
their institutional and historical discursive aspect.

Keywords:	referentiation,	Little	Red	Riding	Hood,	fear.

Resumen

Este trabajo hace un análisis lingüístico del cuento de Caperucita Roja considerando algunas versiones publicadas en 
distintas épocas y tomando como base el abordaje discursivo de referenciación de Michel Foucault (1968, 1987, 2007, 
2008). El objetico es mostrar qué tanto el campo del saber y los mecanismos de poder forman objetos de discurso y defi-
nen la materalización lingüística en cada época. Para ello, el autor realizó una investigación bibliográfica que le permitó 
construir un marco de referencia basado en las concepciones foucoulianas y en su método arqueológico y genealógico. 
Las categorías usadas a partir de dicha investigación e instrumentalizadas en la metodología lingüística propuesta por 
Fiorin (2006), permitieron el análisis de los cuentos tras la contextualización y clasificación de los mismos, considerando 
sus condiciones de producción y propagación, así como su aspecto discursivo institucional e histórico.

Palabras	claves:	referenciación,	Caperucita	Roja,	miedo.
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Introdução

A linha mestra deste trabalho acerca da referenciação se constrói com base na concepção de discur-
so em Foucault (1968, 1987, 2007, 2008). Nosso objetivo se resume em definir como tal processo 
pode ser visualizado e concebido a partir dos elementos discursivos apontados pelo autor para, em 
seguida, investigarmos a aplicabilidade dessa perspectiva na análise de várias versões do conto Cha-
peuzinho	Vermelho. À análise de cada versão, feita com base na metodologia de análise linguística 
semântico-discursiva proposta por Fiorin (2006)2 em seu livro Elementos	de	análise	do	discurso, efe-
tivada a partir do tema ‘medo’, seguiu-se a contraposição dos resultados que viabilizou a compreen-
são da maneira pela qual se efetivou a referenciação discursiva na Idade Média, no período clássico 
e na Modernidade. Ao mesmo tempo, a partir da análise, apresentou-se, de forma mais perceptível 
e clara, o processo através do qual o discurso, em seu aspecto histórico e material, protege a ‘von-
tade de verdade’3, procedimento de controle que define as verdades, delineia os saberes e poderes 
viáveis, estabelece os objetos que podem ou não ser formados, enfim, institui tanto a referenciação 
de dado período quanto a materialização desta nos significantes textuais.

Este trabalho tem por finalidade abrir caminho para uma análise mais profunda do mecanismo de 
referenciação e para um possível questionamento da ‘vontade de verdade’. Portanto, através dele 
almejamos responder à seguinte questão: de que modo se dá a formação de objetos de discurso a 
partir da ‘episteme’ fundada na vontade de verdade? 

A referenciação

Neste trabalho, tomando por base a teoria proposta por Foucault em A	arqueologia	do	saber	(2007), 
em As	palavras	e	as	coisas	(1968), em A	ordem	do	discurso	(2008) e em Vigiar	e	punir	(1987), bus-
camos delinear a formação de objetos de discurso a partir do campo epistemológico e dos meca-
nismos de poder. Para tanto, destacamos, respectivamente, de cada obra, as considerações do teó-
rico acerca: do caráter referencial dos enunciados e do mecanismo de formação dos objetos em 
determinadas formações discursivas, definidos a partir das práticas discursivas de dada época, e, ao 
mesmo tempo, indissociáveis das condições históricas e de um feixe de relações estabelecidas entre 
instituições, processos econômicos, sociais, comportamentos e sistemas de normas; do modo como 
a referenciação se fez nas epistemes de diferentes períodos; da identificação da vontade de verdade, 
dos procedimentos de controle do discurso ocultos e subjacentes que orientam e definem tanto as 
verdades instituídas quanto os referenciais constituídos no discurso; e dos mecanismos de poder 
que, produzindo sujeitos, objetos, verdades e realidade, estão diretamente ligados ao processo de 
referenciação. Em suma, a referenciação, tomada neste trabalho como formação dos objetos de dis-
curso que estabelecem a relação entre o linguístico e o extralinguístico, apresenta-se, em Foucault 

2. Utilizamos em nossa análise a proposta metodológica semântico-discursiva de Fiorin (2006) sabendo que a mesma tem base na 
semiótica greimasiana, da linha da semântica estrutural. Na proposição de Greimas a semiótica é a teoria da significação e não do 
signo, posto este último importar apenas por participar de um sistema semiótico na composição do texto. Assim o fizemos mesmo 
cientes de que não há uma relação direta entre tal concepção e a teoria discursiva de Foucault (1968, 2007, 2008), contudo, muitos 
dos elementos do instrumental metodológico apresentado por Fiorin (2006) adequam-se perfeitamente à nossa análise, sustentando 
e respaldando o necessário levantamento dos aspectos linguísticos que nos possibilitaram inferir os temas que os fundam em suas 
relações com o aspecto ‘medo’ no corpus por nós utilizado, nem por isso ferindo a teoria foucaultiana.

3. Foucault (2008) aponta para a vontade de verdade como o mais forte, profundo e incontornável dos procedimentos de exclusão 
externos, estabelecidos pela ordem do discurso, e dos quais menos se fala por encontrar-se como que oculta sob o desenrolar da 
mesma verdade que ela nos impõe.
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(1968, 1987, 2007, 2008), no nível da determinação da possibilidade de surgimento, transformação, 
dispersão e acumulação dos objetos de discurso, constituídos nos enunciados dispostos em dada 
formação discursiva, determinados historicamente a partir das relações estabelecidas entre as ins-
tituições sociais, econômicas, políticas, pessoais e discursivas, numa dada episteme, levando-se em 
conta os mecanismos de poder e vigilância e os procedimentos de controle do discurso e de rarefa-
ção do sujeito que fala. 

Levantamos, a partir de Foucault (1968), os conceitos e fundamentos dos campos de saber relativos 
aos períodos até a Renascença (até o século XVI); clássico (séculos XVII e XVIII) e moderno (a partir 
do século XIX), assim como dos respectivos mecanismos de poder vigentes em cada uma dessas 
épocas (com base em Foucault, de	Vigiar	e	punir), levando em consideração que o processo de for-
mação de objetos de discurso por nós evidenciado, nesse autor, é delineado a partir do campo de 
saber e pelos domínios do poder de cada período em questão e definido por uma vontade de verda-
de oculta e subjacente, que orienta e constitui as verdades, formando discursivamente os conceitos, 
os temas, os tipos de enunciado e os objetos possíveis. Consideramos, portanto, a possibilidade e 
sustentamos a intenção de, a partir dos elementos do saber e do poder apresentados por Foucault 
(1968, 1987) concernentes a cada período, levantarmos categorias adequadas para o procedimento 
da nossa análise, apresentamos abaixo, de maneira breve e resumida, a conceituação contextuali-
zada de tais elementos. 

Até o final do século XVI, afirma Foucault (1968), a interpretação do mundo se fazia a partir da leitu-
ra das semelhanças ou similitudes (convenientia, analogia, aemulatio e o jogo das simpatias), que, 
permeando o universo conhecido e imaginado — de Deus ao homem e deste às coisas — permitiam 
o estabelecimento de uma ordem. Tais similitudes se faziam perceptíveis pelas marcas presentes 
no mundo. Nesse período, necessário se fazia saber ler o mundo, interpretá-lo, acessando as seme-
lhanças através da decifração das marcas. A representação se dava, pois, pelo processo de repeti-
ção. O comentário, texto característico dessa época guardava semelhanças com o texto de base, no 
mais das vezes almejando apresentar algo que mais se aproximasse a um suposto texto original, 
primitivo, subjacente ao texto de base comentado. Com relação ao poder, nesse longo período em 
questão que transpassa a Idade Média e vai até a Renascença, podemos afirmar, com base em Fou-
cault (1987), que este, em suma, era centralizado em Deus. No entanto, em suas diferentes fases 
desse período, os atributos de poder, relacionados à divindade, transitaram entre reis, imperadores 
e nobres, mantendo-se constantes, sobretudo, na cadeia hierárquica dos sacerdotes, que ia do alto 
clero ao bispado, tangenciando os párocos. O poder se fazia presente nos cargos e postos, e na 
ostentação dos palácios, dos rituais, das vestimentas.

O pensamento clássico, afirma Foucault (1968), desloca a semelhança, outrora forma fundamental 
do saber, para um espaço em que esta se reduz a um misto ao qual cabe proceder análises em ter-
mos de medida e de ordem, de identidade e de diferenças. O conhecimento, doravante, será obtido 
através da comparação e da ordenação de duas ou mais coisas entre si. Dois requisitos tornam-se 
imprescindíveis: um deles aponta para a necessidade de haver, nas coisas, nos seres, possibilidade 
de semelhança; o outro reivindica que exista, na representação, espaço para a imaginação. Através 
do discurso, natureza humana de um lado, e natureza de outro, permitem, na configuração do saber 
clássico, o ajuste da imaginação que identifica e da semelhança que aproxima. Conhecer é, pois, dis-
cernir. No que tange aos mecanismos de poder, o que veio a marcar especificamente a nova época 
com relação à anterior foi o desenvolvimento das disciplinas, definidas pelo autor como “[...] méto-
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dos que permitem o controle minucioso das operações do corpo, que realizam sujeição constante 
de suas forças e lhes impõem uma relação de docilidade-utilidade [...]” (FOUCAULT, 1987:118). As 
mesmas, embora preexistentes, tornaram-se nos séculos XVII e XVIII fórmulas de dominação. No 
entanto, torna-se difícil precisar se determinados elementos desse mecanismo de poder disciplinar 
pertencem de forma específica ao período clássico ou ao período moderno, posto tais elementos 
transpassarem a fase de transição e descontinuidade epistemológica. No sentido de delinearmos 
sua contingência a um e a outro período, tomaremos por princípio que a disciplina, desenvolvendo-
se como mecanismo de poder do período clássico ao moderno, viria aos poucos a permear cada vez 
mais a sociedade. Seus elementos principais: a vigilância hierárquica e a sanção, se aperfeiçoaram 
a partir do século XVIII: na vigilância através da sua aplicação ascendente e lateral (não apenas des-
cendente: de cima para baixo), e na sanção por intermédio do desenvolvimento do sistema duplo 
sanção-gratificação. Por outro lado, surgia no período clássico um terceiro elemento das disciplinas: 
o exame, reunindo em si a vigilância e a sanção e enfatizando o detalhe. No que diz respeito ao 
‘detalhe’: enquanto no período vigente até a Renascença nem o menor deles escapava aos olhos de 
Deus, no período clássico era através dele que se inseria o poder de controle sobre os corpos. Como 
Foucault (1987:156) observa a partir da medalha comemorativa da primeira revista militar passada 
por Luís XIV em 1666,

[...] o exame é a técnica pela qual o poder, em vez de emitir os sinais de seu poderio, em vez de impor sua 
marca a seus súditos, capta-os num mecanismo de objetivação. No espaço que domina, o poder disciplinar 
manifesta, para o essencial, seu poderio organizando os objetos [...] Não é o triunfo, é a revista [...] forma 
faustosa do exame. Os ‘súditos’ são aí oferecidos como ‘objetos’ à observação de um poder que só se mani-
festa pelo olhar. Não recebem diretamente a imagem do poderio soberano; apenas mostram seus efeitos.

No período moderno, aponta Foucault (1968), o discurso, como modo de saber clássico, deu lugar 
à linguagem. As três positividades modernas (o trabalho, a vida e a linguagem) definem-se a partir 
do século XIX como modos de saber nos quais se fundam as ciências humanas. O ser do homem, 
portanto, desempenha dois papéis: um no nível empírico, no ser da linguagem; e outro no nível dos 
fundamentos das positividades, na sua vida, no seu trabalho e no próprio estabelecimento que o 
mesmo faz de si através da linguagem. A noção de fim sustenta o pensamento moderno. O homem 
fragmenta-se em seus duplos, sejam eles: a analítica	da	finitude	(finitude-infinitude) a partir da qual, 
afirma Foucault (1968), a relação dos homens com as coisas desloca-se da linguagem encontrando 
lugar na dimensão exterior, justamente no espaço em que o homem surge finito nas suas positivida-
des que o dominam e através das quais se pode acessar o próprio homem; o empírico	e	o	transcen-
dental,	posto que no homem se faz possível tomar conhecimento do que possibilita todo o conhe-
cimento; o	cogito	e	o	impensado, numa junção do lugar do conhecimento consciente e do lugar do 
desconhecimento, do não-pensado, do inconsciente, e; o	distanciamento	e	o	 retorno	da	origem, 
tendo em vista que o homem encontrará sua origem no estabelecimento das coisas, pois a origem 
das coisas está atrelada e conduz à sua própria origem: o homem busca a origem dentro da descon-
tinuidade. Por outro lado, a partir de Foucault (1987), definimos os aspectos do poder moderno a 
partir das semelhanças e diferenças deste com relação ao período que o antecedeu. No que tange 
às semelhanças podemos destacar a presença, em ambos os períodos, do mecanismo disciplinar de 
poder. No entanto, o aperfeiçoamento do mesmo ainda no período clássico permitiria o desenvolvi-
mento de elementos a ele pertinentes que marcariam novas técnicas de vigilância atreladas a uma 
nova modalidade de punição na modernidade. Herdando o detalhe da disciplina clássica, o perío-
do moderno implantaria uma observação ainda mais minuciosa das menores coisas, aliada ao seu 
enfoque político para melhor controlar e utilizar os indivíduos. Com relação às diferenças, portanto, 
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podemos estabelecer como base a data de início de duas práticas que marcaram mais especifica-
mente o período moderno (ocorridas na fase de transição entre as duas epistemes4): o projeto do 
panóptico de Benthan (1785) e a adoção do uso da guilhotina (1792). As mudanças efetivas, porém, 
deram-se gradativamente, algumas delas se iniciaram no período clássico e se delinearam ou se 
aperfeiçoaram de uma forma mais específica no período moderno, dentre elas podemos apontar: a 
gradual substituição dos suplícios pela execução capital e pela reclusão, da segunda metade do sécu-
lo XVIII em diante; a disseminação do modelo de vigilância constante em penitenciárias, hospitais, 
fábricas, escolas; a utilização generalizada do exame documental vinculado ao processo de objeti-
vação das individualidades no campo do saber (a disciplina, portanto, serve de matriz às ciências 
humanas como a Inquisição o fora com relação às ciências naturais). O sujeito (indivíduo objetivado, 
transformado em caso para ser melhor utilizado), rarefeito e disperso entre as normas do discurso 
erigidas no processo de formalização, assim como na própria finitude do homem que o divide em 
seus duplos, ressurge na linguagem fragmentada, através do discurso proferido. Discurso este con-
trolado institucionalmente, constituindo ele próprio uma instituição que delineia regras, normas, 
procedimentos de controle de quem pode falar, do que se pode falar, de onde se pode falar o quê.

Aspectos metodológicos

Em um primeiro momento, a partir da metodologia de análise proposta por Fiorin (2006), levantamos 
os opostos semânticos de base que guardam relação direta com o tema ‘medo’ e que serviram de fun-
damento para analisarmos todas as versões (o tema ‘medo’ foi o ponto de partida e a chave de entra-
da para os textos analisados). Por fim, os resultados de cada análise foram reunidos em uma tabela a 
partir da qual procedemos à conclusão da nossa análise por meio da comparação e da remissão dos 
dados obtidos aos aspectos teóricos e contextuais apresentados anteriormente. 

Tomamos como corpus quatro versões do conto tradicional Chapeuzinho	 Vermelho: um relato 
medieval, um clássico e dois modernos5, com a intenção de verificarmos de que maneira a formação 
de objetos de discurso a partir do campo de saber e dos mecanismos de poder de cada um desses 
períodos pode nos levar a compreender melhor a linguagem, o feixe de relações que permeia o dis-
curso, e, a vontade de verdade que estabelece o que pode ser dito. A escolha desse conto, em suas 
quatro versões, deu-se tanto pelo fato de ser um dos relatos mais difundidos, adaptados e conheci-
dos em nossa cultura quanto pela existência de versões escritas pertencentes aos três períodos des-
tacados por Foucault (1968), o que nos possibilita a efetivação de uma análise arqueológica na qual 
almejamos, por um lado, aferir o quanto a formação de objetos de discurso relacionados ao ‘medo’ 
em tais contos está vinculada ao saber e ao poder de cada período em questão, por outro, contrapor 
os resultados obtidos na análise de cada versão com o intuito de observarmos de que forma essa 
constituição discursiva pode ter se efetivado em cada época.

4. Para efeito de referência, cabe ressaltar que Foucault (1968:290) afirma acerca do período de transição entre as epistemes clássica 
e moderna que os seus “[...].pontos extremos são os anos 1775 e 1825.”

5. Por motivo de limitação de espaço (em virtude de se tratar de um artigo) e de respeito aos direitos autorais de uma das obras 
modernas (Chapeuzinho	Amarelo, cujo texto analisado corresponde à obra na íntegra) optamos, neste artigo, por não apresentar os 
textos, se não em resumos e em trechos (na ocasião da análise) que permitam ao leitor conceber claramente a base de enredo das 
versões. As obras que contêm os textos de origem estão relacionadas nas referências bibliográficas.
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Utilizamos, em adequação à nossa abordagem, elementos da proposta metodológica de Fiorin 
(2006), na qual o autor estabelece um modelo de produção do sentido com base em um percurso 
gerativo do sentido instituído desde um nível abstrato até a sua concretude linguística. Neste mode-
lo a análise, de maneira inversa à produção do sentido, caminha desde o aspecto mais concreto ao 
mais abstrato, apresentando três patamares de percurso, sejam eles o nível “[...] profundo (ou fun-
damental), o narrativo e o discursivo. Em cada um desses níveis existe um componente sintático e 
um componente semântico.” (FIORIN, 2006:20). 

Em nossa análise optamos por nos ater, a partir dos instrumentos analíticos fornecidos por Fiorin 
(2006), tanto aos aspectos semânticos e sintáticos de nível profundo (fundamental) quanto à semân-
tica discursiva, por razões decorrentes do caráter singular da análise que aqui nos propusemos a 
realizar. A análise semântica de nível profundo nos possibilitou: em princípio aproximar as versões 
entre si, estabelecendo uma ‘categoria geral de valores que se opõem’ com base na nossa temática 
de análise: o ‘medo’, e; em seguida, distinguir tais versões, ao definirmos, uma categoria semântica 
de valores opostos específica e própria para cada conto. Por outro lado, por meio da sintaxe de nível 
profundo, foi possível ordenar tais valores de maneira que pudemos dividir cada conto em blocos de 
organização sintática. 

Quanto à semântica do nível fundamental, Fiorin (2006) afirma que é nesse domínio que se apresen-
tam as categorias que dão base à construção de um texto. Para o autor, “Uma categoria semântica 
fundamenta-se em uma diferença, uma oposição. No entanto, para que dois termos possam ser 
apreendidos conjuntamente é preciso que tenham algo em comum e é sobre esse traço comum 
que se estabelece a diferença” (FIORIN, 2006:21-2). No nosso trabalho, como a categoria de base 
que tomamos foi /medo/, estabelecemos uma oposição: /a/ versus	/b/, a partir dessa categoria, já 
que, segundo o autor, ela só poderá ser identificada numa oposição. Consideramos, portanto, como 
categoria semântica de nível profundo, a oposição de base para o conjunto de contos: /perigo/ 
versus /cautela/ (com suas pequenas variações em cada conto em específico, considerando ‘perigo’ 
diretamente relacionado ao tema ‘medo’), a partir da qual será aferida a organização sintática em 
nível profundo e será levantado o percurso temático semântico, no nível discursivo, para definirmos 
as possíveis entradas para os elementos que tomaremos como categoria, com base nos campos de 
saber e dos mecanismos de poder apresentados por Foucault (1968, 1987). 

No aspecto sintático do nível fundamental, apresentam-se as operações de negação e asserção dos 
opostos semânticos (a	versus	b), posto ser o elemento sintático quem estabelece “[...] o encadea-
mento das formas de conteúdo na sucessão do discurso […]” (FIORIN, 2006:21) num esquema rela-
cional apto a receber investimentos semânticos distintos nas possíveis relações: “a) afirmação de a, 
negação de a, afirmação de b; b) afirmação de b, negação de b, afirmação de a.” (FIORIN, 2006:23). 
Para o autor, um texto narrativo manifesta “[...] o percurso sintático fundamental inteiro [...]”(FIORIN, 
2006:46), no entanto, os textos por ele tomados como exemplo foram analisados a partir de uma opo-
sição semântica exclusiva ao próprio texto. Lançamos a hipótese de que uma análise aferida em nar-
rativas de períodos diferentes a partir de uma oposição semântica de base única (que abranja todos 
os textos) possa revelar percursos sintáticos outros (que não apenas o percurso fundamental inteiro, 
seja este: a; não	a; b) que possibilitem desvelar características próprias de cada período em questão.

A divisão dos textos em blocos também se faz necessária para aferirmos a detecção das operações 
sintáticas de nível profundo. Com essa primeira etapa da análise, pretendemos verificar de que 
maneira a categoria semântica proposta dá sentido aos conjuntos de elementos superficiais, verifi-
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cando se o texto se constrói de fato a partir da oposição semântica proposta e sob que organização 
sintática essa construção se dá. 

No nível discursivo, segundo Fiorin (2006), a tematização é um dos níveis de concretização do 
sentido. “Temas são categorias que organizam, categorizam, ordenam os elementos do mundo 
natural [...] são concretizações de esquemas narrativos.” (FIORIN, 2006:91-3). Na nossa análise 
elaboramos, no âmbito da semântica discursiva, o percurso temático de cada versão com base 
nas categorias levantadas a partir de Foucault (1968, 1987) relativas ao saber e ao poder de cada 
período em questão, pois cremos que o domínio institucional, exercendo o controle sobre os 
discursos, assim como a sua seleção, configura-se, junto ao saber e poder vigentes, nas materia-
lizações discursivas efetivadas, relacionadas aos temas, conceitos, tipos de enunciados e objetos 
possíveis e pertinentes a cada período. Em outros termos, se a materialização discursiva é indisso-
ciável, como prevê Foucault (2007), do feixe de relações discursivas, acreditamos que determina-
dos elementos linguísticos possam apontar para temas, conceitos, tipos de enunciados e objetos 
de discurso estabelecidos epistemologicamente e com base nos mecanismos de poder (a partir 
dos quais também se forma a realidade, como afirma Foucault, de	Vigiar	e	punir). Em suma, nosso 
esforço se deu a fim de destacarmos (em cada versão analisada) aspectos lexicais e de construção 
sintática que indicam — através de relações semânticas — os temas, as relações institucionais e 
inter-discursivas, os aspectos relacionados aos mecanismos de poder e ao campo de saber, da 
época em questão à qual pertence tal texto. 

Utilizaremos na nossa análise, portanto, as seguintes categorias: a) na Idade Média e na Renas-
cença: o saber das similitudes e das marcas, o comentário, o poder divino; b) no período clássi-
co: a ligação entre a representação dos seres pela natureza humana e a existência dos seres na 
natureza, a ordenação, as identidades e diferenças, a linguagem representando o pensamento, e 
o nome articulando o discurso ao saber e aos mecanismos disciplinares de poder; c) no período 
moderno: o ser do homem nas suas três grandes positividades (a vida, o trabalho e a lingua-
gem) e nos ‘duplos do homem’ (infinitude-finitude, empírico-transcendental, cogito-impensado 
e distanciamento-retomada da origem); o ser da linguagem, o homem como ser da linguagem e 
objeto das ciências, a fragmentação da linguagem, a linguagem como aquela que fala, e; o poder 
do panóptico, do exame documental e dos procedimentos de controle do discurso.

Por que “Chapeuzinho Vermelho”?

Como textos a serem analisados na pesquisa que originou este artigo, escolhemos quatro versões 
do conto Chapeuzinho	Vermelho: uma medieval, enquadrada no campo de saber que vai até a 
Renascença: De	puella	a	 lupellis	seruata (Sobre	a	menina	salva	dos	filhotes	de	 lobo), publicada 
em 1023, da autoria de Egberto de Liege; uma clássica: Le	petit	 chaperon	 rouge (Chapeuzinho	
Vermelho), publicada em 1697, da autoria de Charles Perrault, e; duas modernas: Fita	Verde	no	
Cabelo:	nova	velha	estória, publicada pela primeira vez em 1964, escrita por Guimarães Rosa, e; 
Chapeuzinho	Amarelo, publicada em 1979, escrita por Chico Buarque. 

Justificamos a escolha de Chapeuzinho	Vermelho	em autores como González Marín (2005:13-5), 
que em sua obra ¿Existía	Caperucita	Roja	antes	de	Perrault? afirma que, dentre as características 
que fazem de Chapeuzinho	Vermelho um conto especial, destaca-se, em primeiro lugar, o fato de 
figurar dentre os contos mais populares, de modo que sua presença se estenda a planos diversos 
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de nossa cultura, desde as tantas versões e adaptações que o texto sofreu, tanto para o público 
infantil quanto para o adulto, até a sua forte presença em anúncios publicitários. 

Ziolkowski (2007:93-4), em seu livro Fairy	tales	from	before	fairy	tales:	the	medieval	Latin	past	of	
wonderful	lies, afirma que Chapeuzinho	Vermelho é considerado um conto de fadas com significados 
e difusão tão amplos como quase nenhum outro logrou ser. Sua personagem tem sido esboçada na 
maioria dos gêneros imagináveis. No entanto, afirma o autor, apesar de toda a notoriedade outor-
gada a essa menina camponesa, que figura (no que diz respeito à fama e ao favoritismo) em pé de 
igualdade com tantas princesas famosas dos contos de fadas, sua origem tem uma dimensão históri-
ca medieval que continua a passar despercebida, e é acerca desse seu passado medieval que o autor 
trata no terceiro capítulo de sua obra. 

Zipes (1993:7), por sua vez, em sua obra The	trials	and	tribulations	of	Little	Red	Riding	Hood:	versions	
of	the	tale	in	sociocultural	context, parte da premissa de que as origens literárias de todos os nossos 
contos de fadas canônicos ocidentais marcam a culminância de uma tradição oral, mas nem por isso 
o seu fim. Portanto, o conto de fadas literário, como culminância histórica, regula temática e estilisti-
camente o conto tradicional oral no qual se baseou, apoderando-se deste último, fazendo-se passar 
por e sobre ele, como se fosse o próprio conto tradicional oral, chegando mesmo a violentá-lo. 

A escolha de Chapeuzinho	Vermelho para figurar no nosso trabalho e servir de objeto textual para a 
análise que ora efetivaremos deu-se, portanto, em virtude desse conto (de enorme representatividade 
e importância em nossa cultura, como vimos acima) apresentar versões que atravessam os períodos 
em questão, o que nos possibilitou traçar uma análise arqueológica apontando, por meio de determi-
nados elementos linguísticos, para aspectos concernentes ao saber e ao poder de cada época. 

Análise

Os contos, resumidamente, podem ser assim apresentados: a) De	puella	a	 lupellis	 seruata: uma 
menina de cinco anos, ao ser batizada no Pentecostes, recebe uma túnica vermelha do padrinho. 
Um dia, andando desatenta, a menina é capturada por um lobo que a leva para ser devorada pelos 
seus filhotes. Os filhotes do lobo, embora a tentem comer, não conseguem, e aos poucos passam 
a lambê-la docilmente, pois a menina é protegida por Deus devido à sua túnica de batismo; b) Le	
petit	chaperon	rouge: a mãe pede a Chapeuzinho Vermelho que leve um cesto de comida para a 
avó doente. No caminho ela é abordada por um lobo e diz a ele para onde está indo. O lobo segue 
por um atalho, chega à casa da avó fingindo ser a neta e devora a velhinha, enquanto a menina se 
distrai pelo caminho mais longo. O lobo, disfarçado, espera a menina, que chega à casa e deita-se na 
cama com ele, pensando tratar-se de sua avó, perguntando-lhe em seguida por que são tão grandes 
seus braços, suas pernas, seus olhos e seus dentes, ao que o lobo devora a menina; c) Fita	verde	
no	cabelo: a mãe manda que a menina vá à casa da avó levar doce em calda. Como já não existiam 
mais lobos naquelas bandas, a menina fala consigo mesma e demora-se no caminho mais longo por 
decisão própria, chegando à casa da avó sem a sua fita verde, que perdera no caminho. Ao chegar, 
depara-se com a avó moribunda e então lhe pergunta por que seus braços estão tão magros, seus 
lábios arroxeados, seus olhos fundos e seu rosto encovado, ao que a avó responde que nunca mais 
a poderá abraçar, beijar ou ver e então a avó morre. A menina, como se pela primeira vez fosse ter 
juízo, clama pela sua avó dizendo que ainda tem medo do Lobo; e d) Chapeuzinho	Amarelo: a meni-
na tinha medo de tudo, sobretudo de um LOBO que não existia. Um dia, de tanto pensar, esperar e 



65

LEITURA EM REVISTA   Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio   n.1, ago., 2010.

sonhar com ele, ela o encontra e, mesmo sentindo muito medo, percebe que aos poucos seu medo 
vai diminuindo até ela ficar sem o seu medo e ver-se só, com o lobo. O lobo, ao ver a menina sem 
medo, grita várias vezes o seu nome: LO-BO-LO-BO-LO para ver se o medo da menina voltava, mas 
ela, fazendo uma brincadeira com as palavras, ao perceber que o seu nome repetido soava como 
BOLO, transforma-o em um bolo de lobo que passa a ter medo da menina. A menina então deixa de 
lado os seus medos e aprende a brincar de transformar outros nomes que lhe causam medo. 

Com relação ao texto medieval De	puella	a	lupellis	seruata, tomando como base os opostos /perigo/ 
versus /cautela/, podemos sugerir a manutenção do termo /perigo/ e da substituição do termo /
cautela/ pelo termo /salvação/. A oposição de base a partir da qual se dá a produção de sentido 
nesse relato é, pois: /perigo/ versus /salvação/. Os contraditórios são, por sua vez, /não perigo/ e /
não salvação/. Com base nas possibilidades de asserção e negação dos termos, dividimos o texto 
agrupando seus elementos superficiais nos seguintes blocos, que se iniciam após o narrador anun-
ciar a veracidade do que é narrado: a) proteção divina à menina; b) a menina distraída se arrisca; c) 
um lobo a leva para ser devorada; d) os filhotes de lobo não a comem; e) proteção divina à menina. 
Se é a categoria semântica o que dá sentido ao conjunto de elementos superficiais, como nos suge-
re Fiorin (2006), os elementos do primeiro bloco deste relato referem-se, portanto, à salvação (ato 
de salvar, proteger do perigo), enquanto que os elementos do segundo bloco são uma negação à 
salvação (a menina parece estar desprotegida), os do terceiro bloco, por sua vez, tem relação com 
o perigo (a menina tem sua vida ameaçada), já o quarto bloco aponta para a negação do perigo (a 
fonte do perigo não mais a ameaça), os elementos do quinto bloco, por fim, relacionam-se à salva-
ção, de modo que o texto, construído sobre a oposição semântica /perigo/ versus /salvação/, revela 
a seguinte organização sintática: afirmação da salvação; negação da salvação; afirmação do perigo; 
negação do perigo; e afirmação da salvação. Neste sentido, o termo /salvação/ é eufórico (possui 
marca preponderante sobre o outro termo), enquanto /perigo/ é disfórico (possui marca negativa 
em relação ao eufórico).

No que diz respeito ao conto clássico Le	petit	chaperon	rouge, com base nos contrários /perigo/ versus 
/cautela/, sugerimos a manutenção de ambos os termos de modo que a oposição semântica de base 
nesse conto seja: /perigo/ versus /cautela/. Os contraditórios, por sua vez, são /não perigo/ e /não 
cautela/. Para aferirmos como se dá o percurso sintático fundamental, dividimos o conto em três blo-
cos, agrupando os elementos superficiais, sejam eles: a) pressuposição de que a menina tem cautela; 
b) ingenuidade da menina; c) a menina está em perigo. Com base na categoria semântica, podemos 
inferir o sentido dos blocos destacados. No primeiro bloco podemos pressupor, a partir da ordem dada 
pela mãe e do fato de a menina ir sozinha pela floresta até a casa da avó, que ela esteja preparada para 
desempenhar esta tarefa atenta aos perigos, portanto, com cuidado, com cautela (atitudes a tomar 
para se precaver do perigo); os elementos do segundo bloco supõem uma negação à cautela (a menina 
não toma os cuidados necessários para evitar o perigo, não age com cautela); no terceiro bloco o perigo 
se manifesta em virtude do descuido da menina (sua vida é ameaçada). O texto, construído com base 
na oposição semântica /perigo/ versus /cautela/, realiza o percurso sintático fundamental inteiro: afir-
mação da cautela; negação da cautela; afirmação do perigo. Neste texto, portanto, o termo /perigo/ é 
eufórico, enquanto seu oposto /cautela/ é disfórico.

No que diz respeito aos contos modernos, iniciamos pelo conto Fita	verde	no	cabelo buscando, a 
partir dos opostos semânticos de base /perigo/ versus /cautela/, os termos evidentes neste conto em 
questão. Uma observação mais atenta do texto nos traz a possibilidade de trocarmos o termo                /
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perigo/ pelo termo /medo/ e o termo /cautela/ pelo termo /juízo/. Se a oposição semântica de base 
nesse conto é /medo/ versus /juízo/, os termos contraditórios são: /não medo/ e /não juízo/, estes 
últimos considerados subcontrários entre si. Para detectarmos o percurso sintático fundamental, divi-
dimos o conto em três blocos, agrupando seus elementos superficiais: a) a menina segue, sem medo 
ou juízo, para a casa da avó; b) uma sequência específica de fatos ocorridos no caminho e na casa 
da avó caracteriza-se pela ‘evidência’ ou pela ‘pressuposição da presença’ de elementos do saber 
moderno e do poder de fala da linguagem presente no deslocamento do texto desde o primeiro 
bloco quando o ‘lobo’ (com inicial minúscula) é inexistente até o último quando o ‘medo do Lobo’ 
(com inicial maiúscula) surge embora o ‘lobo’ não exista (em todo esse bloco não visualizamos em 
destaque a presença dos opostos nem dos contrários); c) diante da morte da avó evidenciam-se na 
menina o medo e o juízo. Apontando para o sentido dos blocos destacados, já indicados na própria 
divisão, podemos observar a ausência do juízo e do medo no primeiro bloco, a presença no segundo 
bloco de elementos concernentes à episteme moderna, sejam eles os duplos do homem e o poder da 
linguagem, e, no terceiro bloco, a manifestação do medo e do juízo na menina. Nesse conto, temos 
um percurso sintático profundo iniciado pela conjunção de subcontrários /não juízo/ e /não medo/ 
e finalizado pela reunião dos contrários /juízo/ e /medo/, entremeado e mesmo permeado pelos 
duplos do homem. Portanto, pelas suas positividades modernas (dos quais prepondera, neste conto, 
a analítica da finitude, que inclusive permeia toda a narrativa) e pelo poder da linguagem. O percurso 
poderia ser definido como: conjunção ‘não juízo’ e ‘não medo’; o ‘ser do homem no fundamento das 
positividades’ e o ‘ser da linguagem’, e; conjunção ‘juízo’ e ‘medo’, não havendo termo eufórico.

No conto Chapeuzinho	Amarelo, por sua vez, os termos opostos semânticos de base se nos apre-
sentam como /medo/ versus /cautela/, sendo, portanto, o termo /perigo/ substituído pelo termo 
/medo/, como no conto anterior. Os termos contraditórios são, pois: /não medo/ e /não cautela/, 
subcontrários entre si. O relato em versos (apresentamos a numeração das linhas como referência) 
será dividido em quatro blocos para observarmos como se nos apresenta o percurso sintático pro-
fundo a partir do agrupamento dos seus elementos de superfície: a) no primeiro bloco, a menina 
age com extrema cautela e tem muito medo, sobretudo do ‘LOBO’ (em caixa alta): uma sequência de 
advérbios de negação que denota sua extrema cautela é listada da linha 5 à linha 23, na qual, após 
serem apresentados elementos relacionados aos medos infantis, o medo se avulta; b) no segundo 
bloco, o ‘LOBO’ é apresentado como uma possibilidade remota, o medo da menina é caracterizado 
e, em seguida, o ‘LOBO’ surge tangível, numa sequência caracterizada pela evidência ou pela pres-
suposição da presença dos duplos do homem moderno (linhas 31 a 60), sejam eles: o cogito-impen-
sado, o distanciamento e a retomada da origem, o empírico-transcendental e a analítica da finitude. 
Das três grandes positividades (a vida, o trabalho e a linguagem), a linguagem predomina no terceiro 
e no último blocos; c) no terceiro bloco a menina perde o medo do ‘LOBO’, ele torna-se um ‘lobo’ 
(em minúsculas) e tenta fazer com que a menina volte a sentir medo, em seguida ela o transforma 
em um ‘bolo’, que sente medo de ser comido por ela. Essa longa sequência se caracteriza pela evi-
dência do poder da linguagem em fragmentos (linhas 61 a 111): jogando com as palavras ‘lobo’ e 
‘medo’, o autor mostra como a menina vai perdendo aos poucos o ‘medo’ do ‘LOBO’ até que ele 
se torna um ‘lobo’ (linhas 61 a 73); ela, decidida, num jogo de palavras transforma o ‘lobo’ em um 
‘bolo’ que passa a ter medo dela (linhas 98 a 111); as transformações das palavras se extendem até o 
fim da história; d) neste último bloco Chapeuzinho vence, sozinha, o lobo, depois deixa de lado suas 
cautelas excessivas, divertindo-se em transformar os medos em companheiros (linhas 112 a 139): 
raio/orrái, barata/tabará, bruxa/xabru, diabo/bodiá; uma sequência de negações dos medos aponta 
agora para coragens da menina. Nesse trecho a palavra ‘medo’ surge apenas duas vezes, a primeira 
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para indicar a ausência do ‘medo’ e a segunda para mostrar que ela brinca com o ‘medo’, enquanto 
a palavra ‘lobo’ se faz ausente. Indicando o sentido desses quatro blocos, observamos a presença 
de uma cautela exacerbada e de um medo enorme no primeiro bloco, a presença no segundo e no 
terceiro de elementos do saber moderno: os duplos do homem e as suas positividades, isolando-se 
a linguagem, dentre estas últimas, no terceiro bloco. No quarto bloco estão ausentes a cautela e o 
medo da menina. Temos, pois, neste relato, um percurso sintático fundamental que se inicia com a 
reunião dos contrários /cautela/ e /medo/ e finaliza na conjunção dos subcontrários /não cautela/ 
e /não medo/, intercalados, tais trechos, por blocos em que se evidenciam e destacam os duplos 
do homem, portanto o ‘ser do homem’ em suas positividades modernas, e o ‘ser da linguagem’: a 
linguagem em fragmentos. O percurso poderia ser definido, portanto, como: conjunção ‘cautela’ e 
‘medo’, duplos do homem/linguagem, conjunção ‘não cautela’ e ‘não medo’, não ocorrendo euforia 
ou disforia entre os termos.

Na análise dos contos também pudemos destacar a formação de temas específicos ao período relati-
vo ao conto e não de outros em seu lugar (por exemplo: não visualizamos a presença, em uma dada 
época, de temas pertinentes a outra época ou mesmo de temas que sejam alheios ao saber e poder 
nos quais se enquadram), o que aponta para a constituição discursiva da referenciação com base no 
saber e no poder vigentes, como destacamos a seguir. Organizamos os resultados encontrados em 
uma tabela a partir da qual procedemos à sua contraposição e comparação, delineando em seguida 
as conclusões da nossa análise.

No que tange ao conto medieval, definidas as formações de temas, de tipos de enunciado, de obje-
tos e de conceitos com base na verdade apregoada e defendida nesse contexto, acreditamos que a 
educação e o aprendizado da leitura e da escrita se faziam como um meio de propagar e tornar pre-
ponderante o saber de então, instituindo a continuidade do poder em voga. A vontade de verdade, 
pois, definindo e estabelecendo o lugar da verdade enquanto: lugar do saber das marcas e similitu-



68

LEITURA EM REVISTA   Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio   n.1, ago., 2010.

des e do poder de Deus, protegia-se ao definir as possibilidades de constituição discursiva dos obje-
tos de discurso e dos temas que, nos tipos de enunciado possíveis e viáveis para o ensino medieval 
perpetuaram-na em detrimento de um saber camponês oral que se perdeu. Portanto, a evidência 
que se dá a partir de então ao ‘significante’, como instância que materializa um saber e institui um 
poder nos livros e textos, assim como nos discursos reconhecidamente autorizados, para além de 
propagar e guardar esses saber e poder, concede aos seus suportes um atributo de sacralidade. 
Sendo assim, o tema ‘medo’, abrangendo os aspectos destacados no conto medieval, propagou-se 
e estabeleceu-se nos termos apontados, constituiu-se nos temas relacionados, formou-se nos refe-
rentes até a descontinuidade paradigmática, na qual a vontade de verdade viu-se ameaçada por um 
questionamento crítico: à verdade, ao saber e ao poder que ela instaurava. Surge o período clássico.

De maneira análoga ao que ocorre com o conto medieval no nível da constituição discursiva dos 
seus temas, objetos, conceitos e tipos de enunciado, no conto clássico o percurso temático também 
é constituído discursivamente através da formação de temas com base nas práticas discursivas. Por-
tanto, a existência destes temas e não de outros na adaptação de Perrault (que supostamente teve 
por base um conto tradicional oral de teor próximo ao que originou o relato de Egberto) nos mostra 
o quanto a prática discursiva é o que constitui a referência. A própria pedagogização do sexo infantil 
apontada por Foucault (1988), vigente a partir do período clássico, faz-se presente nesse relato, 
marcando uma das diferenças mais gritantes entre o conto de Perrault e o de Egberto (levando-se 
em consideração que ambos possivelmente tiveram origem em um conto oral de iniciação sexual 
feminina, sendo a ausência do aspecto sexual no conto medieval uma possível consequência da 
censura religiosa com relação a este tema). A vontade de verdade, pois, definindo a verdade em 
voga como lugar do saber da ordem, da razão, da representação, e do poder disciplinar, estabelece 
uma maneira de ordenar o mundo por meio das identidades e diferenças, do estabelecimento de 
normas, da vigilância e da punição, definindo as possibilidades e a viabilidade das formações discur-
sivas e da formação de objetos de discurso, de temas, de conteúdos e de tipos de enunciado mesmo 
(e sobretudo) para as crianças inseridas no processo educacional (instituição também delineada em 
seus objetos, temas e conceitos sob a mesma égide discursiva). O ‘medo’, no período clássico, liga-se 
à cautela, ao cuidado em identificar, com base nas diferenças, para melhor ordenar e racionalmente 
seguir as normas impostas para que não se sofra punições, para que não se corra perigo. Essa valo-
rização do medo e da punição justificam o percurso sintático e mesmo o caráter eufórico do perigo. 

No período moderno, os próprios contos se fragmentam, de antemão, ante os duplos do homem 
que apontam para as suas positividades. Estão também os contos imersos na fragmentação da pala-
vra. O lugar da ciência do homem, do poder do discurso, da verdade instituída por essa mesma 
vontade de verdade que se metamorfoseia ainda oculta, sob a evidência temível dos significantes, 
insere os sujeitos nesses mesmos fragmentos de linguagem. A ‘cautela’ não é mais o que livra do 
‘perigo’ de ser punido, pois fatalmente: a finitude que o homem teme está prenunciada; seu ‘medo’ 
se oculta em seu inconsciente, e; o homem, em seus duplos, fragmentos e positividades, está imerso 
na linguagem que o controla e que o faz tremer ante o seu poder que abrange toda a rede que a 
institui, constitui e delineia: o discurso. O percurso sintático, portanto, justifica-se na possibilidade 
de que ‘medo’ e ‘cautela’ ou ‘medo’ e ‘juízo’ andem juntos assim como os seus contraditórios, pois: 
a linguagem permeia o próprio homem; o inconsciente e a finitude o rondam e o perpassam em 
sua existência fragmentária, como elementos dos duplos do homem, unidos e indissociáveis em sua 
fragmentação. O ‘medo’, doravante entranhado em suas palavras, clandestino em seu inconsciente, 
anunciado em sua finitude, permanece assegurado ao homem pelo poder do discurso, pelo temor 
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ao discurso, presente desde o último câmbio epistemológico que manteve, intacta quiçá, a mesma 
vontade de verdade sob uma nova verdade tecida em uma estampa ainda mais vistosa, uma trama 
rara que nos antecede e que nos cerceia sem cessar: a soberania do significante. Em suma, o ‘ser 
do homem’ e o ‘ser da linguagem’ (um no nível dos fundamentos das positividades, outro no nível 
empírico dessas positividades) anunciam o fim do homem e sua rarefação, a soberania da linguagem 
e o poder do discurso.

Confirmamos em nossa análise, portanto, como nos sugere Foucault (2007) que, se por um lado a 
formação discursiva é histórica, assim como os objetos de discurso (como elementos de uma forma-
ção discursiva junto aos temas, conceitos e tipos de enunciados), a materialidade linguística de um 
enunciado é institucional, como o foram os contos em cada um dos períodos. 

A análise proposta teve por empenho: demonstrar metodologicamente as considerações teóricas 
aqui delineadas acerca da possibilidade de se compreender o mecanismo de construção de objetos 
de discurso com base nas práticas discursivas a partir de versões de um conto que tem alcance e 
disseminação incomuns em nossa sociedade e, com base no levantamento dos aspectos linguísti-
cos relacionados com o tema ‘medo’ e da relação desses aspectos com os elementos do campo de 
saber e dos mecanismos de poder de cada período, compreender melhor o aspecto discursivo do 
mecanismo de referenciação e apontar para subsídios que nos possam indicar melhores meios de 
entendimento acerca do procedimento de controle discursivo da vontade de verdade, na qual se 
fundam as possíveis constituições discursivas da verdade, no saber que nos permeia e no poder que 
nos vigia e pune, por meio da linguagem que nos antecede e domina. 

Envio:	30	mai.	2010

Aceite:	17	ago.	2010
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Learning from illustrations in picturebooks
Aprendendo pelas ilustrações nos livros-ilustrados1

Apriendiendo de las images en los libros-álbun
Lawrence	R.	Sipe2

Tradução	de	Renata	Nakano3

Resumo

Neste artigo, trato dos aspectos de letramento visual relacionados aos livros de histórias ilustrados, uma forma de litera-
tura que pode ser encontrada virtualmente em qualquer sala de aula dos anos iniciais de ensino. Também defendo que 
livros-ilustrados são fontes valiosas para desenvolver a compreensão da estética visual em qualquer ano escolar, incluin-
do Ensino Fundamental e Médio. O artigo possui três divisões principais. Primeiro, defino livro-ilustrado e descrevo os 
aspectos desse formato literário particular, como se estivéssemos “passeando” pelo livro-ilustrado, em uma tentativa 
de partilhar informações úteis sobre suas qualidades específicas. Em seguida, descrevo como informações visuais nos 
livros-ilustrados podem ser interpretadas pelos estudantes, usando exemplos de minha própria pesquisa. Por último, 
contemplo o que educadores podem fazer a fim de utilizarem pedagogicamente todo esse conjunto de informações.

Palavras-chave:	letramento	visual,	livro-ilustrado	e	resposta	da	criança

Abstract

In this article, I address the aspects of visual literacy that can be learned from picture storybooks, a form of literature 
that can be found in virtually every primary classroom. I also argue that picturebooks are valuable resources for deve-
loping visual aesthetic understanding in all grades, including middle school and secondary school. The article has three 
main divisions. First, I define picturebooks, and describe the aspects of this special literary format, “touring” picture-
books, as it were, in an effort to share useful information about their special qualities. Second, I describe how the visual 
information in picturebooks can be interpreted by students, using examples from my own research. Last, I consider what 
educational practitioners can do to make pedagogical use of all this information.

Keywords:	visual	literacy,	picturebook,	and	child	response

Resumen

En este artículo trato los aspectos de alfabetización visual relacionados a los libros de cuentos ilustrados, una forma 
de literatura que puede ser encontrada eventualmente en cualquier aula de los primeiros años de la educación básica. 
También defiendo que los libros-álbun son fuentes valiosas para desenvolver a comprensión de la estética visual en cual-
quier grado escolar, incluyendo la educación básica y media. El artículo posee tres divisiones principales. Primero defino 
libro álbun y describo los aspectos de este particular formato literario, como si estuviérmos “paseando” por el libro, un 
una tentativa de compartir información útil sobres sus cualidades específicas. En seguida, describo como la información 
visual de los libros-álbuns puede ser interpretada por los estudiantes, usando ejemplos de mi propria investigación. Por 
último, abordo qué é que los educadores pueden hace pedagógicamente para utilizar ese cúmulo de información.

Palabras	claves:	alfabetización	visual,	libros-álbun	y	la	respuesta	del	niño
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Learning from illustrations in picturebooks 

What are picturebooks like?

Most educators in the United States are familiar with books like Maurice Sendak’s (1963) Where	the	
Wild	Things	Are, often considered the quintessential picturebook, and The	Polar	Express (VAN ALL-
SBURG, 1985). The first thing you will notice about such books is their brevity: Generally, a picture-
book is only 32 pages long. Occasionally, as in Where	the	Wild	Things	Are, the number is extended to 
40 (or more)—always multiples of 8 because of the way the pages are printed on both sides of large 
sheets of paper and then cut, folded, and bound. Not only does the entire book comprise a limited 
number of pages; as well, there is often a rather small amount of text for each page, so that the illus-
trations, which occur on virtually every page, take up a great deal of space. The overall impression, 
then, is that of a book with a great number of pictures and with correspondingly few words compa-
red to a novel or a “chapter book.” For example, the entire text of Where	the	Wild	Things	Are has 338 
words, whereas, from the beginning of this chapter to the end of the sentence you are reading now, 
you will have already reached approximately the same amount of words. Thus, the relatively high 
proportion of space devoted to visual information (like illustration) and the relatively low proportion 
of space devoted to the words of the story are two of the defining features of picturebooks. Indeed, 
some picturebooks are wordless, or nearly so.

But it is not only the small number of words and large number of pictures that define picturebooks; 
even more crucial is the relationship of the words and pictures. In a picturebook, the pictures (and 
other visual information) are absolutely necessary—as necessary as the words, or even more so—in 
telling the story. The words of Where	the	Wild	Things	Are, alone, would be incomplete and confusing 
without the pictures; with no illustrations, the book would cease to exist. On the other hand, a text 
like The	Secret	Garden	(BURNETT, 1911/1984) stands alone. We can imagine an expensive, profusely 
illustrated edition of this story, with lovely pictures on every page (though it would be a very long 
book indeed). However, none of these visual images would be crucial to our understanding and 
appreciation of the story. This is why picturebooks must be distinguished from illustrated books. It is 
also why the relationship between the words and pictures is so important. 

Our society and our schools are both word-centered; and, although with the advent of television, 
cinema, and the Internet, this dominance seems to be weakening, we still tend to privilege words 
over pictures. With a picturebook, this must not be the case, because the words and pictures work 
together on an equal footing to produce a total effect. In the words of author-illustrator Mini Grey 
(2006), “When people talk about illustrations in books, in often sounds like the words are in charge 
and the pictures are just following orders. But I think that in picture books it’s different. In pictures 
books, words and pictures are a fantastic double act, each doing a different job, maybe even telling 
a different story—but you need both of them to have the whole story (p. 20). Here, Grey uses the 
two-word term “picture book,” whereas I (along with a number of other theorists and practitioners, 
such as Barbara Kiefer, David Lewis, Maria Nikolajeva, Carole Scott, Evelyn Arizpe, and Morag Sty-
les) use the compound word “picturebook” to emphasize the inextricable connection of words and 
pictures in picturebooks. Others have employed musical metaphors, such as the words and pictures 
comprising a “duet” (Cech, 1983-1984), or images evoking textiles; Moss (1990, p. 21) writhes of the 
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“interweaving of text and pictures.” I use the word “synergy” (Sipe, 1998a), arguing that the text and 
pictures produce a whole that is greater together than the sum of the individual parts.

Grey has made the point that words and pictures can have a variety of relationships in picturebooks. 
They can each do a “different job,” or tell different stories. Nodelman (1988) suggests that words and 
pictures never tell exactly the same story, and are frequently in an ironic relationship with one ano-
ther. For example, when Max meets the Wild Things, the text relates that “ they roared their terrible 
roars and gnashed their terrible claws”—pretty scary! However, the pictures don’t match the words: 
the Wild Things are rather amusing, pudgy characters, more like stuffed animals than frightening 
monsters. So the words and pictures, in this case, are in an ironic relationship with one another. 
Nodelman also suggests that words “limit” the pictures while the pictures also “limit” the words. To 
use another example from Wild	Things, at the beginning of the story, Max is pictured wearing a nail 
into the wall to construct a makeshift tent. The accompanying text reads, “The night Max wore his 
wolf suit and made mischief of one kind…” Here, the picture limits the words, by describing just what 
kind of “mischief” Max is perpetrating and what, exactly, his “wolf suit” looks like. Correspondingly, 
the words limit the picture by telling us that all this happened at night and that the human figure is 
a boy named Max (the gender of the figure in the illustration is ambiguous). The words also limit the 
picture by telling us what visual details we should pay attention to out of the great array of possibili-
ties. So the words tell us things that the pictures omit, and the pictures tell us things about which the 
words are silent: in a well-made picturebook, neither the words nor the pictures could tell the story 
alone. Thus, there are a number of complex ways in which the words and pictures in picturebooks 
may interrelate. Nikolajeva and Scott (2001) suggest that there are at least five relationships: (1) 
“symmetry” or virtual equivalence between words and pictures; (2) “complementarity” (words and 
pictures each contribute information to one story); (3) “enhancement,” where words and pictures 
extend each other’s meaning; (4) “counterpoint” —words and pictures tell different stories; and (5) 
“contradiction,” in which the words and pictures flatly contradict each other.

An important implication of these various text-pictures relationships is that, as readers/viewers, we 
must always interpret the words in terms of the pictures and the pictures in terms of the words, in an 
intricate and recursive process some call “transmediation” (SUHOR, 1984; SIPE, 1998a). This continual 
back-and-forth “relaying” (BARTHES, 1978) between text and pictures means that the best and most 
fruitful readings of picturebooks are never straightforwardly linear, but rather involve a lot of rere-
ading, turning to previous pages, reviewing, slowing down, and reinterpreting. Doonan (1993) sug-
gests that there is an inherent tension in picturebooks: the words impel us forward to find out what 
happens, whereas the pictures invite us to savor and linger. All of this has important consequences 
for how educators use these books in classrooms. Children (and teachers) need time to examine and 
carefully interpret the ways in which words and pictures relate to each other in these types of books.

One final important aspect of picturebooks: Navigating them requires that we pay attention to every 
feature, from the front cover and the dust jacket to the back cover. We can’t just skip to the first 
words of the story and begin reading; if we do, it’s like arriving at the opera after the overture is fini-
shed (MOEBIUS, 1986). Instead, we should carefully study both the words and pictures on the front 
and back covers to give us an idea of what the story will be like. We should remove the dust jacket (if 
there is one) to see if perhaps the inside board cover is different from the dust jacket (the books of 
illustrator Jan Brett are famous for creating this surprise). We should speculate on why the illustrator, 
designer, or editor made this choice, communicating to children that every single detail of the book 
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— down to the typefaces, the size and shape of the book, and the placement of the illustrations on 
the pages — is the result of somebody’s decision.

As we open a picturebook, the first thing we see is the endpapers (sometimes called end pages). 
Here there is much visual information to interpret. Are the front endpapers identical to the back 
endpapers, or are they different in subtle or dramatic ways? Why? What do the visual images or the 
choice of color tell us about the book we are examining? Even a plain colored endpaper is the result 
of a decision; why, for example, are the end pages of James Marshall’s (1987) version of Red	Riding	
Hood green, rather than the more predictable red? Could it be that Marshall is having a little joke, 
since we are expecting red and get its complement on the color wheel? Or because the main action 
takes place in a leafy forest? We should encourage such speculations by the children; this helps to 
develop their critical thinking, inference-making ability, and visual interpretation skills.

When we leave the endpapers, we encounter either the half-title page (with only the title of the book 
and perhaps an illustration) or the title page (with the full publishing information). What can these 
pages tell us? What about the dedication page, or the page with the “front matter,” with its copyright, 
ISBN information, and so on? It is only after examining all of these pages (as in listening to the over-
ture of the opera), that we are ready to actually begin reading the words of the story in a number of 
ways. We will have some predictions about what the story will be about; we will also have a sense of 
the general tone or mood of the story — serious or light-hearted, sad or joyful. We will possibly have 
been introduced to setting, the literary genre to which the story belongs, and the main characters, 
and we may know something about their interrelationships. As we read the story, we can confirm or 
disconfirm these predictions and expectations. Similarly, at the end of the story, we have the back 
endpapers to examine, as well as the back cover. In other words, I am arguing that — literally from 
cover to cover — the picturebook is an art object, an aesthetic whole; that is, every one of its parts 
contributes to the total effect, and therefore every part is worthy of study and interpretation.

Interpreting visual information in picturebooks with students

How do all these aspects of the picturebook play out in hands of a skillful teacher with a classroom of 
children? This section describes just a few of the surprisingly sophisticated and insightful instances 
of meaning-making that even young children can display when they are encouraged and taught to 
look at picturebooks with care and thought. Although the examples are based on my research with 
primary-grade children, they point to the great potential of using picturebooks with all ages.

Children’s	“Reading”	of	Visual	Signs

Particular colors can have meaningful associations in our culture. For example, red is often associa-
ted with excitement, anger, or drama, whereas blue is associated with calm, peace, and coolness. 
Molly Bang’s (1999) When	Sophie	Gets	Angry	—	Really,	Really	Angry uses both of these conventional 
associations. At the beginning of the story, Sophie becomes excited and angry when she has a dispu-
te with her sister about a toy. As she calms down, the predominant colors in the illustrations change 
from red-orange to blue and green. First-graders notices this change: They commented that “You 
can tell that she’s calming down, because the colors are nor as hot.”
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Another interpretation of the significance of color occurred during the reading of Christopher Coady’s 
(1991) sinister version of Red	Riding	Hood, which ends abruptly and shockingly with the death of Red 
Riding Hood. In this version of the story, no woodsman comes to save either the little girl or her grand-
mother. Coady’s illustrations are correspondingly dark and foreboding. The title page of this book con-
tains an oval illustration of a bare tree, in front of a full moon. The tree branches and the lower border 
of the illustration are tinged with red. The following is a portion of the discussion about this page:

Sean: At first, there’s some red strokes over the moon [pointing to the illustration of the tree branches 
silhouetted by the moon]
Teacher:	Some red strokes over the moon.
Sean:	And down there, too [pointing to the bottom curve of the illustration]
Teacher:	Yes, red strokes over the moon, and over the picture here, red strokes of paint.
Nicole:	Because it’s Red Riding Hood.
Mickey:	Because when, um, the hunter cuts him open, there’s blood in the story.
Teacher: Do you think that might be something we call foreshadowing, to let you know? Foreshadowing is 
what allows you to predict what might happen. Because when the illustrator and the author give you little 
clues to foreshadow what will happen next, and to let you know what will happen next.
Julie: It is October because the leaves are not on the tree.
Teacher: And look at that moon: a full moon.
Charles:	It’s a warning of blood from the wolf that’s going to eat the grandma.

In this vignette, Sean notices the red strokes over the moon and along the border of the illustra-
tions, and Nicole suggests that red is appropriate for Red Riding Hood. Mickey, already knowing at 
least one version of the story, connects the red to blood. The teacher perceives the opportunity for 
a brief “teachable moment” (EEDS & WELLS, 1989) to explain the concept of foreshadowing; thus 
these first-graders had their first introduction to this literary concept, which they were able to use 
for themselves later on in the school year. Julie remarks that it must be autumn, and the teacher 
adds reference to the moon. Then Charles sums it all up: “It’s a warning of blood…” The discussion 
shows that the children are learning how to “read” the visual metaphors in the illustration. In this 
story, red suggests danger, warning, and blood. The association with blood in Coady’s version of Red	
Riding	Hood	continued throughout the discussion of the book. The childen built this association as 
they commented that there’s “more and more red” in the illustrations as the story progressed. By 
the end of the story, the association was so strong that their response to the last illustration, which 
shows the empty rumpled bed with a red bedspread, was one of horror: “Look at the bed! It’s full of 
blood!” After the story was completed, the children discussed other ways in which the illustration 
are quite dark in tone, and seem to become darker as the story progresses. The teacher pointed 
out the odd perspectives Coady had chosen to use: in some cases, the whole picture seems slanted 
sharply to one side, and in other cases, the scene looms above the reader, who seems to be positio-
ned almost on the floor or the ground. She suggested that these strange points of view reminded 
her of a “fun house, a scary fun house.” One child compared the illustrations to “The Twilight Zone,” 
surely one of the most disturbing and frightening television programs he had seen. Thus, the visual 
information — particularly the liberal use of red paint as well as the odd perspectives in many of the 
illustrations — helped the children to discuss the overall tone and moo of the story.
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Using	the	Peritext

“Peritext” (GENETTE, 1997; HIGONNET, 1990) is a term often used for all the parts of the picturebook 
(discussed above) that do not include the words of the story and the accompanying illustrations — 
the front and back covers, the endpapers, title page, dedication page, and so on. Following are some 
examples of first- and second-graders’ use of some of these picturebook features to make meaning.

During the reading of The	Three	Little	Pigs	(MARSHALL, 1989), the teacher showed and read the front 
cover, which depicts the three pigs on a stage, flanked by brick-red curtains. She then opened the 
book and silently showed the endpapers, which have no decoration other than their brick-red color 
(note that in this classroom, the term “end pages” was used instead of “endpapers”). Brad commen-
ted, “Well, it’s like a curtain, like on the front cover; the curtain’s open, the curtain’s red, and um, 
then the end pages, they’re red, too, and it’s like, like the curtain’s closed, and you’re getting ready 
for the play to start.” Brad did not take these plain endpapers for granted. He used his knowledge of 
what a theater looks like before a play begins, and linked this to the two visual experiences of the 
front cover and the endpapers. Brad’s interpretation was confirmed as a possibility after the reading 
of the book was completed and the teacher showed the class the back cover, which depicts a rear 
view of the pigs, onstage again, taking their bows. Brad’s comment was all the more intriguing to me 
because, just a few months before in a doctoral seminar on picturebooks, I had heard the illustrator 
Will Hillenbrand say that he thought of the endpapers as the stage curtains, which appear before the 
play begins, and close after the lay is finished. A first-grader had echoed this sophisticated concept.

Discussion of endpapers also seems to enable the understanding of structure and form in stories. 
After the reading of The	Napping	House (WOOD, 1984), Kristin pointed out that, unlike most pictu-
rebooks, the front endpapers were different from the back endpapers. In fact, the front endpapers 
of this book (a dark blue-gray) contrast markedly with the back endpapers, which are azure blue. 
The story begins in a quiet dark house, where “everyone is sleeping.” More and more humans and 
animals are described sleeping in the bed until a small flea awakens everyone, and the day begins. 
The following discussion ensued:

Sally	:	That makes sense, because it’s dark when the story starts, so there’s a darker end page, and it’s 
lighter when the story ends. So the end page is light, back there.
Gordon:	Yeah, that makes sense! Darker, then lighter. That’s different, like most books, the end pages’re 
the same on the front and the back.

In this vignette, Sally and Gordon made structural comments about the story based on the informa-
tion provided by the endpapers. The overall movement of the story from everyone sleeping in the 
dark to everyone awakening as the day begins was described by the children.

Some picturebooks use the endpapers to begin the narrative. In Steven Kellogg’s (1991) version of 
Jack	and	the	Beanstalk,	for example, the front endpapers show the giant (having descended from his 
sky-castle in a tornado) stealing gold, the singing harp, and the hen that lays the golden eggs from a 
pirate ship. The title page continues the story, depicting the giant’s return to his castle via tornado; 
the sinking pirate ship; and our first sight of Jack, who is looking at a procession of a king and queen 
horseback. On the dedication page, Jack is shown offering a bunch of flowers to the daughter of the 
king and queen; this is the princess he will marry at the end of the information and preliminary nar-
rative before the verbal text begins. All of these details were noted by the children. Robert noticed 
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that “the story shows how the giant got the gold.” Don said, “First the giant steals the gold from the 
pirates, and then, Jack steals the gold from the giant.”

Also present on the end pages, title page, and dedication page of Kellogg’s Jack	and	the	Beanstalk	
are images of a hot-air balloon with bearded man in a star-studded robe. This man is also depicted 
on the first and second openings. On the first opening (the beginning of the verbal text), the man 
holds a books in which he is painting. The arrangement of golden blocks on this small book is identi-
cal with the arrangement of the large golden text blocks on the opened book we hold in our hands. 
The implication is that this wizard is writing the story — the very story we are reading. On the second 
opening, the wizard is depicted as the one who sells the magical beans to Jack. It was not until the 
teacher had completed reading the story that Don discovered the meaning of this figure and its part 
in this story:

Hey, that guy is writing the book! This [pointing to the golden rectangular block on the left-hand page of 
the book the wizard is holding] is this [pointing to the rectangular block on the left-hand page of the book 
itself]. And this [pointing to the square block on the right-hand page of the book the wizard is holding] is 
this [pointing to the square block on the right-hand page of the book itself]! He’s probably an artist, maybe 
a magician, too!

Don then turned to the end of the book, pointing out that the wizard was also depicted on the back 
end pages: “He’s here again at the end. And the book says “finished.” [The small book the wizard 
is holding has the word “finis”.] He made the book. He’s the magician, the guy who made the who-
le entire book!” Then he made another discovery. Excitedly turning to the second opening, Don 
pointed out the wizard again, commenting, “Hey, he’s also the guy who sold the beans to Jack!” 
Don’s series of discoveries demonstrates the potential of the peritext in refining and extending the 
children’s understanding about the narrative. It also demonstrates the way in which illustrations 
alone can carry the story line, as well as children’s understanding of this concept.

Understanding	Storybook	Characters	From	Illustrations

Children can learn to use illustrations to make important inferences about storybooks characters. 
Character appearance, of course, is immediately apparent in illustrations. What characters wear; 
how tall or short they are; and what their visual features are like are all elements to notice and dis-
cuss. Why, for example, does the pig who builds the house of bricks in James Marshall’s (1989) The	
Three	Little	Pigs	wear a business suit whereas his brothers dress much more shabbily and infor-
mally? As one kindergarten child put it, “He’s the smart one — so he’s wearing better clothes!” 
During a reading of Swamp	Angel	(ISAACS, 1994), first-graders discussed the main character’s size. 
In this tall tale, the heroine is literally larger than life. The art on the cover of the book shows a 
man and a woman at the bottom of the page looking upward; looming above them is a gigantic 
young woman, bending over to fit within the confines of the illustration frame. Her upper back 
and the top of her head are not visible; in other words, her body “breaks the frame” of the illus-
tration. Children commented:

Charles:	She’s too big for the picture!
Julie:	She’s bent over; she’s trying to get out!
Teacher:	This is one way the illustrator shows that this girl is very, very tall.
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Children can also use illustrations to describe characters’ actions or movements. For example, during 
the reading of Jon Scieszka’s (1989) The	True	Story	of	the	Three	Little	Pigs,	the children delightedly 
observed that the ingredients for the cake the wolf makes for his “dear old granny” contains some 
unusual materials:

Mary:	He’s cooking bunny ears!
In a later illustration, they also described the pig with his razor:
Steven:	He’s shaving. But he forgot the shaving cream!
Characters’ feelings, thoughts, dispositions, and personalities are also depicted in illustrations. For exam-
ple, the back cover of Steven Kellogg’s (1997) The	Three	Little	Pigs	shows a reformed and chastened wolf 
standing on a beach, wearing a shirt with the words “Thugs need hugs, too.” His arms are outstretched to-
ward several pigs, who look anxious and concerned. Children commented on this illustration, interpreting 
the wolf’s change of heart from a bad guy to a good guy:
Melanie:	He’s like, “Hey Piggy!” on the back right here. “I’m not bad at all.”
Dominique:	‘Cuz he’s nice.
Rob:	He’s nice now.

A character’s clothing or hairstyle can also help children to interpret his or her personality and can 
also assist in creating an emotional bond between the character and the readers of the story. For 
example, David Delamare’s (1993) version of Cinderella contains an illustration of several dancing 
couples at the ball. In this illustration, Cinderella is at the forefront, and is the only character looking 
directly at the viewer. The other characters sport elaborate, mannered hairstyles, in the formal sty-
le of the eighteenth century. By contrast, Cinderella has a simple, more natural hairstyle. As well, 
Cinderella’s ball gown is understand and elegant in its simplicity, whereas the other women — inclu-
ding her stepsisters — wear gowns with garish colors and bold patterns. This choice of clothing and 
hairstyle suggests both Cinderella’s purity and the vulgar qualities of her stepsisters. Children noti-
ced these differences:

Tony:	Why do they all have funky hair except Cinderella?
Teacher:	Yes, I wonder.
Katie:	Probably the illustrator wants me to like Cinderella — and the other people look stupid.

Thus, the children understood that the illustrator creates a bond between them and Cinderella: Her 
hair and clothing look much more familiar and contemporary. In contrast, the strange hairstyles and 
clothing of the stepsisters result in emotional distance from the children.

The physical grouping of characters in illustrations also provides clues about how they relate to each 
other. For example, in the opening images of The	Tale	of	Peter	Rabbit	(1902/1991), Beatrix Potter 
portrays Mother Rabbit, Flopsy, Mopsy, and Cotton-tail clustered together in a solid mass. Peter, 
however, faces away from the rest of his family, and stands apart from them. Thus he is portrayed 
as literally “turning away” from his mother and sisters, which foreshadows his disobedience in the 
story — he will shortly turn away from the task of gathering blackberries in order to sneak into Mr. 
McGregor’s garden. First-graders noticed this:

Nancy:	Peter’s turning away — he’s already thinking about getting into trouble.
Teacher:	He’s not paying attention to his mother like Flopsy, Mopsy, and Cotton-tail, is he?

Here, the teacher affirms Nancy’s inference, which places Peter outside the obedient circle of his sisters.
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Visual	Analysis	of	Artistic	Media

With a teacher’s encouragement, student can become fascinated with the artistic medium or media 
that are used to create illustrations in picturebooks. We are fortunate to live in an age where prin-
ting and reproduction technologies have advanced to the extent that virtually any piece of art can 
be reproduced in a picturebook; this increases the possibilities for illustrators’ use of different types 
of media, from traditional watercolor and acrylic paint to pastels, batik, collages of mixed media, 
and a multitude of other techniques. Many contemporary picturebooks contain a note about the 
media that were used to create the illustrations. “How do you think this illustration was made?” is 
a question that invites speculation and further learning. One example of a teacher’s use of this rich 
potential occurred in a combination first- and second-grade classroom. Krissy, a particularly artistic 
and sensitive child, became intrigued with the watercolor technique of Jerry Pinkney. She studied 
illustrations by Pinkney in several books, and became quite an expert at describing his flowing style, 
with its dappled light and shadow. The classroom teacher and I decided to further Krissy’s interest 
by comparing Pinkney’s style with the shimmering light-filled images of Impressionist paintings, par-
ticularly by Monet and Seurat. Krissy studied reproductions of work by these painters and shared 
her enthusiasm for this beautiful style with her classmates. Children seems particularly drawn to 
the work of Seurat, with its use of thousands of dots or spots of bright color in order to produce a 
glittering effect of the play of light over surfaces of landscapes. This interest bore fruit later on in 
the school year, during the teacher’s readaloud of The	Sweetest	Fig	 (VAN ALLSBURG, 1993). The 
illustrations in this book can best be described as “grainy” or “granular”; it appears as if they were 
photographed through a delicate screen. Mickey, another student, noticed this, and commented, 
“Hey, that looks like that guy with the dots! What’s his name — Seurat?” What had begun as Krissy’s 
fascination with the dappled watercolor style of Jerry Pinkney had ended in Mickey’s ability to see 
the similarities between Chris Van Allsburg’s art in The	Sweetest	Fig	and the work of Seurat. These 
first- and second-graders were well on their way to visual aesthetic understanding and enjoyment 
because they had learned to look closely at picturebooks.

What educators can do to develop children’s visual intrepretation skills

This chapter has touched on only a few of the potentials for visual interpretation in picturebooks, 
but perhaps it has given you a sense of what is possible, as well as a sense of the payoffs for students 
in terms of higher-level critical thinking, inference-making, and literary understanding. I think that, 
in general, the most important thing educators can do to develop children’s visual literacy is to adopt 
an inquiring stance themselves in relation to picturebooks. The best preparation for reading a pictu-
rebook with students is for you to know it well — to have thought carefully about the illustrations’ 
content and form, about how the words and pictures relate to one another, and about the ways in 
which the picturebook, from cover to cover, represents a unified artistic whole. Furthermore, I would 
trust	the	book	itself	to be its own best introduction; in other words, I don’t advocate that you pre-
pare many “purpose-setting” questions beforehand, or conduct so-called “picture walks” through 
the book in order to “get children ready.” Whatever else they do, an abundance of purpose-setting 
questions establishes one thing: that you as the teacher are in charge, and that you have a definite 
“agenda”. In a way, this immediately cuts children off from the speculative, hypothesizing stance we 
want to encourage in order to promote their visual abilities. As well, picture walks contradict the 
basic premise that a double-page spread of illustrations is meant to be viewed at	the	same	time	as 
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the words on that spread are read, as well as the idea that the words and pictures work with each 
other to create a coherent experience. Thus, picture walks contradict the foundational principles 
of picturebooks, and can spoil the anticipation and surprise that is part of the pleasure of reading 
picturebooks. By trusting the book itself to be its own best introduction, then, I mean that thorough 
discussion of the visual and verbal information on the front and back covers, end pages, title page, 
and dedication pages is the best preparation for understanding and interpreting the book.

Though there is no one best way to read picturebooks with students, I do advocate an interactive 
approach to reading aloud (BARRENTINE, 1996) because I have found that it elicits imaginative, rich, 
and critically sophisticated interpretations from students. This means pausing after the reading of 
each page for children’s comments and questions, rather than immediately asking your own ques-
tions. It means following the children’s lead in many cases: valuing what they say, connecting one 
child’s comment with another’s, and probing children’s responses to encourage them to think more 
deeply and critically. Interactive readalouds are not free-for-alls; teachers control the discussion, but 
not to the degree that the experience becomes what Eeds and Wells (1989) call a “gentle inquisi-
tion” about the story; rather our goal is to have “grand conversations” with children—what Barnes 
(1992) calls “exploratory talk” rather than “final draft” talk. Teachers should rarely ask questions to 
which they already know the answer—these are really pseudo-questions, more suited to testing 
than to teaching. Open-ended questions that encourage interference and multiple possible answers 
are the key. Interactive readalouds also presuppose that there is no set agenda other than the desire 
to explore a picturebook seriously with children. This does not mean that, for example, a thematic 
study of “friendship” shouldn’t include a reading of Amos	&	Boris (STEIG, 1971). However, to read 
Amos	&	Boris	solely as a didactic way of talking about friendship is to ignore this book as a piece of 
literary and visual art (ALLEN ET AL., 1995).

Teachers should consider what roles they themselves play in reading picturebooks with children. In 
my own research with teachers who seemed to be quite successful in developing children’s visual 
aesthetic abilities (SIPE, 2000; SIPE & BAUER, 2001), I found at least five roles. As managers	and	
encourages,	teachers praise children for their insights and create an atmosphere of responsiveness 
and comfort that supports the children in taking risks; as well, they model the ways in which dis-
cussion can proceed in an orderly way that encourages everyone to respond and listen to one ano-
ther. As clarifiers	and	probers, teachers push children to articulate theirs responses more fully and 
to explain their thoughts to their classmates, in order to clarify their thinking and to reach higher 
levels of interpretation and understanding. As fellow	wonderers	and	speculators,	teachers place the-
mselves in the position of fellow students, yielding some of their power and control. For example, 
teachers who say, “I’m not sure, either; what do you think?” empower students to think for them-
selves rather than relying on the teacher for answers to puzzling aspects of the story. Tolerance of 
ambiguity and multiple interpretations will result in higher levels of thinking. Asking questions that 
begin “Why do you suppose…?” is a good way to gently join the conversation without dominating 
it. For example, “Why do you suppose that James Marshall chose to have green endpapers for Red	
Riding	Hood?” Notice that this is a real question, a question to which the teacher doesn’t know the 
answer, and that it can have many plausible answers. Finally, teachers act as	extenders	and	refiners	
by introducing new terms and concepts as they perceive what Eeds and Wells (1989) cal “teacha-
ble moments” in the conversation. These teachable moments can be quite brief, yet they are very 
powerful. You will remember the teacher’s insertion of a teachable moment about the concept of 
foreshadowing in the discussion of the Coady version of Red	Riding	Hood, mentioned above; this 
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took about fifteen seconds, but was introduced in a powerful context, and that made it memorable 
for the children. My advice is to tape record one of your readalouds of a picturebook, and then listen 
to the tape noting how many of these roles you play, and roughly calculate the proportion of your 
talk that is devoted to each. In this way, you can determine what additional roles you might add to 
your repertoire and how you might diversity your scaffolding of the children’s talk. Clearly, discussing 
picturebooks with students is an art that improves with practice.

Teachers should pay attention to the “page breaks” in picturebooks. Picturebooks are carefully desig-
ned as a series of double-page spreads. Between one double-page spread and the next, there is a 
pause, and a gap, as we turn the page. This is contrast to a film, where there is continuous action. 
It also contrasts with a novel, where the page breaks are arbitrary, whereas in a picturebook, each 
page break has been carefully planned. Therefore, what happens between one spread and the next 
is a rich site for interpretation. Consider, for example, the second spread of Where	the	Wild	Things	
Are, where Max is shown with an evil glint in his eye, chasing the family dog with a fork. The next 
spread shows him in his bedroom with a defiant frown on his face. What happens between	these 
two spreads? The text tell us only partially: “his mother called him ‘WILD THING!’ and Max said ‘I’LL 
FAT YOU UP!’ so he was sent to bed without eating anything.” Children could speculate that Mother 
has seen Max chasing the dog, and has discovered the hole in the wall made by the nail. She might 
have said, “All right, buddy, that’s enough—what in the world are you doing? That poor dog didn’t 
do anything to you, and you’re scaring it to death! ‘I’LL EAT YOU UP’, huh? Well, buster, I have news 
for you—I’m marching you straight to your room, and you won’t eat me	up—in fact, you won’t be 
eating anything for a while!” The point here is to let children fill in the gaps represented by the page 
breaks with imagined dialogue and action.

One of the best ways of increasing children’s visual interpretive skills is to read a series of versions 
or variants of the same story, each with different illustrations. For example, I read five variants of the 
Rapunzel story to a combined first- and second-grade class (SIPE, 2001a). I chose Rapunzel because 
few children knew the story; therefore, most of them were starting from a very small prior knowled-
ge base. Thus I could trace how they developed an ever-increasingly sophisticated understanding of 
this story as they heard each successive variant. From the second variant onward, they made many 
interesting and contrasting the illustrations’ details, styles, and moods. They also spoke about what 
each illustrator chose to highlight, and what each chose to omit.

Another variant of this “text set” technique (HARSTE, SHORT, & BURKE, 1988) is to read a number 
of picturebooks illustrated by the same artist, preferably one who has a distinct and consistent sty-
le. Tomie dePaola, for example, illustrates almost all his books with a very predictable style. After 
viewing a number of these books, children will be able to immediately identify dePaola as the illus-
trator of a book that is new to them. At this point, teachers can begin to talk with children about how 
they were able to recognize this artist’s work. What commonalities are there? There is an outline 
style in all of dePaola’s work; figures are outlined in dark brown or black and filled in with flat areas 
of color with little shading. The colors are rarely brilliant or saturated; rather there are lots of pas-
tels. Clouds are rendered in a certain way — puffy and white. The illustrations often contain birds or 
religious symbols such as icons or crosses. Characters’ facial expressions are depicted simply with 
just a few lines. Most of the illustrations are done with acrylic or watercolor washes. After you have 
discussed dePaola’s style with the students, then choose another artist with an entirely different 
style, and contrast them. For example, Jerry Pinkney’s work is an excellent foil. As I described abo-
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ve, his accomplished watercolors seem to flow loosely (there is no outlining) and have a dappled, 
rippling effect. The human figures, animals, and elements of landscapes appear much more realistic 
than dePaola’s depictions. In contrast to dePaola, Pinkney is much more interested in the play of 
light and shadow, and his illustrations are frequently more “moody.” Pinkney’s pencil drawing (or 
“underdrawing”) is often visible through the watercolor washes. Pinkney’s style is also consistent 
across many of his books, and thus his characteristic techniques can be explored extensively. The 
concept of an artist’s style is very complex, and needs to be built up gradually, with observations 
about common features across many illustrations; it’s an example of building up knowledge across	
cases,	in an inductive way. The pedagogical implication is that the more cases children have had to 
consider, the more refined and astute their understanding of style will be.

After you have done a bit of visual interpretive work with students, you might consider a group 
project in which students design a picturebook, complete with verbal text and matching pictures, 
a front and back cover, end pages, and so on. There is no better way to make students aware of all 
the artistic choices that have to be made when planning and executing a picturebook than to try it 
for themselves. A project I did with second-graders (after we experimented with many artistic media 
and techniques) demonstrates that this type of project can be successful even with quite young 
children (SIPE, 1995).

I want to emphasize that, although some picturebooks are more suited to younger children in terms 
of theme and subject matter, any	picturebook can be studied by any age of student for the ways in 
which the illustrations and words relate to each other, the artistic media used in the artwork, and the 
meaning and interpretative possibilities of the illustrations. My graduate students and I have done 
exciting work with high school students in studying the perfection and sophistication of visual form 
and content in Where	the	Wild	Things	Are,	a book clearly intended for a younger age. When approa-
ched as a serious and sophisticated visual aesthetic object, Wild	Things was a wonderfully engaging 
piece of work for these older students.

My final piece of advice is to not be concerned about your possible lack of visual aesthetic training. 
As you enjoy picturebooks with students, you will become more sensitive to aspects of design, sty-
le, and content, and you will certainly learn from your students, because they will notice details 
and think of interpretations that never would have occurred to you. As well, there are a number of 
excellent resources that can aid you. Barbara Kiefer’s (1995) The	Potential	of	Picturebooks	is proba-
bly the most approachable and comprehensive text to extend your visual knowledge and apprecia-
tion. Molly Bang’s (2000) Picture	This	is a book written especially for educational practitioners who 
have little formal training in visual design; it is a delight to read, and describes basic principles of 
design you can immediately put into practice the next time you read a picturebook with students. 
Aliki’s (1988) How	a	Book	Is	Made,	a picturebook about the process of illustrating and publishing, 
is a resource you can read to your students, as you learn with them about the entire process, from 
having an idea to seeing the book in a store or library. Finally, my own work, particularly my arti-
cles “Learning the Language of Picturebooks” (SIPE, 1998b) and “Picturebooks as Aesthetic Objects” 
(SIPE, 2001b), will introduce you to more terms and concepts about picturebooks than I was able to 
highlight in this chapter. Plunge in, and you’ll be surprised at how much you and the students learn 
about the visual riches of picturebooks.
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Aprendendo pelas ilustrações nos livros-ilustrados

O que são livros-ilustrados?

A maioria dos educadores nos Estados Unidos estão familiarizados com livros como Onde	vivem	os	
monstros, de Maurice Sendak (1963), frequentemente considerado o grande exemplo de livro-ilus-
trado, e O	expresso	polar, de Chris Van Allsburg (1985). A primeira característica que você perceberá 
nos livros-ilustrados é a concisão. Em geral, eles possuem apenas 32 páginas. Às vezes, como em 
Onde	vivem	os	monstros, o número se estende a 40 (ou mais) — sempre um múltiplo de 8, por causa 
do modo como as páginas são impressas, em ambas as faces, em grandes folhas de papel, e então 
cortadas, dobradas e encadernadas. Mas esse livro não compreende apenas um número limitado 
de páginas; do mesmo modo, há também uma pequena quantidade de texto em cada página, para 
que então as ilustrações, que sucedem-se virtualmente em toda página, ocupem grande espaço. A 
ideia geral, então, é de um livro com grande número de imagens e poucas palavras correspondentes, 
se comparado a um romance ou a um “chapter	book”1. Por exemplo, todo o texto de Onde	vivem	os	
monstros tem 338 palavras, uma quantidade de palavras menor do que a que você leu do começo 
deste artigo até o fim desta sentença. Assim, a relativamente alta proporção de espaço destinada 
à informação visual (como ilustrações) e a relativamente reduzida proporção de espaço destinada 
a palavras da história são duas características definidoras do livro-ilustrado. De fato, alguns livros- 
-ilustrados sequer possuem palavras, ou então possuem pouquíssimas.2

Mas não é apenas o pequeno número de palavras e o grande de imagens que definem os livros- 
-ilustrados; ainda mais crucial é a relação entre as palavras e as imagens. Em um livro-ilustrado, as 
imagens (e outras informações visuais) são absolutamente necessárias — tão necessárias quanto 
as palavras, ou ainda mais — na narração da história. As palavras de Onde	vivem	os	monstros, sozi-
nhas, seriam incompletas e confusas sem as imagens; sem ilustrações, o livro deixaria de existir. Por 
outro lado, um texto como O	jardim	secreto (BURNETT, 1911/2010) sustenta-se sozinho. Podemos 
imaginar uma edição ilustrada luxuosa dessa história, com lindas ilustrações em cada página (o que 
o tornaria um livro bastante extenso). No entanto, nenhuma dessas imagens visuais seria crucial 
para nossa compreensão e apreciação da história. É por isso que livros-ilustrados devem ser distin-
guidos de livros ilustrados. É também esse o motivo pelo qual a relação entre palavra e imagem é 
tão importante.

Nossa sociedade e nossas escolas são ambas centradas na palavra; e, apesar do advento da televisão, 
cinema e internet — e de essa dominância estar aparentemente enfraquecendo —, ainda tendemos a 
privilegiar palavras em detrimento das imagens. Em um livro-ilustrado, isso não deve acontecer, por-
que palavras e imagens trabalham juntas e a um pé de igualdade para produzir a totalidade do efeito. 
Nas palavras do autor-ilustrador Mini Grey, “quando as pessoas falam sobre ilustrações nos livros, 
sempre soa como se as palavras estivessem no comando e as imagens apenas seguissem ordens. Mas 
acho que em picture books [livros-ilustrados] é diferente. Neles, palavras e imagens desempenham 

1. N.T. Um chapter	book narra uma história através de palavras em vez de imagens, apesar de ter muitas ilustrações. O nome refere-se 
ao fato de que suas histórias estão geralmente divididas em pequenos capítulos. 

2. N.T. Na nomenclatura utilizada em língua inglesa, o picturebook, traduzido aqui como livro-ilustrado, possui uma espécie de subca-
tegoria, chamada wordless picturebook, que se refere ao livro sem palavras, chamado no Brasil de livro-imagem ou livro de imagem, 
termos disseminados pela categoria de nome correspondente do Prêmio Altamente Recomendável, promovido pela Fundação Nacio-
nal do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ).
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uma fantástica atuação em dupla, cada uma fazendo um trabalho diferente, talvez até mesmo narran-
do uma história diferente — mas você precisa de ambas para ter a história completa” (2006:20). Aqui, 
Grey emprega o termo em duas palavras “picture book”, enquanto eu (e outros teóricos e profissionais 
como Barbara Kiefer, David Lewis, Maria Nikolajeva, Carole Scott, Evelyn Arizpe e Morag Styles) uso a 
palavra “picturebook” para enfatizar a inextricável conexão de palavras e imagens bem como as quali-
dades únicas dessa forma: um livro-ilustrado não é simplesmente um livro que por acaso tem imagens. 
Grey também usa uma metáfora teatral — um ato duplo — na descrição da relação entre palavras e 
imagens nos livros-ilustrados. Outros empregaram metáforas musicais, como palavras e imagens com-
preendendo um “dueto” (CECH, 1983-4), ou imagens evocando tecidos; Moss (1990:21) usa “entrete-
cendo [interweaving] texto e imagens”. Eu uso a palavra “sinergia” (SIPE, 1998a), com o argumento de 
que texto e imagens produzem um todo que é maior do que a soma individual das partes.

Grey acertou ao dizer que palavras e imagens podem ter uma variedade de relações no livro-ilustrado. 
Cada uma pode fazer um “trabalho diferente”, ou contar histórias diferentes. Nodelman (1988) sugere 
que palavras e imagens nunca contam exatamente a mesma história, e que, com frequência, estão em 
uma relação irônica uma com a outra. Por exemplo, quando Max encontra os monstros, o texto relata 
que “eles rugiram seus terríveis rugidos e arreganharam seus terríveis dentes e reviraram seus terríveis 
olhos e mostraram suas terríveis garras” — muito assustador! Porém, as imagens não se equiparam 
às palavras: os monstros são até mesmo divertidos, personagens baixos e largos, mais parecidos com 
animais empalhados que com monstros assustadores. Então as palavras e imagens, nesse caso, estão 
em uma relação irônica uma com a outra. Nodelman também sugere que as palavras “limitam” as 
imagens enquanto as imagens também “limitam” as palavras. Para usar outro exemplo de Onde	vivem	
os	monstros, no começo da história, Max é ilustrado vestindo uma roupa branca com um rabo peludo, 
botões, bigode de lobo e orelhas, enquanto martela um prego na parede para construir uma tenda 
de lençol. O texto que acompanha a imagem diz “Na noite em que Max vestiu sua fantasia de lobo e 
saiu fazendo bagunça”. Aqui, a imagem limita as palavras ao descrever somente que tipo de “bagun-
ça” Max está fazendo e como, exatamente, sua “roupa de lobo” aparenta. De modo correspondente, 
as palavras limitam a imagem ao nos dizer que tudo isso aconteceu à noite e que a figura humana é 
um menino chamado Max (o sexo da figura na ilustração é ambíguo). As palavras também limitam a 
imagem ao nos dizer quais detalhes visuais deveríamos prestar atenção diante a grande gama de pos-
sibilidades. Então as palavras nos dizem coisas que as imagens omitem, e as imagens nos dizem coisas 
que as palavras não: em um livro-ilustrado bem-feito, nem as palavras ou as imagens poderiam contar 
a história sozinhas. De fato, há um número de modos complexos com os quais palavras e imagens 
podem se interligar nos livros-ilustrados. Nikolajeva e Scott (2001) sugerem que há ao menos cinco: (1) 
“simetria”, ou equivalência virtual entre palavras e imagens; (2) “complementaridade” (palavras e ima-
gens contribuem com informações para uma história); (3) “realce”, onde palavras e imagens estendem 
o sentido uma da outra; (4) “contraponto”, em que palavras e imagens contam diferentes histórias; e 
(5) “contradição”, em que palavras e imagens contradizem plenamente uma a outra.

Uma implicação importante nessas várias relações do tipo palavra-imagem é que, como espectadores, 
devemos sempre interpretar as palavras em termos de imagens e as imagens em termos de palavras, 
em um processo complexo e recorrente que alguns chamam de “transmediação” (SUHOR, 1984; SIPE, 
1998a). Esse contínuo revezamento de vai e vem (BARTHES, 1978) entre texto e imagem significa que 
as melhores e mais férteis leituras de livros-ilustrados não são continuamente lineares, mas envolvem 
muitas releituras, retornando a páginas anteriores, revisando, diminuindo a velocidade e reinterpre-
tando. Doonan (1993) sugere que há uma tensão inerente aos livros-ilustrados: as palavras nos impe-Doonan (1993) sugere que há uma tensão inerente aos livros-ilustrados: as palavras nos impe-
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lem a ir adiante para descobrir o que acontecerá; enquanto as imagens nos convidam a saborear e a 
nos demorar. Tudo isso causa importantes consequências em como educadores usam esses livros em 
salas de aula. Crianças (e professores) precisam de tempo para examinar e interpretar com cuidado os 
modos como palavras e imagens se relacionam entre si nesses tipos de livros.

Um importante aspecto final para os livros-ilustrados: navegar por eles requer prestar atenção em 
cada traço, da capa e sobrecapa à contracapa. Não podemos simplesmente pular para as primeiras 
palavras da história e começar a leitura. Seria como chegar à opera depois de terminada a abertura 
(MOEBIUS, 1986). Em vez disso, deveríamos estudar cuidadosamente ambas as palavras e imagens na 
capa e contracapa para nos dar uma ideia do que será a história. Deveríamos remover a sobrecapa (se 
houver uma) para ver se a capa é diferente da sobrecapa (os livros do ilustrador Jan Brett são famosos 
por criar essa surpresa). Deveríamos especular por que o ilustrador, designer ou editor fez essa esco-
lha, comunicando à criança que todo pequeno detalhe do livro — da tipologia, tamanho e formato do 
livro, e localização das ilustrações nas páginas — é resultado da decisão de alguém.

Quando abrimos um livro-ilustrado, a primeira coisa que vemos são as guardas. Aqui há muita informa-
ção visual para interpretar. A guarda da capa é idêntica à da contracapa, ou são diferentes de modos 
sutis ou extremos? Por quê? O que as imagens visuais ou a escolha da cor nos diz sobre o livro que 
estamos examinando? Mesmo uma simples guarda colorida é resultado de uma decisão; por que, 
por exemplo, as guardas da versão de Red	Riding	Hood [Chapeuzinho Vermelho] de James Marshall 
(1987) são verdes, em vez do previsível vermelho? Poderia ser uma brincadeirinha de Marshall, por 
esperarmos vermelho e ele usar sua cor complementar? Ou porque as principais ações ocorrem em 
uma floresta esverdeada? Deveríamos encorajar especulações desse tipo pelas crianças; elas ajudam a 
desenvolver o pensamento crítico, a habilidade de fazer inferências e de realizar interpretações visuais.

Quando deixamos as guardas, encontramos o falso rosto (com apenas o título do livro e talvez uma 
ilustração) ou a folha de rosto (com as informações de publicação completas). O que essas páginas nos 
dizem? E a dedicatória, ou a página de créditos, com seus dados de direitos autorais, ISBN e afins? É 
apenas depois de examinar todas essas páginas (como depois de ouvir a abertura da ópera) que esta-
mos prontos para realmente começar a ler as palavras da história. E, como na ópera, essa experiência 
nos terá preparado para a história de diversos modos. Teremos algumas predições sobre o que será a 
história; teremos também uma ideia do tom geral ou humor da história — sério ou açucarado, triste ou 
alegre. Possivelmente, teremos sido introduzidos à ambientação, ao gênero literário ao qual a história 
pertence e aos personagens principais, e talvez saberemos algo sobre o relacionamento entre eles. 
Conforme lemos a história, podemos confirmar ou não essas predições e expectativas. Similarmente, 
ao final da história, temos as pós-textuais para examinar, assim como a contracapa. Em outras palavras, 
estou argumentando que — literalmente de capa a capa — o livro- -ilustrado é um objeto de arte, um 
todo estético; ou seja, cada uma de suas partes contribui para um efeito total, e, dessa forma, cada 
parte é digna de estudo e interpretação.

Interpretando informação visual nos livros-ilustrados com estudantes

Como todos esses aspectos do livro-ilustrado funcionam nas mãos de habilidosos professores em uma 
sala de aula cheia de crianças? Esta seção descreve apenas alguns dos casos surpreendentemente 
sofisticados e criteriosos de produção de sentido que mesmo as crianças mais novas podem expor, 
quando encorajadas e ensinadas a olhar para livros-ilustrados de modo cuidadoso e reflexivo. Apesar 
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de os exemplos serem baseados em minha pesquisa com crianças do Ensino Fundamental, eles apon-
tam para o grande potencial do uso de livros-ilustrados para todas as idades.

A	“leitura”	de	signos	visuais	por	crianças

Cores específicas podem ter associações repletas de significados em nossa cultura. Por exemplo, ver-
melho é comumente associado à excitação, raiva ou drama, enquanto azul é associado à calma, paz e 
tranquilidade. O livro When	Sophie	gets	angry	—	really,	really	angry [Quando Sofia fica furiosa — mui-
to, muito furiosa] (1999), de Molly Bang, utiliza essas duas associações convencionais. No começo da 
história, Sophie fica excitada e com raiva quando tem de disputar um brinquedo com sua irmã. Con-
forme ela se acalma, as cores que predominam nas ilustrações mudam do vermelho alaranjado para o 
azul e o verde. Alunos do primeiro ano perceberam essa mudança: eles comentaram que “Você pode 
dizer que ela está se acalmando, porque as cores não são tão quentes”. 

Outra interpretação sobre o significado das cores ocorreu durante a leitura da sinistra versão de Red	
Riding	Hood (1991), de Christopher Coady, que termina de modo abrupto e chocante com a morte de 
Chapeuzinho Vermelho. Nessa versão da história, nenhum lenhador vem salvar nem a menininha nem 
a sua avó. As ilustrações de Coady são, de modo correspondente, escuras e prognósticas. A folha de 
rosto do livro contém uma ilustração oval de uma árvore desfolhada, na frente de uma lua cheia. Os 
três galhos e a borda de baixo da ilustração estão tingidos de vermelho. A seguir, temos um pedaço da 
discussão sobre essa página:

Sean: Primeiro, há alguns galhos vermelhos na frente da lua (apontando para a ilustração da silhueta dos três 
galhos criada pela lua).
Professora: Alguns galhos vermelhos na frente da lua.
Sean: E lá embaixo também [apontando para a base curva da ilustração].
Professora: Sim, galhos vermelhos em cima da lua e da imagem aqui, galhos vermelhos de tinta.
Nicole: Porque é a Chapeuzinho Vermelho.
Mickey: Porque quando, hum, o caçador o cortar para abrir, há sangue na história.
Professora: Vocês acham que poderia ser o que chamamos de presságio, algo para se prenunciar? Presságio 
é o que nos permite predizer o que poderia acontecer. É quando o ilustrador e o autor nos dão pequenas 
dicas para prenunciar o que acontecerá a seguir, para deixar você sabendo do que acontecerá a seguir.
Julie: É outubro porque não há folhas na árvore.
Professora: E olhe para a lua: uma lua cheia.
Charles: É um aviso de sangue que vem do lobo de que ele irá comer a avó.

Nessa vinheta, Sean percebe os galhos vermelhos na frente da lua e pela borda das ilustrações, e Nico-
le sugere que vermelho é apropriado para Chapeuzinho Vermelho. Mickey, já sabendo de ao menos 
uma versão da história, relaciona vermelho com sangue. A professora percebe a oportunidade para 
um breve “momento de aprendizado” (EEDS; WELLS, 1989) e explica o conceito de presságio. Como 
consequência, esses alunos do primeiro ano tiveram a primeira introdução a esse conceito literário, 
que eles puderam usar para si mesmos depois no ano escolar. Julie comenta que deve ser outono e 
a professora adiciona a referência à lua. Então Charles soma tudo: “É um aviso de sangue [...]”. A dis-
cussão mostra que as crianças estão aprendendo como “ler” as metáforas visuais na ilustração. Nessa 
história, vermelho sugere perigo, aviso e sangue. A associação com sangue na versão de Coady de 
Chapeuzinho Vermelho continuou ao longo da discussão do livro. As crianças consolidavam essa asso-
ciação conforme elas comentavam que havia “mais e mais sangue” nas ilustrações, de acordo com o 
progresso da história. No final, a associação estava tão forte que a resposta delas à última ilustração, 
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que mostra a cama vazia com um lençol vermelho amarrotado, era de horror: “Olhem para a cama! 
Está cheia de sangue!” Depois que a história havia acabado, as crianças discutiram outros modos com 
os quais o ilustrador tinha criado o efeito “assustador”. Elas indicaram que as ilustrações têm um tom 
um tanto escuro, e parecem escurecer ainda mais conforme a história avança. A professora apontou 
para as perspectivas estranhas que Coady havia utilizado: em alguns casos, toda a imagem parecia 
inclinar-se nitidamente para um lado, e em outros a cena aparecia gradualmente acima do leitor, que 
parecia estar posicionado quase no assoalho ou na terra. Ela sugeriu que esses estranhos pontos de 
vista a lembravam de uma “casa divertida, uma casa assustadora e divertida”. Uma criança comparou 
as ilustrações ao “Além da imaginação”, certamente um dos programas de televisão mais perturba-
dores e assustadores que ela já tinha visto. Realmente, a informação visual — em particular o uso 
abundante de tinta vermelha assim como as estranhas perspectivas em muitas ilustrações — ajudou 
as crianças a discutir sobre o tom e humor geral da história.

Usando	o	peritexto	

“Peritexto” (GENETTE, 1997; HIGONNET, 1990) é um termo usado com frequência para todas as par-Peritexto” (GENETTE, 1997; HIGONNET, 1990) é um termo usado com frequência para todas as par-” (GENETTE, 1997; HIGONNET, 1990) é um termo usado com frequência para todas as par-frequência para todas as par-
tes do livro-ilustrado (discutido anteriormente) que não as palavras da história e as ilustrações que as 
acompanham — como a capa e a contracapa, as guardas, a folha de rosto, a dedicatória e assim por 
diante. A seguir, há alguns exemplos de alunos do primeiro e segundo ano que produziram sentido a 
partir dessas características dos livros-ilustrados.

Durante a leitura de The	three	little	pigs	[Os três porquinhos] (MARSHALL, 1989), a professora mos-
trou e leu a capa, em que apareciam os três porcos em um palco, ladeado por cortinas de um ver-
melho iminente. Ela então abriu o livro e silenciosamente mostrou as guardas, que não têm nada 
além do vermelho iminente. Brad comentou, “Bem, é como uma cortina, como na capa; a cortina 
está aberta, a cortina é vermelha e, hum, então as guardas, elas são vermelhas também, e é como, 
como se a cortina estivesse fechada, e você vai se preparando para a peça começar”. Brad não con-
siderou essas guardas gratuitas. Ele usou seu conhecimento de como um teatro se parece antes de 
uma peça começar, e relacionou com as duas experiências visuais da capa e das guardas. A inter-
pretação de Brad foi confirmada como uma possibilidade depois que a leitura do livro terminou e 
a professora mostrou à classe a contracapa, em que estão representadas as costas dos porcos, no 
palco novamente, agradecendo a plateia. O comentário de Brad foi o mais intrigante para mim por-
que, apenas alguns meses antes, em um seminário sobre livros-ilustrados, tinha ouvido o ilustrador 
Will Hillenbrand dizer que ele pensou nas guardas como cortinas de palco, que aparecem antes de 
a peça começar e fecham depois que a peça é finalizada. Um aluno do primeiro ano repetiu esse 
sofisticado conceito.

A discussão sobre guardas também parecem tornar possíveis a compreensão da estrutura e a for-
ma das histórias. Depois da leitura de The	napping	house [A casa do cochilo] (WOOD, 1984), Kristin 
apontou que, diferente da maioria dos livros-ilustrados, a guarda da capa era diferente da guarda 
da contracapa. Na verdade, a guarda da capa desse livro (de um escuro azul-acinzentado) contrasta 
bastante com a guarda da contracapa, que é azul celeste. A história começa em uma casa silenciosa 
e sombria, onde “todo mundo está dormindo”. Mais e mais pessoas e animais são descritos dormin-
do na cama até uma pulguinha acordar todo mundo e o dia começar. A seguinte discussão se inicia:
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Sally: Isso faz sentido, porque está escuro quando a história começa, então há uma guarda escura, e está 
claro quando a história termina. Então a guarda é clara, bem ali.
Gordon: É, faz sentido! Escuro, depois claro. É diferente, na maioria dos livros, as guardas são as mesmas na 
frente e atrás.

Nessa vinheta, Sally e Gordon fizeram comentários estruturais sobre a história baseados na informação 
dada pelas guardas. O movimento panorâmico da história de todos dormindo no escuro a todos acor-
dando como se o dia começasse foi descrito por uma criança.

Alguns livros-ilustrados usam as guardas para começar a narrativa. Na versão de Steven Kellogg de Jack	
and	the	Beanstalk [João e o pé de feijão] (1991), por exemplo, a guarda da frente mostra um gigante 
(tendo descido de seu castelo no céu em um tornado) roubando ouro, a harpa cantora, e a galinha dos 
ovos de ouro de um navio-pirata. A folha de rosto continua a história, representando a volta do gigan-
te a seu castelo via tornado; o naufrágio do navio-pirata; e pela primeira vez o Jack (João, na versão 
brasileira do conto), que está olhando para um desfile de um rei e uma rainha montados a cavalo. Na 
dedicatória, Jack é mostrado oferecendo um ramalhete de flores para a filha do rei e da rainha; esta é 
a princesa que ele se casará no final da história. Desse modo, o peritexto do livro oferece muita infor-
mação que explica fatos posteriores e traz uma narrativa preliminar antes de o texto verbal começar. 
Todos esses detalhes foram notados pelas crianças. Robert percebeu que “a história mostra como o 
gigante conseguiu o dinheiro”. Don disse: “Primeiro, o gigante rouba o ouro dos piratas, e então Jack 
rouba o ouro do gigante”. 

Então, Don abriu o fim do livro, indicando que o mago também estava representado na guarda da 
contracapa: “Ele está aqui de novo no fim. E o livro diz ‘fim’ [o pequeno livro que o mago segura tem 
a palavra ‘finis’]. Ele fez o livro. Ele é o mágico, o cara que fez o livro inteirinho!” E Don fez outra des-’]. Ele fez o livro. Ele é o mágico, o cara que fez o livro inteirinho!” E Don fez outra des-
coberta. Virando para a segunda página dupla com entusiasmo, Don apontou o mago novamente, 
comentando, “Ei, ele é também o cara que vendeu os feijões a Jack!”. A série de descobertas de Don 
demonstra o potencial do peritexto em refinar e estender a compreensão das crianças sobre a narra-
tiva. Também demonstra o modo como ilustradores sozinhos podem conduzir a narrativa, assim como 
a compreensão das crianças desse conceito.

Entendendo	personagens	de	livro	de	história	a	partir	das	ilustrações

Crianças podem aprender a usar ilustrações para fazer importantes inferências sobre os persona-
gens de contos de fadas. A aparência deles, obviamente, é mostrada nas ilustrações. O que perso-
nagens vestem; quão altos ou baixos eles são; como são suas características visuais são questões 
para se perceber e discutir. Por que, por exemplo, o porco que constrói a casa de tijolos em The	
three	little	pigs (1989), de James Marshal, veste um terno de executivo, enquanto seus irmãos se 
vestem de modo muito mais miserável e informal? Como uma criança do maternal colocou, “ele é o 
mais esperto — então ele está usando roupas melhores!”. Durante a leitura de Swamp	angel [Anjo 
submerso] (ISAACS, 1994), alunos do primeiro ano discutiram o tamanho do personagem princi-
pal. Nesse conto exagerado, a heroína é literalmente grandiosa. A arte na capa do livro mostra um 
homem e uma mulher no topo da página olhando para baixo; logo abaixo, há uma jovem gigante, 
inclinando-se para baixo para caber nas margens do quadro da ilustração. Suas costas e o topo de 
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sua cabeça não são visíveis; em outras palavras, o corpo dela “viola as margens” da ilustração. As 
crianças comentaram:

Charles: Ela é muito grande para a imagem!
Julie: Ela está curvada; ela está tentando sair!
Professora: Este é um modo de o ilustrador mostrar que essa menina é muito, muito alta.
Crianças também podem usar ilustrações para descrever ações de personagens ou movimentos. Por exem-
plo, durante a leitura de A	verdadeira	história	dos	três	porquinhos (1989/2005), de Jon Scieszka, as crianças 
observaram encantadas que os ingredientes para o bolo que o lobo faz para sua “velha vovó querida” con-
tém alguns ingredientes incomuns:
Mary: Ele está cozinhando orelhas de coelho!
Em uma ilustração posterior, elas também descrevem o porco com sua navalha:
Steven: Ele está se barbeando. Mas se esqueceu do creme de barbear!

Os sentimentos, pensamentos, disposições e personalidades dos personagens são também represen-
tados nas ilustrações. Por exemplo, a contracapa de The	three	little	pigs (1997), de Steven Kellogg, mos-
tra um lobo transformado e elegante em pé na praia, vestindo uma camisa com as palavras “Assassinos 
também precisam de carinho”. Seus braços estão abertos em direção a diversos porcos, que parecem 
ansiosos e preocupados. Crianças comentam essa ilustração, interpretando a mudança do lobo de um 
cara mau para um do bem:

Melaine: É como se ele dissesse “Ei, porquinho!”, nas costas bem aqui. “Eu não sou mau no fim das contas!”
Dominique: Porque ele é bom.
Rob: Ele é bom agora.

A roupa e o cabelo do personagem podem ajudar às crianças a interpretar a personalidade e também 
a ajudar na criação de um laço emocional entre o personagem e os leitores da história. Por exemplo, 
a versão de David Delamare de Cinderella (1993) contém uma ilustração com vários casais dançando 
no baile. Nela, Cinderela está em primeiro plano, e é a única personagem olhando diretamente para o 
observador. Os outros se divertem com esmero, com penteados afetados, no estilo formal do século 
XVII. Contrastando, Cinderela tem um penteado simples e mais natural. Do mesmo modo, o vestido de 
baile dela é suave e elegante em sua simplicidade, enquanto que as outras mulheres — incluindo suas 
meias-irmãs — vestem vestidos com cores pomposas e de modelos insolentes. Essa escolha de roupa 
e penteado sugere tanto a pureza de Cinderela quanto as qualidades vulgares de suas meias-irmãs. As 
crianças notaram essas diferenças:

Tony: Por que todas elas menos a Cinderela têm cabelos esquisitos? 
Professora: É, porque será?
Katie: Provavelmente o ilustrador quer que eu goste da Cinderela — e as outras pessoas parecem estúpidas.

Desse modo, as crianças entenderam que o ilustrador criou um elo entre elas e a Cinderela: o cabelo e 
a roupa dela parecem muito mais familiares e contemporâneos. Em contraste, os penteados e roupas 
estranhos de suas meias-irmãs resultara em uma distância emocional das crianças.

O modo como os personagens estão agrupados nas ilustrações também oferece dicas de como eles se 
relacionam entre si. Por exemplo, nas imagens de abertura de A	história	de	Pedro	Coelho (1902/2009), 
Beatrix Potter retrata a Mamãe Coelho, Flópsis, Mópsy e Rabinho-de-Algodão aglomerados em uma 
massa sólida. Pedro, no entanto, olha para uma direção diferente da do resto de sua família, e localiza-
se à parte dela. Desse modo, ele está retratado como literalmente “dando as costas” para sua mãe e 
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irmãs, o que prenuncia sua desobediência na história — ele deixará em breve a tarefa de colher amo-
ras para surrupiar a horta de Seu Gregório. Os alunos do primeiro ano perceberam isso:

Nancy: Pedro está dando as costas — ele já está pensando em se meter em problemas.
Professora: Ele não está prestando atenção à sua mãe como Flópsis, Mópsy e Rabinho-de-Algodão, não é 
mesmo?

Aqui, a professora confirma que a inferência de Nancy, que coloca Pedro de fora do círculo obediente 
de suas irmãs.

Análise	visual	de	mídia	artística

Encorajados por um professor, alunos podem se encantar com a mídia ou o instrumento artístico que é 
utilizado para criar ilustrações em livros-ilustrados. Somos favorecidos por viver em uma época em que 
tecnologias de impressão e reprodução avançaram tanto que, virtualmente, qualquer pedaço de arte 
pode ser reproduzido em um livro-ilustrado; isso aumenta a possibilidade de os ilustradores usarem 
diferentes tipos de mídias, das tradicionais aquarela e acrílico a pastéis, batique, colagens de diferen-
tes mídias e uma multiplicidade de outras técnicas. Muitos livros-ilustrados contemporâneos contêm 
uma nota sobre a mídia que foi utilizada para criar as ilustrações. “Como você acha que essa ilustração 
foi feita?” é uma questão que convida à especulação e posterior aprendizado. Um exemplo do uso de 
um professor desse rico potencial ocorreu na sala de aula mista, com alunos do primeiro e segundo 
anos. Krissy, uma criança com sensibilidade e veia artística maior que a média, ficou intrigada com a 
técnica de aquarela de Jerry Pinkney. Ela estudou as ilustrações dele em vários livros e se tornou quase 
uma especialista em descrever seu estilo fluente, com suas luzes e sombras salpicadas. A professora 
da turma e eu decidimos incentivar o interesse de Krissy, comparando o estilo de Pinkney com as ima-
gens cheias de luz trêmula das pinturas impressionistas, particularmente as de Monet e Seurat. Krissy 
estudou reproduções do trabalho desses pintores e dividiu seu entusiasmo pelo belo estilo com seus 
colegas. As crianças pareceram hesitantes em particular com o trabalho de Seurat, com o uso de milha-
res de pontos ou borrões com cores luminosas, que produzem um efeito resplandecente, do jogo de 
luz sobre as superfícies das paisagens. O interesse rendeu frutos posteriores no ano escolar, durante a 
leitura em voz alta, pela professora, de The	sweetest	fig [O figo mais doce], de Van Allsburg (1993). Suas 
ilustrações podem ser melhor descritas como “granuladas” ou “granulosas”; elas parecem ter sido 
fotografadas através uma delicada tela. Mickey, outro estudante, percebeu isso e comentou “Ei, parece 
aquele cara com os pontos! Qual era o nome dele, Seurat?” O que tinha começado com o fascínio de 
Krissy pelo estilo de aquarela salpicada de Jerry Pinkney terminara com a habilidade de Mickey em ver 
as similaridades entre a arte de Chris Van Allsburg em The	sweetest	fig e o trabalho de Seurat. Esses 
alunos de primeiro e segundo ano se saíram bem, a seu modo, na compreensão da estética visual, e se 
divertiram, porque tinham aprendido a olhar os livros-ilustrados mais de perto.

O que educadores podem fazer para desenvolver as habilidades de interpretação 
visual das crianças 

Este artigo tocou em apenas alguns dos potenciais de interpretação visual nos livros-ilustrados, mas 
talvez tenha dado uma ideia geral das possibilidades e desfechos do livro-ilustrado no uso com alunos, 
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para desenvolvimento do pensamento crítico em um nível mais alto, da inferência e da compreensão 
literária. Acredito que, em geral, o que educadores podem fazer de mais importante para desenvolver 
a capacidade de leitura visual das crianças é adotar, eles mesmos, uma postura curiosa em relação aos 
livros-ilustrados. A melhor preparação para ler um livro-ilustrado com alunos é você conhecê-lo bem, 
refletir cuidadosamente sobre o conteúdo e forma das ilustrações, sobre como as palavras e imagens 
relacionam-se, e sobre os modos com os quais o livro-ilustrado, da capa à contracapa, representa uma 
completude artística unificada. Além disso, eu acreditaria	no	livro	em	si	mesmo para ser sua melhor 
introdução; em outras palavras, eu não defendo que você prepare muitas questões para “ambientar” 
os alunos, ou conduza “passeios pela imagem” através do livro para “preparar a criança”. Não importa 
o que eles pensem, uma abundância de questões sobre a ambientação estabelece uma coisa: que você 
como o professor está no comando, e que tem a “resposta” definitiva. Desse modo, acaba imediata-
mente com a postura especulativa, de criar hipóteses, que queremos encorajar para promover habili-
dades de interpretação visual. Da mesma forma, passeios pelas imagens contradizem a premissa bási-
ca da página dupla: das ilustrações serem feitas para serem vistas ao	mesmo	tempo em que as palavras 
dessa dupla é lida, assim como a premissa da ideia de que palavras e imagens trabalham umas com as 
outras para criarem uma experiência coerente. Assim, passeios pela imagem contradizem o princípio 
fundamental dos livros-ilustrados, e podem estragar a antecipação e a surpresa que é parte do prazer 
da leitura de livros-ilustrados. Ao acreditar no livro em si mesmo para ser sua melhor introdução, que-
ro então dizer que discussões completas sobre as informações visuais e verbais na capa e contracapa, 
guardas, folha de rosto e dedicatórias são a melhor preparação para compreender e interpretar o livro.

Apesar de não haver um modo melhor de ler livros-ilustrados com alunos, defendo um caminho inte-
rativo de leitura em voz alta (BARRENTINE, 1996), porque descobri que isso evoca interpretações ima-
ginativas, ricas e criticamente sofisticadas dos alunos. Significa parar após a leitura de cada página 
para comentários e questões das crianças, em vez de imediatamente perguntá-las com suas questões. 
Significa seguir o comando das crianças em muitos casos: valorizando o que elas dizem, conectando os 
comentários de uma criança com os de outra, e sondando as respostas delas para encorajá-las a pen-
sar mais profunda e criticamente. Leituras em voz alta interativas não são livres; os professores con-
trolam a discussão, mas elas não determinam até que grau a experiência torna-se o que Eeds e Wells 
(1989) chamam de uma “inquisição gentil” sobre a história; ao contrário, nosso objetivo é ter “grandes 
conversas” com as crianças — o que Barnes (1992) chama de “bate-papo exploratório” no lugar de 
bate-papo “esboço final”. Professores deveriam raramente perguntar questões sobre as quais eles já 
sabem a resposta — essas são realmente pseudoquestões, mais adequadas para testar do que para 
ensinar. Questões sem respostas prontas que encorajam inferência e possibilitam múltiplas respostas 
são a chave. Leituras em voz alta interativas também pressupõem que não há ambientação correta 
além de o desejo de explorar seriamente um livro-ilustrado com uma criança. Isso não significa que, 
por exemplo, um estudo temático de “amizade” não deva incluir uma leitura de Amos	&	Boris (STEIG, 
1971). No entanto, ler Amos	&	Boris solenemente como um modo didático de falar sobre amizade é 
ignorar esse livro como um pedaço de arte literária e visual (ALLEN et al., 1995).

Professores deveriam considerar quais regras eles mesmos seguem na leitura de livros-ilustrados com 
crianças. Em minha própria pesquisa com professores que parecem ter sucesso no desenvolvimento 
de habilidades estéticas visuais das crianças (SIPE, 2000; SIPE & BAUER, 2001), descobri ao menos cin-
co regras. Como leitores do texto, professores interpretam e decretam histórias, dando voz às palavras 
silenciosas da página. Eles dividem a história em segmentos conforme leem. Agem como guias ou 
docentes para o livro ao chamarem a atenção das crianças para algumas características (“aqui estão 



94

LEITURA EM REVISTA   Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio   n.1, ago., 2010.

as guardas”). Como administradores	e	encorajadores, professores aplaudem as crianças pelo discerni-
mento delas e cria uma atmosfera de receptividade e conforto, que encoraja as crianças a arriscarem; 
da mesma forma, eles modelam os modos com os quais a discussão pode proceder em um ordena-
mento que encoraja todo mundo a responder e ouvir um ao outro. Como clarificadores	e	inquiridores, 
professores empurram as crianças para articular suas respostas de modo mais completo, e para expli-
car seus pensamentos aos colegas de classe, para clarificar o pensamento delas e atingir altos graus 
de interpretação e compreensão. Como colegas	admirados	e	especuladores, professores se colocam 
em posição de colegas dos alunos, concedendo um pouco de seus poderes e controles. Por exemplo, 
professores que dizem “Também não tenho certeza; o que você acha?” dão poder aos alunos para que 
pensem por si mesmos em vez de deixarem para o professor as respostas aos quebra-cabeças da his-
tória. Tolerância com relação às ambiguidades e múltiplas interpretações resultará em reflexões mais 
elevadas. Fazer perguntas que começam com “Por que você supõe...?” é um bom modo de gentilmen-
te se juntar à conversa sem dominá-la. Por exemplo, “Por que você supõe que James Marshall escolheu 
ter guardas verdes em Red	Riding	Hood?”. Repare que essa é uma questão real, uma questão que o 
professor não sabe responder e que pode ter muitas respostas plausíveis. Finalmente, professores 
agem como amplificadores	e	refinadores ao introduzir novos termos e conceitos na conversa conforme 
percebem o que Eeds e Wells (1989) chamam de “momentos ensináveis”. Esses momentos ensináveis 
podem ser bastante breves, ainda que muito poderosos. Um momento ensinável do qual você se lem-
brará é aquele em que o conceito de presságio foi inserido na conversa sobre a versão de Red	Riding	
Hood	de Coady, mencionada acima; ele levou aproximadamente quinze segundos, mas foi introduzido 
em um contexto poderoso que o fez memorável para as crianças. Meu conselho é gravar uma de suas 
leituras de um livro-ilustrado em voz alta, e então ouvir a gravação, reparando em quantas regras des-
sas você segue, e então fazer um calculo geral de qual proporção, na sua fala, é dedicada a cada uma 
delas. Desse modo, você pode determinar quais regras adicionais poderia incluir em seu repertório e 
como diversificar seu andaime nas conversas com as crianças. De fato, discutir livros-ilustrados com 
alunos é uma arte que melhora com a prática.

Professores deveriam prestar atenção às “quebras de páginas” nos livros-ilustrados. Livros-ilustrados 
são cuidadosamente desenhados como uma série de páginas duplas abertas. Entre uma página dupla 
e a próxima, há uma pausa, e uma brecha, conforme viramos a página. É, em contraste com um fil-
me, onde há ação contínua. Também contrasta com um romance, em que as quebras de páginas são 
arbitrárias, enquanto que em um livro-ilustrado cada quebra de página foi cuidadosamente planejada. 
Portanto, o que acontece entre uma página dupla e a seguinte é um campo rico para interpretação. 
Considere, por exemplo, a segunda página dupla de Onde	vivem	os	monstros, onde Max é apresentado 
com um lampejo maligno em seus olhos, perseguindo o cachorro da família com um garfo. A dupla 
seguinte o mostra em sua cama com uma expressão desafiadora em sua face. O que aconteceu entre 
essas duas duplas? O texto nos diz apenas parcialmente: “a mãe dele o chamou de ‘MONSTRO’!/ 
e Max disse ‘OLHA QUE EU TE COMO!’/ e acabou sendo mandado para a cama sem comer nada”. 
Crianças poderiam especular que a mãe viu Max perseguindo o cachorro e que descobriu o buraco na 
parede causado pelo prego. Ela deve ter dito “Certo, colega, é o suficiente — o que diabos você está 
fazendo? Aquele pobre cachorro não fez nada pra você e você está assustando-o demais! ‘OLHA QUE 
EU TE COMO’, é? Bem, destruidor, tenho uma novidade pra você — estou te levando direto para seu 
quarto, e você não me	comerá — na verdade, você não comerá nada por um tempo!”. O ponto aqui 
é deixar as crianças completarem as brechas representadas pelas quebras de páginas com diálogo e 
ação imaginados.
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Um dos melhores modos de aumentar as habilidades de interpretação visual das crianças é ler uma 
série de versões ou variantes da mesma história, cada uma com diferentes ilustrações. Por exemplo, 
li cinco variantes da história de Rapunzel para uma classe mista de alunos do primeiro e segundo ano 
(SIPE, 2001a). Escolhi Rapunzel porque algumas crianças conheciam a história; no entanto, a maio-
ria delas estava partindo de um conhecimento básico muito restrito. Então eu poderia traçar como 
eles desenvolveram uma compreensão sofisticada, que aumentava gradualmente, dessa história 
conforme liam cada variante seguinte. A partir da segunda variante, eles fizeram muitas conexões 
interessantes com as versões anteriores, comparando criticamente e contrastando os detalhes das 
ilustrações, estilos e humores. Eles também falaram sobre o que cada ilustrador escolheu destacar 
e o que cada escolha omitiu.

Outra variante dessa técnica de “texto prescrito” (HARSTE, SHORT & BURKE, 1988) é ler uma série 
de livros-ilustrados ilustrados pelo mesmo artista, de preferência um de estilo distinto e consistente. 
Tomie dePaola, por exemplo, ilustra quase todos os seus livro com um estilo muito reconhecível. 
Depois de ver uma grande quantidade de livros, as crianças se tornarão aptas a identificar imediata-
mente dePaola como o ilustrador de um livro que é desconhecido para elas. A partir daí, professores 
podem começar a falar com as crianças sobre como elas se tornaram aptas a reconhecer o trabalho 
do artista. Quais são as características comuns? Há um estilo no traço em todo o trabalho de dePa-
ola; as figuras estão contornadas com marrom-escuro ou preto e preenchidas com áreas chapadas 
de cores com leve sombreado. As cores são raramente brilhantes ou saturadas; preferencialmente, 
há muitos tons pastéis. Nuvens são representadas de uma determinada forma — fofas e brancas. 
As ilustrações sempre contém pássaros ou símbolos religiosos como imagens sacras ou cruzes. A 
expressão facial dos personagens são representadas de modo simples, com apenas algumas linhas. 
A maioria das ilustrações são feitas com acrílico ou ligeiras aquarelas. Depois de ter discutido o estilo 
de dePaola com os alunos, escolha um outro artista com um estilo completamente diferente, e colo-
que os dois em contraste. Por exemplo, o trabalho de Jerry Pinkney oferece um excelente contraste. 
Como descrevi acima, suas aquarelas magistrais parecem fluir livremente (não há linhas) e tem um 
efeito mosqueado, ondulado. As figuras humanas, os animais e os elementos do cenário parecem 
muito mais realistas que as representações de dePaola. Em contraste com dePaola, Pinkney está 
muito mais interessado em brincar com luz e sombra, e suas ilustrações são frequentemente mais 
“melancólicas”. Os traços a lápis de Pinkney são comumente visíveis por trás da aquarela rala. O esti-
lo dele também é consistente em muitos de seus livros, então suas características técnicas podem 
ser exploradas amplamente. A concepção de estilo de um artista é muito complexa e precisa ser 
construída gradualmente, com observações sobre suas características comuns através de muitas 
ilustrações; é um exemplo de construção de conhecimento através	de	casos, de um modo indutivo. 
A implicação pedagógica é que quanto mais casos as crianças tiverem de considerar, mais refinada e 
astuta será a compreensão do estilo.

Depois que tiver trabalhado um pouco a interpretação visual com os alunos, poderia considerar um 
projeto em grupo no qual os estudantes desenham um livro-ilustrado, e o completam com texto ver-
bal e imagens, uma capa e contracapa, guardas e assim por diante. Não há melhor modo de tornar 
os alunos conscientes de todas as escolhas artísticas que precisam ser feitas, quando se planeja e 
executa o livro-ilustrado, do que eles mesmos o desenvolverem. Um projeto que fiz com alunos do 
segundo ano (depois que ensaiamos com muitas mídias e técnicas artísticas) demonstra que esse 
tipo de projeto pode ter sucesso mesmo com crianças muito novas (SIPE, 1995). 
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Quero enfatizar que, apesar de alguns livros-ilustrados terem temas e assuntos mais adequados para 
crianças pequenas, qualquer livro-ilustrado pode ser estudado por alunos de qualquer idade nos 
modos em que as ilustrações e palavras se relacionam, nas mídias artísticas usadas nas ilustrações, e 
nas possibilidades de significados e de interpretações das ilustrações. Meus alunos de pós-graduação 
e eu temos feito um trabalho estimulante com alunos do Ensino Médio ao estudar a perfeição e sofisti-
cação da forma e conteúdo visual de Onde	vivem	os	monstros, um livro claramente destinado a idades 
mais novas. Quando foi analisado como um objeto estético visual sofisticado e sério, Onde	vivem	os	
monstros tornou-se um trabalho de um incrível engajamento por parte dos estudantes mais velhos.

Meu pequeno conselho final é não fique preocupado com sua possível falta de treinamento estético 
visual. Conforme aprecia livros-ilustrados com alunos, você se tornará mais sensível aos aspectos de 
design, estilo e conteúdo, e certamente aprenderá dos seus alunos, porque eles notarão detalhes e 
pensarão em interpretações que nunca ocorreram a você. Do mesmo modo, há uma série de fon-
tes excelentes que poderá ajudá-lo. The	potential	of	picturebooks [O potencial dos livros-ilustrados] 
(1995), de Barbara Kiefer, é provavelmente o texto mais acessível e compreensível para ampliar seu 
conhecimento visual e sua apreciação. Picture	 this (2000), de Molly Bang, é um livro escrito espe-
cialmente para educadores que tem pouco treinamento formal em design visual; é delicioso de ler e 
descreve princípios básicos que podem ser colocados imediatamente em prática na próxima vez que 
ler um livro-ilustrado com alunos. O livro-ilustrado How	a	book	is	made [Como um livro é feito] (1988), 
de Aliki, trata sobre o processo de ilustração e edição, e é uma fonte que você pode ler com seus alu-
nos, conforme aprende com eles sobre todo o processo, do desenvolvimento de uma ideia ao livro 
exposto em uma livraria ou biblioteca. Finalmente, meu próprio trabalho, em especial meus artigos 
“Learning the language of picturebooks” [Aprendendo a linguagem dos livros-ilustrados] (SIPE, 1998b) 
e “Picturebooks as aestheti c objects” [Livros-ilustrados como objeti vos estéti cos] (SIPE, 2001b), intro-Picturebooks as aesthetic objects” [Livros-ilustrados como objeti vos estéti cos] (SIPE, 2001b), intro-” [Livros-ilustrados como objetivos estéticos] (SIPE, 2001b), intro-
duzirá você a mais termos e conceitos sobre livros-ilustrados do que fui apto a destacar neste artigo. 
Mergulhe, e será surpreendido pelo quanto você e seus alunos aprendem sobre as riquezas visuais dos 
livros-ilustrados.

Envio:	10	jun.	2010

Aceite:	17	ago.	2010
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Lire le Graal au Moyen Âge : le lecteur entre contrainte et liberté
Ler o Graal na Idade Média: limites e liberdades do leitor
Reading the Grail in the Middle Ages : the reader between constraint 
and freedom
Leer el Grial en la Edad Media: el lector entre coacción y libertad

Laurence	Hélix1

Tradução	de	Ricardo	Oiticica2

Resumé

Notre étude aborde la question du pacte de lecture dans un des plus célèbres corpus du Moyen Âge : les romans du 
Graal. Du 12ème au 13ème siècle, les grandes lignes de l’intrigue ne changent pas mais le lecteur n’est plus sollicité de 
la même façon. Quand, en 1181, Chrétien de Troyes introduit le Graal dans le champ littéraire, il pratique une poétique 
de l’ellipse et de l’énigme qui captive l’auditoire et assimile la lecture à un déchiffrement. Au 13ème s. en revanche, les 
romanciers “verrouillent » le sens des aventures et orientent précisément la lecture. Du récit ouvert de Chrétien aux 
romans univoques du 13ème s., que s’est-il passé ? Pourquoi la liberté du lecteur est-elle ainsi circonscrite ? La réponse, 
nous le verrons, met en jeu la composition du public et l’environnement culturel des auteurs ; elle nous éclaire aussi sur 
la manière dont le Moyen Âge envisage l’acte de lecture et la fiction romanesque.

Mots-clés	:	pacte	de	lecture,	Graal,	Moyen	Âge

Resumo

Abordamos em nosso estudo a questão do pacto da leitura em um dos mais célebres corpus da Idade Média: os roman-
ces do Graal. Ainda que em grandes linhas a intriga seja a mesma, o leitor não é solicitado da mesma maneira no século 
XII e no século XIII. Quando, em 1181, Chrétien de Troyes introduz o Graal no campo literário, pratica uma poética da 
elipse e do enigma que cativa o auditório e propõe a leitura como decifração. No século seguinte, ao contrário, os escri-
tores “cortam as asas” do leitor e o orientam para um ponto preciso. Da narrativa aberta de Chrétien aos romances 
unívocos do século XIII, o que se passou? Por que a liberdade do leitor é tão cerceada? Veremos que a resposta põe 
em jogo a composição do público e o ambiente cultural dos autores, ao mesmo tempo em que esclarece como a Idade 
Média percebe o ato da leitura e da ficção romanesca.  

Palavras-chave:	pacto	da	leitura,	Graal,	Idade	Média

Resumen

Nuestro estudio versa sobre la cuestión del pacto de lectura en uno de los más famosos corpus de la Edad Media: la 
novelística del Grial. Del s. XII al XIII, las grandes líneas de la intriga no cambian pero ya no se solicita al lector del mismo 
modo. Cuando, en 1181, Chrétien de Troyes introduce al Grial en el campo literario, practica una poética de la elipsis y 
del enigma que cautiva al auditorio y asimila la lectura a un desciframiento. En el s. XIII, en cambio, los novelistas «con-

1. Laurence Helix é professora adjunta de Letras Clássicas e uma antiga aluna da École Normale Supérieure de Fontenay-Saint-Cloud. 
Leciona literatura medieval na Université de Reims. Sua pesquisa enfoca a história dos romances de língua francesa do Graal e litera-
tura religiosa em francês. Contato:	laurence.helix@univ-reims.fr

2. Doutor em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e professor adjunto do Centro Universitário da Cidade.
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trolan» el sentido de las aventuras y orientan precisamente la lectura. Desde el relato abierto de Chrétien a las novelas 
unívocas del s. XIII, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha limitado así la libertad del lector? La respuesta, como lo veremos, 
pone en juego la composición del público y el entorno cultural de los autores; así como nos aclara sobre cómo la Edad 
Media enfoca el acto de lectura y la ficción novelística. 

Palabras	claves	:	pacto	de	lectura,	Grial,	Edad	Media

Abstract

In our study, we will examine the question of the « reading pact » in a highly famous corpus of the Middle Ages : the Grail 
novels. Between the 12th and the 13th century, the basic lines of the plot do not change much ; but the reader’s attention 
is not attracted in the same way. When Chrétien de Troyes, in 1181, introduces the Grail, his poetics is based on ellipsis 
and enigmas that captivate the audience and make reading similar to deciphering. But in the 13th century, novelists 
direct the reader towards a very clear and precise meaning. How can we explain such a change ? Why did the novelists 
restrict so much the reader’s freedom ? To answer these questions, we will observe the evolution of the audience and 
the cultural environment of the authors ; thus we will understand better how the Middle Ages consider the act of rea-
ding and the works of fiction. 

Keywords	:	reading	pact,	Grail,	Middle	Ages
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Lire le Graal au Moyen Âge : le lecteur entre contrainte et liberté

Le roman est né en France vers 1150; comme son nom l’indique, ce genre se définit d’abord comme 
la traduction en langue romane (en l’occurrence la langue d’oïl parlée au nord de la Loire) de récits en 
langue latine3. Jusqu’à la fin du 12ème s., tous les récits sont rédigés en vers4 ; puis, au 13ème s., les 
romans en prose, beaucoup plus longs que les précédents, se multiplient. Malgré cette importante 
différence formelle, le mode de diffusion reste inchangé : l’accès au roman se fait de manière collecti-
ve et nécessite la médiation d’un récitant (le « jongleur ») qui mime le texte et, d’une certaine façon, 
le « théâtralise » pour les auditeurs présents.

De tous les écrivains du 12ème s., Chrétien de Troyes est certainement le plus célèbre5. Il nous a légué 
5 romans dont la rédaction s’échelonne de 1165 à 1181 ; le dernier en date, le Conte	du	Graal6,	met 
en scène Perceval, futur chevalier de la Table Ronde7, et introduit dans le champ littéraire le Graal 
hérité de la tradition celtique8. Dans la plus fameuse scène du roman, au château du roi pêcheur, le 
jeune héros assiste au « cortège du Graal » : à plusieurs reprises, le plat merveilleux passe devant ses 
yeux mais il n’ose pas poser la moindre question. Le jour suivant, quand il se réveille, le château est 
désert et le Graal a disparu ; commence alors pour lui la « quête du Graal », une quête inachevée que 
prolongeront, au siècle suivant, de nombreux chevaliers arthuriens tels que Lancelot et Gauvain.

Notre ambition n’est certes pas de retracer ici une quête dont les aléas et les mystères ont déjà fait 
couler beaucoup d’encre. Nous voulons en revanche nous attarder sur la manière dont les romanciers 
du 13ème s., prenant la suite de Chrétien de Troyes, ont infléchi l’image du Graal et, par là même, 
orienté de manière toute différente la lecture du récit. Du Conte	du	Graal de Chrétien de Troyes à la 
Grande	Estoire	dou	Graal	de Robert de Boron (vers 1210) et à la	Queste	del	saint	Graal,	rédigée vers 
1220 par un auteur anonyme9, le « contrat de lecture » a été profondément modifié : tandis que le 
conteur champenois, vers 1181, choisit une poétique de l’énigme et du « non dit » et laisse une gran-
de liberté à son lecteur, les continuateurs du 13ème s. « verrouillent » la lecture et le sens, imposant 
au lecteur une approche orientée et pour tout dire contraignante de l’œuvre romanesque. 

3. Le plus ancien roman en langue française que nous possédions est le Roman	de	Thèbes,	rédigé au milieu du 12ème siècle par un 
auteur anonyme ; délaissant l’univers épique de la chanson de geste et celui de l’hagiographie, il puise son inspiration dans l’Antiquité 
gréco-romaine.

4. Plus précisément en couplets d’octosyllabes à rimes plates.

5. Le plus célèbre, mais aussi l’un des moins connus ; les seules indications que nous possédions sur Chrétien de Troyes nous sont en 
effet fournies par ses romans ; grâce au Conte	du	Graal par exemple, nous savons qu’il fut protégé par Philippe de Flandres ; le prolo-
gue du Cligès	lui, nous éclaire sur le reste de son œuvre : c’est bien peu ! 

6. Pour le texte original, l’édition de référence est la suivante : Le	Conte	du	Graal	de Chrétien de Troyes, publié par Félix Lecoy, Paris, 
Champion, 1984, 2 volumes. Parmi les nombreuses traductions existantes, nous conseillons celle des éditions Folio, Perceval	ou	le	
Roman	du	Graal,	qui a le grand intérêt d’être	suivie de plusieurs extraits des Continuations	du 13ème siècle. 

7. A bien des égards, le Conte	du	Graal	se présente comme un roman d’apprentissage : l’adolescent un peu « sauvage » s’initie à la 
chevalerie puis à la courtoisie avant de découvrir, auprès de son oncle ermite, la grandeur insurpassable des valeurs chrétiennes.

8. Rappelons ici que le Graal, en tant qu’objet mythique, trouve sa source dans un passé lointain et légendaire ; la majorité des 
spécialistes s’accordent néanmoins sur ses origines païennes et probablement celtiques : le Graal (mot peut-être lié au latin gra-
dalis,	« plat ») est un récipient magique qu’il faut sans doute rapprocher des multiples vases évoqués dans les récits irlandais et 
gallois (notamment le chaudron d’abondance, objet fabuleux perpétuellement empli d’une nourriture capable de rendre invincible 
et immortel celui qui la goûte).

9. Pour les lecteurs habitués à la langue du Moyen Âge, nous renvoyons à La	Queste	del	saint	Graal.	Roman	du	XIIIème	siècle,	édité 
par Albert Pauphilet (1980). Aux autres, nous conseillons vivement la traduction d’Albert Béguin : La Quête	du	Graal, de Seuil, coll. 
« Points Sagesse », précédée d’une introduction d’Yves Bonnefoy.
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Première partie — Le Conte du Graal de Chrétien de Troyes : le lecteur en liberté

Le Conte	du	Graal, comme tous les romans du 12ème s., est un récit en vers. Cette particularité for-
melle implique une certaine brièveté (aucun des romans de Chrétien n’atteint les dix mille vers) et le 
rejet de toute exhaustivité : à bien des égards, les récits du conteur champenois — et singulièrement 
le dernier d’entre eux — se caractérisent par une poétique de l’ellipse et du non-dit qui ouvre le récit 
à des lectures et interprétations diverses.

Une	poétique	de	l’ellipse

Quand s’ouvre le Conte	du	Graal, le lecteur découvre un héros, Perceval, autour duquel planent de 
nombreux mystères : pourquoi ce jeune homme vit-il avec sa mère au milieu de la forêt ? Qu’est 
devenu son père ? Quel est son nom de baptême ? Nous n’en savons rien10. Le conteur choisit 
en effet de ne livrer aucune indication sur le passé du héros, qui reste (et restera jusqu’au bout) 
dans l’ombre. Cette longue faille temporelle en précède une autre, au sein même du récit : quand 
Perceval décide de se lancer à la poursuite du Graal, le narrateur s’écarte de lui pour relater les 
aventures de Gauvain, le neveu du roi Arthur11; au moment où nous retrouvons Perceval, cinq 
longues années ont passé : 

« Perceval, nous dit l’histoire,
a tellement perdu la mémoire
qu’il ne se souvient plus de Dieu ;
A cinq reprises passent avril et mai :
pendant cinq années complètes,
dans aucune église ni aucun monastère
il ne vénère Dieu et sa croix. » (vers 6009-6015 ; traduction originale)12	

Qu’est-il arrivé pendant ces cinq années ? Une fois encore, le mystère reste entier. Le narrateur 
semble s’effacer derrière « l’histoire » (vers 6009) et Perceval lui-même a perdu la mémoire. Le 
lecteur est bel et bien confronté à un vide biographique, un manque qu’il est invité à combler sans 
l’aide d’un narrateur décidément très discret.

Cette approche du héros n’est pas propre au Perceval	 ; dans les autres récits qu’il nous a lais-
sés (Erec	et	Enide,	Yvain,	 Lancelot,	Cligès), Chrétien de Troyes isole de la même façon, au sein 
d’un personnel arthurien familier (Arthur, Guenièvre, Lancelot, Gauvain...), un ou deux personna-
ges dont il nous fait suivre le parcours. Jamais cependant il ne livre celui-ci en intégralité : nous 
n’appréhendons Perceval, Lancelot et les autres que de manière partielle13. Emmanuèle Baum-
gartner l’a très justement remarqué : « jamais le temps de la diégèse, chez Chrétien de Troyes, 

10. Il faut att endre le vers 3561 pour découvrir le nom du jeune homme.Il faut attendre le vers 3561 pour découvrir le nom du jeune homme.

11. Plus généralement, le Plus généralement, le Conte	du	Graal,	comme le Chevalier	de	la	Charrette,	est un récit fondé sur le procédé de l’entrelacement; 
cela signifie que le lecteur suit tour à tour les aventures de Perceval et celles de Gauvain. Une telle structure, notons-le en passant, 
introduit naturellement des interruptions qui sont autant de « failles » visibles au sein de la narration.

12. Voici le texte en ancien français : « Voici le texte en ancien français : « Percevax,	ce	conte	l’estoire,	a	si	perdue	la	memoire	que	de	Deu	ne	li	sovient	mais;	.v.	foiz	passa	
avrix	et	mais,	ce	sont	.v.	anz	trestuit	antier,	qu’an	eglise	ne	an	mostier,	ne	Deu	ne	sa	croiz	n’aora.	»

13. Pour écrire son Pour écrire son Lancelot,	Chrétien de Troyes s’est appuyé sur des traditions orales et un récit français, aujourd’hui perdu, que 
nous connaissons par son adaptation allemande. Mais alors que ces sources relatent longuement l’enfance de Lancelot, élevé par une 
fée au fond d’un lac, Chrétien, lui, n’en retient que le minimum : il consacre seulement 5 vers à la « dame du lac » et laisse presque 
entièrement dans l’ombre l’enfance du héros.
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n’épuise la « vie » d’un héros dont le passé reste hors champ et que nous ne suivons pas, comme 
Tristan, jusqu’à sa mort » (1995:43)14. 

Un tel choix narratif n’est certes pas gratuit : en refusant de mimer la vie du héros de la naissance au 
trépas, l’écrivain rejette la tentation biographique et rappelle qu’il fait œuvre de fiction ; il souligne aussi 
sa maîtrise des événements : c’est lui, et lui seul, qui fixe les bornes du temps romanesque. Du côté du 
lecteur, ces bornes ont une fonction paradoxale : elles clôturent la fiction mais stimulent son imagina-
tion ; en amont comme en aval, l’enfance, la vieillesse et la mort du héros apparaissent en effet telles des 
« pages blanches » que l’auditoire peut à son gré compléter. Soulignons aussi que l’absence de précisions 
biographiques favorise une lecture ouverte des événements internes au récit : l’enfance notamment, 
chez Chrétien de Troyes, ne suffit jamais à justifier l’attitude et les choix du héros adulte. En amont 
du récit, beaucoup d’événements restent dans l’ombre ; mais en aval, plus nombreuses encore sont les 
questions sans réponse. Le roman de Chrétien est en effet inachevé ; selon la majorité des commenta-
teurs, cette particularité s’explique de façon naturelle : l’auteur serait mort avant d’avoir mis fin à son 
récit. Mais nous pouvons nous demander si l’inachèvement du Conte	du	Graal	ne répond pas à un choix 
délibéré de la part de Chrétien de Troyes. Un tel phénomène n’est en effet pas rare au Moyen Âge : nous 
ne possédons pas la fin du Roman	de	Rou,	rédigé par le clerc Robert Wace vers 1170 ; Guillaume de Lor-
ris, qui commence le Roman	de	la	Rose	vers 1225, a lui aussi laissé son texte en suspens15. De façon plus 
troublante encore, Chrétien n’a pas mené à son terme le Chevalier	de	la	Charrette	(également appelé le 
Lancelot) : c’est à Godefroi de Lagny qu’il a confié cette tâche16. En l’absence de toute explication certaine, 
il faut certes éviter d’extrapoler ; constatons néanmoins que le conteur champenois a laissé en suspens 
deux des cinq romans qu’il nous a laissés, deux romans qui, par ailleurs, multiplient à plaisir les fausses 
pistes et les énigmes. 

Une	poétique	de	l’énigme

Ellipses et mystères ne concernent pas la seule biographie de Perceval ; et l’inachèvement du récit 
ne suffit pas à justifier toutes les questions qui demeurent sans réponse. Au tout début du Conte	
du	Graal	par exemple, nous voyons surgir puis s’éloigner des chevaliers en armes qui poursuivent 
5 chevaliers et 3 pucelles ; qui sont ces gens ? Quel est le motif de leur poursuite ? Nous ne le 
savons pas17 ; nous ne savons pas davantage pourquoi le chevalier vermeil est venu défier Arthur 
et renverser du vin sur la robe de Guenièvre18. Dans la suite du récit, nous découvrons Beaurepai-
re, le château de Blanchefleur, totalement dévasté : comment expliquer une telle désolation alors 
que Clamadieu, l’ennemi de la jeune femme, est resté à l’extérieur de l’enceinte ?19 Puis vient la 
rencontre entre Perceval et le « roi pêcheur » : qui est cet homme ? Que signifie son étrange goût 

14. Précisons au passage que c’est dans le . Précisons au passage que c’est dans le Tristan de Thomas, rédigé dans les années 1170, que la mort du héros nous est contée.

15. C’est Jean de Meun, près de 50 ans plus tard, qui achève le C’est Jean de Meun, près de 50 ans plus tard, qui achève le Roman	de	la	Rose, dans un esprit d’ailleurs tout différent et fort éloigné 
de la courtoisie de Guillaume.

16. A la fi n du A la fin du Chevalier	de	la	Charrette,	nous lisons en effet ces quelques vers : « Godefroi de Lagny, le clerc, a mené à son terme La	
Charrette,	mais que personne ne vienne le blâmer s’il a prolongé l’œuvre de Chrétien ! En effet, il a fait cela avec le plein accord de 
Chrétien qui avait commencé. Il a poursuivi le récit à partir du moment où Lancelot venait d’être emmuré, puis a mené le conte jusqu’à 
sa fin. » (Le	Chevalier	de	la	Charrette,	vers 7102-7110, 1994).

17. Cett e scène prend place aux vers 100 et sqq. dans l’éditi on de Félix Lecoy.. Cette scène prend place aux vers 100 et sqq. dans l’édition de Félix Lecoy.

18. Arthur lui-même fait le récit de cet épisode aux vers 948 et sqq.Arthur lui-même fait le récit de cet épisode aux vers 948 et sqq.

19. Sur la désolati on régnant à l’intérieur de la cité, voir en parti culier les vers 1758 et sqq.. Sur la désolation régnant à l’intérieur de la cité, voir en particulier les vers 1758 et sqq.
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pour la pêche ? Et que dire encore de cette mystérieuse cousine que croise Perceval ? Comment 
peut-elle tout savoir de lui alors qu’elle ne l’a pas vu depuis son enfance ? 

Les personnages du Conte	sont mystérieux, mais les objets le sont tout autant : au château du 
roi pêcheur, Perceval reçoit une épée merveilleuse qu’un seul et unique péril (mais lequel ?) est 
capable de briser ; dans le cortège du Graal figure une lance fort étrange : de son sommet cou-
le une goutte de sang vermeil (Vers 3185-3189). Le Graal, surtout, est une inépuisable source 
d’étonnement : d’abord présenté comme un simple objet non déterminé (un	graal,	vers 3208), il 
échappe à toute description précise ; nous ignorons sa couleur, sa forme et sa taille. Nous appre-
nons juste qu’il est en or pur incrusté de pierres précieuses (Vers 3220 et sqq.) ; hélas, la lumière 
qu’il diffuse nous aveugle bien plus qu’elle ne nous éclaire : loin de nous dévoiler le Graal, elle le 
dissimule à notre vue. 

Si la forme de l’objet (sa semblance disent les médiévaux) ne nous est pas donnée, son sens (sa 
senefiance) est plus mystérieux encore. Le Graal, nous l’avons rappelé, est probablement d’origine 
païenne et celtique ; or le narrateur, tout en le christianisant (aux vers 6200 et sqq., nous appren-
drons que le Graal contient une hostie), préserve une certaine « épaisseur » culturelle en ménage-
ant l’ambiguïté : le château du roi pêcheur semble surgi du néant ; quant au cortège du Graal, il est 
composé de jeunes filles plus proches des fées celtiques que des prêtres chrétiens ! De manière 
générale, on retiendra que la persistance des énigmes est souvent permise par la position du nar-
rateur qui, dans la plupart des scènes-clés du récit, renonce à son omniscience. Ainsi le cortège du 
Graal est-il entièrement décrit en focalisation interne, à travers le regard de Perceval : l’ignorance 
et l’incompréhension du héros sont aussi les nôtres. 

Nous aurions pu sans peine allonger la liste des énigmes qui jalonnent le Conte	du	Graal. Celles-ci 
possèdent, bien entendu, un intérêt narratif en créant des effets de suspens. Mais nous avons vu 
que beaucoup d’entre elles n’étaient pas élucidées et, selon toute probabilité, n’avaient pas voca-
tion à l’être : l’inachèvement du roman, nous le répétons ici, ne suffit pas à justifier la persistance 
de si nombreux doutes en aval du récit. C’est pourquoi nous sommes convaincue que le conteur 
champenois a délibérément glissé dans le récit des mystères insolubles et ménagé des ambiguïtés, 
allant jusqu’à offrir deux réponses à une même question centrale : le mutisme de Perceval, face au 
cortège du Graal, est justifié une première fois par son respect excessif des conseils de Gornemant 
(« il ne faut pas parler outre mesure ») avant que sa cousine, aux vers 3579 et sqq., ne donne une 
tout autre version des faits : depuis que le jeune homme a provoqué — involontairement — la 
mort de sa mère20, il est marqué par la faute et c’est ce « péché originel » qui l’a privé de parole21. 

Le Conte	du	Graal,	c’est une de ses grandes forces, soulève plus de questions qu’il n’apporte de 
réponses. C’est pourquoi nous pouvons le définir comme un récit doublement ouvert : sur le plan 
narratif, son inachèvement prive la fiction d’une clôture visible ; mais la senefiance du Graal et, 
plus généralement, celle du conte, demeurent elles aussi en suspens : le plat sacré, malgré la 
dimension chrétienne qui lui est conférée, n’est pas un objet univoque.

20. Celle-ci est morte de chagrin après le départ du jeune homme.. Celle-ci est morte de chagrin après le départ du jeune homme.

21. L’établissement d’un tel rapport entre silence et péché n’est pas unique au Moyen Âge ni même dans la litt érature du Graal ; dans L’établissement d’un tel rapport entre silence et péché n’est pas unique au Moyen Âge ni même dans la littérature du Graal ; dans 
la	Queste	del	saint	Graal, écrite vers 1220, Lancelot, lorsqu’il entrevoit le plat sacré, est frappé de stupeur au point d’en perdre l’usage 
des yeux et de la parole. Quelques pages plus loin, le narrateur justifie ce mutisme par l’impureté morale du chevalier, coupable 
d’adultère (Lancelot est en effet l’amant de Guenièvre, l’épouse du roi Arthur).
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Lecture	et	questionnement

Les romans de Chrétien de Troyes, brefs et elliptiques, offrent du monde arthurien une image incomplète 
et parfois ambiguë. Le lecteur, comme le héros, y est entraîné dans des aventures dont il maîtrise mal 
les enchaînements et la senefiance	; il est en effet soumis au bon vouloir d’un conteur qui le mène où il 
veut et place sous ses yeux des mystères sans lui donner les moyens de les résoudre. Poussant plus loin 
l’analogie, nous pouvons assimiler la lecture du roman à une « quête du sens » qui, telle la quête du Graal, 
se prolonge indéfiniment ; la démarche intellectuelle du lecteur rejoint ainsi le cheminement terrestre 
de Perceval : tous deux, bousculés et surpris, subissent les aléas d’un parcours où le silence et les doutes 
l’emportent sur les certitudes. 

Etablir un tel constat n’est évidemment pas suffisant : il nous faut à présent comprendre et justifier le 
choix de l’écrivain. Le roman, en effet, se conçoit plutôt comme un espace clos dont la fin marque le 
dénouement et, le cas échéant, apporte une réponse aux énigmes qui précèdent. Pourquoi le Conte	du	
Graal	échappe-t-il à ce schéma ? Une partie de la réponse réside sans doute dans la manière dont le 
Moyen Âge conçoit l’œuvre d’art : pour les hommes de cette époque, il n’y a pas vraiment de propriété 
littéraire et la notion même de plagiat n’existe pas. Une fois l’œuvre écrite, elle échappe au contrôle de 
son auteur et peut être aisément récupérée par d’autres, qui la prolongent et parfois la transforment. 
Dans le cas précis du Graal, l’auteur, en ouvrant son récit, a donc facilité une « récupération » qui, nous 
l’avons dit, n’est alors pas considérée comme anormale. Pour les générations futures, une telle ouverture 
est même une chance : l’achèvement de la quête aurait mis fin aux aventures du Royaume de Logres22 et 
porté un coup fatal à la matière arthurienne.

Du côté du lecteur, la justification est moins aisée : énigmes et ellipses pourraient engendrer un senti-
ment de frustration venant contrarier le plaisir même de la lecture. De toute évidence pourtant, ce n’est 
pas le cas : le lecteur suit avec intérêt le parcours de Perceval et l’inachèvement du Conte	du	Graal n’a 
pas nui à sa postérité. Chrétien de Troyes a en effet opéré un véritable « coup de force » en déplaçant 
le centre d’intérêt du roman : pour le lecteur, le plaisir ne vient pas du dénouement lui-même, mais du 
prolongement indéfini de son attente et, plus encore, des questions qu’elle suscite23. L’attente du lecteur, 
précisons-le aussitôt, ne signifie donc nullement sa passivité : le conteur champenois a au contraire privi-
légié l’étonnement et la surprise afin de susciter une approche « active » du récit. Une fois encore, la scè-
ne du Graal apporte une clé essentielle : Perceval commet alors sa plus grande erreur car il reste muet au 
lieu d’interroger son hôte ; sa cousine, peu de temps après, le lui dit de manière explicite : l’achèvement 
de la quête n’était pas subordonné à la vision ni même à la possession du Graal ; pour que le jeune hom-
me réussît, il lui fallait poser les bonnes questions:

« Ha ! Malheureux Perceval !
Comme tu as été malchanceux
en ne posant pas toutes ces questions !
Car tu aurais ainsi rendu la santé
au bon roi qui est mutilé (mehaignié) ! » (vers 3569-3573 ; traduction originale)24

22. Logres est le nom donné au territoire sur lequel règne Arthur dans la matière de Bretagne.

23. Toutes proportions gardées, nous pouvons mettre en parallèle la jouissance que procure la fine amor médiévale, cet 
amour courtois dont la consommation est toujours repoussée, et celle que procure la lecture du roman : dans l’un et l’autre 
cas, elle est d’autant plus intense que le désir qui la sous-tend ne peut être assouvi. 

24. Voici le texte en ancien français, d’après l’édition de Félix Lecoy : « Ha ! Percevax maleüreus, com fus or mesaventu-
reus qant tu tot ce n’as demandé ! Que tant eüsses amandé le boen roi qui est maheigniez. ».
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Ces paroles éclairent d’un nouveau jour la scène du Graal mais aussi l’ensemble du récit ; elles sont 
à lire, selon nous, à la manière d’une « leçon » adressée au lecteur. La cousine de Perceval affirme 
ici la primauté de la démarche intellectuelle par rapport à l’action chevaleresque et au cheminement 
« physique » ; plus encore, elle attire l’attention du héros — et celle du lecteur — sur les questions à 
poser plutôt que sur les réponses à apporter (vers 3571). Ainsi rappelle-t-elle à chacun que c’est sa 
capacité à ouvrir les yeux et à interroger le monde qui peut assurer la bonne marche de celui-ci, une 
« bonne marche » ici symbolisée par la guérison du roi « méhaignié ».

Deuxième partie — Les récits du Graal au 13ème s. : le lecteur contraint

Notre première partie a passé en revue les ellipses et énigmes qui, dans le Conte	du	Graal,	préser-
vent l’ambiguïté du récit et favorisent une lecture ouverte. Une telle ouverture, nous l’avons soulig-
né, n’a pas seulement stimulé l’imagination des lecteurs ; elle a aussi inspiré un très grand nombre 
d’écrivains qui, dès la fin du 12ème s., se sont littéralement engouffrés dans les « brèches » ouver-
tes par Chrétien pour prolonger la quête entamée au siècle précédent. Ces « continuateurs » ont 
remis en scène les deux protagonistes du Conte	du	Graal	(Gauvain et, surtout, Perceval) et récupéré 
les principaux objets du cortège (la lance qui saigne, le tailloir d’argent et bien entendu le Graal). 
Ils ont aussi, et ce sera l’objet de notre seconde partie, largement modifié le contrat de lecture : à 
l’ouverture et aux ambiguïtés du Conte	du	Graal	succèdent des récits univoques impliquant une lec-
ture « orientée » et contraignante des personnages et des objets.

Vers	un	Graal	«	univoque	»	:	la	christianisation	du	mythe	au	13ème	s.

Le	Conte	du	Graal	avait « entrelacé » les aventures de deux héros, Perceval et Gauvain, entre les-
quels les continuateurs hésitèrent parfois. Ainsi l’anonyme Première	 Continuation, ou Continua-
tion	Gauvain,	choisit-elle le neveu d’Arthur pour protagoniste ; mais celui-ci, mondain et frivole, ne 
peut achever la quête. La Deuxième	Continuation est en revanche une Continuation	Perceval dont 
l’inachèvement provoque une nouvelle série de suites. Désormais, le jeune homme apparaît comme 
le seul héros du Graal et fait disparaître, un à un, les mystères du Conte	du	Graal. Plus exactement, 
les indices d’une christianisation du mythe, déjà perceptible chez Chrétien de Troyes25, tendent à 
se multiplier. On citera en particulier le cas de la Troisième	Continuation, écrite par Manessier vers 
1220-1230, qui mène le parcours de Perceval à son terme : à la fin du récit, le jeune homme se reti-
re dans un ermitage ; peu de temps après sa mort, le Graal et la Lance disparaissent dans le Ciel, 
s’éloignant définitivement de leurs racines païennes pour manifester avec éclat leur appartenance à 
la sphère chrétienne26. 

Écrite au début du 13ème s., l’œuvre de Robert de Boron consacre le mouvement de récupéra-
tion religieuse amorcé par les Continuations : le Roman	de	l’estoire	dou	Graal	(appelé aussi Joseph	

25. A la fin du Conte du Graal, nous l’avons déjà signalé, l’oncle ermite de Perceval lui apprend que le Graal contient une 
hostie capable de maintenir en vie le père du roi pêcheur (vers 6200 et sqq.) ; l’ermite désigne également le Graal comme 
une « très sainte chose » (vers 6209).

26. Même si le rapprochement n’est pas explicite, l’élévation du Graal vers le Ciel entre clairement en résonance avec 
l’ascension du Christ et l’assomption de sa mère.
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d’Arimathie) fait du Graal la coupe utilisé par le Christ durant la Cène27 ; plus encore, le plat sacré y 
devient le récipient dans lequel Joseph recueillit le sang du Christ après sa Passion. Du Graal-ciboire 
de Chrétien de Troyes, qui contenait une hostie, au Graal-calice de Robert de Boron, le plat sacré 
conserve donc un lien privilégié avec le sacrement de l’Eucharistie et le mystère de la Transsubstan-
tiation (dont le dogme fut précisément prononcé au Concile de Latran en 1215) ; il intègre en outre 
la thématique des reliques, dont le culte s’est développé au tournant des 12ème et 13ème s. Bref, 
il ne reste plus grand chose de son paganisme originel : la voie est libre pour le parachèvement du 
processus et la mise en œuvre d’un nouveau récit, la Queste	del	saint	Graal,	écrit vers 1220,	dont le 
titre même marque l’absolue (et irréversible) conversion de l’objet tant convoité.

La	clôture	du	sens

Le Graal, au 13ème s., n’est plus cet objet ambivalent, encore imprégné de ses origines païennes, 
qui suscitait l’étonnement de Perceval : pour le lecteur des Continuations ou de la Queste	del	saint	
Graal, sa dimension chrétienne est une évidence. Mais une telle réorientation implique aussi une 
narration nouvelle : au 13ème s., les ellipses narratives chères à Chrétien de Troyes ont tendance à 
disparaître ; de même la focalisation interne est-elle délaissée au profit d’une narration omnisciente 
ne laissant plus aucune place au doute. 

Sur le plan temporel, le changement de perspective est spectaculaire. En amont, les écrivains renou-
ent les fils de l’Histoire pour mieux en maîtriser le cours et le sens ; dans l’Estoire	dou	Graal	notam-
ment,	Robert de Boron raconte comment Joseph d’Arimathie effectua le transfert du Graal depuis 
la Palestine jusqu’à la Bretagne. L’auteur de la Queste, lui, établit une filiation entre Galaad et le roi 
biblique Salomon; il s’attarde aussi sur la conception de Galaad, le fils de Lancelot, refusant ainsi, 
comme le faisait Chrétien de Troyes, de laisser hors champ le passé du héros. En aval, nous repérons 
la même volonté de compléter le parcours des principaux personnages : la Continuation	Manessier, 
nous le rappelions à l’instant, suit Perceval jusqu’à sa mort ; il en va de même dans la	Queste	del	
saint	Graal,	dont l’auteur fait ensuite mourir Galaad ; parmi les trois chevaliers « élus »28, seul Bohort 
revient à la cour du roi Arthur : c’est grâce à lui que nous connaissons le déroulement de la quête.

La structure des différents récits est également bouleversée : désireux de ne rien laisser au hasard, 
les narrateurs comblent les vides et, surtout, imposent une lecture unique des événements. Cette 
démarche est particulièrement bien représentée dans la Queste	del	saint	Graal	: des religieux (ermi-
tes ou moines) désignés sous le nom de « preudomes »29 y interviennent de façon régulière afin 

27. Outre le Roman de l’estoire dou Graal, Robert de Boron est l’auteur d’un Merlin dont nous avons conservé les 500 pre-
miers vers et une traduction en prose, et d’un Perceval aujourd’hui disparu, que nous connaissons aussi par une traduction 
en prose. Cette trilogie est parfois appelée « petit cycle » par opposition au cycle gigantesque que constitue le Lancelot-
Graal ; elle n’en marque pas moins une étape décisive dans l’histoire de la matière bretonne car elle est au fondement de 
tous les grands récits en prose du Graal au 13ème s.

28. La quête du Graal offre une hiérarchie très stricte des chevaliers arthuriens. Parmi eux, trois seulement seront amenés 
à voir pleinement (apertement, dit le texte médiéval) le Graal; il s’agit de Bohort, Perceval et Galaad; c’est pourquoi ces 
trois chevaliers sont désignés comme les « élus » du Graal. Un seul d’entre eux, cependant, mènera la quête à son terme 
et pourra voir l’intérieur du Graal : Galaad, le chevalier vierge et parfait.

29. Le nom preudome, au Moyen Âge, désigne l’« homme de bien », celui qui est investi des plus grandes qualités morales. 
Dès le 13ème s., et plus encore aux 14ème et 15ème s., le terme se colore religieusement et tend à désigner un « saint 
homme ».
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d’éclairer les chevaliers sur la senefiance	de leurs aventures30. Placés hors du siècle (c’est-à-dire hors 
de l’espace et du temps humains), ils ne participent pas directement à la quête ; mais cette distance 
même, associée à leur perfection morale, leur permet d’en comprendre pleinement le sens. D’une 
certaine manière, les religieux jouent donc, à l’intérieur du récit, le rôle de « lecteurs parfaits », 
capables de décrypter les événements sans faillir. Leur lecture, faut-il le préciser, est le plus souvent 
de nature morale ou tropologique ; c’est pourquoi la Queste apparaît parfois comme une espèce 
de « parabole romanesque » fondée sur une structure binaire : d’un côté les aventures-paraboles, 
vécues par des chevaliers arthuriens qui n’en perçoivent pas la senefiance, de l’autre leur lecture-
exégèse, confiée à des religieux qui n’en sont que les spectateurs. 	

Notons pour finir qu’une telle « clôture du sens » est indissociable d’une écriture nouvelle fondée sur 
le passage à la prose ; contrairement au vers, affirme à juste titre Daniel Poirion, la prose « a horreur 
du vide, de l’implicite, du discontinu ». Sur le plan syntaxique par exemple, elle privilégie les liens 
logiques, la coordination et la subordination alors que le vers préfère la parataxe et la simple juxtapo-
sition. Ainsi la prose apparaît-elle comme l’alliée naturelle de ces nouveaux récits dont l’ambition est 
d’être explicites, exhaustifs, et de lever tous les mystères qui entouraient Perceval et le Graal31.

Pour	une	lecture	passive	?

Quand Chrétien de Troyes, dans le Conte	du	Graal, préservait les mystères de l’objet par le jeu de la 
focalisation interne, il favorisait la liberté du lecteur et l’incitait à une lecture « active » de l’œuvre ; 
il ouvrait aussi la voie à de nouveaux récits. Inversement, la christianisation poussée du Graal et	
l’imposition d’un sens unique compliquent singulièrement la tâche des éventuels continuateurs : 
quand l’auteur de la	Queste	del	saint	Graal,	à la toute fin du roman, évoque le témoignage de Bohort 
et nous révèle que celui-ci est au fondement de son œuvre, nous avons le sentiment que « la boucle 
est bouclée » et qu’il n’y a plus rien à ajouter. 

Au 13ème s., la liberté du lecteur est donc très largement circonscrite ; il est même légitime de 
s’interroger : peut-on continuer à parler de « lecture » avec ce que ce terme implique de subjectivi-
té ? Si l’on admet que toute lecture est un dialogue entre l’auteur et son public, la	Queste	del	saint	
Graal	donne le sentiment d’avoir transposé ce dialogue au sein même du récit, via les multiples 
entretiens confrontant les chevaliers aux « preudomes	». L’auditoire chevaleresque, lui, est invité à 
suspendre son jugement en attendant passivement l’explication qui lui sera donnée. 

Pourquoi un tel changement de perspective ? Comment interpréter cette étonnante passivité impo-
sée au lecteur ? Les romans du Graal, nous semble-t-il, illustrent, suivant un procédé confinant à la 
mise en abyme, la méfiance grandissante des écrivains à l’égard du genre romanesque et du type de 
lecture qu’il suscite. Un épisode de la Queste paraît à cet égard très signifiant : alors que nous appro-
chons du dévoilement final, Bohort voit en songe deux grands oiseaux, un noir et un blanc, sans en 
comprendre la signification32 ; peu de temps après, un faux ermite lui délivre une lecture erronée 

30. Tzvetan Todorov les a d’ailleurs surnommés les « détenteurs du sens » (TODOROV, 1971:129-50).

31. Les romans du Graal ne sont pas les seuls concernés; dans les années 1220, Lancelot, considéré souvent comme le « 
meilleur chevalier du monde », fait l’objet de récits en prose qui, prenant le relais du Chevalier de la Charrette de Chrétien 
de Troyes, atteignent des proportions considérables : plusieurs dizaines de milliers de vers. 

32. Ce songe nous est présenté aux pp. 170-171 de l’édition Pauphilet.
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du songe, qui fait de l’oiseau noir un représentant du diable et de l’oiseau blanc l’incarnation 
d’une jeune fille qui aime le chevalier et viendra le solliciter. Bohort, trompé par cette fausse 
lecture, croise bientôt une jeune fille qui le soumet à la tentation; il résiste	in	extremis et com-
prend qu’elle est envoyée par le diable. C’est alors qu’un véritable religieux intervient pour 
lui délivrer la juste lecture du songe initial : l’oiseau noir symbolisait en réalité la sainte Eglise 
tandis que l’oiseau blanc incarnait le diable ! 

Le songe présente de nombreux points communs avec le roman : l’un et l’autre relèvent de la 
fiction et sollicitent une lecture en forme de déchiffrement dont la justesse ne va pas de soi. 
Plus encore, l’exemple de Bohort illustre les dangers d’une interprétation erronée : même si la 
lecture n’est pas en soi diabolique, elle favorise la venue du diable en laissant le champ libre à la 
subjectivité et à l’erreur. Si Bohort lui-même, chevalier d’exception et élu du Graal, a pu se lais-
ser tromper par un songe, que dire de l’homme faillible qui cherche à comprendre la senefiance	
du roman ? De cet épisode aux allures de parabole, la morale est aisée à tirer : le lecteur, face 
au livre et à la fiction, doit faire preuve d’humilité et de retenue. L’heure n’est plus à une inter-
prétation subjective et dangereuse de ce qu’il lit et entend : il lui faut, désormais, suivre les che-
mins balisés que tracent, au sein de la narration, des lecteurs parfaits au jugement infaillible. 

Pour conclure : une nouvelle lecture pour un nouveau public

Entre liberté et contrainte, les romans du Graal ont suscité des approches très diverses. Tan-
dis que le	Conte	du	Graal, à la fin du 12ème s., ménage le suspens et l’ambiguïté, les récits du 
13ème s. « verrouillent » le sens des aventures et imposent une lecture univoque. Plus pré-
cisément, Chrétien de Troyes appelle à une lecture en forme de déchiffrement, soumise aux 
aléas voire aux erreurs du destinataire, tandis que les continuateurs se montrent plus explicites, 
allant jusqu’à juxtaposer les aventures et leur « glose » au sein du même récit.

Pour expliquer des approches aussi différentes, nous pouvons invoquer les changements qui 
interviennent dans la composition du public et l’environnement culturel des auteurs. A l’époque 
de Chrétien de Troyes, vers 1180, le public du roman est essentiellement courtois ; il est consti-
tué de chevaliers et de courtisans qui représentent l’élite du royaume et vivent dans l’entourage 
du seigneur ; autrement dit, l’écrivain et son auditoire appartiennent alors au même univers 
culturel et social33. Selon nous, une telle proximité n’est pas étrangère à la confiance et à la 
liberté que le premier accorde au second : rédigé par un clerc cultivé pour un public de cheva-
liers courtois, le roman se conçoit comme un dialogue au sein d’un univers élitiste et raffiné où 
il n’est pas nécessaire de tout expliciter. Notons aussi que la cour, au 12ème s., conserve une 
relative autonomie à l’égard de l’Eglise : même si le christianisme influence profondément la 
société médiévale, la poésie amoureuse et le roman breton manifestent la permanence, dans 
les principales cours du royaume, d’une littérature profane en langue française où l’amour char-
nel et le paganisme continuent de tenir une place majeure : nous comprenons mieux, dans 
ces conditions, que Chrétien de Troyes n’ait pas cherché à éradiquer totalement la dimension 
païenne du Graal.

33. Au 12ème s. en effet, l’écrivain évolue nécessairement dans l’entourage d’un seigneur ou d’un roi qui le protège et 
l’entretient.
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Quelques dizaines d’années plus tard, le public du roman s’est élargi : il n’est plus nécessaire-
ment courtois34. Plus modeste socialement, il est aussi plus fragile et craintif35, parfois tenté par les 
sirènes de l’hérésie, au point que l’historienne Brigitte Cazelles l’a défini comme un « public de la 
faiblesse » (1978). L’origine culturelle et sociale des romanciers s’est elle aussi diversifiée : par leur 
savoir et leur érudition, ils appartiennent toujours à l’élite du royaume, mais ils ne vivent plus forcé-
ment dans l’entourage d’un seigneur ou d’un roi ; l’auteur de la Queste	del	saint	Graal	par exemple 
semble très lié au milieu cistercien. L’Eglise, de son côté, renforce son emprise sur l’homme et la 
société36 : plus sévère à l’égard des superstitions et déviances37, elle veut épurer les croyances et les 
pratiques, y compris à la cour et dans le champ littéraire. Le Graal, par ses origines païennes, susci-
te donc sa méfiance ; quant au monde arthurien, il est intimement lié à la culture celtique, celle-là 
même que le clergé a si longtemps combattue. 

Tous ces changements, nous en sommes convaincue, ont eu des répercussions sur la production 
littéraire du 13ème s., et singulièrement sur les romans du Graal : les écrivains, davantage soumis 
à l’influence de l’Eglise, ont cherché à couper le « plat sacré » de ses origines païennes et introduit, 
au sein de la chevalerie arthurienne, des valeurs et des idéaux moins profanes et courtois38. Pour 
ce faire, il leur a fallu récupérer le matériau narratif arthurien mais aussi la forme romanesque ; la 
popularité et la séduction de ce genre leur permettaient en effet de toucher un très vaste public ; 
mais, de la même façon qu’ils ont converti	le	contenu du roman, ils en ont perverti la	forme	et altéré	
la	lecture	: face à ce nouveau public si fragile et trop souvent tenté par le diable, ils ont compris que 
l’heure n’était plus à l’ambiguïté et à la liberté d’interprétation, mais à la clôture du sens et au strict 
respect de l’orthodoxie chrétienne. 

34. Certains historiens de la littérature pensent que l’élargissement du public aurait été favorisé par le passage à la prose, 
réputée plus accessible. 

35. Selon les historiens des mentalités, c’est au 13e s. que l’homme prend davantage conscience de sa faiblesse. Cette 
évolution est elle-même indissociable des bouleversements qui affectent la société; la puissance et l’équilibre du pouvoir 
monarchique — dont l’art gothique est par excellence l’emblème — ne compense pas le déclin de la société féodale; ils 
n’occultent pas non plus les premiers signes de la crise économique et politique qui éclatera au 14e siècle; les croisades, 
qui se multiplient, mettent d’ailleurs au jour l’angoisse nouvelle des chrétiens : ne pas accéder au paradis. 

36. C’est au 13ème s. notamment que les clercs et les théologiens définissent les attitudes, gestes et obligations permet-
tant au chrétien de faire son salut : les sacrements sont fixés à sept, de nouvelles obligations sont énoncées (communion 
pascale par exemple), et les prières et dévotions sont plus nettement définies.

37. Hervé Martin, auteur d’un ouvrage sur les mentalités médiévales, évoque même, à propos du 13ème s., un « déplace-
ment sensible de la ligne de partage entre les croyances conformes et les déviances » (MARTIN, 1996:237).

38. Lancelot, le fin amant, est ainsi disqualifié au profit de Galaad, le chevalier vierge.
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Ler o Graal na Idade Média: limites e liberdades do leitor  

O romance, no sentido original de tradução em língua românica (em contraste com a língua d’oil ao 
norte do rio Loire) de narrativas em latim1, nasce na França em torno de 1150. Até fins do século XII, 
todas as narrativas são escritas em verso2, mas no século XIII multiplicam-se os romances em prosa, 
muito mais extensos do que os precedentes. Apesar dessa significativa diferença formal, o modo 
de difusão permanece: o acesso ao romance se faz de maneira coletiva e necessita da mediação de 
alguém que o recite, o jogral, e de certa forma o “teatralize”. 

Dos escritores do século XII, Chrétien de Troyes é seguramente o mais célebre3. Ele nos legou cinco 
romances (ou rimances) que serão escritos entre 1165 e 1181, o último dos quais, o Conto	do	Graal4, 
põe em cena Perceval, futuro cavaleiro da Távola Redonda5, e introduz no campo literário a tradição 
celta do Graal6. Na mais famosa cena do romance, no castelo do rei pescador, o jovem herói assiste 
ao “cortejo do Graal”: várias vezes, a bandeja maravilhosa passa diante de seus olhos mas ele não 
ousa fazer nenhuma pergunta. No dia seguinte, quando acorda, o castelo está deserto e o Graal 
desapareceu; começa então para ele a “demanda do Graal”, uma busca infindável que será prolon-
gada no século seguinte por numerosos cavaleiros arthurianos, como Lancelot e Gauvain.     

Nosso desejo não é recriar os riscos e mistérios de uma busca com que já se gastou tanto latim, 
mas verificar como os escritores do século XIII, após Chrétien de Troyes, introjetaram a imagem do 
Graal e orientaram de maneira bem distinta a leitura da narrativa. Do Conto	do	Graal de Chrétien de 
Troyes à Grande	História	do	Graal de Robert de Boron (cerca de 1210) e à Demanda	do	santo	Graal, 
redigida em torno de 1220 por um autor anônimo7, o “contrato da leitura” foi profundamente modi-
ficado: enquanto o contador de 1811, da região de Champagne, escolhia uma poética do enigma e 
do “não dito”, deixando uma grande liberdade a seu leitor, os continuadores do século XIII estreitam 
a leitura e os significados, impondo ao leitor uma abordagem orientada — numa só palavra, obriga-
tória — da obra. 

1. O mais antigo romance em língua francesa que temos é o Roman	de	Thèbes, redigido em meados do século XII por um anônimo; 
abandonando o universo épico da canção de gesta e da hagiografia, vai se inspirar na Antiguidade greco-romana.

2. Mais precisamente em estrofes de octassílabos com rimas emparelhadas.

3. O mais célebre, mas também um dos menos conhecidos; as únicas indicações que possuímos sobre Chrétien de Troyes nos foram 
dadas por seus romances; graças ao Conte	du	Graal, por exemplo, sabemos que ele foi protegido de Filipe de Flandres; o prólogo do 
Cligès, por sua vez, nos esclarece sobre o resto de sua obra, o que é muito pouco!

4. A edição de referência para o texto original é a seguinte: Le	Conte	du	Graal	(1984) de Chrétien de Troyes, publicado por Félix Lecoy, 
2 volumes. Entre as várias traduções existentes, aconselhamos a edição da Folio, Perceval	ou	le	Roman	du	Graal,	que tem a grande 
vantagem de ser acompanhada por vários excertos das Continuations	do século XIII. 

5. O Conte	du	Graal, em verdade, se apresenta como um romance de formação: o adolescente “intratável” se inicia na cavalaria e 
depois na vida cortesã antes de descobrir através de seu amigo eremita a dimensão inexcedível dos valores cristãos.

6. Lembremos que o Graal, enquanto objeto míti co, encontra suas fontes em um passado remoto e legendário; a maioria dos espe-. Lembremos que o Graal, enquanto objeto mítico, encontra suas fontes em um passado remoto e legendário; a maioria dos espe-
cialistas concordam sobre suas origens pagãs e provavelmente celtas: o Graal (palavra derivada provavelmente de gradalis, “bandeja” 
em latim) é um recipiente mágico que se aproxima dos diversos vasilhames invocados nas narrativas irlandesas e gaulesas (espe-
cialmente o caldeirão da abundância, objeto fabuloso permanentemente preenchido com um alimento capaz de tornar invencível e 
imortal quem o prove).  

7. Remetemos os leitores versados em língua da Idade Média a Queste	del	saint	Graal.	Roman	du	XIIIème	siècle,	editado par Albert Pau-
philet, Paris, Champion, 1980. Como alternativa para os demais leitores, aconselhamos enfaticamente a tradução de Albert Béguin :	
Quête	du	Graal, col. “Points Sagesse”, com introdução de Yves Bonnefoy.
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PRIMEIRA PARTE — O Conto do Graal de Chrétien de Troyes : o leitor 
em liberdade

O Conto	do	Graal, como todos os romances do século XII, é uma narrativa em versos, particularida-
de formal que implica certa brevidade (nenhum dos romances de Chrétien atinge dez mil versos) e 
não exaustividade. O que significa que as narrativas daquele contador — e particularmente a última 
delas — caracterizam-se por uma poética da elipse e do não-dito que abre a narrativa a leituras e 
interpretações diversas. 

Uma	poética	da	elipse

Na abertura do Conto	do	Graal, o leitor descobre um herói, Perceval, em torno do qual pairam 
numerosos mistérios: por que esse jovem mora com a mãe no meio da floresta? O que é feito de seu 
pai? Qual seu nome de batismo? Nada sabemos8. O contador decide não dar nenhuma referência 
sobre o herói, mergulhando todo seu passado na escuridão. Este grande lapso temporal precede um 
outro, ao longo da própria narrativa: quando Perceval decide se lançar na busca do Graal, o narrador 
se desliga dele para relatar as aventuras de Gauvain, o sobrinho do rei Arthur9; no momento em que 
reencontramos Perceval, cinco longos anos se passaram :   

“Perceval, nos conta a história,
perdeu de tal modo a memória
que não se lembra mais de Deus;
Por cinco vezes passaram abril e maio:
durante cinco anos completos,
em nenhuma igreja e monastério
não venera Deus nem a cruz” (versos 6009-6015)10.	
 

O que se passou em cinco anos? Mais uma vez, o mistério. O narrador como que se esconde atrás da 
“história” (verso 6009) e até mesmo Perceval perdeu a memória. O leitor é convidado a preencher o 
vazio biográfico com que é confrontado, sem nenhuma ajuda de um narrador discretíssimo.

Esta abordagem do herói não é exclusiva de Perceval; nas outras narrativas que nos deixou 
(Erec et Enide, Yvain, Lancelot, Cligès), Chrétien de Troyes isola da mesma maneira, num 
meio que nos é bem conhecido (Arthur e seu pessoal, Guenièvre, Lancelote, Gauvain...), 
um ou dois personagens cujo percurso nos faz seguir. Nunca, no entanto, ele nos dá 
informações completas: só parcialmente conhecemos Perceval, Lancelote e os demais11. 

8. É necessário esperar o verso 3561 para descobrir o nome do jovem.

9. Geralmente, o Conte	du	Graal, como o Chevaliers	de	la	Charrette, é uma narrativa fundada sobre a técnica do entrelaçamento; isso 
significa que o leitor segue alternadamente as aventuras de Perceval e as de Gauvain. Tal estrutura, diga-se de passagem, introduz 
inevitavelmente interrupções que são como “falhas” aparentes no interior da história.

10. Eis o texto em francês arcaico: “. Eis o texto em francês arcaico: “: “Percevax,	ce	conte	l’estoire,	a	si	perdue	la	memoire	que	de	Deu	ne	li	sovient	mais	;	.v.	foiz	passa	
avrix	et	mais,	ce	sont	.v.	anz	trestuit	antier,	qu’an	eglise	ne	an	mostier,	ne	Deu	ne	sa	croiz	n’aora”.

11. Para escrever . Para escrever Lancelot, Chrétien de Troyes se baseou nas tradições orais e em uma narrativa francesa, hoje perdida, que conhece-
mos na adaptação alemã. Enquanto essas fontes relatam detidamente a infância de Lancelote, criado por uma fada no fundo de um 
lago, Chrétien, por sua vez, limita-se a um mínimo: ele consagra somente cinco versos à “dama do lago” e deixa quase inteiramente 
ignorada a infância do herói.
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Emmanuèle Baumgartner observou com propriedade: “nunca o tempo da diegese, em 
Chrétien de Troyes, esgota a ‘vida’ de um herói do qual o passado não está em jogo e que 
não acompanhamos, como Tristão, até sua morte” (BAUMGARTNER, 1995:43)12.   

Tal opção narrativa não poderia ser gratuita: recusando representar a vida do herói do nascimento 
à morte, o escritor rejeita a tentação biográfica e reforça a ficção, além de sublinhar o domínio que 
tem dos acontecimentos: é ele, e só ele, que baliza o tempo do romance. Para o leitor, essas balizas 
têm função paradoxal: delimitam a ficção, mas estimulam a imaginação; do início ao fim, a infância, 
a velhice e a morte do herói criam um tal efeito de página em branco que o auditório pode com-
pletá-las como quiser. Sublinhemos também que a ausência de precisão biográfica possibilita uma 
leitura aberta dos eventos internos da narrativa: a infância, especialmente, não basta para justificar 
a atitude e as escolhas do herói adulto em Chrétien de Troyes.    

Se no início da narrativa muitos acontecimentos ficam à sombra, serão ainda mais numerosas as 
questões sem resposta. Realmente, o romance de Chrétien não é conclusivo. Para a maioria de 
seus analistas, esta particularidade se explica de modo natural: o autor morreria antes de terminar 
a obra. Mas podemos nos perguntar se o inacabado do Conto	do	Graal não corresponderia a uma 
escolha de Chrétien de Troyes. Tal fenômeno não é raro na Idade Média: não se conhece o fim do 
Roman	de	Rou, redigido pelo clérigo Robert Wace em torno de 1170; Guillaume de Lorris, que come-
ça o Roman	de	la	Rose mais ou menos em 1225, também deixou seu texto em suspenso13. De manei-
ra ainda mais desconcertante, Chrétien não levou a termo o Chevalier	 de	 la	 Charrette (também 
chamado Lancelot): foi a Godefroi de Lagny que ele confiou este encargo14. Em ausência de qualquer 
explicação segura, é preciso evitar extrapolações; constatemos ainda assim que ele, o contador da 
região da Champagne, deixou em suspenso dois de seus cinco romances, onde aliás proliferam as 
falsas pistas e os enigmas.  

Uma	poética	do	enigma

Elipses e mistérios não dizem respeito apenas à biografia de Perceval; e a narrativa ter ficado incon-
clusa não basta para justificar todas as questões sem resposta. Bem no início do Conto	do	Graal, 
por exemplo, vemos surgir e depois se distanciar cavaleiros armados que perseguem cinco outros 
cavaleiros e três donzelas; que gente é essa? Qual o motivo da perseguição? Não o sabemos15. Como 
não sabemos por que o cavaleiro vermelho veio desafiar Arthur e derramar vinho no vestido de 
Guenièvre16. No desenrolar da narrativa, descobrimos Beaurepaire, o castelo de Brancaflor, total-
mente devastado: como explicar tal desolação se Clamadieu, o inimigo da jovem, não está presente 

12. Aproveitemos para lembrar que é no . Aproveitemos para lembrar que é no Tristan de Thomas, escrito nos anos 1170, que a morte do herói nos é relatada.

13. Jean de Meun, quase cinquenta anos mais tarde, conclui o . Jean de Meun, quase cinquenta anos mais tarde, conclui o Roman	de	la	Rose, num clima aliás bem diferente e muito longe do 
espírito cortês de Guillaume.

14. Ao fi m do . Ao fim do Chevalier	de	la	Charrette,	lemos efetivamente esses versos : “Godefroi de Lagny, le clerc, a mené à son terme La	Char-
rette,	mais que personne ne vienne le blâmer s’il a prolongé l’œuvre de Chrétien ! En effet, il a fait cela avec le plein accord de Chrétien 
qui avait commencé. Il a poursuivi le récit à partir du moment où Lancelot venait d’être emmuré, puis a mené le conte jusqu’à sa fin”. 
(1994:7102-7110).

15. Esta cena tem lugar no verso 100 e seguintes, na edição de Félix Lecoy.. Esta cena tem lugar no verso 100 e seguintes, na edição de Félix Lecoy.

16. O próprio Arthur faz a narrati va deste episódio nos versos 948 e seguintes.. O próprio Arthur faz a narrativa deste episódio nos versos 948 e seguintes.
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na ação?17. Depois vem o encontro entre Perceval e o “rei pescador”: quem é este homem? O que 
significa seu estranho gosto pela pesca? E o que dizer ainda sobre esta misteriosa prima que cruza o 
caminho de Percival? Como pode conhecer tudo sobre ele, quando se sabe que ela não o via desde 
a infância? 

Os personagens do Conto são tão misteriosos quanto os objetos: no castelo do rei pescador, Perceval 
recebe uma espada maravilhosa que só pode ser quebrada em uma única e escassa circunstância 
(mas qual?). No cortejo do Graal figura uma lança muito estranha, de cuja ponta escorre um sangue 
vermelho (vers. 3185-3189). O Graal, em si mesmo, é inesgotável fonte de perplexidade: apresen-
tado inicialmente como um simples objeto não-determinado (un	graal, verso 3208), ele escapa a 
qualquer descrição precisa; nós ignoramos sua cor, sua forma e seu tamanho. Sabemos apenas que 
ele é de ouro puro e incrustado de pedras preciosas (vers. 3220 e seguintes); infelizmente, a luz que 
dela emana mais nos cega do que ilumina: longe de nos revelar o Graal, ela o dissipa a nossa vista.

Se a forma do objeto (sua semblance, em francês arcaico) não nos é dada, seu sentido (sua senefiance) 
é ainda mais misterioso. O Graal, já dissemos, é provavelmente de origem pagã ou celta; ora, o narrador, 
mesmo em o cristianizando (aprendemos, nos versos 6200 e seguintes, que o Graal contém uma hóstia), 
preserva certa “espessura” cultural, jogando com a ambiguidade: o castelo do rei pescador parece surgir 
do nada. Quanto ao cortejo do Graal, ele é composto de moças mais parecidas com fadas do que com 
freiras, mais celtas do que cristãs. De modo geral, depreende-se que a persistência dos enigmas é pos-
sibilitada frequentemente pela posição do narrador que, na maior parte das cenas-chave da narrativa, 
renuncia à onisciência. Assim, o cortejo do Graal é inteiramente descrito com foco interior, através do 
olhar de Perceval: a ignorância e a incompreensão do herói são também as nossas.     

Poderíamos ir estendendo à vontade a lista dos enigmas que jorram do Conto	do	Graal. Eles criam 
um interesse narrativo a partir de efeitos de suspense. Mas vimos que muitos dentre eles não haviam 
sido elucidados e, provavelmente, não tinham a vocação de o ser: repita-se, não basta para justificar 
a persistência de tantas dúvidas ao final romance a circunstância de ele não ter sido concluído. É 
por isso que estamos convencidos de que o contador deslizou deliberadamente para a narrativa dos 
mistérios insolúveis e lançou mão de ambiguidades, a ponto de dar duas respostas a uma mesma 
questão central: o mutismo de Perceval, em face do cortejo do Graal, é justificado uma primeira vez 
por seu respeito excessivo pelos conselhos de Gornemant (“não se deve falar demais”), até que sua 
prima, nos versos 3579 e seguintes, dê uma versão completamente diferente dos fatos: desde que 
o jovem provocou — involuntariamente — a morte da mãe18, ele ficou marcado pela culpa e este 
“pecado original” o teria privado da palavra19. 

Uma dos pontos fortes do Conto	do	Graal está em levantar questões, mais do que propor respostas. 
Por isso podemos defini-lo como uma narrativa duplamente aberta: no plano da narrativa, seu ina-
cabado priva a ficção de um desfecho aparente; mas os sentidos do Graal e, de um modo geral, do 
próprio conto, restam também em suspenso: o cálice sagrado, apesar da dimensão cristã que lhe é 
dada, não é um objeto unívoco.   

17. Sobre a desolação reinante na cidade, ler em parti cular os versos 1758 e seguintes.. Sobre a desolação reinante na cidade, ler em particular os versos 1758 e seguintes.

18. Ela morre de paixão após a parti da do jovem.. Ela morre de paixão após a partida do jovem.

19. O estabelecimento dessa relação entre o silêncio e o pecado não é caso único na Idade Média, nem sequer na literatura do Graal; . O estabelecimento dessa relação entre o silêncio e o pecado não é caso único na Idade Média, nem sequer na literatura do Graal; 
na Quest	del	saint	Graal, escrita em torno de 1220, Lancelote, quando entrevê o objeto sagrado, fica tão estupefato que chega a per-
der a visão e a voz. Algumas páginas mais tarde, o narrador credita esse mutismo à impureza moral do cavaleiro, culpado de adultério 
(Lancelote, de fato, é amante de Guenièvre, esposa do rei Arthur).
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Leitura	e	questionamento

Os romances de Chrétien de Troyes, suscintos e elípticos, oferecem uma imagem incompleta e às vezes 
ambígua do mundo do rei Arthur. O leitor, como o herói, entra em aventuras cujo encadeamento e sen-
tidos ele não domina; ele é submetido aos caprichos de um contador que o leva aonde quer e o coloca 
diante de mistérios sem lhe dar os meios de decifrá-los. Indo mais longe na analogia, podemos asse-
melhar a leitura do romance a uma “busca de sentidos” que, como a demanda do Graal, se prolonga 
indefinidamente; o procedimento intelectual do leitor junta-se assim à trajetória territorial de Percival: 
todos os dois, desestabilizados e surpresos, caem nos descaminhos de um percurso onde o silêncio e 
a dúvida prevalecem sobre as certezas.

Constatar isto não é suficiente: precisamos agora compreender e justificar a escolha do escritor. A 
rigor, romances são concebidos como espaço fechado em cujo fim está o desnudamento ou ao menos 
uma resposta aos enigmas que o precedem. Por que o Conto	do	Graal escapa a este esquema? Uma 
parte da resposta reside sem dúvida na maneira com que na Idade Média se concebe a obra de arte: 
para os homens da época, não há exatamente propriedade intelectual e mesmo a noção de plágio não 
existe. Uma vez escrita a obra, ela escapa ao controle do autor e pode ser livremente recuperada por 
outros, que a prolongam e às vezes a transformam. No caso preciso do Graal, o autor, ao fazer uma 
narrativa aberta, facilita uma “apropriação” que é considerada, já o dissemos, normal. Para as gerações 
futuras, é verdadeiramente uma sorte essa abertura: um desfecho seria o fim das aventuras do Reino 
de Logres20 e o golpe fatal na matéria-prima arthuriana.  

No que diz respeito ao leitor, a justificativa não é tão fácil : enigmas e elipses poderiam levar a um 
sentimento de frustração que contrariaria o prazer mesmo da leitura. Evidentemente, não é este o 
caso: o leitor segue com interesse o percurso de Perceval sem que seu aspecto inacabado prejudique a 
posteridade do Conto	do	Graal. Chrétien de Troyes fez uma verdadeira operação deslocando o centro 
de interesse do romance: para o leitor, o prazer não decorre do desnudamento, mas do prolongamen-
to indefinido de sua expectativa e, mais ainda, das questões que essa expectativa levanta21. Isso não 
implica sua passividade, ao contrário: o contador privilegiou a perplexidade e a surpresa da narrativa a 
fim de suscitar uma abordagem “ativa”.  

Uma vez ainda, aquela cena com o Graal traz uma chave indispensável: Perceval comete seu mais grave 
erro porque fica mudo ao invés de interrogar seu anfitrião; sua prima, pouco depois, lhe diz de maneira 
explícita: o término da busca não estava subordinado à visão nem mesmo à possessão do Graal; para 
que o jovem tenha sucesso, é necessário que faça boas perguntas:

“Ah ! Pobre Percival !
Como foste infeliz
Ao não perguntar tudo isso!
Pois terias devolvido a saúde
Ao bom rei mutilado” (versos 3569-3573)22

20. Logres é o nome dado ao território no qual reina Arthur no ciclo da “matéria da Bretanha”.

21. Guardadas as proporções, podemos fazer o paralelo entre o prazer do fine amor medieval — este amor cortês cuja consumação 
é sempre adiada — e o prazer da leitura mesma do romance: em ambos os casos, ele é tão mais intenso quanto irrealizável o desejo 
que desperta.  

22. Eis o texto em francês arcaico, na edição de Félix Lecoy: “. Eis o texto em francês arcaico, na edição de Félix Lecoy: “Ha	!	Percevax	maleüreus,	com	fus	or	mesaventureus	qant	tu	tot	ce	n’as	
demandé	!	Que	tant	eüsses	amandé	le	boen	roi	qui	est	maheigniez”.
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Essas palavras iluminam não só a cena com o Graal, mas também sobre o conjunto da narrativa; 
elas podem ser lidas, acreditamos, à maneira de uma “lição” destinada ao leitor. A prima de Percival 
afirma aqui o primado do procedimento intelectual sobre a ação cavaleiresca e ao encaminhamento 
“físico”; mais ainda, ele chama a atenção do herói — e do leitor — sobre as perguntas a fazer, mais 
do que sobre as respostas a dar (verso 3571). Elas nos lembram que é nossa capacidade de abrir os 
olhos e de questionar o mundo o que pode assegurar seu bom andamento, “andamento” que seria 
simbolizado pela cura de um rei... mutilado.

SEGUNDA PARTE — As narrativas do Graal no século XIII: o leitor compulsório  

Passamos em revista na primeira parte as elipses e enigmas que, no Conto	do	Graal, preservam a ambi-
guidade da narrativa e possibilitam uma leitura aberta. Tal abertura, no Conto	do	Graal, frisamos, não 
estimulou somente a imaginação dos leitores; ela também inspirou um grande número de escritores 
que, desde o fim do século XII, se infiltraram nas frestas abertas por Chrétien para prolongar no século 
seguinte aquela busca. Esses “continuadores” recolocaram em cena os dois protagonistas do Conto	do	
Graal (Gauvain e, principalmente, Perceval) e recuperaram os principais objetos do cortejo (a lança que 
sangra, o ábaco de prata e logicamente o Graal). Eles também modificaram em muito, e isso será o objeto 
desta segunda parte, o contrato da leitura: a abertura e as ambiguidades do Conto	do	Graal são sucedidas 
por narrativas unívocas que implicam uma leitura “orientada” e compulsória de personagens e objetos. 

No	caminho	de	um	Graal	“unívoco”:	a	cristianização	do	mito	no	século	XIII

O Conto	do	Graal “entrelaçava” as aventuras de dois heróis, Perceval e Gauvain, entre os quais hesi-
tavam os continuadores da narrativa. Assim, a anônima Primeira	Continuação ou Continuação	Gau-
vain escolhe o sobrinho de Arthur como protagonista; mas ele, mundano e frívolo, não pode concluir 
a busca. A Segunda	Continuação é por outro lado uma Continuação	Perceval cujo aspecto inacabado 
provoca uma nova série de desdobramentos. A partir daí, o jovem aparece como o único herói do 
Graal e faz desaparecer, um a um, os mistérios do Conto	do	Graal. Especificamente, os índices de 
uma cristianização do mito, já perceptível em Chrétien de Troyes23, tendem a se multiplicar. Citemos 
em particular o caso da Terceira	Continuação, escrita por Manessier em torno de 1220-1230, que 
leva a termo o percurso de Perceval: no fim da narrativa, o jovem se retira num eremitério; pouco 
tempo após sua morte, o Graal e a Lança desaparecem no Céu, se distanciando definitivamente de 
suas raízes pagãs para manifestar radiantemente seu pertencimento à esfera cristã24. 

Escrita no início do século XIII, a obra de Robert de Boron consagra o movimento de recuperação 
religiosa deflagrado por aquelas continuações: o Romance	da	história	do	Graal (também chamado 
José	de	Arimateia) faz do Graal o cálice utilizado por Cristo durante a Ceia25; mais ainda, o recipiente 

23. Ao fi m do . Ao fim do Conte	du	Graal, já o assinalamos, o tio eremita de Perceval lhe informa que o Graal contém uma hóstia capaz de manter 
vivo o pai do rei pescador (versos 6200 e seguintes); o eremita também qualifica o Graal como uma “coisa santíssima” (verso 6209).

24. Mesmo que a relação não seja explícita, a subida do Graal ao Céu encontra eco na ascensão de Cristo e na assunção de sua mãe.. Mesmo que a relação não seja explícita, a subida do Graal ao Céu encontra eco na ascensão de Cristo e na assunção de sua mãe.

25. Além do . Além do Roman	de	l’estoire	dou	Graal, Robert de Boron é autor de um Merlin do qual se conservam os quinhentos primeiros 
versos e uma tradução em prosa, e de um Perceval	hoje desaparecido, que conhecemos também através de uma tradução em prosa. 
Esta trilogia é às vezes chamada “pequeno ciclo”, em oposição ao ciclo gigantesco que constitui o Lancelot-Graal; ela não deixa de 
ser também uma etapa decisiva na história da “matéria da Bretanha”, pois está na base de todas as grandes narrativas em prosa do 
Graal no século XIII. 
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sagrado torna-se aquele no qual José recolhe o sangue de Cristo após a Paixão. Do Graal de Chrétien 
de Troyes, que contém uma hóstia, ao Graal de Robert de Boron, que contém o sangue, o objeto 
sagrado conserva um liame privilegiado com o sacramento da Eucaristia e o mistério da transubs-
tanciação (cujo dogma foi precisamente enunciado pelo Concílio de Latrão em 1215); ele integra 
ademais a temática das relíquias, que desenvolve seu culto na passagem do século XII para o século 
XIII. Em resumo, não resta quase nada de seu paganismo original; a via está livre para o acabamento 
de um processo e o início de uma nova narrativa, a Demanda	do	santo	Graal, escrita em torno de 
1220, cujo título já marca a absoluta (e irreversível) conversão do objeto tão cobiçado.  

O	fechamento	do	sentido

O Graal, no século XIII, não é mais aquele objeto ambivalente, impregnado ainda de suas origens 
pagãs, que suscitava a perplexidade de Percival: para o leitor das Continuações ou da Demanda	do	
santo	Graal, sua dimensão cristã é uma evidência. Mas tal reorientação implica também novo modo 
de narrar: no século XIII, as elipses narrativas caras a Chrétien de Troyes têm tendência a desapare-
cer; do mesmo modo, o foco interno é negligenciado em proveito de uma onisciência que não dá 
lugar a dúvidas.  

No plano temporal, a mudança de perspectiva é espetacular. No início, os escritores retomam os fios 
da História para melhor dominar direções e sentidos; na História	do	Graal, notadamente, Robert de 
Boron conta como José de Arimateia efetua a transferência do Graal da Palestina para a Bretanha. O 
autor da Demanda, por sua vez, estabelece uma filiação entre Galaad e o rei bíblico Salomão; ele se 
detém também sobre a concepção de Galaad, o filho de Lancelote, recusando-se assim, ao contrário 
de Chrétien de Troyes, a deixar de fora o passado do herói. No fim, reparamos a mesma vontade de 
completar o percurso dos principais personagens: a Continuação Manessier, lembremos, acompa-
nha Percival até sua morte; o mesmo na Demanda	do	santo	Graal, cujo autor faz em seguida morrer 
Gallad; entre os três cavaleiros “eleitos”26, somente Bohort retorna à corte do rei Arthur: graças a 
ele, nós conhecemos o desenrolar da busca.  

A estrutura das diferentes narrativas é igualmente transtornada: desejosos de nada deixar ao acaso, 
os narradores preenchem os vazios e, sobretudo, impõem uma leitura única dos acontecimentos. 
Este procedimento é particularmente bem representado na Busca	 do	 santo	Graal : eremitas ou 
monges designados sob o nome de “preudome”27 intervêm de maneira regular a fim de esclarecer 
os cavaleiros sobre o sentido de suas aventuras28. Colocados fora do tempo e do espaço humanos, 
eles não participam diretamente da busca, mas lhe compreendem o sentido justamente devido a 
esta distância e à sua perfeição moral. De certa maneira, esses místicos fazem, no interior da narra-
tiva, o papel de “leitores perfeitos”, capazes de decifrar os acontecimentos sem falhar. Sua leitura, 
precisemos, é o mais das vezes de natureza moral ou metafórica. Por isso a Demanda aparece de 

26. A busca do Graal oferece uma hierarquia rígida de cavaleiros arthurianos. Entre eles, somente três serão levados a ver plenamente . A busca do Graal oferece uma hierarquia rígida de cavaleiros arthurianos. Entre eles, somente três serão levados a ver plenamente 
(apertement,	diz o texto medieval) o Graal; trata-se de Bohort, Perceval e Galaad; é por isso que esses três cavaleiros são designados 
os “eleitos” do Graal. Apenas um, no entanto, levará a busca a seu termo e poderá ver o interior do Graal: Galaad, o cavaleiro virgem 
e perfeito. 

27. O nome . O nome preudome,	na Idade Média, designa o “homem de bem”, aquele que é investido das maiores qualidades morais. Desde o 
século XIII, e mais ainda nos séculos XIV e XV, o termo ganha uma coloração religiosa e tende a designar um “santo varão”. 

28. Tzvetan Todorov, a propósito, os chamou de os “detentores do senti do” (TODOROV, 1971:129-50). . Tzvetan Todorov, a propósito, os chamou de os “detentores do sentido” (TODOROV, 1971:129-50). 
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vez em quando como uma espécie de “parábola romanesca” fundada sobre uma estrutura binária: 
de um lado, as aventuras-parábolas, vividas por cavaleiros arthurianos que não lhes percebem os 
sentidos (ainda as senefiances); de outro, a leitura-exegese, confiada a místicos que nada mais são 
do que espectadores.

Notemos, finalmente, que um tal “fechamento de sentido” é indissociável de uma nova escrita funda-
da na passagem para a prosa: diferentemente do verso, afirma com precisão Daniel Poirion, a prosa 
tem “o horror do vazio, do implícito, do descontínuo”. No plano sintático, por exemplo, ela privilegia 
os liames lógicos, a coordenação e a subordinação, enquanto o verso prefere a parataxe e a simples 
justaposição. Assim, a prosa aparece como aliada natural dessas novas narrativas que têm a ambição 
de ser explícitas, exaustivas, e de descortinar os mistérios que envolviam Perceval e o Graal29. 

Por	uma	leitura	passiva?

Quando Chrétien de Troyes, no Conto	do	Graal, preservava os mistérios do objeto jogando com o 
foco interno, ele possibilitava a liberdade do leitor e incitava a uma leitura “ativa” da obra; ele abria 
também o caminho para novas narrativas. Inversamente, a cristianização forçada do Graal e a impo-
sição de um sentido único complicam especialmente a tarefa de eventuais continuadores: quando o 
autor da Demanda	do	santo	Graal, bem no final do romance, evoca o testemunho de Bohort e nos 
revela que ele está no fundamento de sua obra, temos a sensação de que o cerco está fechado e de 
que não há nada a acrescentar. No século XIII, a liberdade do leitor está tão circunscrita que é legí-
timo questionar: pode-se falar ainda em “leitura”, com tudo o que o termo implica em matéria de 
subjetividade? Se admitimos que toda leitura é um diálogo entre o autor e seu público, a Demanda	
do	santo	Graal passa a impressão de ter limitado este diálogo ao interior mesmo da narrativa, pelos 
múltiplos embates verbais entre os cavaleiros e os “preudomes”. O auditório cavaleiresco é convida-
do a suspender seu julgamento esperando passivamente a explicação que lhe será dada. 

Por que tal alteração de perspectiva? Como interpretar esta surpreendente passividade imposta ao 
leitor? Os romances do Graal parecem ilustrar, seguindo um procedimento próximo do efeito de abis-
mo, a crescente desconfiança dos escritores em relação ao gênero romanesco e ao tipo de leitura que 
ele suscita. Um episódio da Demanda é indicativo disto: enquanto nos aproximamos da revelação 
final, Bohort vê em sonho dois grandes pássaros, um preto e um branco, sem saber o que significam30; 
pouco tempo após, um falso eremita lhe fornece uma leitura enganosa do sonho, que torna o pássaro 
preto um representante do diabo e o pássaro branco a encarnação de uma jovem que o ama e que 
virá pedir seu auxílio. Bohort, enganado por essa falsa leitura, cruza logo após com uma jovem que 
o submete à tentação; ele resiste in	extremis e compreende que ela foi enviada pelo diabo. É então 
que um místico autêntico intervém para lhe fazer uma justa leitura do sonho inicial: o pássaro preto 
simbolizava na realidade a santa Igreja, enquanto o pássaro branco encarnava o diabo!

O sonho apresenta numerosos pontos em comum com o romance: um e outro são do campo da fic-
ção e solicitam uma leitura em forma de decifração, cuja pertinência não existe em si mesma. Mais 
ainda, o exemplo de Bohort ilustra os perigos de uma interpretação equívoca: mesmo que a leitura 

29. Os romances do Graal não são os únicos; nos anos 1220, Lancelote, comumente considerado o “melhor cavaleiro do mundo”, é . Os romances do Graal não são os únicos; nos anos 1220, Lancelote, comumente considerado o “melhor cavaleiro do mundo”, é 
o objeto de narrativas em prosa que, na linha do Chevalier	de	la	Charrette, de Chrétien de Troyes,	atingem proporções consideráveis.

30. Este sonho nos é apresentado nas pp. 170-171 da edição Pauphilet.. Este sonho nos é apresentado nas pp. 170-171 da edição Pauphilet.
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não seja em si mesma diabólica, ela permite a vinda do diabo ao deixar o campo livre à subjetividade 
e ao erro. Se o próprio Bohort, cavaleiro excepcional e eleito do Graal, pôde se deixar enganar por 
um sonho, que dizer do homem falível que busca compreender as senefiances do romance? Episó-
dio com ares de parábola, é simples lhes surpreender a moral: o leitor, em face do livro e da ficção, 
deve dar provas de humildade e de contenção. As condições não são propícias para uma interpreta-
ção subjetiva e perigosa do que ele lê e entende: é preciso, doravante, que siga as balizas traçadas 
no caminho da narrativa por leitores perfeitos, de julgamento infalível.   

Em conclusão: uma nova leitura por um novo público

Entre liberdades e limites, os romances do Graal suscitaram abordagens as mais diversas. Enquan-
to o Conto	do	Graal, em fins do século XII, joga com o suspense e a ambiguidade, as narrativas do 
século XIII “trancam” o sentido das aventuras e impõem uma leitura unívoca. Mais precisamente, 
Chrétien de Troyes convoca a uma leitura em forma de decifração, submetida aos caminhos e aos 
descaminhos do destinatário, enquanto os continuadores se mostram mais explícitos, chegando a 
justapor suas glosas às aventuras até no desenrolar da narrativa.  

Para explicar abordagens tão distintas, podemos invocar as modificações na composição do públi-
co e o meio cultural dos autores. Na época de Chrétien de Troyes, em torno de 1180, o público do 
romance é essencialmente cortesão, constituído de cavaleiros e outros membros da elite do reino 
que vivem no séquito de um senhor; em outras palavras, o escritor e seu auditório pertencem a 
um mesmo universo cultural e social31. A nosso ver, tal proximidade não é estranha à confiança e 
à liberdade que o primeiro confere ao outro: redigido por um clérigo cultivado para um público de 
cavaleiros, o romance é concebido como diálogo no seio de um universo elitista e refinado onde 
não é necessário deixar tudo explícito. Notemos também que a corte, no século XII, conserva certa 
autonomia em relação à Igreja: mesmo se o cristianismo influencia profundamente a sociedade 
medieval, a poesia amorosa e o romance bretão manifestam a permanência, nas principais cortes do 
reino, de uma literatura profana em língua francesa onde o amor carnal e o paganismo continuam 
a ter um lugar maior. Compreendemos melhor, nessas condições, que Chrétien de Troyes não tenha 
procurado erradicar totalmente a dimensão pagã do Graal.   

Algumas décadas depois, o público do romance foi ampliado: não é mais necessariamente cortês32. 
Socialmente mais modesto, ele é também mais frágil e temeroso33, tentado às vezes pelas sereias 
da heresia, a ponto de a historiadora Brigitte Cazelles defini-lo como um “público da fragilidade” 
(CAZELLES, 1978). A origem cultural e social de seus escritores também se diversificou: por seu saber 
e erudição, pertencem ainda à elite do reino, mas eles não vivem mais, forçosamente, no séquito 
de um senhor ou de um rei; o autor da Demanda	do	santo	Graal, por exemplo, parece muito ligado 

31. No século XII, de fato, o escritor circula necessariamente no séquito de um senhor ou de um rei que o protege e o sustenta. . No século XII, de fato, o escritor circula necessariamente no séquito de um senhor ou de um rei que o protege e o sustenta. 

32. Certos historiadores da literatura julgam que o crescimento do público teria sido propiciado por essa passagem para a prosa, . Certos historiadores da literatura julgam que o crescimento do público teria sido propiciado por essa passagem para a prosa, 
considerada mais acessível. 

33. Para os especialistas em história das mentalidades, é no século XIII que o homem toma consciência propriamente de sua fragili-. Para os especialistas em história das mentalidades, é no século XIII que o homem toma consciência propriamente de sua fragili-
dade. Esta evolução é indissociável das transformações que afetam a sociedade; a potência e o equilíbrio do poder monárquico — do 
qual a arte gótica é o emblema por excelência — não compensa o declínio da sociedade feudal; eles também não ocultam os primei-
ros sinais da crise econômica e política que estourará no século XIV; as cruzadas, que então se multiplicam, revelam a propósito a nova 
angústia dos cristãos: não ter acesso ao paraíso. 
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à ordem dos cistercianos. A Igreja, por seu turno, reforça o cerco sobre o homem e a sociedade34: 
mais severa com superstições e desvios35, ela quer depurar as crenças e as práticas, inclusive na corte 
e no meio literário. O Graal, devido a suas origens pagãs, desperta então desconfiança; quanto ao 
mundo arthuriano, ele está intimamente ligado à cultura celta, aquela mesma que o clero combateu 
por longo tempo.

Todas essas mudanças, estamos convencidos, repercutiram sobre a produção literária do século XIII, 
e singularmente sobre os romances do Graal; os escritores, submetidos ainda mais à influência da 
Igreja, procuraram cortar o “cálice sagrado” de suas origens pagãs e introduziram, no seio da cavala-
ria arthuriana, valores e ideais menos profanos e corteses36. Para tanto, lhes foi necessário recuperar 
a matéria narrativa arthuriana mas também a forma romanesca; a popularidade e a sedução deste 
gênero lhes permitiu de fato atingir um vasto público; mas, assim como eles converteram	o	conteúdo 
do romance, também lhe perverteram	a	forma e alteraram	a	leitura: em face desse novo público tão 
frágil e constantemente tentado pelo diabo, eles compreenderam que a hora não era para ambigui-
dades e liberdades de interpretação, mas para o fechamento do sentido e a observância estrita da 
ortodoxia cristã. 

34. É especialmente no século XIII que os clérigos e os teólogos defi nem as ati tudes, os gestos e os deveres que permitem ao cristão se . É especialmente no século XIII que os clérigos e os teólogos definem as atitudes, os gestos e os deveres que permitem ao cristão se 
salvar: os sacramentos são fixados em sete, novas obrigações são anunciadas (comunhão pascal, por exemplo) e as preces e devoções 
são claramente definidas.

35. Hervé Marti n, autor de uma obra sobre as mentalidades medievais, evoca inclusive, a propósito do século XIII, um “deslocamento . Hervé Martin, autor de uma obra sobre as mentalidades medievais, evoca inclusive, a propósito do século XIII, um “deslocamento 
sensível da linha divisória entre as crenças autênticas e seus desvios” (MARTIN, 1996:237).

36. Lancelot, o . Lancelot, o fin	amant, é assim desqualificado em proveito de Galaad, o cavaleiro virgem.
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Os leitores do século 21
Readers of the 21st century
Los lectores del siglo 21

Catiane	de	Araujo	Pimentel1

Resumo

Este estudo se concentra na questão da leitura, focada sob o prisma da formação dos leitores contemporâneos jovens 
e adolescentes, destacando seus hábitos característicos e confrontando-os com peculiaridades que identificam a autora 
como leitora contemporânea, também jovem. As múltiplas vozes que interpenetram seu caminho de leitura foram res-
ponsáveis pelo interesse na temática abordada e pela escolha do objeto de pesquisa. Buscou-se aproximar as experiên-
cias de leitura, peculiares à autora, das práticas interativas de seus contemporâneos, apontando diferenças e semelhanças 
entre elas, com base em características particulares, relevantes à pesquisa, a serem comentadas ao longo do trabalho.

Palavras-chave:	leitura,	novas	mídias,	interatividade.

Abstract

This paper concentrates on the question of the reading, focused under the prism of the formation of the contemporary 
readers young and teenagers, highlighting their characteristic habits and confronting them with peculiarities that iden-
tify the author as contemporary reader also young. The multiple voices that interpenetrate her way to reading were 
responsible for the interest in boarded thematic and by the choice of the research object. It sought approach the reading 
experiences, peculiar to the author, of hers contemporaries’ interactive practices, pointing differences and similarities 
among them, based on particular relevant characteristics for the research, to be commented along the study.

Keywords:	reading,	new	media,	interactivity.

Resumen

El artículo analiza la formación de lectores jóvenes y adolescentes en el mundo contemporáneo. La autora destaca los 
hábitos característicos de este grupo de la sociedad confrontándolos con sus proprios hábitos como lectora, tambiém 
joven. Las múltiples voces que acompanãron su camino de lectura fueron las responsables del interés en la temática 
elegida para este artículo. Buscando en su propria experiencia lectora y aproximándose a las prácticas de lectura inte-
ractivas de sus contemporáneos, el texto apunta diferencias y similitudes relevantes que comenta a lo largo del trabajo.

Palabras	claves:	lectura,	nuevos	medios	de	comunicación,	la	interactividad.

1. Mestre em estudos da Literatura Brasileira (PUC-Rio). Contato:	catiane.pimentel@hotmail.com
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Introdução

O leitor contemporâneo, caracterizado como leitor digital, coloca em ação habilidades de leitura dis-
tintas das empregadas pelo leitor de um texto impresso como o livro. Por outro lado, são habilidades 
também diversas das empregadas pelo receptor de imagens ou espectador de cinema e televisão. O 
leitor vai unindo, de modo sequencial, fragmentos de informações de naturezas diversas, criando e 
experimentando, na sua interação com o potencial dialógico de hipermídia, um tipo de comunicação 
multilinear e labiríntica. 

Por meio de saltos receptivos, ele é livre para estabelecer sozinho a ordem textual ou se perder na 
desordem dos fragmentos, pois ao invés de um volume encadernado com páginas em que as frases 
e/ou imagens se apresentam em uma ordenação sintático-textual previamente prescrita, surge uma 
ordenação associativa estabelecida no e mediante o ato de ler.

O presente trabalho tem por objetivo ampliar um recorte da pesquisa desenvolvida ao longo da 
elaboração da dissertação de mestrado em Literatura Brasileira pela PUC-Rio, cuja temática reflexiva 
focaliza questões relacionadas à leitura, procurando investigar a formação do leitor do século 21 e 
seu comportamento perante as obras literárias e os recursos tecnológicos (novas mídias), que se 
colocam à sua disposição.

Contrariamente ao convencionalismo consensual de leitura que prioriza o conteúdo, visto como ele-
mento essencial nas obras de arte, em detrimento da forma, considerada acessória, observa-se uma 
evidente reação da crítica mais rigorosa a esses parâmetros pré-estabelecidos; aí se destacam três 
teóricos contemporâneos, Susan Sontag, Hans Ulrich Gumbrecht e Paul Zumthor, que apontam um 
novo caminho de leitura da obra artística. Cada qual a sua maneira, os três propõem a desvinculação 
com a busca do sentido para vivenciar a obra de arte como experiência estética peculiar, de entrega, 
de experimentação, que prioriza a forma, caracterizada pelo estilo que a compõe, sendo responsável 
pela descrição e, em particular, pela produção intensa das sensações. A valorização dos elementos 
sensoriais conduz o leitor a um mergulho nas profundezas do texto. Essa proposta inovadora, cunha-
da pelos teóricos mencionados anteriormente, pode ser correlacionada com minhas experiências 
diferenciadas de leitura. Apoiado nas concepções teórico-metodológicas desses três estudiosos, o 
estudo procura apontar um caminho sensorial de leitura na contemporaneidade. Para tanto, busca 
delinear dois perfis diferenciados de leitores atuais: os jovens e os adolescentes, que têm caracte-
rísticas comuns como leitores contemporâneos, mas habitam em universos diferentes, exigindo das 
obras literárias perspectivas diversas. Posteriormente, os dois perfis de leitura foram comparados 
com minhas experiências de leitora sensorial, regidas pelo predomínio da voz, contrapondo as duas 
maneiras de ler na tentativa de encontrar diferenças e semelhanças entre elas.

Buscando fortalecer a relevância dos dados encontrados e obter informações detalhadas e consis-
tentes a respeito dos perfis de leitores contemporâneos, a pesquisa foi ampliada através de visitas 
a livrarias para leitura do material encontrado, e consulta a livros que, hipoteticamente, despertam 
o interesse dos leitores jovens e adolescentes. Foram realizadas também anotações referentes aos 
aspectos mais importantes na coleta dos dados, e navegações constantes no ciberespaço, (internet: 
sites e blogs de autores e leitores, observando, através dos comentários dos dois grupos nos blogs, 
o estilo de escrita dos jovens e adolescentes e, consequentemente, seus modos peculiares de ler). 
Estes foram considerados aspectos fundamentais para a delimitação e elaboração de dois perfis dife-
renciados de leitores.
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Com o intuito de repensar de modo crítico a questão da leitura na atualidade, a fim de compreender 
as formas e a metodologia dinâmica de leitura das gerações mais novas, o artigo pretende apresentar 
alguns resultados concretos da pesquisa, demonstrando suas contribuições para o meio acadêmico.

A pesquisa procurou observar a presença constante das novas mídias digitais, sua relevância e par-
ticipação ativa nos processos de leitura e o quanto a interatividade influi na formação do leitor 
contemporâneo, apontando novos caminhos de leitura, múltiplas possibilidades de desvendar os 
mistérios do texto, rompendo as fronteiras limítrofes entre o livro impresso e o universo digital.

Durante as etapas do processo exploratório, as primeiras aproximações com o campo foram 
suficientes para discernir o quanto a maneira dos sujeitos perceberem o mundo não está desco-
lada dos diversos contextos em que transitam e com os quais negociam sentidos, como também 
emerge nas relações com os artefatos técnicos com os quais têm contato, sobretudo celulares 
e computadores, mecanismos que geraram uma dependência constante por parte de adoles-
centes e jovens contemporâneos, sujeitos que, imersos no ciberespaço, praticam uma leitura 
digital nas telas desses aparelhos e, consequentemente, exercitam a escrita.

O método investigativo consistiu, inicialmente, na seleção de textos de escritores que têm como 
público alvo os leitores jovens, traçando um paralelo com os escritores que visam o público ado-
lescente. Para delimitar o campo exploratório da pesquisa, alguns escritores de cada categoria 
foram selecionados. Entre os que escrevem para jovens, está o jornalista e cronista do Jornal O 
Globo, João Paulo Cuenca; há, no entanto, escritores consagrados no universo literário, como 
Bernardo Carvalho e Luiz Ruffato, que têm despertado grande interesse no público jovem, sen-
do muito lidos por ele, devido ao teor envolvente e misterioso das suas narrativas. Entre os 
escritores para adolescentes, se encontram: Talita Rebouças, Lisy Harrison e Chantal Herskovic.

O critério adotado na escolha desses escritores foi o grau de fascínio exercido por eles sobre o 
público que pretendem atingir e o quanto são lidos pelo público em questão. O aprimoramento 
desse método será relatado ao longo do trabalho.

Uma experiência diferenciada de leitura 

A prática constante da leitura sensorial foge ao convencionalismo consensual por várias razões. 
Uma delas é a experiência diversificada de leitura a partir da utilização de múltiplos recursos, 
como a leitura feita por vozes familiares (mãe, pai, tias) e por outras vozes (áudio-livro gravado 
em CD e fitas), a leitura digital, praticada através das vozes sintetizadas de leitores de tela, ins-
talados no computador, a leitura em Braille etc. Essas ferramentas possibilitam meu acesso ao 
conteúdo de jornais, revistas e obras de diversos gêneros, sobretudo literárias. Além disso, há 
uma entrega, por inteiro, da minha parte, colocando todos os sentidos	a	serviço	do	ato de ler, 
fazendo uma leitura sensorial do texto, o que justifica a peculiaridade dessa experiência e sua 
relevância para a pesquisa.

A leitura tornou-se parte integrante de minha vida e das minhas reminiscências infantis, primei-
ramente, através da voz terna e suave de minha mãe, figura primordial ao meu contato com os 
livros. As estórias eram narradas por ela. E quanto mais contava minha curiosidade se aguçava. 
Nesses instantes, nada importava, para além da estória narrada, que exercia uma espécie de 
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encantamento sobre mim. Aos dois anos e meio, na primeira escola, as estórias, ora eram con-
tadas pela professora, ora por outras vozes em discos compactos. A audição dessas estórias foi 
marcante, constituindo momentos deliciosos da minha infância.

A origem dos livros era misteriosa, constituindo o alvo dos meus constantes questionamentos a 
minha mãe. Então, ela começou a propiciar meu contato concreto com eles, fazendo com que eu os 
tocasse, percebendo a variedade de tamanhos e formas e as texturas diversas do papel com os quais 
eram confeccionados.

A imaginação inventiva se encarregava de compor, mentalmente, os pormenores das estórias narra-
das, como os detalhes do vestido cor do céu com todas as estrelas que fora dado pela fada madrinha 
à pobre Gata Borralheira, que apenas desejara dançar com o belo príncipe, conservando a atmosfera 
de sonhos que os contos me propiciavam.

A leitura nunca representou qualquer espécie de martírio, castigo ou cobrança, ao longo da construção 
da minha trajetória de leitora. Ao contrário, o hábito de ler sempre foi prazeroso, pois desenvolveu meu 
lado crítico, me estimulando a fazer perguntas ao texto.

Posteriormente, a partir dos cinco anos, minha mãe me iniciou no fascinante universo dos livros, 
estreitando meu contato com a literatura infantil da época. Permitiu meu acesso aos livros impres-
sos, minha entrega, por inteiro a eles, não apenas ao conteúdo, mas à forma, sentindo, tocando cada 
página, percorrendo vagarosamente os dedos por cada linha, palavra, deixando a imaginação fluir 
a cada cena, ao tom da voz dos personagens, vivenciando os acontecimentos ou tendo a ilusão de 
revivê-los, tal como foram narrados. Todos os sentidos de prontidão, a fim de não perder qualquer 
detalhe da estória narrada. Das suas palavras, brotavam sons, cheiros, sabores que me conduziam a 
captar, simultaneamente, as dimensões inteligíveis e sensíveis das narrativas.

A leitura despertou em mim a sede de ler diversos tipos de estórias, mais complexas, buscando apri-
morar meus conhecimentos. Tal fato levou minha mãe a aprender o código Braille. Ela se dedicou a 
transcrever estórias para mim, de livros e revistas, destacando as gravuras através de breve descrição 
entre parênteses. Algumas revistas em quadrinhos como as da Luluzinha, da Xuxa, os almanaques da 
turma da Mônica etc. foram transcritas desse modo. A prática constante da leitura, propiciada através 
da transcrição de livros para o Braille me familiarizou com os clássicos, tais como os contos de fadas dos 
irmãos Grimm, entre outros, Alice no País das Maravilhas, Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, as fas-
cinantes aventuras de Charles Dickens — Robinson Crusoé, Monteiro Lobato, as fábulas de Esopo etc.

Minha mãe também me permitia manipular os livros, tocá-los, sentir as formas e texturas diversas, a 
consistência, o cheiro diferenciado de cada um deles. Ilustrados, grandes, pequenos, usados ou em 
perfeito estado, enfim, o importante era ler e tornar essa modesta tarefa algo valioso. Foi possível, 
então, tomar conhecimento da existência das ilustrações e da sua funcionalidade na construção 
das histórias, cheirar as páginas, captando o odor delicioso transmitido pelo papel quando os livros 
eram novos e os odores desagradáveis dos livros velhos, senti-los e distinguir a diferença de seus 
formatos. Nessas experiências com os livros, vivenciei uma revelação inesperada e iluminadora, uma 
epifania, termo utilizado pelo estudioso H. U. Gumbrecht, como se verifica no fragmento a seguir: 
“De fato, as encenações em sentido próprio — como, por exemplo, as encenações de apresentações 
de óperas — se caracterizam pela concentração na produção de eventos de emergência e na epifania 
de substância e forma” (GUMBRECHT, 2000:18).



127

LEITURA EM REVISTA   Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio   n.1, ago., 2010.

Ao referir-se à epifania de substância e forma, causada pela emergência de um momento crucial e 
impactante da apresentação de uma ópera, Gumbrecht descreve indiretamente a epifania ilumina-
dora da minha experiência de leitura, provocada por um fragmento do texto, capaz de me conduzir 
ao clímax da experiência.

Além da transcrição de livros e revistas, minha mãe complementava a bagagem de leitura com 
reportagens próprias à minha idade e à capacidade de compreensão, introduzindo em meus conhe-
cimentos fatos históricos e datas importantes, como: o descobrimento do Brasil, o dia do índio, o 
dia do livro etc, suprindo lacunas deixadas pela escola, que não proporcionava aos alunos leituras 
extraclasse, além do conteúdo exigido pelo currículo escolar. Essa defasagem, aliada à falta de aces-
sibilidade às bibliotecas públicas, foi vivenciada por outros leitores deficientes visuais, restringindo 
seu acesso às obras, o que não ocorreu comigo. 

Ao contrário, com olhar acurado de mestra, minha mãe proporcionou meu contato direto não apenas 
com a leitura, mas também com a escrita, com a grafia das palavras, que não podia ser captada através 
da visão, por meio da transcrição de livros e revistas para o código Braille ou pela soletração de pala-
vras de grafia mais complexa a fim de me familiarizar com o universo ortográfico da língua portuguesa. 
Outra fonte inesgotável de leitura foi meu acervo discográfico, pois tinha uma grande quantidade 
de discos de histórias, os quais ouvia repetidamente, assimilando cada palavra.

Meu pai também me presenteava com livros de estórias variadas e lia para mim. Sua voz era forte, 
grossa, intensa. Dava um tom grave ao texto narrado e entonação peculiar aos personagens. Lia 
pausadamente, mas conseguia sentir o texto.

A escolarização desempenhou papel fundamental nesse processo, pois a partir da alfabetização, 
houve um contato direto, único e solitário, com a leitura e com a escrita através de uma cartilha 
confeccionada em Braille, oferecida aos alunos pela escola. A alfabetização ampliou meus horizon-
tes a tal ponto que não somente iniciou minha prática solitária de leitura como também permitiu a 
descoberta do prazer de ler.

Cada livro era devorado através da mediação de vozes variadas, como a da minha mãe, da professo-
ra e dos textos transcritos ou impressos nos livros em Braille.

A partir do ensino médio, as gravações de livros e textos se iniciaram devido à falta de recursos da 
escola, que não estava apta a confeccionar materiais em Braille para mim. A leitura, então, tornou-se 
mais direcionada às disciplinas ministradas no colégio. Nessa mesma época, surgiu uma audioteca 
inglesa intitulada Sal e Luz, da qual me tornei sócia, passando, assim, a receber um imenso acervo 
bibliográfico gravado em fitas cassete. Foi maravilhoso!

O acervo da audioteca é muito variado e os títulos não são apenas literários, mas também didáticos 
e religiosos. Além disso, conta com títulos de escritores contemporâneos em evidência na atuali-
dade. Todavia, as vozes variadas que gravam o conteúdo do acervo influenciam a leitura do texto, 
interpretando-o de modos diferentes, concedendo a ele tons muito agradáveis ou insuportáveis, 
transmitidos pelos diversos timbres, o que faz dos ledores presenças vivas nas narrativas. Por isso, 
nada se compara ao meu encontro com o texto, a minha entrega única, inteiramente a ele.

Apesar de ouvir gravações feitas por diversas pessoas, cada uma delas enxergava o texto de modo 
peculiar, dando a ele interpretações diversas, próprias sem, contudo, teatralizá-lo. Alguns ledores 
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liam de forma estagnada, respeitando apenas a pontuação, como leitura técnica; uns davam uma 
interpretação tão viva ao texto, como se percebessem, sentissem, vivenciassem cada situação; 
outros, quase indiferentes a ele, liam apenas; outros ainda, o teatralizavam, imitando as vozes dos 
personagens, ou como imaginavam que seriam essas vozes e, guiados por essa imaginação, cria-
vam vozes próprias para cada personagem. Os estilos diferenciados de leitura me faziam ter uma 
nova visão do texto, uma leitura diversa conduzida pelas vozes desses interlocutores. Esse aspecto 
sempre incomodou muito por não me permitir estabelecer uma conexão própria com o texto, o 
que me identifica com ele, contribuindo à criação da minha identidade de leitora. Além disso, essa 
multiplicidade de interpretações acabava por anular a presença própria do texto que se tornava, de 
certo modo, impedido de ser percebido somente por mim, como leitora, recebendo apenas minha 
interpretação. Todavia, essas vozes múltiplas que se interpõem entre mim e o texto alargam minha 
experiência de leitura, por apresentarem maneiras inovadoras de percepção das obras. É importan-
te mencionar que a interferência delas fez de mim uma leitora mais acurada, com atenção redobra-
da aos pormenores do texto e às sutilezas da voz, como o tom e o timbre, além da formação de uma 
leitora crítica a respeito das inúmeras entonações e interpretações dadas aos textos e da maneira 
pela qual são interpretados.

Contudo, uma das ledoras da audioteca é peculiar, porque lê os textos como se os tocasse, ela me 
faz vê-los de modo especial, visto que vivencia cada pormenor, cada detalhe da narrativa, como 
se sua narrativa oral fosse uma espécie de colcha de retalhos, na qual cada elemento, por mais 
insignificante que pareça, funciona como peça fundamental no trabalho artesanal da construção 
do texto. Sem perceber, transmite ao leitor a ilusão de se reviver o texto, representificando-o de 
acordo com o já citado Gumbrecht.

Cada cena é metaforicamente descrita através do timbre da sua voz, que se modifica, naturalmen-
te, ao se ler cada fragmento do texto, pois a voz incorpora em si mesma o enredo, a trama das 
narrativas, as sensações exteriores e interiores de cada personagem, transmitindo encantamento 
próprio a elas. Qualquer leitor, ao fechar os olhos e deixar-se enlevar pela voz dessa ledora espe-
cial, terá uma experiência de leitura única e impactante diante do texto, percorrendo, através dele, 
caminhos inusitados, que acabarão por produzir presença no leitor, conforme as concepções for-
muladas por Gumbrecht.

O surgimento de novas tecnologias (programas falados, leitores de tela, acesso à internet, down-
loads gratuitos de livros digitais), ampliou meus horizontes de leitora e propiciou maior autonomia 
na minha prática de leitura. Além da utilidade, essas tecnologias, como ferramentas importantes de 
estudo, me proporcionaram liberdade de escolha, tanto dos textos que desejo ler como dos momen-
tos em que desejo ler determinados gêneros textuais: poemas, jornais, reportagens, obras, narra-
tivas etc., permitindo também meu contato simultâneo com diversos tipos de texto. Há, porém, a 
mediação da voz sintetizada, que apesar de não ser isenta de entonação, faz uma leitura mecânica 
dos textos, me incomodando profundamente. Todavia, as novas possibilidades de leitura mais autô-
noma, permitindo a seleção de textos e obras de múltiplos gêneros, que farão parte do acervo da 
minha biblioteca digital e uma prática mais intensa do ato de ler tornaram essas novas tecnologias, 
ferramentas essenciais à minha prática de leitura.

A prática diária dessas experiências fez de mim uma leitora que valoriza, sobretudo, os detalhes 
relacionados ao impacto sensível e inteligível do texto, priorizando os dados sensoriais, captados 
nas linhas e entrelinhas, me afetando profundamente. 
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Características gerais do leitor contemporâneo 

Atualmente, a leitura de jovens e adolescentes é feita de maneira diferenciada, total ou parcialmen-
te desvinculada da ordem sequencial do livro impresso, visto que trata-se de uma geração que vive 
no mundo globalizado, inserida na era digital, convivendo com a linguagem interativa das novas 
mídias e com a navegação constante no ciberespaço. De acordo com Lucia Santaella, que desenvol-
veu uma pesquisa sobre as inter-relações do verbal, visual e sonoro na hipermídia:

Dentre esses preconceitos [dos leitores formados no passado], bastante corrente é aquele que concebe a 
leitura como sendo exclusivamente a leitura de letras do código alfabético cujo protótipo está na leitura 
de livros, a saber, leitura linear, de sequências fixas, com princípio e fim determinados e clara noção de 
unidade das partes em relação ao todo. Se nos fixarmos nessa idéia, de fato, seremos irremediavelmente 
levados a concluir sobre a decadência e a degradação dos leitores, uma ladainha que, aliás, já teve início 
com meios de comunicação em massa (SANTAELLA, 2004:173).

É necessário observar que, livre das referências culturais das gerações precedentes, o leitor contem-
porâneo tem um novo modo de ler, diverso dos antecessores.

Em virtude da rapidez e do imediatismo das informações gerados pelos recursos advindos do mundo 
globalizado, em particular os tecnológicos, o leitor jovem de hoje se tornou impaciente, exigindo 
textos objetivos, que procurem focar diretamente as informações necessárias, sem requerer dele 
pesquisa ou conhecimento prévio sobre o assunto.

Esses textos constituem relatos breves, em que o conteúdo já está claramente escrito nas páginas, 
sem a necessidade de reflexão acurada a respeito da temática tratada. Basta ler.

A leitura funciona, aí, como instrumento para obtenção das informações desejadas; nada além dis-
so. Tanto que, dificilmente, o leitor de hoje vê a leitura como entretenimento, exceto quando as 
narrativas recriam situações que se aproximam do seu cotidiano, das suas vivências, com as quais 
se identifica. Ele requer textos com linguagem coloquial, simplista, focados em acontecimentos do 
presente, que narrem de maneira dinâmica e objetiva a realidade ou busquem imitá-la por meio da 
ficção. Por outro lado, o leitor atual é muito dinâmico, fato que justifica a demanda pela brevidade 
dos textos, pois qualquer detalhe	é	considerado excessivo. O leitor atual, de modo genérico, não 
se interessa pelo pormenor, rejeitando o trabalho de construção das entrelinhas. Esse leitor espera 
receber respostas prontas, explícitas do texto, sem ter que refletir e dialogar com ele, (do modo 
convencional), para descobri-las, pois essa é tarefa árdua, que demanda atenção extrema, o que o 
desagrada profundamente.

O leitor de hoje também é muito participativo. Para ele, a leitura só será prazerosa se permitir o 
uso dessas possibilidades interativas, dando a ele plena liberdade de interferir no texto, estabele-
cendo uma ordem textual própria, suas conexões entre os personagens, reescrevendo as estórias, 
modificando a estrutura, os rumos das narrativas e o modo de convivência entre os personagens, 
trocando suas posições nas narrações, sempre que possível, transformando heróis em bandidos, 
vilões em mocinhos, amigos em rivais, vice-versa, apresentando múltiplas alternativas para cada 
situação narrada nas tramas (construindo enredos com múltiplas versões), dialogando diretamente 
com as narrativas, graças à interatividade. A leitura funciona como jogo textual a ser jogado confor-
me as escolhas prestabelecidas pelo jogador. Além disso, ele compartilha comentários com outros 
leitores, interagindo com eles através da troca de informações/sugestões e críticas em sites em que 
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é possível a interferência de leitores nos textos, blogs ou comunidades do Orkut. Essa possibilidade 
de compartilhamento de opiniões e experiências de leitura estimula, de certo modo, o leitor a entrar 
em contato com os livros, ainda que, inicialmente, se utilize deles apenas para ser inserido no con-
texto dessas redes sociais. Isso o incentiva a pesquisar mais, aceitando o convite dos links contidos 
nos hipertextos, que remetem a temas correlacionados a eles, o que implica em ler mais, ainda que 
essa leitura seja feita através da tela do computador.

Estimulado pelas possibilidades participativas e imersivas virtuais, conectando na tela, por meio de 
movimentos e comandos de um mouse, os nexos eletrônicos hipertextuais, o leitor vai unindo, de 
modo não sequencial, fragmentos de informações de naturezas diversas, criando e experimentando, 
na sua interação com a internet, um tipo de comunicação multilinear e labiríntica, tornando a leitura 
um jogo com múltiplas perspectivas, formas de interação, estabelecidas conforme as escolhas feitas 
pelo jogador. De acordo com Santaella (2004), esse leitor imersivo atua como um editor, ao escolher, 
livremente, aquilo que será visto ou lido.

Verifica-se, portanto, que a presença das novas mídias se tornou fundamental na prática da leitura, 
pois o leitor de hoje precisa delas para ler mensagens que recebe por e-mail, históricos de conver-
sas no MSN, conteúdos de comunidades do Orkut com o intuito de ponderar se deve ou não fazer 
parte delas, comentários feitos em blogs que frequenta, ou por recomendações de colegas, ou por 
abordar temas do seu interesse etc. Consequentemente, o surgimento dessas novas possibilidades 
interativas também demanda do leitor uma prática intensa da escrita, buscando se integrar nesse 
universo virtual, fato que o obriga a ler com o intuito de apreender tanto o conteúdo das obras (que 
lhe possibilitará tecer, seguramente, seus comentários sobre elas nas redes sociais) como a grafia 
das palavras, estimulando a escrita.

Ao propiciar simultaneamente o contato com a leitura e a escrita, seja por entretenimento ou em 
busca da aquisição do conhecimento, a internet (o hipertexto) bruscamente arranca esse leitor da 
sua postura cômoda e passiva, afetando-o de algum modo, convidando-o a ler mais através dos links, 
exigindo dele uma reação participativa perante o conteúdo que lê nos sites e blogs, motivando-o a 
tecer comentários, sugestões e críticas ou, até mesmo, a relatar suas experiências sobre o assunto 
tratado, a serem partilhadas com outros leitores.

Distinção entre leitores jovens e adolescentes

Os leitores jovens, por não terem sido formados pela internet, utilizam os processos interativos 
como ferramentas para tornar a leitura mais dinâmica. Todavia, muitos deles acham a leitura digi-
tal cansativa, preferindo o livro impresso a fim de desfrutar do prazer que o contato com o papel 
oferece, podendo senti-lo, tocá-lo, cheirá-lo, transportá-lo a qualquer lugar como um companheiro 
e explorá-lo, lendo e relendo as páginas, fazendo marcações nos trechos que considerarem mais 
relevantes, tecendo comentários nas próprias páginas como marcas pessoais etc.

Para esses leitores, as narrativas se tornam mais interessantes quando recriam situações que se apro-
ximam do seu cotidiano, das suas vivências e sentimentos diante delas, com os quais se identifica, tais 
como as relatadas pelo jornalista e escritor João Paulo Cuenca, em seu blog de crônicas escritas para o 
jornal O Globo, e o escritor Luiz Ruffato, cujas narrativas retratam situações corriqueiras como os pro-
blemas comuns que enfrentou em sua viagem a Lisboa, tais como os atrasos aéreos, o frio e a chuva.
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As seguintes passagens extraídas dos blogs dos escritores mencionados acima exemplificam a 
temática abordada.

Carnaval Já Passou — 14.02.2008
Queria escrever uma crônica para os que passaram um carnaval triste. Para os que acordaram na quarta-feira 
cinzenta, sozinhos outra vez, com gosto de semana passada na boca. Para os que, inicialmente tímidos e de-
pois desesperados, viram seu amor-próprio desmoronar à medida da sequência inevitável de rejeições, de 
tocos, de não-me-toques, de olhares gélidos lançados pelas colombinas, indiazinhas, diabinhas e bailarinas.
Uma crônica para o exército de reserva dos tamborins, para os coadjuvantes fora de quadro, para os que 
perseguiram o encontro e, mesmo abandonando o que conheciam por critério, acabaram a folia com um 
zero a zero estampado no placar e na testa. Para todas as moças que se perfumaram e fantasiaram, e 
dançaram com samba no pé, e distribuíram olhares, e viraram o pescoço, e imaginaram tanto… E nenhum 
único vem cá meu bem. E nada.
Escrever uma crônica dedicada aos pierrôs que descobriram seus amores nas mãos do alheio, a boca aberta 
em outra, fazendo gargarejo com suas lágrimas. A todos os que flagraram a desejada beijando lividamente 
um anônimo arlequim, entre centenas de corpos em movimento, sob uma tempestade de confetes e a ba-
tucada acelerada de um bloco que, a partir dali, ganhará um sentido de vertigem insuportável. Uma crônica 
aos que sofreram as insídias do amor durante o carnaval nublado, e que tudo viram com olhos metafísicos, 
numa percepção aguda da realidade que o latão de cerveja quente jamais vai mitigar.
Aos bêbados que choraram confissões às sombras nas paredes. Aos que lamberam a calçada, beijaram o 
poste, abraçaram o gelo-baiano. Às mulheres que por aí esqueceram calcinhas e partes irrecuperáveis de si. 
Aos foliões reflexivos que, no meio do refrão, pararam e se perguntaram: “afinal, o que diabos estou fazen-
do aqui?” Ao ritimista que atravessou, levou um pescotapa do mestre e foi expulso da bateria no meio do 
desfile. Aos que se sentem distantes de tudo, mesmo no meio de uma muvuca atroz no Terreirão do Samba 
da Praça Onze. Aos que foram barrados na porta do camarote da cervejaria. Às passistas de corpo esculpido 
carregando as flechas de tantos olhares sabendo que nenhum, nenhum deles, realmente a quer de verdade 
— pois elas, como todas as mulheres, são outras que nenhum, nenhum deles, jamais conhecerá.
Aos melancólicos senhores e senhoras com os cotovelos apoiados nas janelas de Laranjeiras, a quem o 
carnaval faz lembrar certa pureza esquecida, de bailes em Paquetá, de lança-perfumes e marchinhas de 
uma cidade que não mais existe — de uma vida que se aproxima do fim. Aos persistentes infelizes por vo-
cação que lotaram salas refrigeradas de cinema, livrarias e cafés tentando fingir que o carnaval não existiu.
Uma crônica que faça uma homenagem aos rebaixados na passarela, que preste tributo aos que tiveram o 
samba derrotado, que dê consolo aos turistas que foram assaltados e esculachados na cidade maravilha. 
Um alento aos fracos que desistiram da multidão do Bola, que tiveram medo da Rio Branco noturna do 
Cacique, que afrouxaram a garganta no único momento que poderia lhes salvar do carnaval triste. Uma 
crônica que tire um pouco do peso daqueles para quem o término do carnaval é sinônimo de nada mais 
restar, é caldo de fim de feira às margens do precipício, é tristeza e medo pelo que virá no resto do ano. 
Porque o ano, depois do carnaval, é resto. É o pouco que sobra.
Acabou, e sempre acaba cedo demais, chega rápido o último dia. Depois, só no ano que vem. Já acabou: as 
cinzas de quarta-feira caem sobre nossa última dança. Os ambulantes arrastam seus carrinhos, as baterias 
recolhem suas peças, o eco das notas do samba derradeiro flutua sobre nós. Sob o grave de um surdo soli-
tário, acaba o carnaval. Já limpam as ruas, os carros já vêm. Calam os subúrbios escuros. Calam as avenidas 
fechadas. Calamos nós. Acabou. Logo amanhece, e já não seremos mais quem fomos. Como agora, sem 
carnaval, vamos nos justificar? E até o próximo, o que será de nós?
(Blog de crônicas de João Paulo Cuenca).

Essa postagem rendeu alguns comentários dos leitores, pois, afinal, quem nunca se sentiu infeliz e 
solitário após um fervoroso carnaval?

Caroline diz: 
Olá!
Poderias publicar também suas cronicas em outras linguas. Acabei de ver no blog globo um trecho em 
francês e achei bastante interessante.
Quero ser uma traidore! =)
Buenas!
Olga diz: 
Oi. Gostei da crônica. Mais do começo dela, na verdade. Quase parei de ler porque foi me encomodando 
e eu não tinha entendido que tava sendo encomodada por um troço que se chama verdade (seja lá qual 
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definição se dê a esse termo). rs. É que reconheço o que descreveu, em mim, a minha volta, e meu deu 
angústia.
Enfim, gostei.
Valeu.
Uohaa diz: 
Meu amigo voce me faz relebrar varios carnavais! Talvez seje o presso que eu paquei por ser feio e de 
naziz Grande!
Mas as vez me amigo a solidao nos dar a oportunidade de nos refletir e aprender a dar valor aos nossos 
parceiros (Namorada ou namorado) de sexo oposto ou não.
Temos que ter muito cuidado com as palavras nset World!
(Comentários no Blog de crônicas de João Paulo Cuenca)
Lisboa 
Meu primeiro dia em Lisboa passei em... Madri, no Aeroporto de Barajas... Meu vôo, São Paulo-Madri, 
devido a uma série de problemas — desde as longas filas na Policia Federal, até, creio, o trânsito terrível, 
agravado por uma semiparalisação dos metroviários — saiu atrasado e cheguei a Espanha exatamente no 
horário em que meu avião para Lisboa sairia... Resultado, após dez horas de viagem, passei outras sete 
andando de um lado para o outro, aguardando uma nova conexão... Quem me salvou foi uma garota ame-
ricana, de 23 anos, chamada Carson McCullers... Ela me fez companhia todo o tempo e me contou ótimas 
histórias. Agora, estou instalado em Lisboa, e chove e faz frio... 
(Blog de Luiz Ruffato: segunda-feira, 18 de junho de 2007)

Essa postagem também rendeu comentários de leitores que se identificaram com a situação. 

salve, salve!
espero que aproveite bem a viagem e que ela seja combustível para mais um belo (ainda que o belo possa 
ser por demais contundente) romance.
abraço.
Stennio M
Morei em Lisboa por dois meses. Acho que você está em um dos melhores lugares para pensar uma his-
tória. Esqueça a chuva. Vá no restaurante indiano-italiano na praça do Rocio e depois caminhe pelo bairro 
alto. Com frio ou sem frio, não perca por nada um fado na Tasca do Chico! Boa sorte no Aquém-Mar! 
sabe q toda vez q chego à Lisboa está chovendo ou cinzento? boa estadia por aí. fico em paris até final de 
setembro... 
(Comentários no Blog de Luiz Ruffato: segunda-feira, 18 de junho de 2007)

As narrativas também despertam os interesses dos escritores quando relatam aventuras misteriosas 
e dificuldades enfrentadas em lugares exóticos — tendência comum na contemporaneidade entre 
escritores que criam blogs relatando episódios inusitados vividos por eles em suas viagens, como o 
próprio Luiz Ruffato no texto a seguir, extraído do seu blog.

Primeira semana: balanço 
Uma das coisas mais importantes que observamos, quando estamos na Europa, é a segurança com que 
podemos nos deslocar, seja de ônibus, metro ou a pe e a que hora for. Fico me perguntando o quanto 
essa nossa sensação de insegurança no Brasil tem nos tornado cada vez mais egoístas, preconceituosos 
e dissimulados. O quanto isso esta a contaminar toda a nossa sociedade. E como será nosso pais daqui a 
alguns anos, quando as novas gerações, criadas sob o signo do medo e da desconfiança, estiver no poder... 
(Blog de Luiz Ruffato)

Percebe-se que esse tipo de texto estimula os leitores a tecerem comentários, como foi o caso 
desta postagem.  

Olá, Luiz!
Essa questão das novas gerações já nascer com essa carga de negatividade  sobre o outro também me 
preocupa muito, mas, muitas vezes, não vejo  saída... Só não sei se podemos restringir essa insegurança 
ao Brasil, com  tanta onda de terrorismo também pela Europa... 
Só pra constar, estou lendo um livro seu e gostando muito! 
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(Comentários no Blog de Luiz Ruffato em 22 de setembro de 2007 21:25) 
Acho que podemos restringir sim ao Brasil, eu tenho 33, morava há mais de 20 no Rio, não sou chegada a 
paranóia, mas agora que vim estudar em NY percebo o quanto estou relaxando, o quanto o tempo inteiro 
mesmo relaxada, somos tensos no Rio. 
Vivemos em estado de alerta!
E isto afeta sim. Afeta o modo com que nos relacionamos com pessoas e coisas... Acho que pensar que o 
resto do mundo divide isto conosco e não querer, ou talvez não conseguir, ver este triste fato é negar a gra-
vidade do que vemos todos os dias. Sim, as pessoas vivem mais tranquilamente, seja no primeiro mundo, 
seja no terceiro mundo. Não no Rio ou SP. 
(Comentários no Blog de Luiz Ruffato em 04 de dezembro de 2007 16:16)

Outro autor contemporâneo, Bernardo Carvalho, também escreve um blog sobre sua viagem a Rús-
sia, muito comentado pelos leitores.

Brincando de mímica em russo 
Júlia e Natália são agentes literárias. Júlia nasceu em São Petersburgo. Natália é de Moscou. Mudou-se 
para a cidade porque o marido era daqui. Acabou ficando, mesmo depois de se separar. O namorado, Ma-
xim, é arquiteto em Moscou. Compraram um apartamento no último andar de um prédio antigo no canal 
Griboiédova, com vista para o teatro Mariinski, a cinquenta metros de onde Dostoiévski teria imaginado 
a casa da usurária de “Crime e Castigo”. Deve ser uma das vistas mais sensacionais do mundo. O apar-
tamento não fica atrás. Durante o comunismo, serviu de “moradia comunitária” — um eufemismo para 
velhos apartamentos convertidos em cortiços, abrigando várias famílias, cada uma em um quarto, com 
banheiro e cozinha comuns. Essa era a regra no centro histórico da cidade durante o período soviético. 
Com o plano de privatização, quem tinha dinheiro foi comprando quartos — e realocando as famílias em 
outras moradias — até reconstituir e ocupar o espaço original dos apartamentos. Maxim fez a reforma. É 
ele quem me mostra o apartamento quando chego para o jantar de aniversário da Natália. É a primeira 
vez que ouço gente falando mal de São Petersburgo, em São Petersburgo. É verdade que quase todos são 
moscovitas expatriados. Sônia, com uma barriga de oito meses, me diz que já não consegue nem admi-
rar a beleza da arquitetura. A única coisa que ela vê é a depressão no rosto das pessoas no metrô. “Esta 
cidade faz parte do mundo de Kafka.” Roman também só pensa em sair daqui. Quer ir para Moscou. A 
família veio de Vladivostok quando ele era pequeno. “Bastou eu descer o primeiro degrau da estação de 
trem para entender que não podia viver aqui.” E desde então é onde segue vivendo. Quando pergunto a 
Natália se não é complicado namorar alguém em Moscou e viver em Petersburgo, e por que ela não volta 
para Moscou, ela sorri e aponta para a janela, e para o apartamento. De fato, eu não trocaria essa vista 
por nenhuma outra. Como o ser humano é o mesmo em qualquer lugar, depois de vários brindes (primeiro 
para a aniversariante, depois para os pais da aniversariante e assim por diante até todo mundo já ter sido 
homenageado e estar mais ou menos alto), alguém propõe brincar de mímica. Perguntam se eu conheço 
as regras do jogo. Em um segundo, a sala é dividida em dois times e, para o meu horror (por pura gentileza 
dos anfitriões), descubro que faço parte de um deles. Mais louco do que ver e ouvir as pessoas brincando 
de mímica (todo mundo sabe que o integrante de um grupo deve conseguir fazer seus parceiros adivinha-
rem a palavra que o grupo adversário lhe confidenciou) em russo, é ter de participar da brincadeira sem 
falar uma palavra de russo. Quando chega a minha vez, fazem a gentileza de sussurrar no meu ouvido, 
em inglês, uma palavra tão fácil (“revolução”) — quando todas as outras eram abstrações impossíveis de 
representar, que os convidados passavam horas tentando decifrar às gargalhadas —, que basta levantar o 
punho fechado para imediatamente um dos meus parceiros gritar “revolução”. Antes de eu sair, no final da 
noite, Roman me pergunta se já fui aos “guetos”. Está se referindo ao final das linhas do metrô, onde ficam 
os conjuntos habitacionais construídos pouco antes do fim do comunismo. Quando chegaram à cidade, 
Roman e sua família foram morar num desses bairros. Depois, se mudaram para um apartamento comu-
nitário na ilha de Vassiliévski, onde ainda vivem. Dá para entender a impressão que ele tem da cidade. No 
dia seguinte, Roman acompanha nossa equipe (o Tadeu, que está aqui fazendo um documentário sobre 
o Amores Expressos, seu escudeiro Sasha, que é um petersburguês militante, e eu) até Kupchino. E, por 
incrível que pareça, é entre essa sucessão deprimente de enormes blocos de apartamentos, alguns em 
estado avançado de decrepitude, margeando uma imensa avenida, um mundo na maior desolação, que 
pela primeira vez reconheço a vida que eu procurava para o meu romance, a do outsider, que de alguma 
maneira tem a ver com a minha própria experiência na cidade e é a única que eu consigo entender. Não é 
idealização da miséria (não é propriamente miséria, como no Brasil — Roman diz que Kupchino é o menos 
horrível desses subúrbios). Pode soar imoral (certamente, porque não moro aqui), mas reconheço algum 
tipo de beleza nos garotos que jogam futebol na quadra de cimento no meio dos prédios, no imigrante 
do Uzbequistão que nos diz que um dia o mundo há de ser melhor e no pai sem camisa, fumando, com a 
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filha pequena ao lado, no alto da escada de incêndio de um desses prédios monstruosos, numa tarde de 
domingo, debaixo do céu azul. E na escada de incêndio enferrujada e coberta de roupas, tapetes, lençóis 
e toalhas, a secar do lado de fora. Amanhã, vou embora de São Petersburgo, logo quando começava a 
entender alguma coisa. E, antes de partir, decido voltar pela terceira vez ao metro quadrado mais bonito 
do mundo. A sala 344 do Hermitage, onde estão a “Música” e “Ninfa e Satiro”, entre outros quadros do 
Matisse. 
(Blog de Bernardo Carvalho)

Essa postagem rendeu inúmeros comentários. Transcrevo aqui alguns deles:

disse...
Vontade de ver tudo isso...
Muito legal poder seguir você por aqui.
(Comentário no Blog de Bernardo Carvalho em 14 de outubro de 2007 08:19)
um pouco de literatura e muito de turismo...então, what’s your personal attitude? Anna (russa)
(Comentário no Blog de Bernardo Carvalho em 15 de outubro de 2007 06:53)

Essas narrativas de viagens são conduzidas pelos autores nos blogs como episódios de minisséries, 
pois quase diariamente eles postam textos sobre as experiências vividas no exterior, o que estimula 
os leitores, sobretudo jovens, não apenas a acompanharem seus blogs, como também a comentá- 
-los. Percebe-se, nesses comentários, a brevidade dos textos, escritos em linguagem coloquial, com 
a grafia correta, mas sem o uso constante do internetês como fazem os leitores adolescentes ao 
comentarem em blogs. Esses leitores preferem estar diante da tela do computador o tempo inteiro 
e, de modo geral, só conseguem ler interagindo com ela. Para eles, essa interação proporciona a 
simultaneidade de tarefas, que são desempenhadas juntamente com o ato de ler tornando-o menos 
cansativo e mais dinâmico, uma vez que, enquanto lê, o adolescente pode ouvir música, conversar 
com amigos no MSN, navegar por outros sites e blogs etc.

Escritoras voltadas exclusivamente para o público adolescente, como Talita Rebouças, Chantal Her-
skovic e Lisy Harrison, procuram relatar narrativas breves dentro de uma narrativa longa, desobri-
gando o leitor de ler o livro inteiro, mas tornando cada episódio o mais interessante possível para 
atraí-lo, convidando-o sutilmente à leitura.

Muitos livros estão recheados de recursos tecnológicos ligados à realidade dos adolescentes de 
hoje, fazendo com que seus personagens estabeleçam em seu cotidiano, conexões entre o mundo 
virtual e o real. Além disso, há uma tentativa de aproximação com a escrita desses leitores, como se 
pode verificar nos exemplos a seguir extraídos de blogs e livros das escritoras previamente citadas.

Bienal e Portugal
Caramba, andei sumida daqui, né? Na correria pós-Bienal e com a praticidade dos 140 caracteres do Twit-
ter, optei pelo microblog nos últimos dias para manter contato com os leitores.
Mas cá estou, na minha casinha virtual, para um último post antes de ir para Portugal, ora pois.
Antes de tudo, como diz o vídeo abaixo: obrigada por tornarem a Bienal do Livro de 2009 inesquecível para 
mim. Foram muitas emoções mesmo, frases lindas ditas ao pé do meu ouvido, choros sentidos de gente 
que me abraçou de verdade como quem abraça uma velha amiga, mães com olhos lacrimejantes, avós 
sorridentes, que se auto intitulavam fãs, pedindo Fala sério, vó!... Foi simplesmente incrível.
A parte ruim dessa história é que eu simplesmente não consigo (já não conseguia antes) responder os 
emails que chegam a toda hora, nem mesmo os tweets carinhosos que recebo e os comentários neste hu-
milde bloguinho. Mas leio realmente tudo o que vocês escrevem. Podem ter certeza. E fico com o coração 
cheio, transbordando de alegria, por mais cafona que isso possa soar. Mas não esperem e não me cobrem, 
por favor, uma resposta! Infelizmente, mas infelizmente mesmo!, eu não consigo me transformar em 
duas: uma para responder leitores, outra para escrever, cumprir prazos, ir a reuniões de trabalho, matar a 
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saudade dos meus amigos, tomar banho, almoçar, jantar etc. Agora, Portugal: além de lançar o Fala sério, 
ups!, o Que Cena, Professor!, meu terceiro livro na terrinha, vou assinar para publicar o Fala sério, Pai e o 
Fala sério, Amiga!. Não é tudo? 
Virei sempre aqui, para ler os comentários e postar coisas novas diretamente de Lisboa, mas no Twitter 
vou me esforçar para dar as caras diariamente, nem que seja pra um alô básico.
Acima, fotinho de todos os presentes que ganhei na Bienal. A minha cara de felicidade total mostra bem 
meu estado de espírito no momento, né?
Obrigada por tudoooo! Quem quiser encontrar comigo, é só dar um pulo no meu site para ver a minha 
agenda e ficar a par dos lugares que vou visitar até o fim do ano: Porto Alegre, Brasília, Rio Branco, Porto 
Velho e, claro, livrarias do Rio de Janeiro. Salvador e Recife, que o povo vive perguntando, ficarão para uma 
próxima vez. Prometo! Sou louca para conhecer as duas cidades. Ano que vem a ideia é viajar pelo Brasil. 
Minas, Espírito Santo e outros estados... me aguardem! Bitocas da mais feliz das escritoras
(Texto do Blog de Thalita Rebouças)

Essa postagem rendeu inúmeros comentários de adolescentes fãs da escritora. Alguns se dirigem a 
ela como se fossem seus amigos íntimos, como se pode constatar a seguir:

Thata quanta alegria você deve está sentindo ein? Acho que todo artista tem prazer em ver seu trabalho 
sendo valorizado.Mereces isso e muito mais! Boa sorte em Portugal ein? Besitos !
Ah, que fooofa, Thata! *-*
Uau, realmente a Bienal foi tuuuudo! Poder te abraçar pela 1ª vez foi uma coisa indescritível... queria te 
falar tantas coisas, mas não consegui soltar nada. Realmente eu estava muito nervosa... soava, sentia frio, 
vontade de ficar abraçada p/sempre cntg e tudo o mais. Muito louco e muito emocionante.
E estou suuuper feliz com o seu sucesso e reconhecimento crescendo cada vez mais e mais.
Muitos leitores jovens estão aparecendo por causa das suas histórias... lá aonde eu estudo tenho vários 
exemplos p/citar.
Parabéns por isso e por tudo! Deus sabe o tempo certo de tudo...
Cara e vc é liiiindaaa, heim? Meu Deus do céu. :o)
Ó, e eu lhe dei a cartinha do envelope rosa de florzinha. Uma carta vamos dizer... grande, né?! E estou à 
preparar outra p/te entregar quando vc voltar de Portugal.
E em falar de Portugal, me enche d orgulho ver o sucesso que vc está fazendo fora do Brasil. Uhuuul. =)
Thata, vc é uma fofa... Ah, sei lá. Vc é como se fosse realmente uma grande amiga!
Te aaamo como autora, como pessoa, como amiga, como uma pessoa iluminada que Deus nos deu.
Um graaande abraço e muuuuuitos beijinhooooos!
(Texto do Blog de Thalita Rebouças)

O texto a seguir é extraído de Torpedo, primeiro livro da escritora americana Lisy Harrison, no qual as 
personagens se comunicam constantemente através de mensagens enviadas e recebidas pelo celular, 
fato corriqueiro no dia a dia dos adolescentes de hoje.

Massie pegou o celular como se estivesse sacando uma espada.
MASSIE: ELA EH DE DOER
ALICIA: E O CABELO DELA TB
DYLAN: ODEIO O CABELO TODO
MASSIE: SAPATOS OUT
Dylan, Alicia e Kristen se viraram para o banco traseiro e ao mesmo tempo se ergueram para dar uma boa 
olhada nos pés de Claire, mas não teve coragem de olhar.
(Harrison, 2004:54).
MASSIE: CLAIRE CHAMOU A GENTE DE CADELA
DYLAN: ?????
DYLAN: QUE GROSSA, ACABOU DE CONHECER A GENTE
MASSIE: EU VOTO PRA ELA SAIR DE CASA
ALICIA: TAH (smile)
DYLAN: TAH (smile)
KRISTEN: TAH TB (smile).
(Harrison, 2004:65-66).
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São inúmeras as estratégias utilizadas pelos escritores para atrair os adolescentes aos livros. Os 
textos e comentários a seguir são extraídos do livro da escritora Chantal Herskovic, que criou uma 
personagem que inventou um blog fictício no qual ela constantemente posta seus textos e recebe 
comentários de seus leitores, também fictícios. 

O Hotel Bababoo
Ninguém merece! Eu queria entrar no “famoso” Hotel Bababoo, e nao pude! Que raiva. Foi assim, eu es-
tava lá na casa da titia Tetêia mexendo no computador com a Teca. E olha que legal: o pesudo-namorado 
dela, que está fazendo intercâmbio, marcou um encontro no Hotel Bababoo. É um hotel virtual com tudo 
dentro, tem piscina, sala de jogos, boate, bar, restaurante, cinema, salão, quartos, suítes e muito mais. Ele 
é gigante! Igual a um super-hotel de verdade. Quando você se registra, ganha um quarto e um avatar. O 
avatar é um bonequinho que é você dentro do hotel. Existe um monte de opções para montar o seu bone-
quinho, como cabelos maneiros, roupas de todos os tipos, sapatos, tênis, é superbacana. Se quiser, pode 
dar uma festa no seu quarto e chamar só seus amigos ou pode conhecer gente nova zanzando pelo hotel.
Só que tem um problema, eu não posso ir lá. É só pra gente acima de treze anos! 
Mas tudo bem, a teca, depois do encontro dela com o boyfriend na piscina, me deixou fingir que era ela 
para poder zanzar pelo hotel. Oba! Todo mundo pensa que eu tenho quinze anos agora. (smile)
E do mundo inteiro, quem eu encontro? Tiago. É pra isso que tenho irmão? Aí ele percebeu que era eu (eu 
falei, para de encher a paciência, que estava mexendo no armário dele) e ele começou a ter um ataque. E 
ficou falando: “você não pode estar aqui! Não tem treze anos, muito menos quinze!”. A vantagem desse 
site é que eu pude fazer o bonequinho sair andando e entrar no quarto e deixei ele lá falando.
(HERSKOVIC, 2008:66).

Através da descrição do funcionamento do hotel virtual no qual cada personagem tem um avatar, o 
leitor das novas mídias inaugura um novo gesto de leitura por meio do qual somente o desempenho 
ativo do leitor, feito pelo uso do seu avatar, permitirá que ele construa sua própria narrativa, transfe-
rindo sua identidade para o avatar pertencente a ele, modificando seu visual, circulando pelo hotel, 
conhecendo e conversando com pessoas novas e interessantes, marcando encontros em locais 
diversos, criando situações inusitadas entre os personagens do seu mundo virtual, que dependerão 
da ação, das escolhas e da performance desse leitor/jogador. Essas possibilidades de dialogar com 
os textos, criando e recriando narrativas, manipulando personagens caracterizam o leitor imersivo, 
cuja grande marca é a interatividade.

Dois perfis diferenciados de leitores 

O objetivo da pesquisa relatada neste trabalho foi confrontar minhas experiências diferenciadas 
de jovem leitora sensorial com as peculiaridades que delimitam e caracterizam o perfil dos leitores 
contemporâneos jovens e adolescentes. Os resultados obtidos me conduziram a concluir que esses 
leitores são adeptos da brevidade, pois utilizam ferramentas da internet constituídas de textos cur-
tos — alguns deles curtíssimos, como os escritos em blogs, no twitter, Orkut, facebook etc. e leem 
rapidamente as imagens virtuais que, em muitos casos, são óbvias para substituir a palavra, (ele bate 
o olho e lê, mais com a visão que com outros sentidos.)

Imediatista, participativo, dinâmico e aberto a experimentar novas formas de ler, o leitor contempo-
râneo exige a leitura interativa, dialogando criticamente com o texto, interferindo nele com comen-
tários, sugestões, críticas e escolhas pessoais, capazes de modificar os rumos das narrativas e dos 
personagens inseridos nelas, fazendo da leitura um jogo textual. Além disso, tende a ser mais funcio-
nal diante da leitura, recorrendo a ela, primeiramente, para buscar as respostas necessárias a seus 
propósitos, focando as informações desejadas. Ao se deparar com as novas formas diferenciadas 



137

LEITURA EM REVISTA   Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio   n.1, ago., 2010.

de experimentação oferecidas pelos recursos tecnológicos, em muitos casos, se sente estimulado 
diante delas, dando continuidade a leitura.

Diferente de mim, alguns leitores da minha geração e adolescentes têm oportunidade de entrar em 
diversos sites, interferir nos textos, na escrita, criar estórias coletivas, opinar e comentar nos blogs 
e sites sobre diversos assuntos, enviar mensagens para o escritor por e-mail a respeito de textos ou 
livros publicados, sugerindo mudanças, inserções de parágrafos e retirada de outros, estabelecendo 
contato direto com inúmeros autores de best sellers contemporâneos. O prazer do leitor atual será 
redescoberto através do surgimento das possibilidades de leitura participativa e interativa, diferente 
da leitura sensorial, voltada para a captação simultânea das dimensões inteligíveis e sensíveis das 
narrativas, priorizando o pormenor, privilegiando as sensações percebidas nas sutilezas dos textos.

Envio:	15	jun.	2010

Aceite:	17	ago.	2010
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Convergência midiática em um jornal
Mediatic convergence in a popular newspaper
Convergencia mediática en un periódico popular

Karen	Sica	da	Cunha1

Resumo

Os meios de comunicação sofreram mudanças devido ao surgimento de novas tecnologias. Estamos 
vivendo o que Henry Jenkins chama de cultura da convergência. Este trabalho estuda a forma pela 
qual o jornal e a internet estão conectados entre si. Além disso, discute as transformações que o jor-
nal sofreu após a chegada da web, bem como a função do jornalista, que passou a ser um profissional 
multimídia. Independente da classe social percebe-se a necessidade que as pessoas sentem em inte-
ragir com os meios. Esta pesquisa analisará a relação dos leitores do Diário Gaúcho, jornal popular do 
Rio Grande do Sul que abrange um público-leitor de classes “B”, “C”, e “D”, com o meio online. 

Palavras-chave:	Cultura	da	convergência,	internet,	jornalismo	popular.	

Abstract

The media has undergone several changes due to the emergence of new technologies. We are living what Henry Jenkins 
calls convergence culture. This work examines the way in which the newspaper and the internet are connected. In 
addition, it discusses the transformations that the newspaper has passed through after the arrival of the web, as well 
as the role of the journalist, who became a multimedia professional. Regardless of social class, one can realize the need 
that people feel in interacting with the media. Therefore, this research will examine the relation between Diário Gaúcho 
readers, popular newspaper from Rio Grande do Sul which covers a target audience of readers from classes “B”, “C” and 
“D”, and the online environment.

Keywords:	Convergence	culture,	internet,	popular	journalism.	

Resumen

Los medios de comunicación han sufrido cambios debido a la aparición de nuevas tecnologías. Henry Jenkins se refiere 
a este ecosistema comunicativo como cultura de la convergência. Este artículo examina la manera en que el periódico 
y la Internet están conectados. Además, analiza las transformaciones que ha sufrido el periódico después de la llegada 
de la Web, así como el papel del periodista, quien se convirtió en un profesional multimedia. Independientemente de la 
clase social, las personas quieren interaccionar con los medios de comunicación. Este artículo examinará la relación de 
los lectores del periódico Diário Gaúcho, periódico popular do Rio Grande do Sul, que abarca un clases “B”, “C” y “D”, 
con la internet. 

Palabras	clave:	Cultura	de	la	convergencia,	internet,	periodismo	pupular.	

1. Graduada em Comunicação Social (PUC-RS); Jornalista do Diário Gaúcho. Contato: karenpoa@gmail.com
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Introdução

No cenário contemporâneo de uma sociedade totalmente computadorizada, marcada pelas Novas 
Tecnologias da Informação e Comunicação (NTIC), ocorrem diversas convergências nos mais varia-
dos campos. Estamos vivenciando o que Henry Jenkins (2008) chama de cultura da convergência, 
na qual não são apenas as relações entre as tecnologias existentes que se alteram, mas também as 
relações entre indústrias, mercados, gêneros, audiências e consumo dos meios. Há a reconfiguração 
do poder da mídia e o redesenho da estética e da economia. 

Para este autor, convergência refere-se ao fluxo de conteúdos através de múltiplos suportes midi-
áticos. Jenkins acredita que este fenômeno ocorre devido à cooperação entre múltiplos mercados 
midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a qua-
se qualquer lugar em busca de entretenimento (JENKINS, 2008). 

Embora esse sistema seja ágil e prático, os indivíduos querem mais. Além de buscarem informações 
nos poderosos sites de notícias, eles tendem a se aproximar de pessoas que agem conforme seus 
pontos de vista e criam um grau de sociabilidade com outros indivíduos através de uma vida virtual 
em redes sociais. Com isso, a produção dos bens de consumo também foi modificada. Hoje, o espec-
tador que assiste a um seriado na televisão, por exemplo, tem apenas um ângulo de visão de um 
todo que é coberto transmidiaticamente. Além do episódio na mídia televisiva, pistas são disponibi-
lizadas na internet, livros, revistas, entre outros. 

Quando eu comecei, você submetia uma história, porque sem uma boa história, você não tinha realmente 
um filme. Depois, quando as continuações começavam a ser produzidas, você submetia um personagem, 
porque um bom personagem podia dar suporte a múltiplas histórias. Hoje, você submete um mundo, 
porque um mundo pode dar suporte a múltiplos personagens e múltiplas histórias, através de múltiplas 
mídias (JENKINS, 2006:114).

Henry Jenkins considera como convergência cultural este fenômeno no qual um conteúdo de um 
meio de comunicação passa a circular por diversos canais midiáticos. Há também a narrativa trans-
midiática, em que o mesmo produto é criado com formatos diferentes a fim de ser transmitido em 
diversas plataformas midiáticas, desde o cinema para a internet, bem como para celulares e televi-
sores. Assim, cada indivíduo se concentra em seus próprios gostos e cria seus grupos dentro e fora 
da rede cibernética (JENKINS, 2008).

No meio jornalístico, também há uma mudança significativa: a publicação de conteúdos informati-
vos passa a utilizar mutiplataformas para a distribuição da mensagem. Mais que isso: a convergência 
gera a reorganização das redações e a introdução de novas funções para os jornalistas. Devido ao 
uso associado de tecnologias da informação, softwares, audiência ativa, exploração do potencial 
interativo, hipertextual e multimídia da internet, o profissional cria novas formas de atuação no 
mercado. Esta é mais uma oportunidade de atualizar o jornalismo diante às demandas do público 
exigente do século XXI (SALAVERRÍA, 2007).

Sendo assim, texto, áudio e vídeo convergem para uma mesma plataforma digital, impulsionando a 
integração entre as indústrias da comunicação, da informática e das telecomunicações. Um mesmo 
material pode estar disponível nas mais diversas formas jornalísticas, porém, todo o conteúdo pode 
ser acessado em um meio de comunicação específico que integra as outras plataformas: 
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Televisão, rádio, telefone e computador tendem a confluir para uma via de circuitos integrados online, 
cujos fluxos hipervelozes reconfiguram irreversivelmente as trocas comunicacionais e os acessos à infor-
mação e ao entretenimento (MORAES, 1998:29). 

Ao abordar o assunto Comunicação e Tecnologias da Informação, Muniz Sodré acredita que existe 
a presença de um verdadeiro paradigma analógico-digital que ainda precisa ser discutido perante 
a sociedade. Para ele, a convergência digital reduziu as barreiras materiais e permitiu a unificação 
dos meios, como, por exemplo, a telefonia, radiodifusão, computação e imprensa escrita. Antes, o 
espaço público era tradicionalmente animado pela política e pelos jornais diários. Agora, formas tra-
dicionais de representação da realidade interagem com formas novíssimas, como é o caso do virtual, 
expandindo, assim, a dimensão tecnocultural dos sujeitos (SODRÉ, 2009).

Estas Novas Tecnologias da Informação disponibilizam mais conteúdos para um maior número de 
indivíduos e cada vez se tem mais acesso à socialização através do ambiente virtual. Tudo isto é oca-
sionado pelo intenso espaço de fluxos informacionais que geram a maior participação da sociedade. 
Desta forma, redes sociais são criadas, jornais impressos são reformulados e passam a atuar também 
no meio online, criando, assim, uma maior interatividade entre o público e os meios (CASTELLS, 1996).

Noblat acredita que a internet passou a ser uma das principais fontes de informação, principalmen-
te, para os jovens, que, na maioria dos casos, fogem da leitura dos jornais e passam grande parte 
do tempo conectados à rede. Além disso, muitos dos anúncios antes destinados aos jornais foram 
repassados para a web. A internet é rápida e ágil. As informações podem ser acrescentadas a todo o 
momento de uma forma praticamente instantânea. Sendo assim, os meios de comunicação antigos, 
entre eles o jornal, precisaram investir em melhorias e mudanças para atingirem esse público que 
estava cada vez mais afastado (NOBLAT, 2003).

Convergência digital: um fenômeno recente?

Embora a convergência seja considerada um fenômeno recente, é necessário analisar alguns acon-
tecimentos de um passado não tão remoto. O termo convergência já havia sido utilizado pelo faleci-
do cientista político da MIT, Ithiel de Sola Pool, na década de 80. Conhecido como o profeta da con-
vergência dos meios de comunicação, em Technologies	of	Freedom	(1983), Sola Pool trata o conceito 
de convergência como um poder de transformação dentro das indústrias midiáticas do períodos:

Um processo chamado de ‘convergência de modos’ está tornando imprecisas as fronteiras entre os meios 
de comunicação, mesmo entre as comunicações ponto a ponto, tais como o correio, o telefone e o telé-
grafo, e as comunicações de massa, como a imprensa, o rádio e a televisão. Um único meio físico — se-
jam fios, cabos ou ondas — pode transportar serviços que no passado eram oferecidos separadamento. 
De modo inverso, um serviço que no passado era oferecido por um único meio — seja a radiodifusão, a 
imprensa ou a telefonia — agora pode ser oferecido de várias formas fisicas diferentes. Assim, a relação 
um a um que existia entre um meio de comunicação e seu uso está se corroendo (POOL apud JENKINS, 
2008:35).

Neste período, a Guerra Fria havia chegado ao final e o cenário mundial passou por diversas mudanças. 
As desestatizações no setor de telecomunicações e a flexibilização das regulamentações restringiram 
a concentração na indústria da comunicação. Ao mesmo tempo, surgiram algumas das novas tecno-
logias, entre elas a televisão a cabo, transmissões via MMDS e redes de dados e voz (DIZARD, 1998).
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Porém, essas tecnologias emergentes permitiram que um mesmo conteúdo fluísse por vários canais 
diferentes e assumisse formas diferentes de recepção por seu público. Pool descreveu o que Nicho-
las Negroponte chama de conversão de átomos em bytes, fazendo com que, ao longo do tempo, 
diversas forças e movimentos estruturantes atuassem de modo a permeabilizar as paredes que 
separavam diferentes tipos de mídia. Assim, houve a possibilidade, através da tecnologia, de os 
mesmos conteúdos fluírem por diversos canais midiáticos e assumirem diferentes formas, do ponto 
de vista da percepção do telespectador-consumidor (NEGROPONTE, 1996).

De acordo com Jenkins, estes movimentos de transformação atuaram unidos para que surgissem 
os conglomerados midiáticos e geraram o início de um longo processo de concentração de mídias. 
Em termos de mercado midiático, é mais vantajoso que estas mídias distribuam seus conteúdos em 
diversas plataformas do que em apenas uma das inúmeras opções à disposição do telespectador-
consumidor (JENKINS, 2008). 

Nos EUA, esta reformulação gerou a Lei das Telecomunicações, em 1996, a qual trata sobre “uma 
mistura de compromissos que dão um selo de aprovação a um novo padrão de relações convergen-
tes entre a mídia e as indústrias de telecomunicações” (DIZARD, 1998:31). A crescente oferta de 
produtos e serviços redesenhou o modo de consumo da mídia e popularizou aparatos eletrônicos.

Aumento do consumo dos meios por brasileiros

Segundo o relatório da Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento (Unctad)2, 
o número de brasileiros com acesso à internet saltou de 14,3 milhões em 2002 para 42,6 milhões em 
2006. Em julho de 2009, através de dados divulgados pelo Ibope Nielsen Online (Ibope/NetRatings)3, 
pode-se analisar que o número de brasileiros com acesso à internet segue em crescimento. De acor-
do com a pesquisa, aproximadamente 64,8 milhões de pessoas estão na web, o que corresponde a 
um aumento de 22,2 milhões de pessoas em relação à pesquisa da Unctad de 2006. 

Em junho de 2008, o Ibope/NetRatings contabilizava 41,5 milhões usuários, sem contar os acessos 
públicos, que agora passou a somar aos acessos do trabalho e de casa. Nas áreas urbanas, 44% da 
população estão conectados à internet, e 97% das empresas e 23,8% dos domicílios brasileiros tam-
bém. Cerca de 27,5 milhões acessam regularmente a web de casa, número que sobe para 36,4 milhões 
se considerados também os acesso do trabalho. De acordo com a pesquisa, 38% das pessoas acessam 
diariamente; 10% de quatro a seis vezes por semana; 21% de duas a três vezes por semana; 18% uma 
vez por semana. Somando, 87% dos internautas brasileiros entram na internet semanalmente.

Outra pesquisa, realizada pelo Ibope4, em abril de 2010, relata que o número de usuários ativos em 
residências chegou a 28,7 milhões. Além disso, notou-se um aumento crescente de brasileiros que 
fazem uso de banda larga dentro de suas casas. Em janeiro deste ano, 54,1% dos usuários ativos em 
suas residências usavam conexões superiores a 512 Kb. Esse número também está sendo superado 

1. Ver Brasil	é	81º	em	uso	de	celular	e	72º	em	internet,	diz	Unctad. Divulgada em 6 de fevereiro de 2008. Disponível em: <http://tec-
nologia.terra.com.br/interna/0,,012351977-EI4795,00.html>. Acesso em: 1º de julho de 2010.

3.	Pesquisa	realizada	em	julho	de	2009. Disponível em <http://www.ibope.com.br>. Acesso em: 1º de julho de 2010.

4. Pesquisa	 realizada	em	 junho	de	2010. Disponível em <http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=
6&proj=PortalIBOPE&pub=T&nome=home_materia&db=caldb&docid=BC180502A137A333832577350052C544. Acesso em 1º de 
junho de 2010.
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a cada dia. Em abril, houve um crescimento para 57,3% da população. O maior crescimento vem 
ocorrendo entre as conexões de 512 Kb a 2 Mb, que passaram de uma participação de 41,3% em 
janeiro, para 43,8% dos usuários ativos em abril. O número de usuários da faixa de 512 Kb a 2 Mb, 
que era de 11,8 milhões em janeiro, chegou a 12,6 milhões em abril. 

Na pesquisa O	futuro	da	mídia, realizada pela consultoria Deloitte5, em abril de 2009, foi constatado 
que os brasileiros gastam três vezes mais tempo por semana navegando na internet do que assistin-
do à televisão. Enquanto a tevê consome, semanalmente, 9,8 horas, a internet fica com 32,5 horas 
semanais; 81% dos entrevistados apontaram o computador como o meio de entretenimento mais 
importante; 50% afirmaram que acompanham os lançamentos de aparelhos e tentam comprá-los 
rapidamente; 82 horas por semana é o tempo gasto pelos consumidores utilizando as mídias. Sendo 
assim, a pesquisa confirma a análise de que o Brasil é um mercado jovem e que apresenta amplo 
crescimento em termos de consumo de mídia.

De acordo com a pesquisa realizada pelo Ibope6, em abril de 2009, o tempo médio por pessoa no uso 
do computador domiciliar entre os que têm conexões de até 128 Kb foi de menos de 39 horas em 
abril, enquanto entre os que dispõem de mais de 8 Mb o tempo passou de 47 horas.

Tabela 1: número de usuários ativos, participação, média de páginas e tempo de uso do computador por pessoa, aplicativos incluídos, 
por conexão — domicílios. Dados divulgados pelo Ibope. 

Segundo Alexandre Sanches Magalhães, gerente de análise do Ibope/NetRatings, “o ritmo de cres-
cimento da internet brasileira é intenso. A entrada da classe ‘C’ para o clube dos internautas deve 

5. Ver “O futuro da mídia”, em abril de 2009. Disponível em <http://www.deloitte.com/view/en_GX/Global?index.htm>. Acesso em 
01 jul. 2010.

6. Pesquisa	 realizada	em	 junho	de	2010. Disponível em <http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=
6&proj=PortalIBOPE&pub=T&nome=home_materia&db=caldb&docid=BC180502A137A333832577350052C544>. Acesso em 1º de 
junho de 2010.
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continuar a manter esse mesmo compasso forte de aumento no número de usuários residenciais”7. 
Embora estas pesquisas não tenham analisado especificamente a classe social dos indivíduos que 
têm acesso a banda larga e às novas tecnologias, vale destacar que o o acesso de brasileiros à web é 
crescente independente das condições econômicas do indivíduo.

O Diário Gaúcho e a convergência digital

Tendo em vista essa nova realidade, na qual as pessoas acabam buscando informações nos mais 
variados meios de comunicação e a internet está em pleno crescimento entre os brasileiros, inde-
pendente da classe social, o Grupo RBS, filiado da Rede Globo no Rio Grande do Sul, criou uma ver-
são online	do jornal Diário Gaúcho8.

Vale salientar que o jornal Diário Gaúcho foi criado em abril de 2000 e sempre teve como objetivo 
transmitir informações para um público de classes “B”, “C” e “D”. As notícias têm uma linguagem 
popular característica e visam sempre atender à necessidade do leitor de Porto Alegre e Região 
Metropolitana. As páginas do jornal são diagramadas com cores fortes e vibrantes. Muitas imagens 
e ilustrações são utilizadas para chamarem a atenção do público-leitor. O impresso é vendido diaria-
mente nas ruas através de bancas de revistas e jornaleiros e não tem assinatura mensal. 

Embora este jornal seja destinado a um público que, muitas vezes, não tem acesso à internet, houve 
a necessidade de interação com este novo mundo virtual. Portanto, devido aos avanços tecnológi-
cos, percebeu-se, então, o quão era importante manter uma comunicação com o leitor do jornal 
também pela internet, bem como interagir com este público de uma forma diferente. A ideia princi-
pal era chamar a atenção destas pessoas que têm pouca familiaridade com o meio online para esta 
vida informativa e divertida do mundo online. 

Sendo assim, o novo site do veículo popular foi lançado no dia 09 de setembro de 2009, no ano 
em que o jornal completou dez anos de circulação, com o objetivo de garantir maior interatividade 
com o leitor da versão impressa. Na versão online, o internauta pode participar de enquetes, fazer 
comentários sobre as matérias, sugerir pautas, mandar fotos sobre determinados assuntos e ajudar 
o trabalho do jornalista no seu dia a dia. 

Muitos dos colunistas do impresso passaram a escrever em um blog pessoal, tornando o contato com 
o internauta ainda mais próximo. Além de replicar as principais matérias veiculadas no impresso, o 
material da internet agrega outros atrativos que, por um motivo ou outro, ficam fora da versão impres-
sa: galerias de fotos, tabelas de jogos, vídeos, murais para participação do internauta, entre outros.

A questão é: quem é este internauta que busca cada vez mais informações na web e, por mais 
que não esteja 24h na frente do computador quer interagir com este meio ou com o próprio veí-
culo de comunicação? Chartier acredita na existência de um leitor-navegador, ou até mesmo um 
usuário-internauta. Segundo ele, estes termos são utilizados quando o indivíduo interage com o 
meio enquanto realiza outras tarefas na rede. Isto é: ouve música, tecla com distintas comunidades 

7. Entrevista concedida ao Ibope/NatRatings, em julho de 2009. Disponível em <http://www.ibope.com.br>. Acesso em 20 jul. de 
2010. 

8. O conteúdo do site do Diário Gaúcho pode ser acessado em <http://www.diariogaucho.com.br>. 
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virtuais, procura galerias de fotos, assiste ao vídeo, escreve comentários. Isto é: lê e combina textu-
alidades em um só momento (CHARTIER, 1998).

Através de exemplos, pode-se constatar que o indivíduo que acessa o site do Diário Gaúcho está, 
sim, cada vez mais envolvido com a rede. Na página da web, há uma sessão fixa na qual os inter-
nautas podem preencher um formulário e enviar fotos com problema de bairros. Ou seja, o próprio 
indivíduo, que sofre com um determinado assunto todos os dias, envia a pauta para o jornalista.

Figura 1: Matéria do site do Diário Gaúcho pedindo para que as pessoas enviem fotos com problemas de seus bairros. Os internautas 
precisam preencher um formulário com dados pessoais.

As fotos são recebidas por e-mail, encaminhadas para a editoria geral do jornal impresso e, de acor-
do com critérios editoriais, algumas são publicadas na íntegra no Diário Gaúcho. Normalmente, a 
organização responsável lê a matéria e se manifesta, solucionando, assim, o problema do internau-
ta. Há total interatividade entre este internauta e o jornalista. Sendo que, pode-se dizer, que há uma 
inversão de papéis neste caso, visto que é o internauta que pauta o jornal impresso.

Em setembro de 2009, no início do site do Diário Gaúcho, percebia-se pouca participação do inter-
nauta. Porém, em junho de 2010, notou-se um aumento considerável. No Dia dos Namorados de 
2010, por exemplo, solicitou-se que os casais enviassem imagens para fazerem uma homenagem à 
data, conforme a notícia abaixo:
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Figura 2: Matéria do site do Diário Gaúcho pedindo para as pessoas enviarem fotos para a galeria do Dia dos Namorados de 2010. 

Em apenas uma semana, foram recebidas mais de 150 (cento e cinquenta) fotos. Todas as imagens 
são de arquivo pessoal e estão disponíveis na central de galerias do site do jornal. A ação do Dia dos 
Namorados foi divulgada tanto no jornal impresso, quando no site do Diário Gaúcho e no twitter8	do 
respectivo jornal.

Além disso, o Diário	Gaúcho online abrange tanto hard	news	quanto notícias sobre celebridades e 
famosos. A ideia é que o internauta navegue tanto para se informar sobre assuntos que estão acon-
tecendo naquele exato momento, quanto para a função de entretenimento. É importante, acima de 
tudo, familiarizar este público que está acostumado com o jornal, a também ter acesso à informação 
por meio do computador.

Uma semana após o lançamento, a avaliação realizada pelo Comitê da Maioria do Grupo RBS, com-
posto pelos jornalistas Alexandre Bach, Marcelo Rech, Marta Gleich, Mauri Grando, Gabriela Brunelli 
e Felipe Goron foi altamente positiva, com um crescimento significativo da audiência. Nos primeiro 
sete dias, o crescimento foi de 350%9. 

No mês de agosto, o site antigo, desprovido de qualquer interatividade com o internauta, teve uma 
média de 252 mil acessos, ou seja, aproximadamente 8,4 mil acessos diários. Após o lançamento do 
site, entre o dia 9 de setembro e o dia 16 do mesmo mês, 253 mil internautas acessaram o conteú-
do disponível na internet. Isso significa que a audiência do jornal popular online quintuplicou. Após 
nove meses de vida, o site alcançou picos inimagináveis de 3,5 milhões de acessos mensais, um 
aumento significativo diante dos 700 mil acessos diários iniciais. 

De acordo com uma pesquisa divulgada pelo Instituto Verificador de Circulação (IVC)10, o site do 
Diário Gaúcho, analisado neste trabalho, classifica-se como a décima página da web mais acessada 
no mês de maio de 2010. Em primeiro lugar está o Lancenet, com 157.890.020 acessos. Já o Diário 
Gaúcho, com menos de um ano de vida, teve 6.779.591 acessos. Pode-se dizer, desta forma, que 

9. Todos os dados referentes ao crescimento do site foram cedidos em entrevista realizada com o editor-chefe do jornal Diário Gaúcho, 
Cláudio Thomas.

10. Resumo Geral Maio/2010. Disponível em <http://www.auditoriaweb.org.br/websites.asp>. Acesso em 30 jun.2010.
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os internautas estão, sim, interessados neste conteúdo voltado para uma classe mais popular, bem 
como acessam e tem interesse em contribuir com este novo veículo de comunicação.

Através dos dados disponibilizados pelo Google	Analytics, pode-se analisar, ainda, o horário de 
maior acesso. Durante o dia, o pico de audiência ocorre em três períodos: entre 8h e 10h, das 
12h às 13h, e das 17h às 18h. Imagina-se que estes horários correspondem, respectivamente, ao 
momento em que as pessoas chegam ao trabalho, estão em horário de almoço e quando estão 
quase na hora de sair do trabalho. 

Vale salientar que, após o início de conteúdo interativo no site, o jornal Diário Gaúcho não perdeu 
em número de circulação e o leitor fiel continuou comprando o impresso em bancas de jornal e 
revista na ida para o trabalho. Sendo assim, ficam diversas dúvidas no ar: 

a) Será que o internauta do online é o mesmo leitor do impresso? 

b) Será que as chamadas no jornal impresso com links para o site induziram estes leitores de 
classe “B”, “C” e “D” a acessarem o conteúdo na íntegra na internet? 

c) Será que o leitor do Diário Gaúcho sempre acessou site na internet e apenas não tinha esse 
canal com o jornal popular?

d) O público do jornal online pode ser completamente diferente do público do jornal impresso.

Considerações finais

As Novas Tecnologias estão presente em todos os meios e os indivíduos querem fazer parte deste 
novo contexto. O jornal popular foi apenas um exemplo da convergência midiática estudada por 
Henry Jenkins. Todos os outros meios de comunicação também sofreram modificações e sentiram 
a necessidade de interconectarem-se com a sociedade através de outros canais. Tudo acaba sen-acaba sen-
do ligado de alguma forma: as pessoas, os espaços, as tecnologias (JENKINS, 2008).

A chegada da TV Digital, por exemplo, vai permitir uma maior interatividade com o telespecta-
dor: poderá haver enquetes de audiência, a internet estará conectada ao televisor, entre outros 
artefatos que fazem com que o indivíduo se sinta no controle daquela situação. Pode-se dizer 
que a televisão será utilizada para outras finalidades, muito mais do que apenas sentar no sofá e 
assistir a um programa. O rádio também está se transformando. Devido à tecnologia, rádios web 
surgiram, ouvintes começaram a gravar seus próprios podcasts, mas, nem por isso, estes meios de 
comunicação sumiram. Muito pelo contrário, um precisa do outro para sobreviver (PRIMO, 2008).

Conforme foi analisado anteriormente, a tiragem do Diário Gaúcho não diminuiu após o lan-
çamento do jornal online.	O site, por sua vez, tinha tudo para dar errado visto que o público 
do impresso é de classe “B”, “C” e “D” e não teria uma relação íntima com a internet.	Porém, 
os dados de crescimento de acesso demonstram que existem pessoas interessadas, sim, neste 
outro meio de comunicação criado pelo jornal. Até o momento, a interatividade com os inter-
nautas através da web está funcionando perfeitamente e o impresso segue sua luta diária de 
sobrevivência no mercado. 
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Em 1996, Castells já falava que cada vez se teria mais acesso à socialização através do ambiente 
virtual. O fluxo de informações através de meios diversificados fazem com que os indivíduos sintam 
vontade de participar, de estar, de alguma forma, contribuindo para o desenvolvimento daquele 
meio. O Diário Gaúcho impresso foi reformulado. Os jornalistas passaram a ir para as ruas com celu-
lares capazes de tirar fotos de ótima resolução. Além disso, diversos vídeos são gravados e, poste-
riormente, editados para contextualizarem ainda mais a matéria. 

Coloca-se em prática o pensamento de que a tecnologia gera informação. A miniaturização dos 
equipamentos e a interligação das redes de comunicação, que estão acessíveis em todos os lugares, 
geram o que Pellanda chama de um ambiente always	on.	Torna-se possível estar conectado a “vários 
espaços simultaneamente, com um mínimo de deslocamento físico” (PELLANDA, 2003).

Estes pequenos equipamentos facilitam o cotidiano do jornalista, que pode levar um pequeno celu-
lar para gravar um áudio ou um vídeo, bater fotos, ou simplesmente para fazer telefonemas para a 
redação do jornal. A fácil aquisição de celulares e o aumento de usuários adeptos ao serviço móvel, 
conforme foi analisado na tabela da Anatel, gera um maior número de indivíduos que podem contri-
buir para uma matéria, seja ela no jornal impresso ou na web.

Na cultura da convergência, o internauta faz o papel do repórter, o repórter trabalha como fotógrafo 
e o fotógrafo adquire a função de cinegrafista. As funções são modificadas em prol da interativida-
de. Vale ressaltar ainda que, independente da classe social dos indivíduos, o acesso à internet está 
crescendo no Brasil. 

Conforme a análise realizada anteriormente, o site	do Diário Gaúcho criou outras formas de inte-
ração com o seu internauta como, por exemplo, o formulário para envio de problemas recorrentes 
nos bairros e a galeria de fotos especial para o Dia dos Namorados. Pode-se perceber que tanto a 
interatividade quanto às imagens e fotos presentes nesta mídia especificamente geraram maior par-
ticipação dos internautas. 

As pessoas sentem necessidade de se conectarem aos meios e de se atualizarem através da rede. 
Elas buscam a web para irem atrás de informação, mas também querem divertimento. A ideia de 
que os meios convergem entre si está cada vez mais presente e merece ainda mais destaque em 
pesquisas e estudos acadêmicos. 

Envio:	07	jun.	2010

Aceite:	24	ago.	2010
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Constituição do leitor
Constitution of the reader
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Resumo

Este artigo analisa o processo de constituição do(a) leitor(a) mediado pela obra literária As	aventuras	de	Pinóquio e de 
charges sobre acontecimentos políticos que tinham esta personagem como protagonista. Foram sujeitos da pesquisa 
uma professora e duas turmas de 1ª série do ensino básico de uma escola pública municipal brasileira, totalizando 
40 crianças. A faixa etária dos alunos era de 6 e 7 anos, com exceção de 2 alunos repetentes que tinham 8 anos. Os 
materiais analisados consistiram em documentos que registram a atividade quando de sua realização, em 2005, e a 
entrevista com grupo focal, realizada em 2008. Analisaram-se os processos de criação tanto da professora quanto dos 
alunos evidenciando-se a produção de sentidos que os conota. No entretecer da leitura da obra de arte e leitura dos 
fatos políticos implícitos nas charges foi possível, por sua vez, compreender algumas das vicissitudes do processo de 
constituição de leitores. 
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Abstract

This article analyzes the process of constitution of the reader mediated by the literary work “The adventures of Pinoc-
chio” and of charges on political events that had this character as protagonist. The subjects of the research were the 
teacher and two groups of 1st series of the elementary teaching of a Brazilian municipal public school, totalizing 40 
children. The students’ age group was between 6 and 7 years old, except for 2 repeat students that were 8 years old. The 
analyzed materials consisted of documents that registered the activity when it was the accomplishment, in 2005, and 
the interview with focal group, accomplished in 2008. The creation processes were analyzed as much of the teacher as of 
the students, it was evidenced the production of senses that connotes those creation processes. In interweaving of the 
reading of the artistic creation and the reading of the implicit political facts in the charges it was possible, for that time, 
to understand some of the alternations of the process of readers’ constitution.  

Keywords:	the	reader’s	constitution,	creation	processes,	literacy.

Resumen

En este artículo se analiza el proceso de formación del lector a través de la obra literaria “Las aventuras de Pinocho” y los 
dibujos animados sobre los acontecimientos políticos que tuvo este personaje como protagonista. Los sujetos fueron un 
profesor y dos grupo de primer grado de educación primaria en una escuela pública en Brasil, con un total de 40 niños. 
El rango de edad de los estudiantes fue de 6 a 7 años, a excepción de dos estudiantes que estaban repitiendo, de 8 años. 
Los instrumentos para examinar consistieron en documentos que registran la actividad cuando se celebró, en 2005, y 
entrevistas con grupos focales realizados en 2008. Se analizaron los procesos creativos, del profesor y de los estudiantes 
mostrando la producción de significado que conlleva el proceso. En el entrelazamiento de la lectura de la obra de arte y 
de la lectura de los hechos implicados en caricaturas políticas podrían, a su vez, entender algunas de las vicisitudes de 
la constitución de los lectores.

Palabras	claves:	constitución	del	lector,	los	procesos	creativos,	letramiento.
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Introdução

Este artigo3 analisa o processo de constituição do(a) leitor(a) mediado pela obra literária “As aventu-
ras de Pinóquio” e por charges sobre acontecimentos políticos, sendo uma destas charges veiculada 
em jornais e as demais produzidas em sala de aula. Foram sujeitos da pesquisa uma professora e 
duas turmas de 1ª série do ensino básico da Escola Básica Municipal Francisco Lanser, localizada 
num bairro periférico da cidade de Blumenau, Santa Catarina, Brasil. Uma das turmas, composta de 
vinte e três alunos, frequentava a escola no período matutino, e a outra, com dezessete alunos, o 
período vespertino. A faixa etária dos alunos era de 6 e 7 anos, com exceção de 2 alunos repetentes 
que tinham 8 anos. 

A experiência com o texto literário ocorreu em 2005. Durante a leitura dos 36 capítulos que compu-
nham o livro, foi publicada uma charge no “Jornal de Santa Catarina” que estampava a imagem de 
Pinóquio com a sigla CPI — Comissão Parlamentar de Inquérito. A professora levou a charge para 
a sala de aula e provocou sua leitura, cotejando-a com informações referentes ao enredo da obra 
literária. As interlocuções entre professora/alunos resultaram na produção de novas charges e tex-
tos, material este que consistiu em uma das fontes de informação para as análises do processo de 
constituição do(a) leitor(a). 

A outra fonte de informações foi o grupo focal que contou com a participação dos alunos das duas 
turmas. A aplicação dessa técnica teve como objetivo investigar os sentidos que os alunos atribu-
íram ao trabalho realizado em 2005 com a obra literária “As aventuras de Pinóquio”, a leitura da 
charge e as produções escritas e imagéticas decorrentes. O grupo focal foi escolhido como proce-
dimento para coleta de informações porque possibilita compreender o processo de constituição de 
diferentes modos de ver um fato, uma prática ou um produto. Conforme Gatti (2005:09):

[...] a pesquisa com grupos focais tem por objetivo captar, a partir das trocas realizadas no grupo, concei-
tos, sentimentos, atitudes, crenças, experiências e reações, [...] permite fazer emergir uma multiplicidade 
de pontos de vista e processos emocionais, pelo próprio contexto de interação criado, permitindo a capta-
ção de significados que, com outros meios, poderiam ser difíceis de se manifestar. 

Neste artigo são apresentados e analisados alguns dos resultados obtidos, mais especificamente os 
que permitem evidenciar, no movimento de leitura da obra literária, de leitura da charge sobre um 
fato político e na produção de novas charges e textos, o processo de constituição de leitores. 

Literatura infantil e processos de (re)criação 

A literatura infantil pode ser compreendida como objetivação de processos criadores que recriam o 
mundo, o humano e a vida através da palavra. Compartilha-se, assim, a base conceitual sobre litera-
tura infantil de qualidade com estudiosos do tema como Ezequiel Theodoro da Silva (1998), Marisa 
Lajolo (1994), Regina Zilbermann (2005), Eliana Yunes (2002), dentre outros. 

Ana Maria Machado (2001:123) destaca que “existe um prazer puramente humano, o de pensar, 
decifrar, argumentar, raciocinar, contestar, enfim: unir e confrontar idéias diversas. E a literatura é 

3. Este artigo apresenta alguns resultados da pesquisa realizada pela primeira autora sob orientação da segunda autora, para obtenção 
do título de mestre em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina.
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uma das melhores maneiras de nos encaminhar a esse território de requintados prazeres”. Acreditar 
nessa potência da literatura foi o que mobilizou a escolha do livro “As aventuras de Pinóquio” para o 
trabalho junto a alunos em fase de alfabetização. 

O livro As	aventuras	de	Pinóquio é mundialmente conhecido e reconhecido como literatura infan-
til de qualidade. Foi criado por Carlo Collodi no século XIX, mais especificamente no ano de 1883. 
Collodi nasceu na Itália em novembro de 1826, foi jornalista e escritor, trabalhou numa livraria, 
estudou num liceu religioso. Em 1881, criou o primeiro jornal italiano para crianças, “Giornale Per 
i Bambini”, onde publicou o primeiro de uma série de capítulos da história de Pinóquio, que foram 
publicados conjuntamente na forma de livro dois anos mais tarde. 

Há traduções dessa obra reconhecidas pela “Fondazione Nazionale Carlo Collodi”, instituição cultu-
ral fundada em 1962, em Pescia (Itália), em 87 idiomas. A tradução brasileira de Marina Colasanti 
(2002) utilizada neste estudo contém 36 capítulos, 191 páginas e, dessas, apenas 11 são ilustradas. 
Há um recurso linguístico no início de cada capítulo do livro anunciando sucintamente o que irá 
acontecer no decorrer deste. 

Segundo Coelho (1991), esta história é um conto maravilhoso posto desenvolver-se em um coti-
diano mágico, tendo como eixo gerador uma problemática social. Sua apropriação pelo imaginário 
popular permitiu que fosse recontada, reescrita e recriada de diversas maneiras, podendo-se dizer 
que virou o mito do nariz que cresce: se uma pessoa mentir, seu nariz irá crescer. No decorrer do 
texto original, esse caráter de mito não está presente, pois o nariz de Pinóquio cresce apenas duas 
vezes (nos capítulos 17 e 29) e suas mentiras são banais. Na segunda vez em que isso ocorre, após o 
boneco perceber o nariz crescendo, tratou logo de desmentir o que estava a dizer.

A professora/sujeito deste estudo, reconhecendo a potencialidade do texto de Collodi, o levou para 
a sala de aula. Percebeu, após a apresentação do texto literário aos alunos, que este possibilitou a 
releitura do entorno social, a produção de novos sentidos sobre a realidade. A escuta da história do 
Pinóquio e o que esta possibilitou não surpreendeu dada a comprovada qualidade da obra literária 
em sua totalidade, e fez com que os leitores percebessem aquilo que Vygotski (2001:358) destaca 
com propriedade: “A criança é capaz de fazer uma interpretação real e verdadeira dos fenômenos, 
embora, evidentemente, de imediato não possa explicar tudo até o fim”. 

Ao se relacionarem com o texto de Pinóquio, os alunos estabeleceram relações estéticas com a 
obra que os mobilizou ao estabelecimento de relações outras com o vivido. Relações estéticas des-
tacam-se na medida em que possibilitam ao sujeito descolar-se do contexto imediato, estranhá-lo 
e redimensioná-lo, contribuindo desta forma para a reinvenção do próprio estar/viver no mundo 
(ZANELLA, 2006). 

Como Bakhtin (2003), acredita-se que toda leitura consiste em um complexo processo de reinven-
ção do próprio texto lido. Ao leitor cabe fundir-se na palavra do outro/autor para permitir-se uma 
contra-palavra, uma palavra outra que terá uma entonação e sentidos próprios: cada leitor produz 
novos sentidos a partir das vivências com o grupo do qual participa, em um determinado momento 
histórico, e as características espaço-temporais que o conotam. Cada leitor, portanto, recria a obra 
lida via relações estéticas que estabelece com as palavras alheias que são tornadas próprias.   

Percebeu-se que os leitores/espectadores/alunos estabeleceram relações estéticas com a persona-
gem Pinóquio. De acordo com Sanchez Vázquez (1999:130), “se o objeto estético só existe efetiva-
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mente na relação concreta, vivida, singular, que chamamos situação estética, não é um ser em si e por 
si, mas um ser cujo destino se cumpre ao ser percebido em sua relação com um sujeito individual”.      

Vygotski (1990) destaca que a percepção da realidade e o seu devido registro na memória é condição 
para a objetivação em forma de produtos concretos, ou seja, a criação, cujo fio condutor é a atividade 
imaginativa. Sendo assim, memória e imaginação se entrelaçam no processo criador. Ao se reportar 
para a escrita e para a leitura, observa-se que a transformação da memória do sujeito se dá pela apro-
priação de sistemas elaborados na história humana, bem como sua participação em práticas sociais. 
Dessa maneira, entende-se que a atividade criadora volta à realidade transformada/transformando-a. 

Para Vygotski (1990) e Bakhtin (2003), é a atividade criadora do ser humano que faz dele um sujeito 
que modifica o seu presente e o caracteriza como sujeito em constante devir. Sua realização com-
preende todos os processos psicológicos superiores4, amalgamados pela dimensão afetiva e volitiva. 
Entende-se assim a singularidade da atividade humana, fundada nas relações com outros que, tor-
nadas próprias, constituirão os modos de ser e estar no mundo.

“As	aventuras	de	Pinóquio” e o processo de ensinar e aprender a linguagem escrita

Conforme apontado na introdução, no ano de 2005 a professora apresentou aos alunos de duas 
turmas de 1ª série do ensino fundamental a obra literária As	aventuras	de	Pinóquio e procedeu a lei-
tura diária de um dos 36 capítulos que a compõem. Um acontecimento durante a leitura do capítulo 
cinco, no entanto, possibilitou o redimensionamento do trabalho, para além da leitura do livro. Foi 
encontrada uma charge com a imagem de Pinóquio no Jornal de Santa Catarina. 

Figura 1: Charge sobre a CPI com a ilustração de Pinóquio. 
Fonte: Jornal de Santa Catarina, 6 e 7 ago. 2005.

Professora e alunos analisaram a charge estabelecendo relações entre esta e a história de Pinóquio: 
as características da personagem collodiana (nariz grande, chapéu de miolo de pão) foram cotejadas 
com os fatos políticos veiculados em todos os noticiários brasileiros na época. Essas relações podem 
ser caracterizadas como intertextuais posto que o leitor puxa os fios de outros textos já lidos, conhe-
cidos, e os entretece com o novo texto. A produção de sentidos é tecida pelo que apresenta o texto 
e as experiências pessoais do(a) leitor(a), no acontecimento da leitura. Nesse encontro são produzi-

4. O conceito de processo psicológico superior é utilizado por Vygotski, para designar as funções psicológicas como a memória mne-
mônica, o pensamento, a imaginação, a atenção voluntária e a linguagem. O que as caracteriza bem como ao ser humano de modo 
geral é o fato de serem semioticamente mediadas, o que conota a condição social/cultural de toda e qualquer pessoa.
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dos sentidos outros via interlocução ativa com a obra que é (re)criada por cada leitor, constituindo-
se a leitura como rede infindável. O fundamental, destacam (PAULINO et al, 1998:64), é “que não se 
corte o fio, pois a leitura é, antes de tudo, interação, um movimento conjunto”. No caso da leitura 
da charge, texto literário e texto jornalístico dialogavam constituindo outro texto, outros sentidos.

Mas esse processo não foi imediato. Inicialmente as crianças deram pouca importância à narrativa 
visual, porém isto não intimidou a professora. A não leitura da charge pelos alunos — a não leitura 
da imagem; a imagem não reconhecida como signo prenhe de sentidos — mobilizou a docente a 
desenvolver estratégias que desencadearam a intertextualidade pretendida. 

Provocadas pela professora, as crianças passaram a estabelecer relações entre a As	aventuras	de	
Pinóquio e a charge do Jornal de Santa Catarina e organizaram a produção de uma escrita coletiva 
que foi registrada pelos alunos em seus cadernos. Ressalta-se aqui que a produção textual coletiva é 
importante ferramenta no processo de apropriação da norma padrão da língua escrita porque envol-
ve problemas específicos de estruturação do discurso, de coesão, de argumentação, de organização 
de ideias e escolhas de palavras, do objetivo para com o interlocutor do texto, entre outros aspectos. 
Ou seja, com a escrita coletiva os alfabetizandos vão reestruturando a fala para organizar a escrita na 
medida em que usam sinais de pontuação, letra maiúscula/minúscula, observam regras ortográficas, 
concordância verbal, a direção da escrita — de cima para baixo, da esquerda para a direita —, entre 
outras características. A leitura em voz alta do texto produzido permitiu por sua vez que os alunos e a 
professora analisassem se o mesmo estava coeso e coerente e, se necessário, o reescrevessem. 

O registro escrito coletivamente das relações estabelecidas entre a charge e a literatura, ou seja, 
a leitura da realidade/vida e a leitura da literatura/arte evidenciaram nos alunos e na professora o 
desejo de socializar com outras pessoas suas produções. Decidiram então entrar em contato com o 
autor da charge, Cao Hering, e escreveram a ele sobre as relações que estabeleceram entre a charge 
e o texto literário. 

O reconhecimento do caráter social da escrita provocou a necessidade de experienciar a diversidade 
de textos que circulam na sociedade e seus modos de circulação. Nesse sentido, escolheram o e-mail 
como possibilidade de comunicação e foram ao laboratório de informática para encaminhá-lo ao 
autor da Charge: 

De: EBM Francisco Lanser
Data: 08/23/05 09:42:29
Para: leitor@santa.com.br
Assunto: Para o CAO
Olá Cao
Nós somos alunos da 1ª série B e C, temos entre 6 e 7 anos. Estudamos na EBM Francisco Lanser.
Lemos sua charge do dia 6 e 7 de agosto de 2005, como estamos lendo o livro: “As aventuras de Pinóquio” 
na tradução de Marina Colasanti, gostamos muito de ler no jornal.
A seguir confira a leitura que fizemos da charge:
Relação da história do Pinóquio com a CPI dos correios:
1 - Se os políticos fossem o Pinóquio teriam narigão
2 - Cada vez que eles aprontassem seus pais seriam presos.
3 - Eles iriam para o Guinnes Book, pelo maior nariz do mundo.
4 - Seria fácil encontrá-los na rua.
Abraços da Professora e da turma.
Fonte: 1º e-mail coletivo da professora e alunos, Acervo da pesquisadora, 2005.
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Com a produção desse texto, os alunos se apropriaram de uma das funções sociais da escrita, cuja 
necessidade (interlocução com o outro ausente) mobilizou a experiência com a ferramenta online. 
Alfabetizar e letrar foram evidenciados nesta atividade, bem como a intertextualidade entre texto 
literário, fatos políticos, mídia, cotidiano. 

Necessário se faz esclarecer que alfabetizar e letrar são ações distintas, mas não inseparáveis. Alfa-
betizar é ensinar o sujeito a ler e escrever. Letrar é o resultado da ação de ensinar e aprender. Alfabe-
tizar letrando, ensinando a ler e escrever inseridos no contexto das práticas sociais que fazem uso da 
leitura e da escrita de modo que o sujeito se torne ao mesmo tempo alfabetizado e letrado (SOARES, 
2001). Alfabetização é um processo específico e indispensável de apropriação do sistema de escrita, 
ou seja, significa a conquista dos princípios alfabético e ortográfico. Letramento é o processo de 
inserção e participação mediante a cultura da escrita. 

Para além de uma concepção inovadora de alfabetizar e letrar, convém ressaltar que a linguagem 
escrita é mediação semiótica e, portanto, social por excelência. A construção do conhecimento sobre 
a escrita, de acordo com Smolka (1993:61):

[...] se processa no jogo das representações sociais, das trocas simbólicas, dos interesses circunstanciais e 
políticos; é permeada pelos usos, pelas funções e pelas experiências sociais de linguagem e de interação 
verbal. Nesse processo, o papel do “outro” como constitutivo do conhecimento é da maior relevância e 
significado (o que o outro me diz ou deixa de me dizer é constitutivo do meu conhecimento).

Após a leitura coletiva da imagem/charge e dos acontecimentos políticos, os alunos passaram a 
assistir aos noticiários na televisão e trazer recortes de jornais com as charges encontradas. As 
reportagens tinham como foco escândalos envolvendo representantes políticos. Atenta aos jornais 
em busca de informações, a professora também os levava para a sala de aula para que os alunos 
pudessem acompanhar as reportagens e ler, principalmente, as charges. 

Na charge de “Palocchio” publicada no Jornal de Santa Catarina nos dias 20 e 21 de agosto de 2005 
professora e alunos reconheceram o então Ministro das Finanças e o nariz grande de Pinóquio ao 
falar mentiras. Anterior a esta charge a mídia levantava denúncias contra ele, de ter recebido entre 
2001 e 2004 cinquenta mil reais mensais em propina de uma empresa enquanto era prefeito da 
cidade de Ribeirão Preto, porém o Tribunal de Contas julgou corretas as prestações de contas apre-
sentadas pela prefeitura. Ao chegarem à sala de aula, alguns alunos comentavam que se cogitava o 
afastamento do mesmo.

A leitura da charge de “Palocchio” mostrou aos alunos que a experiência vivenciada com a leitura 
da charge, em que Pinóquio estava estampado, possibilitou a compreensão desta segunda char-
ge. A citação do nariz de Pinóquio também foi instigadora para acompanharem o desfecho para 
outros fatos políticos. Mediante a intervenção docente foram relembrados sobre a grafia com que 
se representava “Pinocchio” na versão italiana e, portanto, Palocchio fazia referência à versão 
ortográfica original ao acrescentar as letras “h” e “o” na escrita de Palocci, sobrenome do ministro 
em questão — “Palocchio”. 

O intertexto contexto político e texto literário explicita que as práticas culturais de leitura dialogam 
com outras produções culturais. Ao falar desta leitura como um fato social que se deu num contexto 
histórico do qual faziam parte, tem-se a impressão de que a leitura do texto literário de Pinóquio 
foi sufocada pelo discurso político emergente. A professora chegou a questionar-se sobre a dura 
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realidade que estava fazendo aqueles alunos perceberem/lerem, afinal, tinham apenas sete anos de 
idade. Porém, passadas essas inquietações primeiras, retomou o entendimento de que as práticas 
sociais não estão descoladas do cotidiano e que seria um equívoco desviar a atenção das crianças 
apenas para os bons acontecimentos da vida. 

Ao retomar novamente a sequência da leitura mediante os capítulos da história, a professora 
e os alunos eram cúmplices naqueles minutos em que a imaginação fluía e os fatos cotidianos 
se tornavam leves. Às vezes as crianças convenciam-na a ler mais de um capítulo por dia, pois a 
expectativa para descobrir o que o capítulo seguinte reservava era imensurável.

Enquanto isso havia um efeito cascata de escândalos envolvendo políticos de Brasília, fato esse 
provavelmente relacionado às eleições presidenciais que se aproximavam. Uma sequência de 
suspeitas e investigação sobre o presidente da Câmara dos Deputados Federais, Severino Caval-
canti, e seu possível envolvimento no recebimento de propina para a concessão do direito para 
administrar o restaurante do Palácio do Planalto focou novamente a atenção da professora e dos 
alunos. Esse fato os levou a acompanhar, passo a passo, todas as informações. Passada a etapa de 
acusações e defesas, finalmente a prova incontestável contra Severino Cavalcanti foi apresentada 
à Comissão Parlamentar de Inquérito, a saber, uma cópia do cheque que ele havia recebido por 
conceder o direito de administrar o referido restaurante. 

Nada mais óbvio para as crianças e a professora do que relacionar a inconsistente defesa do acu-
sado, Severino Cavalcanti, ao nariz de Pinóquio, e decidiram então criar uma charge cujo nome 
seria Severinóquio. Partiram, para tanto, dos fatos que acompanharam nos noticiários, na leitura 
da charge sobre a CPI (figura 1), na leitura da charge de Palocchio, bem como do texto literário 
para a (re)criação da nova charge. 

Escolhido o nome, as crianças começaram a desenhar individualmente a personagem. As crian-
ças/autores-criadores fizeram uma sobreposição da personagem Pinóquio, de Collodi, e do depu-
tado Severino Cavalcanti, o que resultou na personagem Severinóquio. 

Figura 2: Severinóquio (Iran, 2005). 
Fonte: acervo da pesquisadora.
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A literatura de Pinóquio foi para as crianças balizadora da leitura do contexto político, sendo que o 
deputado Severino Cavalcanti tornou-se a figura representativa de um político mentiroso. Por sua 
vez, os alunos revelaram, com a produção das charges tal como a da figura 2, que quando o ensino 
é intencional e relaciona a realidade e a arte, há a possibilidade de engendrar a (re)leitura de acon-
tecimento da vida mediada pelo mundo da arte.

Alunos e professora revisitam suas produções: o grupo focal

Os materiais e documentos produzidos na época em que as crianças cursaram a primeira série foram 
expostos aos alunos dois anos depois, quando da realização da entrevista focal. Diversos e divertidos 
comentários surgiram enquanto procuravam seus Severinóquios cuja autoria foi propositadamente 
ocultada pela pesquisadora, consistindo esse um espaço lúdico e com interações múltiplas. O diálo-
go que segue exemplifica a dinâmica desse encontro:

[...] Mirela: Eu achei porque o meu desenho é sempre igual né. [...]
Criança: Eu não consegui ver o outro de primeira (referindo-se ao texto escrito). Só esse de primeira. [...]
Rogério: Daí a gente já conhece um pouco da gente, daí a gente... eu já descobri o meu desenho, porque 
é assim que eu desenho.
P: Ahan! Mesmo sem olhar que tinha o nome ou não, né? Foi ali e já achou o teu. [...]

Mirela e Rogério se valem do reconhecimento do estilo para procurar suas produções. Nos trabalhos 
destes alunos, os componentes do contexto literário, os valores políticos da realidade brasileira que 
os rodeou podem ser definidos como elementos importantes na constituição do(a) leitor(a). A fala 
de Rogério ilustra a conceituação de estilo: “Daí a gente já conhece um pouco da gente, daí a gente... 
eu já descobri o meu desenho, porque é assim que eu desenho”. De acordo com Rogério, observa-se 
que o estilo analisado numa perspectiva artística é um “conjunto de procedimentos de formação e 
acabamento do homem e do seu mundo” (BRAIT, 2007:87).  

Outros comentários que emergiram do reencontro com as produções realizadas no ano de 2005 
merecem destaque:

[...] Nádia: O nariz dele cresceu que fez até um ninho de passarinho no nariz dele.
P: Ah, vocês desenharam um ninho de passarinho aí né?
Criança: Eu não.
P: Alguns?
Iran: Eu desenhei um pica-pau. [...]
P: Ô Iran, como é que você achou o seu? Só um pouquinho, pessoal!
Iran: Esse desenho aqui é o meu, tem um pica-pau grudado no nariz dele. [...]

Neste diálogo recortado da transcrição da entrevista focal, Nádia relembra que, ao crescer, o nariz de 
Pinóquio abriga um ninho de passarinho. No entanto, ao revisitarmos o texto de Collodi não encontra-
mos algo relacionado a esta imagem, porém há a possibilidade de que a mesma esteja relacionando 
a alguma outra tradução ou até mesmo a um dos filmes de Pinóquio de grande circulação comercial. 

A história do boneco de madeira foi adaptada ao cinema em variadas versões, assim como o livro foi 
reeditado em formatos diversos, desde edições simples que são comercializadas a preços módicos 
a traduções com melhor acabamento estético. Essas versões mantêm o enredo central da história, 
porém da obra original se distanciam em maior ou menor grau em razão das reduções e acréscimos 
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feitos. Esse processo explicita o movimento de toda e qualquer atividade criadora, a saber, o recorte 
de fragmentos da realidade, sua recombinação e apresentação sob a forma de um novo objeto. No 
caso das versões e adaptações da linguagem escrita para a imagética, constata-se que esse processo, 
por mais que se pretenda fiel à obra original, caracteriza-se como a produção de algo novo, como 
(re)criação mediada pelo diálogo do autor com a obra a ser adaptada e variados outros ingredientes 
que recolhe da própria vida.

Esse diálogo é possível observar na charge apresentada na figura 2 em que Iran entreteceu arte e 
vida através da (re)criação dos traços tanto do deputado Severino Cavalcanti como de Pinóquio. Ou 
seja, recolheu duas características que para ele eram marcantes dessas personagens — a careca de 
Severino e o nariz de Pinóquio que crescia ao mentir — e amalgamou-as na nova personagem criada. 

Na busca de informações sobre o modo como Iran cita o texto literário em sua produção, a pesqui-
sadora encontrou a referência ao Pica-pau no texto de Collodi. Pinóquio come o açúcar, mas não 
quer tomar o purgante, remédio que a Fada quer dar para curá-lo de sua doença. Porém, quando 
vê os Papa-defuntos que vêm buscá-lo, obedecendo ao comando da Fada, cede e toma-o. Depois 
diz uma mentira e, como castigo, cresce o seu nariz. A seguir a continuação da narrativa e o perdão 
dado a Pinóquio:

[...] Como vocês podem imaginar, a Fada deixou que o boneco chorasse e gritasse ao longo de uma boa 
meia hora, por causa daquele seu nariz que não passava mais pela porta do quarto. E o fez para dar-lhe 
uma lição severa e para que se emendasse do feio vício de mentir, o vício mais feio que um menino pode 
ter. Mas quando o viu desfigurado e com os olhos fora das órbitas de tanto desespero, penalizada, bateu 
palmas. E a esse sinal, mais de mil Pica-Paus entraram pela janela e, pousando todos no nariz de Pinóquio, 
começaram a bicá-lo com tal rapidez, que em poucos minutos aquele nariz enorme e despropositado se 
viu reduzido ao seu tamanho natural [...] (COLLODI, 2002:74).  

A inserção do Pica-pau na representação imagética do personagem Severinóquio é citação do texto 
literário no capítulo dezessete, adentrando ao capítulo dezoito. Essa inserção, bem como do ninho 
de passarinho, provavelmente surgiu desse recorte textual, ou seja, os alunos relacionaram o nariz 
ao galho de uma árvore e, portanto, possível para abrigar pássaros. Se há pássaros, por sua vez, 
provavelmente há ninhos, relação essa estabelecida por Nádia que não está presente no texto ori-
ginal. Outro aspecto se destaca no diálogo estabelecido pelas crianças com o texto literário: obser-
vamos no recorte do texto apresentado que, o nariz de Pinóquio não diminui espontaneamente 
ou por algum toque mágico, são os pássaros que o reduzem. Importante destacar essa cena posto 
que é desconhecida das outras versões e não foi trazida pelos demais alunos. Mas alguém a ouviu 
e registrou, trazendo-a para a produção de seu Severinóquio e demarcando a condição da autoria 
como inexoravelmente social, posto que fundada no diálogo com palavras alheias: “por mais indivi-
dual que pareça, toda criação apresenta sempre um coeficiente social. Desse modo, não há inven-
ções individuais no sentido estrito da palavra, pois em todas elas sempre há alguma colaboração 
anônima” (VYGOTSKI, 1990:38).

A leitura dessa charge nos levou a procurar, além da citação que contemplava os Pica-paus, outra 
citação, cujo recorte nos expõe a segunda e última vez que o nariz da marionete cresce na história, 
bem como à explicação dada pelo autor-criador para que voltasse ao normal. Na segunda vez que 
o nariz cresceu, Pinóquio dizia inverdades sobre ele a um velhinho, porém quando percebeu que o 
nariz havia crescido mais de um palmo, começou a gritar assustado: 
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— Não dê ouvidos ao que eu disse, cavalheiro, a todas as coisas boas que contei dele, porque eu conheço 
Pinóquio muito bem e posso lhe garantir, eu também, que é de fato um moleque, um desobediente e um 
preguiçoso que em vez de ir à escola vai aprontar com os colegas!
Assim que ele pronunciou essas palavras, seu nariz encurtou e voltou ao tamanho natural, como era antes 
(COLLODI, 2002:129 -130).

Analisar essas passagens entrelaçando os fios da narrativa de Collodi, as interlocuções entre as 
crianças e a professora nos permitem afirmar mais uma vez o que um texto literário rico é capaz 
de promover. A exemplo disso, o riso e a zombaria expostos na produção imagética do personagem 
Severinóquio, bem como a escrita da justificativa sobre a criação, estão completamente imbricados 
na produção de July assim como na de vários outros alunos também. 

Figura 3: Severinóquio (July, 2005). 
Fonte: Acervo da pesquisadora.

A criação imagética do Severinóquio de July está carregada de humor e zombaria que se objetivam 
nos adereços de Pinóquio, como as orelhas de burro, o chapéu feito de miolo de pão com a inscrição 
“Burro”, o crescimento do nariz acrescido com um ninho de passarinho rodeado de flores. Os fatos 
políticos e as características de Severino Cavalcanti amplamente divulgadas pela mídia estão obje-
tivados na cédula de dinheiro saindo da mala que ele segura na mão direita. Conforme podemos 
observar na figura 4, July utiliza uma seta para apontá-lo como “Burro”, assim como se vale de inter-
jeição “há...há...há” para acrescentar a característica de falta de cabelo e nariz grande ao deputado. 

Na condição de autora, July acrescenta informações à charge que amalgamam fatos do acontecimen-
to em foco com as características da personagem literária, unificados por uma entonação jocosa que 
ironiza a situação: “sou careca e narigudo” (em 1ª. pessoa). Mas ao mesmo tempo em que a perso-
nagem é foco de ironia, sua mala está transbordando dinheiro, condição que alça o próprio leitor à 
condição de personagem ironizado. Desse modo, a charge se caracteriza pela intertextualidade entre 
arte e vida que se abre à possibilidade de sentidos outros, de reinvenção da própria arte e da própria 
vida na medida em que tem a ambiguidade como condição de possibilidade de leituras várias. 

Outro fato que revela o processo de (re)criação dos acontecimentos cotidianos é a assinatura de 
July em forma de rubrica, cujas letras são as iniciais de seu nome. Vale observar que, ao entrarem 
em contato com a charge de Cao (figura 1), os alunos percebiam que a mesma vinha impressa com 
assinatura. Portanto, nada mais óbvio para July do que criar a assinatura na charge de sua própria 
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autoria, o processo de criação de Severinóquio cuja identidade vem acompanhada pelas marcas 
singulares constituídas socialmente pela autora/criadora. 

Ainda em fase de apropriação da leitura e da escrita, as produções de todos os alunos apresentaram 
diferenças quanto aos aspectos estruturais, porém todas se apresentaram como ricas no que se 
refere ao conteúdo, como podemos observar na justificativa de July: “O Severinóquio está fora de 
combate. Ele é gordo demais Ha...ha...ha... Você me fez rir. Se ele fosse um Pinóquio ele ia parar no 
Guinnes Book” (Justificativa de July, fonte: acervo da pesquisadora, 2005).

Ao analisarmos a produção textual de July, percebemos a continuidade do humor e zombaria. Pode-
mos aproximar esse discurso, assim como a ironia presente na figura 3, ao conceito de carnavaliza-
ção desenvolvido por Bakhtin, em que o riso e a alegria se opõem à seriedade sombria de hierar-
quias de poder que dirigem a sociedade. De acordo com Fiorin (2006:89-90) “a carnavalização é a 
transposição do espírito carnavalesco para arte. [...] Essa percepção carnavalesca coloca a palavra 
numa relação particular com a realidade. Tudo é visto numa relatividade alegre”.  

De maneira divertida, July diz que o Severinóquio foi afastado da sua função de presidente da Câma-
ra dos Deputados Federais quando escreve “O Severinóquio está fora de combate [...]”. Ela faz uma 
citação à leitura coletiva da charge quando a turma estabeleceu relações entre a literatura e a char-
ge de Pinóquio, conforme 1º e-mail ao Sr. Cao. Diante disso reafirmamos, juntamente com Bakhtin 
(2003:397), que “o riso suprime o peso	do	futuro5 (do porvindouro), livra das preocupações do futu-
ro; o futuro deixa de ser uma ameaça”.

Neste exemplo, percebemos que os alunos levam a sério “a tarefa de aprender a escrever e põem 
nisso um grande trabalho de reflexão, quando estimulados a se autodesenvolverem e não fazerem 
um trabalho mecânico repetitivo, simplesmente” (CAGLIARI, 2001:138-144). 

Outra maneira inusitada de reencontrar a produção imagética e textual durante a entrevista focal 
observa-se no seguinte episódio que tem Davi como protagonista:  

[...] Davi: Fui olhando o papelzinho. Eu fui olhando todos com a letra feia.
P: A letra mais bonita era a tua, Davi?
Davi: Não! A mais feia!
P: A mais feia!? 
(risos, todos falam ao mesmo tempo) [...]

Na fala de Davi a atribuição de valor à forma da letra era constituinte de sua memória, porém cabe 
questionar sobre como se deu esse processo ao se anunciar autor de letra feia: como o seu olhar 
de hoje considera predominante, na leitura da própria obra, a letra feia de ontem? Possivelmente 
as referências estéticas que balizaram o olhar de Davi no período da produção de 2005 tenham se 
modificado até o reencontro com a própria produção em 2008, modificações essas pautadas pelas 
exigências tanto do contexto escolar como familiar. 

5. Grifo do autor.
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Texto 1: Justificativa (Davi, 2005)
Fonte: acervo da pesquisadora.

A letra de Davi que se observa na escrita da justificativa de sua charge (Texto 1) é legível e, com essa 
condição, cumpre sua função social de comunicar algo a um interlocutor. No entanto, um olhar aten-
to para essa escrita permite visualizar marcas que, apesar do uso da borracha, se apresentam como 
vestígios das tentativas de efetuar uma escrita com traçado mais elaborado e próximo a um padrão 
estético que legitima o que pode ser considerado como letra bonita. 

A escrita reconhecida como bela obedece a uma exigência da escola, da família e também da própria 
coletividade da qual a criança participa, e pode ser considerada como resultante de uma padroniza-
ção estética monológica, historicamente reproduzida. Ou seja, a criança é levada a desenvolver sua 
habilidade com o lápis e a caneta de modo a produzir traçados balizados por determinados padrões 
estéticos que normatizam a forma das letras consideradas como referência de uma escrita bonita. 
Esse olhar normatizado é constitutivo do comentário que Davi faz sobre sua própria produção, des-
tacando de toda a riqueza imagética a “letra feia” como foco do que vê e destaca ao interlocutor.

Em contraste ao enunciado de Davi, apresenta-se a produção de Carlos (figura 4), que enfeita 
cada letra ao escrever o nome de seu personagem. Sua produção causa impacto tanto a ele, 
alçado à condição de contemplador de sua própria criação, como em possíveis leitores que com 
ela entrem em contato. 

Figura 4: Severinóquio (Carlos, 2005). Fonte: acervo da pesquisadora.

A imagem do Severinóquio de Carlos também é impactante aos leitores/contempladores, observa-
se que há orelhas de burro, que o nariz parece estar liberando uma espécie de secreção e os olhos 
parecem espantados. A personagem também não possui cabelo nas laterais da cabeça e há um 
pequeno bigode, características essas recolhidas do deputado Severino Cavalcanti. Ao descer um 
pouco mais o olhar, o leitor/contemplador verá que a boca (figura 4a) possui, impresso em seus 
dentes, algo que se assemelha a cédulas de valores da moeda brasileira. É possível aferir, no entanto, 
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que o aluno se encontrava em processo inicial de apropriação dos conhecimentos sobre o sistema 
monetário brasileiro, posto apresentar o valor 80, inexistente enquanto cédula única. 

Figura 4a: Severinóquio (Carlos, 2005). Fonte: acervo da pesquisadora.

Uma possível leitura da figura 4a é de que a personagem criada por Carlos só emite falas vincula-
das a cifras de valores financeiros, por isso o que saiu no momento em que ela falou foram cédulas 
monetárias. Essa boca endinheirada, juntamente como a coriza que sai de seu nariz (ver figura 4), 
expõem a sujeira que há dentro de alguém que o autor da charge considera desprezível. Sua produ-
ção é marcada por um acento valorativo que considera a personagem relativamente esperta, mas 
cujos interesses escusos não passam despercebidos de seus leitores/contempladores. Assim como 
Pinóquio, o Severinóquio criado por Carlos é delatado no momento em que seu nariz, ao crescer e 
escorrer, acusa a mentira. 

Assim como as imagens aqui apresentados, vários outros Severinóquios foram criados com caracte-
rísticas específicas, porém todos marcados pelo intenso diálogo que as crianças estabeleceram entre 
acontecimentos políticos e a obra literária. Esse diálogo, por sua vez, foi balizado pela dimensão 
afetivo-volitiva que mobilizou seus autores a esse encontro da arte com a vida e sua própria reinven-
ção. Os autores/alunos destacaram — via imaginação — traços, acontecimentos, particularidades 
e sentimentos na personagem criada por eles, estabelecendo relações com as experiências vividas, 
sendo estas demarcadas e demarcadoras de valores. Cabe ao autor-criador ser o agente da unidade 
tensamente ativa de um todo acabado da personagem e da obra, é ele quem transgride cada ele-
mento do mesmo. 

Ao atentar para a personagem Severinóquio, percebe-se que o todo que o conclui não pode ser 
entendido como um dom e sim lhe chega de outra consciência criadora, a consciência de autor. De 
acordo com Bakhtin (2003:11) “a consciência do autor é a consciência da consciência, isto é, a cons-
ciência que abrange a consciência e o mundo da personagem [...]”. Com isso diz-se que o autor não 
só conhece e enxerga tudo o que a personagem vê/sente/vive, como também conhece e enxerga 
tudo o que não está acessível a ela. Com o excedente de visão e conhecimento, o autor pode dar 
acabamento tanto à personagem como ao acontecimento conjunto de sua vida, pois a personagem 
vive sua existência num mundo dado e acabado pelo autor (BAKHTIN, 2003). Tal como a persona-
gem Pinóquio se descolou das mãos do autor-criador Collodi e ganhou vida, a análise das charges 
dos Severinóquios evidencia a possibilidade de que sejam reinventados via olhar de leitores que, no 
encontro com a obra, a reinventam incessantemente.
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Considerações finais

A experiência aqui apresentada evidencia a importância da literatura no processo de constituição 
do leitor tanto do texto literário quanto do contexto em que vive. As	aventuras	de	Pinóquio e as 
charges sobre acontecimentos políticos consistiram em material para a produção imagética e tex-
tual das crianças, produções essas que objetivaram o modo como os acontecimentos cotidianos se 
entreteceram à narrativa literária e (re)criaram as experiências, projetando sentidos outros para o 
próprio existir.

O tecido resultante do tear de experiências, memórias e produção de sentidos fez emergirem refle-
xões que remetem a uma constatação provisória e inacabada sobre a aventura e a urgência de cons-
tituir sujeitos leitores num movimento incessante, num vir a ser, num entrelaçamento da arte e da 
vida. Como Vygotski (2001:352), defende-se que “o que deve servir de regra não é o adornamento 
da vida, mas a elaboração criadora da realidade, dos objetos e seus próprios movimentos, que aclara 
e promove as vivências cotidianas ao nível de vivências criadoras”. Dessa forma, evidenciou-se neste 
estudo que o processo de constituição do(a) leitor(a) inserido nas práticas sociais de leitura se cons-
trói dialogicamente, constituindo não mais espectadores e sim leitores/autores da própria história. 

A literatura infantil de qualidade, portanto, entendida neste trabalho como objetivação artística 
cultural de seu autor-criador que possibilita interação com o leitor/espectador, é ferramenta fun-
damental para a produção de sentidos outros em relação ao vivido. Sua leitura, uma vez cotejada 
com fatos da realidade em uma perspectiva intertextual tal como a experiência aqui relatada, é 
fundamento para a leitura da palavra, da imagem e do mundo, bem como para sua reinvenção. 
Constituem-se nessa intensa dialogia os próprios leitores, coautores dos textos lidos e de muitos 
outros a serem (re)vividos. 

Envio:	28	jun.	2010

Aceite:	17	ago.	2010
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Reflexões acerca da abordagem de ensino da leitura no “PROFA”
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Reflexiones sobre el abordaje de la enseñanza de la lectura del “PROFA”
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Resumo

Este trabalho se configura como uma análise documental, pautada pela perspectiva dialógica, que tem como problema 
de estudo a abordagem de ensino da leitura construtivista do Programa de Formação de Professores Alfabetizadores 
(PROFA). Ao focalizar essa temática, busca compreender se os fundamentos metodológicos que sustentaram essa abor-
dagem contribuíram para promover práticas de ensino da leitura consideradas pela produção de conhecimento como 
favorecedoras da formação do leitor crítico. Para isso, toma por base as contribuições da Psicologia Histórico-Cultural e 
da Perspectiva Bakhtiniana de Linguagem, buscando dialogar com os discursos sobre o ensino da leitura, materializados 
nos documentos escritos e videográficos do PROFA. Constata que o programa em questão, enfatiza a dimensão psicolin-
guística do processo de ensino aprendizagem da leitura e toma o texto como pretexto para o estudo das relações entre 
sons e letras, dos aspectos gramaticais e ortográficos da língua portuguesa.

Palavras-chave: alfabetização,	formação	de	professores	alfabetizadores,	ensino	da	leitura.

Abstract

The study is configured as a documental analysis, ruled by the dialogical perspective having as study problem the appro-
ach of teaching the constructive reading of the Program of Teachers teaching how to read. When focusing such thematic, 
it searches for understanding whether the methodological fundaments that supported that approach contributed in 
order to promote practices of teaching reading considered by the production of knowledge as favoring the formation 
of the critical reader. To do so, the paper uses as basis the considerations of the Historical-Cultural Psychology and the 
Bakhtinian Perspective of Language, aiming at dialoguing with the discourses about the teaching of reading, materialized 
in the written and documents and video graphics of the Program. It certifies that the program emphasizes the psycholin-
guistic dimension of the teaching-learning process of reading and uses the text as an excuse for the study of the relations 
between sounds and letters, of the grammatical and orthographic aspects of the Portuguese language.

Keywords:	literacy,	formation	of	teachers	who	teach	how	to	read,	teaching	of	reading.

Resumen

Este trabajo presenta un análisis documental, basado en la perspectiva dialógica, que tiene como problema de estudio 
el abordaje de la enseñanza de la lectura constructivista del Programa de Formación de Profesores Alfabetizadores 
(PROFA). El focalizar esa temática, se intenta comprender si los fundamentos metodológicos que apoyaron ese abordaje 
contribuyeran para suscitar práticas de enseñanza de la lectura consideradas por la producción de conocimiento como 
favorecedoras de la formación del lector crítico. Para eso, se apoya en las contribuiciones de la Psicologia Histórico-
Cultural y de la Perspectiva Bakhtiniana del Lenguaje, con el intento de dialogar con los discursos sobre la enseñanza de 
la lectura, materializados en los documentos escritos y videográficos del PROFA. Comprueba, también, que el referido 
programa enfatiza la dimensión psicolinguística del proceso de enseñanza del aprendizaje de la lectura y utiliza el texto 
como pretexto para el estudio de las relaciones entre las letras y los sonidos, de los aspectos gramaticales y ortográficos 
de la lengua portuguesa. 
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Considerações iniciais

Este artigo tem por finalidade relatar, em linhas gerais, os resultados de uma pesquisa que teve 
como preocupação central investigar a abordagem de ensino da leitura construtivista do Programa 
de Formação de Professores Alfabetizadores (PROFA) que foi considerada, pela Secretaria de Edu-
cação Fundamental (SEF) do Ministério da Educação (MEC), como adequada para orientar a prática 
dos professores, no que se refere à organização do trabalho com a leitura nas classes de alfabetiza-
ção. Desse modo, buscamos compreender se os fundamentos metodológicos que sustentaram essa 
abordagem contribuíram para promover práticas de ensino da leitura consideradas pela produção 
de conhecimento como favorecedoras da formação do leitor crítico.

Para compreender os pressupostos que embasaram o modelo de ensino da leitura do PROFA, tomamos 
por base as contribuições da Psicologia Histórico-Cultural e da Perspectiva Bakhtiniana de Linguagem. 

Considerando a abordagem metodológica de caráter qualitativo, adotamos a pesquisa documen-
tal, pautada numa perspectiva dialógica do discurso, tendo em vista o diálogo que tecemos com 
um conjunto de documentos que compõem uma das ações políticas de formação de professores 
alfabetizadores da SEF/MEC e materializam discursos sobre a leitura — o kit de materiais escritos e 
videográficos do PROFA. 

Tais documentos foram compreendidos como textos, isto é, unidades de significação, portanto, pro-
dutos de criação ideológica, devendo ser entendidos em relação com o contexto histórico, cultural, 
social, político, econômico, etc. em que foram produzidos. Nesse sentido, em nosso trabalho ana-
lítico e interpretativo dos documentos do PROFA, procuramos nos prender “[...] primordialmente 
nas formas concretas dos textos e nas condições concretas da vida dos textos, na sua inter-relação e 
interação” (BAKHTIN, 2003:319), porque acreditamos, como Bakhtin (2005), que os discursos mate-
rializados nos documentos que compõem o kit de materiais do PROFA são atravessados por uma 
multiplicidade de vozes que revelam as consciências	falantes presentes nos enunciados. Portanto, 
buscamos olhar os documentos do Programa procurando construir com eles uma relação dialógica, 
a fim de identificar as múltiplas vozes que sustentam o discurso sobre o ensino da leitura que funda-
menta o referido Programa de formação de professores.

Ao buscarmos as contribuições decorrentes de pesquisas que enfocaram o PROFA, localizamos, 
inicialmente, os trabalhos de Costa (2004), Oliveira (2004), Brussio e Brussio (2006). A partir deles, 
constatamos que esse Programa foi tomado como objeto de estudo em diferentes situações de 
pesquisa e sob vários enfoques. Contudo, não havia estudos sobre os fundamentos metodológicos 
que sustentaram a abordagem de ensino da leitura construtivista do Programa. Portanto, nossa 
proposta consistiu em analisar como o PROFA sugere o trabalho com o ensino da leitura nas classes 
de alfabetização. 

O programa de formação de professores alfabetizadores (PROFA)

Comecemos por esclarecer que, diante dos desafios colocados pelos resultados das avaliações do 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e do Programa Internacional de Avalia-
ção de Alunos (PISA), o Governo Federal criou o PROFA com o objetivo de instrumentalizar os pro-
fessores alfabetizadores para promover melhorias nas práticas pedagógicas correlacionadas com o 
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ensino da leitura e da escrita e, em parceria com as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, 
implementou-o no Distrito Federal e em 20 Estados brasileiros, no período de 2001 a 2002, por meio 
da SEF/MEC e das Secretarias de Educação Estaduais e Municipais, que possibilitaram o acesso a 
89.007 professores alfabetizadores.

Após assinar o Termo	de	Cooperação	Técnica, as instituições parceiras receberam da SEF/MEC o kit	
de materiais escritos e videográficos do PROFA composto por 30 Programas	de	Vídeo, três Guias	
do	Formador, três Coletâneas	de	Textos, um Documento	de	Apresentação, um Guia	de	Orientações	
Metodológicas	Gerais, um Catálogo	de	Resenhas e um Fichário.

Para analisar os discursos sobre a organização do trabalho com a leitura nas classes de alfabetização 
materializados nos documentos do PROFA, selecionamos, dentre os materiais escritos do Progra-
ma, o Documento	de	Apresentação, o Guia	do	Formador (Módulos 1, 2 e 3) e a Coletânea	de	Textos 
(Módulos 1, 2 e 3), e, dentre os materiais videográficos, o Programa	de	Vídeo	n.	8	—	Ler	para	apren-
der (Módulo 1), por encontrarmos, nesses materiais, aspectos que estavam diretamente relaciona-
dos com o objeto de estudo deste trabalho.

A contribuição da perpectiva histórico-cultural

Para efetivar as análises, nos apoiamos nos pressupostos teóricos da concepção histórico-cultural. 
A partir dessa abordagem, consideramos a alfabetização como uma prática sociocultural, que se 
desenvolve em sociedades humanas que fazem uso da leitura e da escrita (GONTIJO, 2006). Além 
disso, é vista como um processo formativo	para-si, pois, dependendo do modo como é efetivada, 
pode contribuir para a formação da consciência crítica por meio do trabalho de produção de textos 
orais e escritos e de leitura. Partindo dessa visão, Gontijo (2002:2, grifo da autora) afirma que a alfa-
betização “[...] realiza um dos círculos	essenciais da formação da individualidade humana. É óbvio 
que não é o único processo que possibilita a formação de uma humanidade	consciente, mas, sem 
dúvida, constitui um dos círculos	essenciais da formação da humanidade”.

Nessa perspectiva, a leitura é compreendida como produção de sentidos que não se encontram 
estabelecidos a	priori no texto, pois se constituem no processo de interação que se efetiva entre 
autores, leitores e outros sujeitos que se fazem presentes nos textos. A partir dos pressupostos de 
Bakhtin, o texto é entendido como o próprio lugar da interação entre sujeitos e, por conseguinte, 
das muitas vozes que o atravessam com as implicações de cada uma dessas vozes no momento da 
leitura, discursos esses que podem vir a se completar, a se divergir e/ou a se entrecruzar no interior 
desse tecido polifônico.

Nesse processo, é necessário levar em conta que autores e leitores são sujeitos concretamente 
determinados por contextos sócio-histórico-ideológicos específicos e que, ao dialogarem por meio 
da produção escrita, se constituem como interlocutores no processo de produção de sentidos. Pode-
mos compreender, então, que a leitura está vinculada à significação social do processo de formação 
dos indivíduos e, desse modo, possibilita a constituição de sujeitos críticos e participativos, capazes 
de ampliar e redimensionar a realidade existente. Isso se explica, conforme Duarte (2004:285), por-
que essa vertente teórica não tem a pretensão de fortalecer os interesses das classes dominantes, 
e sim de tornar os sujeitos “[...] mais críticos em relação às formas de alienação às quais estamos 
submetidos como indivíduos que vivem e trabalham no interior de relações sociais capitalistas [...]”.
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O modelo de ensino da leitura construtivista do PROFA

Buscando uma abordagem metodológica que se coadune com os pressupostos teóricos que susten-
tam seu modelo de ensino da leitura — o construtivismo interacionista piagetiano e a Psicogênese	
da	língua	escrita —, o PROFA se ancorou “[...] fundamentalmente em estratégias de resolução de 
situações-problema [...]” (BRASIL/PROFA, 2001a:21) que implicam, para o professor regente de clas-
se, o “[...] planejamento de situações de ensino e aprendizagem ao mesmo tempo difíceis e possí-
veis, ou seja, em atividades e intervenções pedagógicas adequadas às necessidades e possibilidades 
de aprendizagem dos alunos” (BRASIL/PROFA, M2UET6, 2002b:1).

Desse modo, entendemos que a orientação metodológica adotada pelo PROFA considera que a 
organização do trabalho com a leitura nas classes de alfabetização deve levar em conta as necessida-
des, as possibilidades bem como os interesses, as motivações e as experiências dos alunos. Também 
deve considerar os conhecimentos prévios dos discentes para, a partir do que eles sabem e pensam 
sobre a leitura, planejar atividades que os levem a refletir e buscar soluções “adequadas” para a 
resolução da tarefa, isto é, o professor alfabetizador deve estabelecer determinadas situações de 
aprendizagem com atividades difíceis, mas possíveis de serem realizadas pelos alunos.

Cabe ao professor alfabetizador, nesse modelo metodológico de resolução de situações-problema, 
organizar atividades de leitura a partir de situações problematizadoras que levem os alunos ao con-
flito cognitivo, ao desequilíbrio e às reequilibrações sucessivas que, por sua vez, facilitam a constru-
ção do conhecimento. Facci (2004:118), salienta que na abordagem metodológica de ensino cons-
trutivista os “[...] alunos devem ser incentivados nas suas capacidades de desconstruir e construir o 
conhecimento como expressão objetiva da subjetividade epistêmica da inteligência, processo que 
incorpora surpresas, situações novas, desafios”.

Um dos textos do PROFA permite verificar os princípios metodológicos que devem nortear o plane-
jamento de uma situação de aprendizagem em que as atividades de leitura sejam, concomitante-
mente, difíceis e possíveis. No discurso de Weisz3 (apud BRASIL/PROFA, M1U5T4, 2001c:1), que é 
o principal sujeito responsável pelo PROFA, para que a atividade possa ser considerada como uma 
“boa” situação de aprendizagem de leitura, deve ancorar-se em quatro princípios didáticos:

1. Os alunos precisam pôr em jogo tudo o que sabem e pensam sobre o conteúdo em torno do qual o 
professor organizou a tarefa.

2. Os alunos têm problemas a resolver e decisões a tomar em função do que se propõem a produzir.
3. O conteúdo trabalhado mantém as suas características de objeto sociocultural real — por isso, no 

caso da alfabetização, a proposta é o uso de textos, e não de sílabas ou palavras soltas.
4. A organização da tarefa garante a máxima circulação de informação possível entre os alunos — por 

isso as situações propostas devem prever o intercâmbio, a interação entre eles.

Nesse contexto, é importante retomarmos uma questão central suscitada por Geraldi (2006:40), 
no que diz respeito à escolha de uma determinada metodologia de ensino e não de outra — “[...] 
toda e qualquer metodologia de ensino articula uma opção política” — ressalta o referido autor. O 
que podemos, então, visualizar nos pressupostos metodológicos do modelo de ensino da leitura 

3. A professora Telma Weisz é Doutora em Psicologia pela Universidade de São Paulo, foi a idealizadora e coordenadora pedagógica 
do Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (PROFA), lançado em 2001 pela Secretaria de Educação Fundamental do 
Ministério da Educação. Atualmente, coordena junto à Secretaria de Estado da Educação do Estado de São Paulo um programa seme-
lhante ao PROFA, chamado Letra e Vida, iniciado no ano de 2003.
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adotado pelo PROFA é aquilo que já está posto em seus pressupostos teóricos — o professor como 
um parceiro que oferece uma ajuda ao aluno com a finalidade de que ele organize a sua própria 
aprendizagem da leitura, visto que as “[...] crianças ‘sabem’, de maneira implícita, como resolver os 
problemas de aprendizagem da leitura. E, na realidade, deve-se confiar na capacidade que elas têm 
de aprender porque os aspectos mais importantes da leitura não podem ser ensinados” (BRASIL/
PROFA, M1U9T13, 2001c:1, grifo nosso).

Discordamos desse discurso do PROFA, porque acreditamos que a leitura é uma prática social e 
se constitui numa atividade dialógica de produção de sentidos para o que lemos. Portanto, como 
será possível para uma criança, na fase inicial de alfabetização, estabelecer relações entre os seus 
conhecimentos anteriormente constituídos e as novas informações contidas no texto, fazer inferên-
cias, comparações, formular perguntas relacionadas com o seu conteúdo, oferecer suas contrapala-
vras ao autor, se não for por meio de um trabalho de ensino mediado pelo professor? Acreditamos 
que todas as crianças têm condições de aprender a ler, independentemente de sua origem social, 
suas condições econômicas e culturais, contudo tanto a mediação qualificada do professor quanto 
a organização sistemática e intencional das atividades de leitura são imprescindíveis no processo 
ensino aprendizagem da leitura que tem por objetivo a formação de leitores críticos.

O terceiro princípio basilar que sustenta uma “boa” situação de aprendizagem da leitura, já citado, 
se refere à organização de tais situações a partir do uso de textos. Segundo a equipe pedagógica 
do programa, os professores devem planejar as atividades de leitura tendo por base a diversidade 
textual, a fim de que os alunos estabeleçam um vínculo prazeroso com a leitura e reflitam sobre as 
características e o funcionamento da escrita alfabética. No entanto, não são quaisquer textos que 
cumprem esses objetivos, por isso o PROFA estabeleceu alguns critérios que devem ser observados 
pelo professor para uma escolha “adequada” dos textos a serem utilizados nas atividades de leitura, 
conforme pode ser constatado no enunciado que se segue:

[...] a complexidade do texto, o nível de dificuldade da atividade em relação ao texto escolhido, a familia-
ridade dos alunos com o tipo de texto, a adequação do conteúdo à faixa etária e a adequação dos textos 
selecionados e da proposta de atividade às necessidades de aprendizagem dos alunos (BRASIL/PROFA, 
M2UET6, 2002b:10).

Tomando por base esses critérios, o PROFA ainda explicita que os textos “mais adequados” para o 
trabalho com a leitura, nas classes de alfabetização, são aqueles que mantêm certa proximidade 
com o cotidiano da criança. Tal é o caso das 

[...] listas, canções, poesias, receitas, parlendas, provérbios, adivinhas, piadas, trava-língua, regras de ins-
trução. Geralmente são textos curtos, em que os alunos têm possibilidades de antecipar o escrito (receitas 
conhecidas, regras de instruções, listas...), ou que sabem de cor (poesias, canções, provérbios, parlen-
das...). No caso dos textos poéticos, a organização em versos, a presença de rimas e os ritmos que animam 
cada um deles colaboram para que as crianças, embora não saibam ler no sentido convencional, possam 
ler esses textos (BRASIL/PROFA, M1U5T4, 2001c:3).

Definidos os princípios orientadores para o professor alfabetizador planejar “boas” situações de 
aprendizagem da leitura, os critérios que vão nortear a escolha dos textos “adequados” e quais tex-
tos atendem a esses critérios, a equipe pedagógica do PROFA propôs nove diferentes modelos de 
“boas” situações de aprendizagem da leitura planejadas a partir dos textos já citados, acreditando 
que, dessa maneira, é possível tornar a aprendizagem da leitura significativa para as crianças. 
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Observamos, então, que o PROFA orienta o trabalho com a leitura, nas classes de alfabetização, 
de diferentes maneiras, pois sugere atividades com a leitura individual e coletiva, oral e silenciosa. 
Nessa direção, questionamos se o Programa introduz algum tipo de inovação para o ensino da lei-
tura a partir das propostas de situações de aprendizagem, descritas a seguir, e, em caso afirmativo, 
como essas inovações podem contribuir para romper com “antigas” formas de se conceber a leitura 
e o seu ensino. As nove “boas” situações de aprendizagem elencadas pelo PROFA são: leitura	pelo	
professor,	leitura	compartilhada	(professor	e	alunos)	de	textos	conhecidos,	leitura	coletiva,	leitura	
dirigida,	leitura	individual,	roda	de	leitura,	aprendendo	com	outros,	gravação	e	projetos.

A leitura dirigida como uma “boa” situação de aprendizagem

A situação de aprendizagem, proposta pelo PROFA, para a organização metodológica do trabalho 
com a leitura nas classes de alfabetização que tomamos para análise foi a Leitura	dirigida.	É interes-
sante observar nessa atividade, que seu objetivo consiste em “[...] favorecer a reflexão dos alunos 
sobre o sistema alfabético de escrita por meio da leitura de textos (a respeito dos quais já dispõem 
de algumas informações, tornando possível o uso de estratégias antecipatórias)” (BRASIL/PROFA, 
M1U7T3, 2001c:2).

Além de apontar que os textos mais “adequados” para o desenvolvimento da Leitura	dirigida são 
as listas, cantigas de roda, poesias, receitas, parlendas, provérbios, adivinhas, piadas, trava-língua e 
regras de instrução, a equipe pedagógica do PROFA propôs que o professor alfabetizador organize os 
agrupamentos	produtivos,	a fim de que as crianças confrontem suas idéias com a dos colegas, ofere-
çam e recebam informações.	Por outras palavras, o docente deve organizar os alunos, geralmente, 
em duplas para a realização das atividades que objetivam, por exemplo, a localização de determina-
das palavras em textos conhecidos. Contudo, para que tais parcerias sejam de fato produtivas, faz-se 
necessário que o professor leve em consideração

[...] os objetivos da atividade proposta, o conhecimento que os alunos possuem e a natureza da atividade. 
‘As interações, os agrupamentos, devem ser pensados tanto do ponto de vista do que se pode aprender 
durante a atividade como do ponto de vista das questões que cada aluno pode ‘levar’ para pensar. Um 
outro fator importante a considerar, além do conhecimento que os alunos possuem, são suas característi-
cas pessoais: seus traços de personalidade, por um lado, e a disposição de realizar atividades em parceria 
com um determinado colega, por outro. Às vezes, a tomar pelo nível de conhecimento, a dupla poderia 
ser perfeita, mas o estilo pessoal de cada um dos alunos indica que é melhor não juntá-los, pois o trabalho 
tenderia a ser improdutivo’ (BRASIL/PROFA, M2UET6, 2002b:17).

Além desses critérios, é preciso que o professor alfabetizador realize diagnósticos dos níveis de 
escrita das crianças, porque, embora a situação de aprendizagem proposta seja Leitura	dirigida,	os 
agrupamentos, segundo a equipe pedagógica do PROFA, devem ser planejados a partir dos níveis de 
evolução da escrita dos alunos. Desse modo, torna-se necessário ressaltar que o fato de uma criança 
apresentar, por exemplo, uma hipótese de escrita alfabética, num determinado momento do pro-
cesso ensino aprendizagem da escrita, não pressupõe, necessariamente, que ela possa ler um texto, 
visto que, como apontamos, Ferreiro e Teberosky (1999) investigaram como as crianças, ao longo 
do seu desenvolvimento cognitivo, relacionavam as dimensões oral e escrita. Para tal, realizaram 
entrevistas individuais em que as crianças eram levadas a escrever e ler palavras e/ou frases, pois os 
níveis de evolução da escrita não podiam ser evidenciados de outra forma. 
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De acordo com as orientações materializadas na Coletânea	de	Textos do Módulo 2, os agrupamentos	
produtivos deveriam ser formados seguindo o modelo abaixo descrito:

1. as de hipótese de escrita pré-silábica com as de hipótese de escrita silábica sem valor sonoro;
2. as de hipótese de escrita silábica sem valor sonoro com as de hipótese de escrita pré-silábica ou com 

as de hipótese de escrita silábica com valor sonoro;
3. as de hipótese de escrita silábica com valor sonoro com as de hipótese de escrita silábica sem valor 

sonoro ou com as de hipótese de escrita silábico-alfabética;
4. as de hipótese de escrita silábico-alfabética com as de hipótese de escrita silábica com valor sonoro 

ou com as de hipótese de escrita alfabética;
5. as de hipótese de escrita alfabética com as de hipótese de escrita silábico-alfabética.

Diante do modelo de agrupamentos das crianças, sugerido pelo PROFA, para subsidiar o trabalho 
do professor com a leitura nas classes de alfabetização, precisamos tecer algumas considerações. 
Primeiro, é importante dizer que as classificações das hipóteses de escrita citadas anteriormente 
se distinguem do modo apresentado por Ferreiro (1995), pois essa autora aponta que, no terceiro 
nível, quando se inicia o processo de fonetização da escrita, as crianças constroem três hipóteses: 
silábica, silábico-alfabética e alfabética.

Segundo, é preciso deixar claro que o nível silábico, conforme aponta Ferreiro (1995), se caracteriza 
justamente pelo fato de as crianças atribuírem valores sonoros às letras. Portanto, consideramos 
que há um problema conceitual no termo “escrita silábica sem valor sonoro” empregado pela super-
visora do Programa. Nesse contexto, também se faz necessário esclarecer que, apesar do PROFA 
se assentar teoricamente no construtivismo de Ferreiro e Teberosky (1999), há uma apropriação e 
reelaboração realizada por Weisz.

Terceiro, questionamos se esse modelo de agrupamento	produtivo que determina os sujeitos por 
suas capacidades psicolinguísticas para a execução das atividades de leitura não serviu apenas para 
substituir uma classificação dos alunos que vinha sendo legitimada por uma prática pedagógica tra-
dicional, ao instituir o lugar dos “fortes” ou dos “alfabéticos” e dos “fracos” ou dos “pré-silábicos”.

Quarto, é necessário pontuar que a visão de interação que perpassa tais agrupamentos se estabe-
lece a partir de referências predefinidas pelo professor, logo, há um enquadramento das crianças. 

Na tentativa de “[...] instrumentalizar o professor para que possa organizar boas situações de apren-
dizagem a partir de textos como parlendas, canções, poesias etc.” (BRASIL/PROFA, 2002:49) bem 
como formar os agrupamentos	produtivos, a equipe pedagógica do PROFA planejou 22 atividades de 
leitura para que os professores cursistas as analisassem e, em seguida, as vivenciassem no contexto 
da sala de alfabetização. Dentre essas, tomamos para análise a leitura de uma lista de frutas que 
ilustra o modelo de atividade priorizada pelo PROFA para melhorar a prática de ensino da leitura do 
professor alfabetizador. 

De acordo com a equipe pedagógica do PROFA, a lista é um texto privilegiado para o trabalho com 
os alunos que ainda não sabem ler convencionalmente, porque apresenta palavras ou pequenos 
enunciados, dispostos um embaixo do outro, que definem um campo semântico e têm uma função 
pragmática. Todavia o aluno “[...] só consegue ler listas, quando ainda não consegue ler, se for infor-
mado a respeito do que trata a lista; a partir do contexto (o tema da lista), pode antecipar o que 
estaria escrito” (BRASIL/PROFA, 2002:43).
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Outra orientação dada ao professor foi que ele deve propor a leitura de uma lista que tenha algu-
ma função de uso na comunidade ou na sala de aula, por exemplo, leitura da lista de determina-
dos personagens ou títulos, dos ajudantes do dia, das atividades que serão realizadas no dia, dos 
aniversariantes do mês, dentre outras. Também não deve propor a leitura de listas de palavras 
memorizadas ou que se iniciem com a mesma letra, pois, nesse caso, “[...] abrange um leque 
de possibilidades muito amplo, o que dificulta a utilização das estratégias de leitura pelo aluno” 
(BRASIL/PROFA, 2002:44). 

Essa atividade de leitura de lista de frutas foi desenvolvida numa classe de 1ª série do Ensino Funda-
mental composta por 36 crianças, em que sete iniciaram o ano letivo com sete anos de idade e 29 
com seis anos, de uma das professoras que compõem o Grupo-Referência	e ilustrada no Programa	
de	Vídeo nº.	8	—	Ler	para	aprender, do Módulo 1 do PROFA. Nesse programa, foram abordadas 
questões do tipo: como é possível ler um texto quando não se sabe ler convencionalmente; a impor-
tância de alguns tipos de textos no processo de alfabetização, tais como: listas, parlendas, canções, 
poemas, receitas...; o trabalho pedagógico centrado nos textos desde o início da alfabetização; a 
alfabetização inserida na metodologia de resolução de problemas; o aprendizado da leitura sem ser 
pela cartilha; o papel da intervenção pedagógica (BRASIL/PROFA, 2001b).

Para desenvolver a atividade, as crianças estavam sentadas nas carteiras organizadas em filas duplas 
e a professora iniciou perguntando o que haviam combinado fazer depois da leitura do livro As	fru-
tas.	Prontamente, elas responderam que iriam fazer uma salada de frutas. Em seguida, a professora 
dialogou com os alunos sobre quais frutas iriam colocar na salada.

A partir dessa interação inicial, a professora entregou uma lista para cada dupla de alunos, mate-
rializada numa folha de papel chamex com as escritas em letra cursiva. Nesse suporte, estava o 
enunciado da atividade — LEIA A LISTA E CIRCULE AS FRUTAS ESCOLHIDAS PELOS COLEGAS PARA 
A NOSSA SALADA DE FRUTAS — e, abaixo, uma lista com a escrita de 16 nomes de frutas — FIGO, 
MA�Ã, GOIABA, PÊSSEGO, ABACAXI, MELANCIA, LIMÃO, BANANA, MANGA, AMEIXA, PÊRA, LARAN-
JA, MORANGO, ABACATE, UVA, MAMÃO.

Nesse Programa	de	Vídeo, foram apresentadas as intervenções dessa professora em três duplas de 
crianças, buscando demonstrar que, para identificar os nomes das frutas na lista, as crianças anali-
saram as semelhanças e diferenças nos enunciados orais para encontrar as marcas dessas semelhan-
ças no texto escrito e, ao se depararem com palavras que começam com a mesma letra (ABACAXI, 
AMEIXA, ABACATE), refletiram sobre as letras intermediárias e finais que possibilitariam descobrir a 
escrita correta da palavra desejada, como pode ser confirmado no extrato abaixo:

Profª.: qual a letra que começa abacaxi
A¹: a
Profª.: e que letra que termina
A²: abacaxi termina com... I
Profª.: e aonde será que está terminando com a letra i
((A¹ aponta a palavra ameixa e A² aponta a palavra abacaxi))
Profª.: que outras coisas dá pra descobrir abacaxi
A²: c-a-x-i
Profª.: e será que agora está certo
((as crianças balançam a cabeça confirmando))
Profª.: então circula pra mim
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Como se pode observar, essa atividade foi proposta a partir da leitura do texto lista, com a inten-
ção de que as crianças descobrissem onde estavam escritas determinadas palavras. A interação da 
professora com as duplas de alunos, conforme se pode observar nas enunciações, resumiu-se em 
perguntas sobre as letras finais e iniciais da palavra que deveriam circular e, quando cada criança da 
dupla aponta uma palavra diferente, achando ser ABACAXI, ela questiona sobre as outras pistas que 
deveriam ser levantadas para descobrir qual escrita representava, de fato, o nome ABACAXI.

Constata-se, então, que a atividade de leitura do texto foi utilizada para desencadear a apropriação 
de aspectos fonéticos e fonológicos da língua em detrimento de sua natureza discursiva, logo, a ado-
ção do texto pelo PROFA como unidade de ensino aprendizagem da leitura esteve sustentada numa 
concepção de língua como um sistema de formas que remetem fundamentalmente a uma norma 
que, segundo Bakhtin (2004:108), 

[...] não passa de uma abstração, que só pode ser demonstrada no plano teórico e prático do ponto de 
vista do deciframento de uma língua morta e do seu ensino. Esse sistema não pode servir de base para a 
compreensão e explicação dos fatos linguísticos enquanto fatos vivos e em evolução. Ao contrário, ele nos 
distancia da realidade evolutiva e viva da língua e de suas funções sociais [...].

Contudo, numa perspectiva dialógica de linguagem, pressuposto desta pesquisa, que concebe a 
língua como “[...] um processo	de	evolução	ininterrupto, que se realiza através da interação	verbal	
social	dos	locutores” (BAKHTIN, 2004:123, grifo do autor), compreende-se que o processo de produ-
ção de sentidos na leitura se realiza num processo dialógico entre autor-texto-leitor e, portanto, não 
se resume ao reconhecimento do que trata o texto, tal como o fez a professora ao apontar para as 
crianças que se tratava de uma lista de frutas.

Acreditamos que explicitar a autoria do texto, o suporte, sua finalidade, os prováveis interlocutores 
e suscitar questões do tipo: você já fez outros tipos de listas? Onde? Para que serve esse tipo de 
texto? Quem produz esse tipo de texto? Qual a utilidade desse texto para as pessoas? Quem gosta 
de frutas? Qual a quantidade de frutas necessária para fazer a salada? Qual a importância das frutas 
na nossa alimentação? Onde podemos comprar esses alimentos? Qual a procedência das frutas? 
Que cuidados devemos ter antes de comê-las? Por que determinadas frutas só nascem em uma 
época do ano específica, como o morango, e outras durante todo o ano, como a banana? Quais as 
frutas de época? Quem já visitou uma plantação de frutas? Quais são as pessoas que trabalham 
nesses lugares? Os trabalhadores da zona rural são bem remunerados? Quais são seus horários de 
trabalho? Como se deslocam para os locais de trabalho? Eles seguem a mesma rotina das pessoas 
que trabalham na zona urbana?, dentre outras, poderiam possibilitar outras relações dialógicas na 
sala de aula e provocar modificações no modo de conduzir a leitura do texto capazes de ultrapassar 
a “[...] passagem de palavras em paralelas, sem escuta, sem contrapalavras: reconhecimento ou des-
conhecimento, sem compreensão” (GERALDI, 1997:167), como se configurou a atividade de leitura 
de lista de frutas proposta pelo PROFA como uma “boa” situação de aprendizagem da leitura para 
uma turma de 1ª série do Ensino Fundamental.

Considerações finais

As análises de pressupostos metodológicos que fundamentam o modelo de ensino da leitura do 
PROFA e, particularmente, de uma das situações de aprendizagem que ilustram o modelo de ensino 



174

LEITURA EM REVISTA   Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio   n.1, ago., 2010.

da leitura sugeridas pelo programa (Leitura	dirigida) ofereceram subsídios para que pudéssemos 
observar quais foram as inovações metodológicas implementadas para o trabalho com a leitura em 
classes de alfabetização.

Podemos constatar que o PROFA avançou ao compreender o aluno como um sujeito ativo, ao afir-
mar que o trabalho com a leitura no contexto de uma classe de alfabetização deve ser desenvolvido 
a partir de uma diversidade textual e ao propor que, no planejamento das atividades, o professor 
reflita sobre o que ele pretende que os alunos aprendam com determinada atividade. Entretanto, 
não acreditamos que, a maneira como o texto foi trabalhado na atividade que descrevemos, contri-
bua para formar um leitor crítico, tendo em vista que, nessa atividade de Leitura	dirigida,	apesar de 
o gênero textual trabalhado (lista de frutas) fazer parte do cotidiano das crianças, ele não foi explo-
rado de forma a possibilitar que as crianças produzissem uma atitude responsiva ao texto, pois ele 
foi tomado apenas como pretexto para o estudo das relações entre o oral e o escrito.

No entanto, em hipótese alguma, queremos dizer que o professor alfabetizador não deve trabalhar 
as relações entre sons e letras e letras e sons, até porque, como aponta Gontijo (2005), no sistema de 
escrita do português, existem mais irregularidades do que regularidades nas relações entre fonemas 
e grafemas e grafemas e fonemas. Contudo, o trabalho com a leitura nas classes de alfabetização não 
pode se restringir preponderantemente a essa finalidade. Faz-se necessário que, a partir do traba-
lho com a leitura dos diferentes gêneros que circulam na sociedade, as crianças possam apresentar 
as suas contrapalavras para, assim, se assumirem como sujeitos no processo de leitura. Não basta 
assumir o texto como unidade de ensino aprendizagem da leitura para que se dê a formação de lei-
tores críticos e participativos, é preciso um “[...] redimensionamento de concepções de sujeito, do 
processo de ensino aprendizagem para que a sala de aula se torne efetivamente espaço de diálogo” 
(GONTIJO, 2005:43) e a leitura se concretize como uma atividade dialógica de produção de sentidos.

Envio:	30	jun.	2010

Aceite:	17	ago.	2010
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Bianca de Medici: um arminho em busca da liberdade

Patrícia	Aparecida	Beraldo	Romano1

NEIRA CRUZ, Xosé A. O	arminho	dorme. Tradução Nilma Lacerda. São Paulo: Comboio de Corda, 2009.

Florença, século XIX. A história escrita por Neira Cruz tem início em 1857, na Capela dos Príncipes, 
onde ocorrem escavações na tumba da família Medici. O principal acontecimento de tal início, 
pontuado como uma introdução para situar o leitor na história que se contará, está na abertura do 
túmulo, até então não identificado, como sendo o de Bianca de Medici, filha ilegítima de Cosimo 
I, grão-duque de Florença. O corpo da bela jovem de pele branquíssima foi encontrado pratica-
mente intocado pelo tempo bem como o de um arminho aos seus pés, talvez sua fiel mascote. 
Juntos, aos olhos dos coveiros, compunham uma angelical e indelével obra de arte. Em meio ao pó 
a que esses corpos se convertem, depois de aberta a laje da sepultura, encontrou-se também um 
caderninho: suposto livro de horas. Verificou-se, entretanto, que se tratava de um diário, em cuja 
primeira página a voz da jovem anuncia, nostalgicamente, seu relato: “O arminho dorme entre 
meus braços” (2009:19). 

Essa frase, mais tarde, resumirá a grande prisão em que vive a jovem Bianca no século XVI. Morta a 
mãe, será levada para o pai, o desconhecido, para ela, Cosimo I, grão-duque de Florença, e terá de 
aprender a se portar como princesa. Presenciará o casamento dele com a madrasta Eleonora que 
dará muitos filhos legítimos ao duque e odiará a enteada. A doce Bia, ainda na casa da mãe cam-
ponesa, tomará contato com um arminho, animal que sempre estará presente na vida da jovem, 
de forma misteriosa. Ela compreenderá, somente no dia em que conhece seu pai, o porquê de a 
família materna odiar tanto esse animal. Anos mais tarde, já em época de casar, conhecerá Giulio de 
Camollia, por quem nutrirá única e eterna paixão despertada, inicialmente, pela figura misteriosa do 
arminho presente na indumentária do jovem e no brasão de sua família. 

Bia de Medici tem o arminho adormecido em seus braços. Símbolo de liberdade, inocência e pure-
za, diz-se que “se o arminho cai num valo ele fica paralisado e morre” (CHEVALIER e GHEERBRANT, 
2009:81). O amor da jovem pelo belo Giulio será impedido pelo pai que lhe arranjará um casamento 
de Estado com um velho conde viúvo e desejoso por filhos. O arminho/Bia, num jogo de espelha-
mento, não aceita a prisão, não sobrevive à imposição, não se submete à vil oferta matrimonial: 
“prefere a morte à sujeira ou aviltamento” (CHEVALIER e GHEERBRANT, 2009:81). Morre Bia de 
Medici, ingere o veneno que anos antes lhe fora dado por uma cartomante, por ocasião do Carnaval 
de Florença, quando a jovem, investida pelo desejo de aproveitar a vida, disfarça-se de serviçal e sai 
a perambular pelas ruas escuras de uma Florença em festa. Depois de tecer conversa com um artista 
de rua, Pietro Sassone, é levada para o Beco do Purgatório onde conhece outros artistas-mendigos 
e Luna Maffei, ex-concubina e cartomante que anunciará o trágico destino da jovem bem como o de 
toda sua família paterna. 

Nesse episódio Bia de Medici tem a certeza de que o arminho é o seu eterno companheiro, é a sua 
eterna ânsia por liberdade. Ele aparece nas cartas a anunciarem o fado da jovem lido por Maffei e 
é dele também que Bianca se lembra ao decidir que deixará o palácio para se misturar aos cidadãos 

1. Mestre em Teoria e História Literária (UNICAMP); Professor assitente (UFPA). Contato:	paberaldo@yahoo.com
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florentinos: “ [...] a poucos metros de mim, um arminho dentro da gaiola” (2009:66) a anunciar seu 
desejo por liberdade, a batalhar desesperadamente por se livrar da prisão das intrigas palacianas: 
“com a maior insensatez do mundo [...] decidi fechar a porta à prudência e abrir uma portinhola à 
aventura” (2009:67).

Finalmente o arminho e Bianca de Medici se fundem quando a jovem conhece Giuliu de Camollia, 
filho do conde de Camollia, capitão do exército de Siena, morto em batalha contra o grão-duque de 
Florença, pai da jovem. Como isso se dera por ocasião dos festejos do Pálio, era necessário prestar 
homenagem ao novo governante, Cosimo I. Na celebração, Bianca se encanta pelo jovem, cujos 
olhos encontrarão os dela, enrubescendo. É duramente repreendida pela madrasta por tal atitude. 
Mas como é obrigada a participar do jantar das homenagens, acaba por ser a escolhida para dançar 
com Giuliu e ser coroada “Rainha de Siena” junto ao “cavalheiro do arminho”. Está selado o destino 
dos jovens. O amor nasce nessa noite de festejos quando os dois, a sós, descobrem-se amantes. 

Bianca retorna a Florença e o irmão de Giuliu, em Siena, se mostra resistente ao domínio dos floren-
tinos. Assim, o amor entre ambos jamais poderá se concretizar. Encontrar-se-ão novamente por oca-
sião dos festejos de São Miguel, no povoado de Poggio a Caiano, quando, às escondidas, percebem 
que terão pouquíssimos momentos juntos, sempre curtos demais para tamanho amor. Bianca sofre. 
O arminho aspira por liberdade, por carpe	diem, não suporta a prisão a que é submetido. Nesse pon-
to, a jovem é reencontrada, quando do início de sua narração, a olhar para sua mascote na gaiola: 

[O arminho] Entregou-se aos meus carinhos e aproveitou as comodidades desta gaiola de ouro habitada 
por nós dois, sabedor talvez de que, embora sendo a responsável por sua falta de liberdade, sou tão pri-
sioneira quanto ele e sua presença me é fonte de alegria e alívio de penas (2009:20).

A morte ao sofrimento: será essa a escolha de Bia/arminho: 

O arminho mata, pode mesmo enganar sua presa de forma vil, mas também sabe morrer. Enrijece pouco 
a pouco entre meus braços e deixa-se ir. Bastou uma colherada da poção da sábia Luna [...] para abrir as 
portas do teu cárcere. [...] Outra dose mais, duas talvez, e estarei junto de ti (2009:132).

A doce Bia de Medici esperará por Giuliu, de quem não tem notícias, ao longo dos três meses que 
antecedem ao seu casamento de Estado, à sua definitiva prisão imposta por sua condição social 
de princesa bastarda. Juntos, Bia e seu arminho vislumbram saída na liberdade com que a morte a 
todos contempla. 

Numa delicada mistura de personagens fictícios e figuras históricas, envolvidos por poemas e can-
tigas populares, Neira Cruz tece essa narrativa que seduz leitores jovens e não tão jovens, todos os 
que se deixam perder na poética maneira com que Bianca conduz sua própria história. O texto de 
Neira Cruz vai ao encontro de suposta fala de mestre Agnolo Bronzino, reproduzida por Bianca: “[...] 
os quadros, todas as obras de arte oferecem chaves certas para tentar entender a vida” (2009:57). É 
esse, na verdade, o mote do próprio Neira Cruz ao anunciar ao leitor que seu texto teria partido de 
certo encantamento pelo retrato que o mestre-pintor fizera de Bianca de Medici, exposto hoje na 
Galleria degli Uffizi, em Florença. 

A tradução de Nilma Lacerda, escritora e professora de literatura infantil, ao lado de delicada e 
artística capa de Leonardo Carvalho, cuja loura figura feminina sugere um arminho “aprisionado” nas 
singelas grades douradas de seu coração, enredam o leitor na trama histórica que o aguarda a cada 
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página e o conduzem à busca de questionamentos sobre a identidade feminina numa época em que 
filhas nada mais significavam do que um objeto de troca em casamentos por conveniências. Dessa 
forma, Neira Cruz, jornalista e um dos mais importantes escritores da literatura infantojuvenil galega, 
presenteia o leitor com uma narrativa cuja atmosfera político-renascentista impera sobre as vontades 
pessoais e em cuja trama vida e morte se resumem no desejo último de todo ser humano: liberdade. 

Envio:	30	jun.	2010
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Entretien avec Vincent Jouve1

Entrevista com Vincent Jouve, autor de A leitura
Interview with Vincent Jouve, author of A leitura
Entrevista con Vincent Jouve, autor de A leitura

Vincent	Jouve2
Leonardo	Almeida3

Rosana	Bines4
Brigitte	Hervot5

Benedito	Antunes6

Tradução	de	Brigitte	Hervot

Partie 1: La recherche actuelle
Leonardo Almeida: Cette interview a pour but de faire connaître votre pensée au public 
brésilien. Votre livre La	lecture a été traduit par Brigitte Hervot. Mais le reste de votre œuvre 
n’a pas encore été traduit. Je vais, pour commencer, vous demander de dresser un petit 
panorama de votre œuvre, en précisant la nature de vos travaux et les influences que vous 
revendiquez, ainsi que d’autres caractéristiques qui vous semblent importantes.

La traductrice de votre livre La	lecture a souligné dans son introduction que la lecture pou-
vait modifier nos vies. Ma rencontre avec votre livre a effectivement permis mon séjour en 
France dans le cadre d’un stage de recherche en vue du doctorat. Cette période a été d’une 
grande importance pour la construction de ma pensée et mon développement intellectuel. 
Je profite de cette occasion pour vous remercier des informations que vous m’avez appor-
tées et de la chaleur de votre accueil. Je vais maintenant vous poser quelques questions.

Pourriez-vous présenter au public brésilien les objectifs et le fonctionnement des centres de 
recherche qui, comme celui de votre université, ont la lecture comme objet d’étude? Quels 
sont les défis que la recherche doit relever concernant la lecture littéraire envisagée dans 
une perspective interdisciplinaire?

Vincent Jouve: Je vous remercie de cette présentation amicale et je suis heureux que 
votre séjour à Reims vous ait été profitable. 

Les recherches sur la lecture peuvent prendre deux directions. Soit l’on s’intéresse à 

1. A tradução desta entrevista está disponível após a versão original.

2. Doctorat en Littérature Française (l’Université Paris III), Professeur à l’Université de Reims Champagne-Ardenne. email:	
v.jouve@wanadoo.fr 

3. Doctorat en psychologie (PUC-Rio), professeur à l´UFF. email:	leonardo.p.almeida@gmail.com 

4. Doctorat en littérature comparée (Université de Chicago), professeur à la PUC-Rio. email:	 rkbines.reler@esp.puc-rio.
br 

5. Doctorat en lettres (UNESP), professeur à l’UNESP. email:	biche@assis.unesp.br 

6. Doctorat en lettres (UNESP), professeur à l’UNESP. email:	beneditoantunes@uol.com.br 
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l’apprentissage de la lecture et aux méthodes les plus efficaces pour le mener à bien; soit l’on 
s’interroge sur ce qui se joue dans l’acte de lire — en particulier, lorsqu’il est question de textes 
littéraires. La première option relève de la didactique ; la seconde de la réflexion théorique. 

Le centre de Reims se situe résolument dans une perspective théorique. Parmi les théori-
ciens, l’éventail des recherches possibles est très large. La principale ligne de partage passe 
entre l’étude de l’effet	et l’analyse de la réception. Les théoriciens de l’effet s’intéressent aux 
contraintes textuelles qui pèsent sur la lecture; les théoriciens de la réception analysent les 
lectures effectives, qui prennent parfois de très grandes libertés avec les directives du texte

Mais, quelle que soit l’option retenue, l’interdisciplinarité est incontournable. C’est évident 
pour la réception, qui dépend du moment historique, des normes culturelles en vigueur et de 
l’identité sociale des lecteurs considérés. Mais l’interdisciplinarité s’impose aussi aux théori-
ciens de l’effet : pour analyser la façon dont les stratégies textuelles impliquent le lecteur, il faut 
une théorie du sujet humain, qui peut faire intervenir l’anthropologie, les sciences cognitives, 
voire la psychanalyse. La lecture touchant toutes les dimensions de l’individu, il est naturel de 
recourir à l’ensemble des sciences humaines pour en rendre compte.

LA: A votre avis, la lecture peut-elle changer la vie des hommes? Si oui, dans quelle proportions? 
Et avec quelles conséquences?

VJ: C’est une question monumentale, qui relève plus de l’anthropologie et de l’Histoire que 
des études littéraires. Que la lecture ait changé la vie des hommes, c’est peu contestable. C’est 
d’ailleurs la possibilité de lire des documents écrits qui sépare l’Histoire de la préhistoire. 

La seule chose que peut tenter de cerner le théoricien de la littérature, c’est la force d’impact 
propre aux textes littéraires. Elle est évidemment très variable selon les époques. Mais il me 
semble qu’une façon efficace d’aborder cette question est de prendre en considération les 
trois dimensions du texte littéraire : quel impact a-t-il sur nous en tant qu’écrit, en tant que 
fiction	et en tant qu’œuvre	d’art	? Chacun de ces aspects pourrait faire l’objet d’un colloque. 
Mais, pour donner une idée des questions à aborder, on peut rappeler que Derrida s’est inté-
ressé au premier point, Jean-Marie Schaeffer au deuxième et des théoriciens de l’art comme 
Goodman et Danto au troisième. 

Dans les limites de cet entretien, je dirais que les textes littéraires nous conduisent à réfléchir 
sur la façon dont nos langages structurent le monde ; qu’ils nous aident à modéliser notre exis-
tence par l’expérience de réalité fictive qu’ils procurent ; et qu’ils enrichissent notre rapport 
au réel en élargissant la gamme de nos émotions et en nous offrant (parfois) un point de vue 
original.

Mais ces effets « positifs » dépendent aussi de la compétence de chaque lecteur. Pour goûter 
un texte littéraire, il faut une culture minimale — surtout s’il s’agit d’un texte ancien. C’est 
pourquoi la médiation de l’enseignement est indispensable.

LA: Quel est le livre le plus important de votre parcours intellectuel? Quelles sont vos principales 
influences littéraires et philosophiques? 

VJ: Il est difficile de répondre à la première question. Un livre est intellectuellement impor-
tant lorsqu’il vous ouvre de nouveaux horizons ou renouvelle votre façon de penser. Les livres 
importants ne sont donc pas forcément les mêmes à chaque étape de la vie d’un chercheur. 
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Mais, si vous me demandez quel est le texte qui, en me donnant envie de travailler sur la lec-
ture, est à l’origine de mes recherches , je répondrai S/Z de Barthes. A l’époque, j’ai vu dans 
ce livre un exemple parfait d’une analyse de la lecture fondée sur la lettre du texte — un idéal 
que devrait, selon moi, viser toute étude consacrée à la lecture. Cet essai brillait d’intelligence 
et d’originalité ; et, comme toujours chez Barthes, il était servi par une écriture remarquable. 
Une nouvelle piste de recherche s’ouvrait à chaque paragraphe : j’étais fasciné. Il y a des livres 
qui vous donnent le sentiment que vous devenez intelligent. Chaque fois que je lis un essai, 
j’espère retrouver cette impression.

Comme beaucoup d’universitaires de ma génération (je suis né en 1963), mes références 
littéraires et philosophiques sont très éclectiques. J’ai été formé à l’époque du structuralis-
me triomphant par des maîtres nourris de ce qu’on appelait jadis « la nouvelle critique » — 
formule commode qui désignait des auteurs aussi différents que Genette, Barthes, Hamon, 
Poulet, Kristeva ou Jean-Pierre Richard. Leur seul point commun était le désir de trouver 
une autre façon d’aborder les textes que la traditionnelle histoire littéraire. Dans un second 
temps, j’ai été très influencé par les premiers travaux sur la lecture, qui m’apparaissaient 
comme une façon de dépasser le côté un peu statique de la poétique. Les noms qui me vien-
nent immédiatement à l’esprit sont ceux de Michel Charles, d’Umberto Eco, de Wolfgang 
Iser et de Michel Picard. La tentative de faire un lien entre poétique et théorie de la lecture 
est très visible dans mon livre sur L’Effet-personnage.

Sur le plan philosophique, j’ai été nourri aux sciences humaines. Mais, aujourd’hui, je suis 
assez séduit par la perspective de la philosophie analytique anglo-saxonne, qui propose de 
substituer à la réflexion sur le monde (qui menace toujours de tomber dans une métaphy-
sique des essences) une enquête sur les manières dont on le pense, c’est-à-dire dont on en 
parle. Mais je demeure malgré tout un « continental » et je verrai toujours dans l’art et la 
littérature autre chose que de simples mots au contenu incertain.

La littérature que je connais le mieux est celle des XIXème et XXème siècles, en particulier 
le roman. Mais j’ai une formation classique et j’apprécie les humanités. Il m’arrive bien sûr 
de lire les ouvrages immédiatement contemporains ; mais c’est plus comme amateur que 
comme spécialiste.

LA: Quel est l’objet actuel de votre recherche?

VJ: Je travaille actuellement sur les questions d’esthétique. C’est un prolongement logique de mon 
intérêt pour la lecture littéraire. La littérature (il arrive qu’on l’oublie) fait partie des arts. On peut 
donc se demander ce que signifie recevoir un texte littéraire comme une œuvre d’art. En gros, je me 
fonde sur le renouveau actuel de la réflexion esthétique (Schaeffer, Genette, Danto, Gooodman) 
pour voir ce qu’on peut en tirer pour l’analyse littéraire. L’essai que je prépare est assez polémi-
que : je ne suis pas toujours convaincu par le relativisme ambiant et le primat accordé à l’émotion 
esthétique. Mais, surtout, je dénonce une confusion que l’on fait souvent entre deux questions 
qui, à mon sens, n’ont rien à voir : qu’est-ce qui fait la valeur de l’expérience esthétique ? Quel doit 
être l’objet d’un enseignement sur l’art et la littérature ? On ne peut pas mettre sur le même plan 
le cadre individuel de la relation esthétique (qui peut, bien sûr, avoir comme seule finalité le plaisir 
subjectif) et le cadre institutionnel de l’enseignement (qui doit déboucher sur un résultat utile à la 
collectivité). A l’horizon de ces réflexions, il y a la question de l’utilité des études littéraires. 
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Partie 2 : L’œuvre de Barthes
LA: Dans votre livre sur Barthes, vous disiez que l’œuvre barthésienne est un peu oubliée par les 
études littéraires en France. A partir de quelques problèmes envisagés dans l’œuvre de Barthes, je 
vous poserai quelques questions.

Au Brésil, l’œuvre de Barthes a été bien diffusée par la traductrice Leyla Perrone-Moysés. Cette 
œuvre est d’une grande richesse. Je veux vous demander, en guise d’introduction, comment la 
pensée de Barthes a, selon vous, pesé sur les études littéraires en France. Quelle est l’importance 
de Roland Barthes pour la critique française actuelle?

VJ: Je ne me rappelle pas avoir dit que l’œuvre de Barthes était un peu oubliée. Mais, si c’est 
le cas, la situation a bien changé ces dernières années. De nombreux essais sur Barthes ont 
paru et plusieurs colloques et expositions ont été organisés sur son œuvre. Ce que je voulais 
sans doute dire, c’est qu’il y a plusieurs dimensions dans l’œuvre de Barthes et que chacun a 
tendance à se limiter au Barthes qui l’intéresse : il y a le Barthes théoricien, le Barthes esthète, 
le Barthes critique, le Barthes écrivain, le Barthes professeur, etc. Mais il y a aussi le Barthes 
linguiste, le Barthes sociologue, le Barthes psychanalyste, le Barthes anthropologue, le Bar-
thes « hors-système »… Mon ambition, quand j’ai rédigé La	Littérature	selon	Barthes, était de 
montrer qu’au-delà de ces différentes figures, l ‘œuvre témoignait d’une vision de la littéra-
ture très cohérente. Le reproche qu’on faisait à Barthes, à l’époque, était d’avoir suivi toutes 
les modes — ce qui était une façon de dire qu’il n’y avait pas de réflexion très suivie dans ses 
textes. Je pensais exactement le contraire et j’ai essayé de le montrer.

Même si ce n’est pas toujours reconnu, l’œuvre de Barthes a eu une influence considérable 
sur les études littéraires en France. Non seulement parce qu’il a montré comment on pouvait 
appliquer les grands modèles théoriques du XXème siècle aux textes littéraires, mais aussi 
parce qu’il a su établir un lien entre eux. Si vous lisez le Sur	Racine, par exemple, la psychanaly-
se est inséparable de la linguistique dans une optique d’anthropologie structurale. Barthes a 
également joué un rôle dans l’avènement des théories de la lecture, avec des livres comme S/Z 
ou Le	Plaisir	du	texte.

Le statut de Barthes dans la critique française actuelle reste ambivalent. Il a ses inconditio-
nnels, qui considèrent que son œuvre théorique mérite d’être lue et relue, et qu’on est loin 
d’en avoir épuisé l’intérêt. D’autres pensent que Barthes reste plus important comme écrivain 
que comme critique. Enfin, il y a la frange la plus conservatrice, qui ne le supportait pas de son 
vivant et continue à maudire ses textes.

LA: Au Brésil, il y a une grande diffusion des œuvres des penseurs soixante-huitards, comme Fou-
cault, Deleuze, Guattari et Barthes. En France, où en est la diffusion de ces œuvres actuellement?

VJ: Les noms que vous citez restent des références intellectuelles de premier plan en France. 
Mais il y un paradoxe concernant ces penseurs que vous qualifiez de « soixante-huitards ». La 
critique anglo-saxonne, qui range leurs écrits sous l’étiquette « french theory », s’est très lar-
gement fondée sur eux pour développer ce qu’on appelle aujourd’hui les « cultural studies ». 
Il s’agit de décrypter les pratiques culturelles par une approche interdisciplinaire qui s’inspire à 
la fois de la sémiotique, de la sociologie, de la linguistique, de l’anthropologie, de l’ethnologie 
et de la psychanalyse. Mais, pour des raisons assez complexes, qui tiennent à la façon dont 
s’est construite en France l’idée de littérature, les « cultural studies » y sont perçues avec 
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méfiance. On se trouve donc dans la situation suivante : l’université française est très perplexe 
quant à la façon dont ses propres penseurs ont été réutilisés (certains disent « récupérés ») par 
les universités anglaises et américaines.

LA: Chez Barthes, l’approche de la lecture comme activité ludique apparaît surtout dans Le	Bruisse-
ment	de	Langue et Le	Plaisir	du	Texte. Le jeu serait possible là où il n’y a pas de vérité. Ou encore : 
ce qui fonde la lecture, c’est le jeu, non le dévoilement de la vérité. Dans un texte publié le 20 
juillet 1950 dans la revue Combat sur le livre de Joussain, La	Loi	des	Révolutions, Barthes critique 
l’Histoire traditionnelle, qui reste fondée sur la recherche des origines. Ce qui me conduit à vous 
poser la question suivante : pensez-vous que la pensée de Barthes sur le problème de la vérité 
s’inscrive dans la lignée des études généalogiques de Nietzsche et de Foucault?

VJ: Les énoncés que nous tenons pour vrais sont-ils autre chose que des formations historiques 
dont on peut retracer la genèse à travers un travail de « généalogie » ou d’ « archéologie » ? Le 
soupçon sur la notion de vérité est un des fondements de la modernité, à laquelle on peut ratta-
cher Barthes sans hésiter. Il y a une communauté de pensée entre Barthes, Nietzsche et Foucault. 
Barthes cite d’ailleurs assez souvent ces deux auteurs. Son apport consiste, à mes yeux, à penser 
la question de la vérité dans le champ particulier de la littérature et de la critique littéraire. 

Il a montré, de façon assez convaincante me semble-t-il, que le texte littéraire remettait en 
question l’opposition vrai/faux, et que le but de la critique n’était pas de faire surgir une hypo-
thétique vérité du texte.

Concernant le premier point, Barthes note que, dans notre monde saturé de signes, l’incertitude 
de la littérature fait office d’oxygène : c’est parce que le sens d’un texte littéraire n’est ni clair 
ni univoque qu’il n’est pas oppressant et renvoie chaque lecteur à sa liberté. C’est en effet ce 
qu’on peut appeler le « jeu » du texte, au sens où le texte a « du jeu » : son contenu n’est pas 
fixé une fois pour toutes et il autorise plusieurs lectures.

Concernant le second point, on se rapproche effectivement de Nietzsche et de Foucault. Lors-
que des critiques prétendent dégager « la vérité du texte », ils ne font souvent qu’ériger leur 
propre lecture (dont il n’est en général pas difficile de reconstituer la généalogie) en norme 
universelle, en fermant du même coup les autres lectures possibles.

Cela dit, Barthes est loin de penser que les études littéraires ne sont pas concernées par la 
vérité. Ses efforts pour contribuer à une « science de la littérature » en témoignent.. Simple-
ment, comme il le précise dans Critique	et	vérité, il ne s’agirait pas d’une science des contenus, 
mais d’une science des conditions du contenu, c’est-à-dire des formes.

 

LA: Barthes, Foucault, Deleuze et Blanchot pensent que la littérature fait contrepoids aux struc-
tures de pouvoir qui imprègnent les langages que nous utilisons quotidiennement. Certains sont 
d’avis que c’est une position politique. A votre avis, quel est le rôle du politique chez Barthes?

VJ: Personnellement, je préférerais parler de position « engagée » plutôt que de position 
« politique ». Mais, au-delà du débat terminologique, il me paraît évident que la conception du 
texte défendue par Barthes dépasse le seul domaine esthétique et s’inscrit dans une approche 
globale de notre rapport au monde. Comme il le note à plusieurs reprises, on peut se deman-
der ce qu’est un réel sans langage. Cela signifie que le langage n’est pas à propos du réel, 
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mais ce qui nous permet de construire le réel. C’est pourquoi, en héritant du langage, nous 
héritons en même temps d’une vision du monde. C’est la fameuse dénonciation du « fascisme 
de la langue ». Mais on pourrait en dire autant de tous les codes que nous utilisons : ils nous 
enferment dans une façon particulière de voir les choses. De ce point de vue, la littérature 
peut apparaître comme un contre-pouvoir : en « jouant » avec les signes, elle « déjoue » les 
structures de pouvoir inhérentes au langage. Si on a pu utiliser la sémiologie de Barthes dans 
une perspective militante, c’est qu’elle donne des outils pour « déconstruire » les systèmes qui 
structurent nos représentations. Sur ce point, les affinités de Barthes avec les auteurs que vous 
citez sont évidentes.

LA: Pensez-vous qu’il y ait des similitudes entre les concepts de Texte chez Barthes et de désœu-
vrement chez Blanchot?

VJ: Ce que Blanchot entend exactement par désoeuvrement a fait couler beaucoup d’encre. Il 
semblerait que le terme renvoie à une sorte de désaississement, ou d’« absentéisation », qui, 
selon les moments, concerne l’œuvre elle-même, l’auteur ou le lecteur. L’écriture de Barthes 
est, d’une manière générale, moins hermétique, même s’il préfère souvent la métaphore au 
concept. Le terme texte	est justement utilisé à la fois comme métaphore et comme concept. 
Le « texte », c’est — conformément à l’étymologie — un tissu, une tresse. Barthes le perçoit 
comme une « toile » tissée d’une pluralité de voix et où le lecteur peut se « perdre » mais 
aussi se « libérer » en se déprenant des langages qui parlent habituellement en lui. On peut 
donc trouver des similitudes avec le désœuvrement de Blanchot. Dans le texte, le langage 
s’inorigine, l’auteur se	déconstruit et le lecteur se perd et (parfois) se recompose. 

LA: Couturier, dans La	mort	de	l’auteur, affirme, en analysant l’œuvre de Barthes, que ce dernier 
s’en prend à la théorie littéraire française de son temps qui, dans la lignée de Sainte-Beuve, a don-
né beaucoup d’importance à l’auteur. Il affirme aussi que le formalisme anglo-saxon a été étranger 
à cette discussion. Comment expliquez-vous cette différence? Pourriez-vous situer l’importance 
de La	mort	de	l’auteur pour le développement de la critique littéraire française après les années 
70? Quel est le rôle de l’auteur dans les discours de la critique littéraire française actuelle? Com-
ment réagit-elle encore au texte de Barthes ? Ce texte a-t-il été important pour le renouvellement 
de la critique française? Comment expliquez-vous le débat entre Picard et Barthes sur le devenir 
de l’interprétation?

VJ: Il est vrai qu’une certaine théorie littéraire — même si c’est d’une façon beaucoup plus 
pensée que celle de Sainte-Beuve — s’est penchée sur les relations entre l’œuvre et l’auteur. 
L’influence de la psychanalyse a joué un rôle déterminant. Des gens comme Marie Bonaparte 
ou Charles Mauron voyaient dans l’inconscient de l’écrivain la clé du texte. Dans une perspec-
tive un peu différente, on peut citer aussi l’Ecole de Genève et son ambition de relier les faits 
littéraires à la conscience créatrice. Le formalisme, par son parti pris de considérer le texte 
comme une réalité immanente, ne se pose pas la question de l’auteur : le texte est un système 
dont il faut identifier le fonctionnement. Pour Jakobson, par exemple, la question des relations 
entre l’auteur et son œuvre ne relève pas de l’analyse littéraire, mais de la psychologie. 

On peut estimer que le formalisme anglo-saxon a tenté de réintégrer la figure de l’auteur dans 
le champ des études textuelles avec des notions comme celle d’implied	author (W. Booth). Mais 
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il faut faire attention : l’auteur impliqué n’a pas grand-chose à voir avec l’auteur réel ; c’est une 
construction du lecteur sur la base des données du texte. Quand vous lisez, vous avez besoin 
de reconstruire la figure de celui qui vous parle à travers le texte. L’auteur impliqué n’est rien 
d’autre que cela. On peut donc le considérer comme une composante du texte parmi d’autres. 

De la même façon que la	mort	de	Dieu (Nietzsche) devait libérer l’Homme, la	mort	de	l’auteur 
devait libérer le lecteur. Lire le texte en le rapportant à son auteur, c’est le limiter à un projet 
déterminé et s’interdire d’y trouver des sens que l’écrivain n’avait pas prévus. Dès lors que 
vous ne vous souciez plus de ce que voulait faire l’auteur, l’horizon interprétatif s’ouvre consi-
dérablement. De ce point de vue, l’article de Barthes a pu légitimer le recours à de nouvelles 
grilles d’analyse tout en ouvrant la voie aux théories de la lecture. Comme il le dit, la mort de 
l’auteur permet l’avènement du lecteur. Mais Barthes n’a fait qu’exprimer une vision des cho-
ses déjà bien installée. Les travaux de Derrida, par exemple, allaient dans la même direction.

Certains plaident aujourd’hui pour un retour à une critique centrée sur l’auteur. L’influence des 
sciences cognitives est ici très nette. La notion d’Intention (Searle) est revenue à la mode. Si un 
texte parle de quelque chose, on ne peut l’appréhender qu’en se reportant aux « états men-
taux » à son origine — sinon, interpréter revient à voir des formes de visages dans les nuages 
On sent une volonté très claire de revenir sur le relativisme de la génération précédente. On 
peut aussi s’intéresser à l’auteur dans le cadre des théories de la lecture. Mais, comme je l’ai 
dit, il s’agit alors de s’interroger sur la façon dont on construit, dans un texte donné, une figure 
de l’auteur. C’est ce que tente de faire, par exemple, M. Couturier.

La proclamation de « la mort de l’auteur » fait désormais partie de l’histoire de la critique lit-
téraire. Pour certains, le texte de Barthes a permis de renouveler le regard sur la littérature ; 
pour d’autres, il a ouvert la voie à tous les délires interprétatifs et aux récupérations subjecti-
ves et idéologiques de la littérature. Derrière ce débat, ce qui est en jeu, c’est la fonction des 
études littéraires et les valeurs que l’on associe à la littérature.

La fameuse polémique entre R. Picard et R. Barthes reposait sur un malentendu (ce que Bar-
thes avait très bien compris). Comme ils ne se posaient pas les mêmes questions, ils ne pou-
vaient aboutir aux mêmes réponses. Picard se demandait : « comment les contemporains de 
Racine comprenaient-ils son œuvre ? », alors que Barthes cherchait à savoir en quoi l’œuvre 
de Racine peut encore parler aux lecteurs (ou aux spectateurs) d’aujourd’hui. Ces deux regards 
sur l’œuvre littéraire sont également légitimes. 

LA: Eagleton, dans son livre sur la théorie littéraire, affirme que ce texte de Barthes a donné lieu 
à plusieurs impostures intellectuelles. Mais il dit aussi que ces impostures n’ont rien à voir avec 
l’idée développée dans le texte ni avec la façon dont Barthes a envisagé la littérature dans ses 
recherches. Comment expliquez-vous les récupérations libertaires auxquelles ce texte a donné 
lieu? Je pense en particulier aux théoriciens de l’Hypertexte et à leurs positions ambiguës envers 
l’objet « texte », telles que nous pouvons les percevoir dans les articles, les dissertations et les 
thèses soutenues dans les facultés de lettres au Brésil. 

VJ: Le danger, lorsqu’on donne au lecteur tout pouvoir sur le texte, c’est qu’il en fasse n’importe 
quoi. Or, Barthes n’a jamais pensé qu’un texte était une structure vide que chacun pouvait 
recomposer à sa guise. Un texte est, au contraire, un objet plein, parcouru de codes divers et 
qui fait entendre une pluralité de voix distinctes. Bien sûr, les « grands » textes « jouent » avec 
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les codes et n’imposent pas au lecteur un point de vue monologique. Mais la liberté qu’ils 
concèdent se fait à l’intérieur d’un ensemble de possibles déterminés par leur configuration 
(qui, même lorsqu’elle est dynamique, oriente la lecture). Les distinctions de Barthes (textes 
« lisibles » et textes « scriptibles », textes « de plaisir » et textes « de jouissance ») montrent 
clairement qu’à ses yeux la lecture reste fondamentalement déterminée par le texte. Dans 
Critique	et	vérité, il explique d’ailleurs qu’il est nécessaire de donner des garde-fous à toute 
lecture. Lire dans le texte sur « la mort de l’auteur » un plaidoyer pour la liberté absolue de 
l’interprétation est donc un contresens. Ce n’est pas parce qu’un texte autorise plusieurs lec-
tures qu’il autorise n’importe quelle lecture. 

Les récupérations « libertaires » s’expliquent par le contexte de l’époque : si l’on assimile (un peu 
vite) la liberté au refus des règles, il paraît naturel de vouloir s’émanciper de l’autorité du texte. 
De là à penser que la liberté du lecteur est sans limites, il n’y a qu’un pas, qui a parfois été franchi.

La question de l’hypertexte me semble se situer dans un contexte un peu différent. Si on pose 
que la spécificité de l’hypertexte est de laisser chaque lecteur choisir son propre cheminement, 
il peut en effet servir de modèle à la lecture des textes littéraires. Dans Fragments	d’un	dis-
cours	amoureux, Barthes laissait déjà à son lecteur le choix de l’ordre de lecture. Mais c’est une 
approche du texte finalement assez banale. Quand vous commentez une œuvre, vous en parlez 
dans le désordre en mettant en rapport des passages parfois très éloignés les uns des autres. 
On peut également dire que la dimension intertextuelle des textes littéraires fait de chacun 
d’eux une sorte d’hypertexte (l’œuvre n’existe qu’à travers les renvois implicites qui l’unissent à 
d’autres textes). Personnellement, je ne vois pas ce que le modèle hypertextuel a de libertaire. 
Certes, l’hypertexte nous rappelle que tout texte est en partie construit par son lecteur ; mais 
il montre aussi qu’on ne peut pas construire n’importe quoi. Dans un hypertexte, il n’y a pas de 
« lien » sur tous les mots : si les parcours possibles sont nombreux, ils ne sont pas infinis.

LA: Comment situez-vous la critique actuelle sur l’auteur et la lecture?

VJ: Il est difficile de parler d’une	critique sur l’auteur et d’une critique sur la lecture. Il 
s’agit plutôt de champs de recherches où co-existent des orientations très différentes et 
parfois contradictoires. 

Dans la critique sur l’auteur, on trouve, comme je l’ai dit, une tendance « cognitiviste » qui 
s’intéresse à l’Intentionnalité de l’œuvre, autrement dit aux contenus mentaux dont elle est 
issue et qu’elle exprime. Mais des théoriciens comme Eco ou Couturier, lorsqu’ils parlent de 
l’Auteur Modèle ou de la figure de l’Auteur, se situent dans une perspective sémio-pragmati-
que fondée sur la textualité. 

La critique de la lecture me semble connaître une certaine dérive sous l’influence des cultural	
studies. Sous couvert d’examiner l’effet du texte sur les lecteurs, on en arrive à une critique 
« éthique », qui finit par évaluer les textes littéraires au regard du bien-fondé des valeurs 
qu’ils véhiculent. Cela me semble très dangereux. On peut s’intéresser (comme je l’ai fait) aux 
valeurs véhiculées par un texte sans en tirer de conclusions sur sa légitimité ou son illégitimité. 
La littérature (comme l’art en général) doit rester un espace préservé où la liberté d’expression 
est sans limites (y compris, morales).
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LA: Que pensez-vous de la différence entre « la lecture de jouissance » et « la lecture de plaisir »? 
Pensez-vous que Barthes se fonde sur le « corps » du texte pour déterminer cette différence? Si 
oui, ne témoigne-t-il pas de l’arbitraire qu’il dénonce lui-même dans d’autres formes de critique?

VJ: Il me semble que Barthes ne parle pas de « lecture de jouissance » et de « lecture de plai-
sir », mais de textes	de jouissance et de textes	de plaisir. C’est là toute l’ambiguïté : il semble 
supposer qu’un certain type de textes provoque un certain type d’effets. En gros, les textes de 
plaisir sont ceux qui, s’inscrivant dans une culture, sont relativement prévisibles, faciles à lire 
et « confortables ». Les textes de jouissance sont ceux qui dérangent et perturbent le lecteur, 
mais qui, du coup, le marquent beaucoup plus profondément. On pourrait bien sûr penser que 
cette division n’a rien d’objectif et que la sensation de trouble ou de réconfort dépend moins du 
texte que de chaque lecteur particulier. Mais la position de Barthes reste solidement argumen-
tée : il est logique que des textes déconstruisant les codes linguistique, générique ou littéraire 
perturbent plus que des textes qui s’efforcent, tant dans le fond que dans la forme, de ne jamais 
indisposer leurs lecteurs. Cette distinction de Barthes n’est donc pas totalement arbitraire : si 
l’on admet que le lecteur est, comme tout un chacun, modelé par le langage et la culture, la 
remise en question des modèles linguistiques et culturels ne peut manquer de le faire réagir. 

LA: Que devient l´expérience humaine dans le trajet qui va du savoir-lire au plaisir de lire?

VJ: Si vous voulez dire qu’il faut d’abord apprendre à lire avant de lire pour son plaisir ou qu’on 
peut opposer la lecture pratique (orientée vers un but) à la lecture esthétique (qui ne vise que 
le plaisir), la question posée est celle de la place de l’art et de la littérature dans le dévelo-
ppement de l’expérience humaine. C’est une question qui concerne plus la philosophie et les 
sciences humaines que la théorie littéraire. 

Un chercheur comme Schaeffer répondrait que la relation esthétique, en tant qu’activité cog-
nitive régulée par son indice de satisfaction interne, enrichit notre rapport au monde. Les 
théoriciens de l’émotion vous expliqueraient que l’art élargit et intensifie notre vie intérieure. 
Mais on peut en rester à Kant et penser que le propre de la satisfaction esthétique (dans la 
mesure où elle n’est pas contrainte par l’objet mais dépend de chaque sujet particulier) est de 
nous renvoyer à notre statut de sujet libre. 

Pour ma part, je pense qu’il est nécessaire de distinguer la sphère privée de la sphère publi-
que. Sur le plan individuel, la recherche du plaisir est une motivation suffisante et peu importe 
sa source. Sur le plan collectif, on doit se poser la question suivante : l’enseignant peut-il se 
contenter de susciter le plaisir de lire ou doit-il orienter le goût vers des textes particuliers ? 
Les études littéraires n’ont pas la même finalité que la lecture privée.

LA: Pour finir cette partie, comment situez-vous les différents livres de Barthes ? Quelles sont les 
différentes étapes de son œuvre et les principaux problèmes qu’il a abordés?

VJ: S’il est indéniable que la pensée de Barthes n’a cessé de se développer, elle n’en présente 
pas moins une profonde cohérence. Peut-être peut-on distinguer une période sociologique, 
une période sémiologique, une période structuraliste, une période « textuelle » et une pério-
de sur la lecture. Mais, quelle que soit la période, Barthes réfléchit toujours, finalement, sur la 
même chose : l’écriture — envisagée, selon les moments, à travers son pouvoir, ses enjeux, sa 
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force ou sa séduction. Par ce biais, il a pu aborder toutes les grandes questions de la théorie 
littéraire : qu’est-ce que la littérature ? à quoi sert-elle ? qu’est-ce qui fait sa valeur ? pourquoi 
étudier les textes ? Qu’est-ce qui se joue à travers la lecture ? 

Les réponses qu’il a apportées sont, bien sûr, marquées par le contexte dans lequel il a écrit. 
Mais beaucoup demeurent encore très actuelles. Il a ouvert de nombreuses voies, dont certai-
nes n’ont pas encore été suffisamment explorées. Je pense à ses réflexions sur la « bathmolo-
gie » (la science des « degrés » du discours) ou à cette idée que tous les savoirs sont contenus 
dans le texte littéraire. On pourrait aussi reprendre la démarche de S/Z en se demandant s’il 
n’est pas possible d’ajouter certains codes à ceux qu’il a identifiés. Ce serait passionnant. 

Partie 3 : L’importance du concept de l’effet-personnage
LA: Votre livre sur l’effet-personnage	dans	le	roman a eu une grande répercussion dans le milieu 
académique français. Quelles sont la nature et l’importance de ce concept pour l’interprétation 
critique d’un roman?

VJ: Cet essai doit être replacé dans le contexte théorique de l’époque : il a été écrit il y a vingt 
ans. La notion de « personnage » était considérée comme « périmée » par les approches 
formalistes et narratologiques. Le côté « humaniste » du terme apparaissait comme idéologi-
quement suspect et techniquement peu opératoire. Les poéticiens du récit préféraient parler 
d’ « acteur » ou de « rôle thématique ». Or, à la même époque, les théories de la lecture — qui 
se présentaient à la fois comme un prolongement et un dépassement du structuralisme — 
étaient très à la mode. Je me suis donc demandé si, en abordant la question du personnage du 
côté du lecteur, on ne pouvait pas rendre une certaine pertinence au concept. En termes de 
réception, le personnage est en effet beaucoup plus qu’un acteur ou un rôle thématique : c’est 
une illusion de personne, un support d’identification, un pôle d’investissement émotionnel, 
etc. J’ai donc tenté de faire d’une pierre deux coups : réveiller l’intérêt des théoriciens pour la 
notion de personnage; apporter ma contribution aux théories de la lecture.

LA: Chartier, dans L’ordre	des	livres, affirme que la lecture se situe entre la liberté et la contrainte. 
Comment pensez-vous le rôle du personnage et aussi celui de l’auteur dans cette dynamique de 
la lecture?

VJ: Dire que la lecture se situe entre la liberté et la contrainte, c’est rappeler que toute lec-
ture est le résultat d’une interaction entre le texte et le lecteur. Une part de l’expérience est 
déterminée par le texte, une autre par le lecteur particulier qui s’y confronte. Mais, là encore, 
il faut faire attention : la liberté du lecteur est, en quelque sorte, une « liberté surveillée ». 
Au bout du compte, c’est le texte lui-même qui — par le biais d’ellipses, d’ambiguïtés, de 
contradictions, etc. — décide des éléments qu’il abandonne à la créativité de son lecteur. La 
construction du personnage illustre parfaitement cette interaction. Si le texte vous dit que M. 
Dupont est grand et brun, vous n’avez d’autre choix que de vous le représenter grand et brun. 
Mais, s’il vous dit juste qu’il est beau, vous pouvez faire intervenir votre idée personnelle de 
la beauté. Et, si le texte ne dit rien sur son apparence, vous pouvez l’imaginer comme bon 
vous semble. Il en va de même pour sa psychologie, ses valeurs, son comportement, sa vision 
des choses, etc. Le texte ne pouvant — matériellement — tout dire, beaucoup de choses sont 
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inférées par le lecteur. On peut poser que, dans la lecture, tout ce qui n’est pas interdit est pos-
sible. Cela ne vaut pas uniquement pour le personnage ; mais, comme ce dernier est un pôle 
d’investissement privilégié, ce qui se joue dans sa construction a des répercussions profondes 
sur l’ensemble de l’expérience de lecture.

La figure de l’auteur est, elle aussi, construite par le lecteur sur la base des données du texte. 
Mais l’enjeu est ici un peu différent : même si on peut avoir avec elle toutes sortes de relations 
affectives (elle peut sembler plus ou moins attachante, plus ou moins sympathique, etc.), on a 
surtout besoin de cette figure lorsqu’on s’interroge sur les enjeux d’un texte, sur ce qu’il cher-
che à nous dire. Toute communication suppose un émetteur et un destinataire. 

LA: Comment faites-vous la différence entre l’effet-personnage, l’effet-personne et l’effet-prétexte 
dans la lecture? Et quelle est l’importance de cette distinction pour l’interprétation critique du 
roman?

VJ: L’effet-personnage est un terme général qui regroupe les différentes façons dont un per-
sonnage peut nous apparaître au cours de la lecture. Ces dernières sont, essentiellement, au 
nombre de trois : l’effet-personnel	(le personnage est perçu comme élément du jeu narratif et 
composante du sens de l’œuvre), l’effet-personne (le personnage se présente comme un être 
vivant), l’effet-prétexte (le personnage fait figure d’alibi permettant au lecteur de vivre « ima-
ginairement » certaines situations pratiquement ou éthiquement impossibles à vivre dans le 
monde réel). Selon moi, ces différents effets sont produits par le texte. Il faut donc se deman-
der comment et pourquoi. Présenter un personnage comme personne ou comme simple pièce 
du puzzle textuel ne relève pas du même projet littéraire. Il me semble intéressant de savoir ce 
qu’un roman cherche à faire avec son lecteur. D’une manière plus générale, ce modèle visait à 
éclairer trois des dimensions majeures de l’acte de lecture : l’interprétation, l’investissement 
affectif et la satisfaction de pulsions inconscientes.

LA: Quand j’ai lu Le Rouge	et	 le	Noir, j’ai ressenti une grande sympathie pour le personnage de 
Julien Sorel et j’ai été aussi séduit par Mlle de La Mole. Une autre fois, alors que je bavardais 
avec un étudiant sur un roman africain que j’avais lu, il m’a dit. : « C’est drôle! Vous parlez des 
personnages du livre comme s’ils étaient des hommes en chair et en os. » Ces deux exemples 
d’expérience de lecture m’amènent à la question suivante: quels sont les facteurs qui influencent 
la réappropriation personnelle lorsqu’on lit la littérature?

VJ: Vous posez deux questions différentes : comment un texte rend-il un personnage vivant ? 
comment nous attache-t-il à lui?

L’ « effet de vie » dépend de l’habileté de l’écrivain, qui peut utiliser différentes techniques : 
la vraisemblance, la mise en place d’une psychologie complexe, la référence à des modèles 
culturels, la logique narrative, la proximité avec le public visé, etc.

La seconde question est plus complexe. La réponse habituelle est que le regard posé sur le 
personnage dépend de la personnalité de chaque lecteur. Les uns se reconnaîtront plutôt dans 
Don Quichotte, les autres dans Sancho Pança. Pour reprendre votre exemple, certains lecteurs 
seront plus touchés par Mme de Rênal que par Mathilde de la Mole. Il est clair qu’on ne peut 
pas nier les variables subjectives de la réception. Mais il me semble que le pouvoir du tex-
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te reste malgré tout décisif. Le roman dispose de toute une série de techniques permettant 
d’orienter les investissements du lecteur : c’est ce que j’ai appelé « le système de sympathie ». 
Des procédures comme la focalisation interne ou le monologue intérieur nous attachent pres-
que mécaniquement à un personnage. Comme le texte nous l’a rendu familier, nous nous 
sentons concernés par ce qui lui arrive. Mais le texte peut aussi faire varier les identifications 
selon les passages. Le lecteur me semble beaucoup moins libre qu’on ne le dit. Je ne connais 
pas de lecteur des Misérables qui se soit identifié à Javert ou ait trouvé Gavroche antipathique.

LA: Comment expliquez-vous la dynamique inconsciente qui traverse les relations entre lecteur et 
personnage?

VJ: C’est une question compliquée. A mon avis, il faut distinguer la relation affective aux per-
sonnages (qui, tout en étant orientée par les structures textuelles, joue sur des ressorts qui ne 
sont pas toujours conscients), et la façon dont notre inconscient s’empare des êtres de fiction 
pour vivre « imaginairement » un certain nombre d’expériences. Dans ce dernier cas, le rôle 
du personnage est de nous introduire dans des situations propices au déploiement des désirs 
« interdits » — ceux liés au sexe et à la violence. La récurrence des scènes érotiques ou des 
scènes de meurtre, dans la littérature populaire mais aussi dans les « grands » textes, ne peut 
être due au hasard. Les lecteurs sont attirés par ce genre de passages, qui permettent sans cul-
pabilité (on est dans la fiction) de donner libre cours aux pulsions barrées par la vie sociale. Vu 
sous cet angle, le personnage n’intéresse pas le lecteur en lui-même mais comme « prétexte » 
lui permettant de vivre « par procuration » des scénarios fantasmatiques. 

Partie 4 : La Lecture

LA: Pour cette partie, j’ai invité Rosana Bines, Brigitte Hervot et Benedito Antunes à contribuer à 
notre discussion. 

Rosana Bines: A la fin du livre La	lecture, vous abordez les prolongements concrets de l’expérience 
lectrice, en utilisant les concepts de Jauss (l’effet esthétique, la réception, l’horizon d’attente). Il 
n’y a aucune mention des théories constructivistes ni des perspectives pragmatiques centrées sur 
l’expérience de la lecture. Comment évaluez-vous cette forme de théorisation (son intérêt et ses 
limites) dans la prise en compte des dimensions concrètes de l’acte de lire? Je pense en particulier 
à la production théorique de Siegfried Schmidt et à son impact dans le champ littéraire.

VJ: Les théories constructivistes portent sur les mécanismes de l’apprentissage et sur la façon 
dont nous « construisons » notre réalité. Dans la mesure où les textes nous fournissent des 
représentations, la lecture joue évidemment un rôle dans la façon dont nous « structurons » le 
réel. Mais il n’y a pas que la littérature qui alimente notre vision du monde : il y a aussi les jour-
naux, les essais, la télévision, etc. Le recours aux théories constructivistes dans l’analyse de la 
lecture n’a donc d’intérêt que si on arrive à montrer la façon	particulière dont la lecture des tex-
tes littéraires contribue à forger notre expérience. C’est effectivement ce qu’a tenté de faire Sie-
gfried Schmidt : en posant que les participants à la communication littéraire (auteur et lecteur) 
acceptent de « fictiviser » leurs rôles, il a montré que la lecture obéit à des règles spécifiques et 
qu’on n’appréhende pas un texte avec les critères que l’on fait habituellement jouer dans le mon-
de réel. Il y a quelque chose de très intéressant dans cette idée de « quasi-sujets » engendrés 
par la fiction et de « contrat de lecture » passé entre l’auteur et ses destinataires. Mais, comme 
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j’avais abordé ces questions en me référant à d’autres chercheurs (les théories de la lecture com-
me jeu proposent des concepts très similaires), j’ai fait l’impasse sur ceux que vous citez. Je me 
suis rattrapé en dirigeant en 2005 un volume collectif intitulé « L’expérience de lecture ».

Depuis la parution de mon ouvrage sur la lecture, les théories constructivistes et cognitivistes 
n’ont cessé de prendre de l’importance. Les réflexions de Schaeffer sur la fiction en sont un 
parfait exemple. On a aussi découvert en France, avec un peu de retard, les analyses de N. 
Goodman sur l’art et de C. Elgin sur les fictions littéraires, qui s’inscrivent très exactement dans 
cette perspective. Je dois reconnaître que je ne les connaissais pas à l’époque. Mais je m’y réfè-
re constamment dans un essai que je prépare en ce moment sur l’« art littéraire ».

L’intérêt de ce genre de théorisation est de rappeler que la lecture des textes littéraires n’est 
pas un simple divertissement mais peut avoir des répercussions profondes sur la façon dont 
nous appréhendons le réel. Cela peut se faire par le contenu (la fiction ouvre des possibles 
qui nous conduisent à réévaluer le monde où nous vivons) comme par la forme (la littérature 
nous confronte à un usage symbolique du langage qui aiguise nos capacités de discernement). 
Le danger est de proposer un modèle mécanique et quelque peu simpliste qui présupposerait 
un rapport automatique entre telle catégorie de texte et le développement du lecteur. On 
irait alors vers une sorte de critique « éthique » hiérarchisant les textes en fonction de l’effet 
— constructif ou non — qu’ils produisent. Or, la valeur d’un texte peut aussi tenir au fait qu’il 
dérange, choque ou perturbe.

RB: Le terme « lecture » peut être associé à plusieurs objets : il y a la lecture des images, la lecture 
du corps, la lecture du monde, etc. Face à cette ouverture conceptuelle, quel est le sens que nous 
pouvons donner à la lecture littéraire ? Quelle est sa spécificité?

VJ: Il y a des points communs aux différentes lectures que vous évoquez. D’une manière généra-
le, le terme « lecture » suppose une activité de compréhension ou d’interprétation qui assume 
sa part de subjectivité. Ma lecture du monde ou de l’actualité ne sera pas nécessairement la 
même que la vôtre. C’est pourquoi il y a autant de lectures que de lecteurs, même si les lectures 
demeurent contraintes par l’objet sur lequel elles portent. Si on ne « lit » pas un film comme, 
par exemple, une bande dessinée, c’est en raison de spécificités structurelles que les sémioti-
ciens ont parfaitement mis au jour. 

La singularité de la lecture littéraire tient, à mon avis, à deux caractéristiques principales. Elle 
porte sur un objet	de	langage qui est aussi une œuvre	d’art. En tant que réalité verbale, le texte 
littéraire est un objet sémiotique qui fait sens et demande à être interprété. Ce n’est pas le cas 
de tous les objets d’art : un jardin ou un objet décoratif ne sont pas faits pour signifier (même 
s’ils expriment obliquement un certain nombre de choses). En tant qu’œuvre d’art, le texte 
littéraire requiert une attention d’ordre esthétique : il demande à être évalué au regard de ses 
qualités formelles, du plaisir qu’il procure et des émotions qu’il suscite. Dans le cadre d’une 
lecture individuelle, on peut se contenter de la relation esthétique. Dans le cadre d’une lecture 
institutionnelle, l’accent doit être mis sur la signification de l’oeuvre et ses enjeux. Le jugement 
esthétique sur l’œuvre est en effet très subjectif (« le beau n’est pas un concept », comme le 
rappelle Kant). En revanche, un certain nombre de savoirs sont objectivement inscrits dans un 
texte littéraire et une lecture « professionnelle » peut se donner pour but de les identifier.
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LA: Pour rebondir sur la dernière question de Rosana Bines et en me référant aux articles d’Umberto 
Eco sur les fonctions de la littérature, je vous poserai la question suivante : à votre avis, quelles 
sont les fonctions et les spécificités de la littérature ? Et quelles sont les différences que nous pou-
vons envisager entre les lectures littéraire, informationnelle et théorique?

VJ: Il est difficile de répondre à de telles questions en quelques phrases. Il faudrait commencer 
par préciser ce qu’on entend exactement par « littérature ». Le terme n’a pas exactement le 
même sens à toutes les époques ni dans toutes les cultures. En France, le terme « littérature » 
a d’abord renvoyé aux écrits marqués par l’activité de l’esprit avant de désigner les textes à 
finalité esthétique. Il en reste quelque chose dans notre idée de la littérature : il ne suffit pas 
qu’une œuvre littéraire soit bien écrite, elle doit pointer des enjeux qui en vaillent la peine. 
La spécificité de la littérature, si elle existe, est à chercher dans cet équilibre précaire entre 
discours sur le monde et objet de plaisir. 

Ce qui m’agace, ce sont les discours très généraux qui insistent sur la capacité du texte litté-
raire à élargir nos connaissances, modeler nos comportements, enrichir notre culture, déve-
lopper notre esprit, etc. La littérature fait effectivement tout cela, mais elle n’est pas la seule 
à le faire. Lorsqu’on réfléchit aux fonctions qui lui sont spécifiques, il faut expliquer ce qu’ elle 
est seule à pouvoir faire ou comment elle remplit ces objectifs très généraux d’une façon qui 
lui est propre. Si l’on considère que ce qui distingue la littérature des autres productions écri-
tes, c’est sa dimension esthétique (la littérature, c’est l’art du langage), il faut se demander ce 
qu’apporte cette identité. Pour moi, l’une des caractéristiques les plus importantes du champ 
artistique, c’est la liberté d’expression (n’ayant pas de finalité pratique, l’œuvre d’art peut tout 
se permettre). Dès lors, l’une des fonctions de la littérature est d’exprimer des points de vue 
inédits ou d’anticiper sur des connaissances à venir.

Je dirais que ce qui définit la lecture littéraire, c’est un contrat de lecture spécifique. On ne lit 
pas une fiction ou un poème comme un essai ou un texte philosophique. Ainsi, le jugement 
moral ou la recherche de la vérité ne doivent pas intervenir lorsqu’on lit un texte littéraire. On 
est dans une position de lecture particulière où l’on est prêt à accepter à peu près tout. C’est 
une expérience unique et une grande chance. Il y a peu de circonstances, dans la vie, où on se 
trouve dans cette situation d’écoute maximale et d’ouverture d’esprit illimitée. C’est pourquoi, 
je ramènerais votre tripartition à une opposition : il y a, d’un côté, la lecture littéraire, qui est 
ouverte à toute expérience et n’évalue pas le texte en fonction des critères du vrai et du faux, 
et de l’autre la lecture informationnelle (dont la lecture théorique n’est qu’un cas particulier), 
qui se concentre sur la pertinence et à la solidité du contenu.

Brigitte Hervot: En 1995, j’ai décidé de traduire votre livre La	 lecture en portugais. Ma tra-
duction a été publiée en 2002 par Editora Unesp et, depuis lors, votre travail est connu au 
Brésil. L’accueil de A	leitura a été tel qu’il semble que le livre soit épuisé. Nombre d’étudiants 
de la faculté où je donne des cours n’ont pas trouvé votre livre dans les librairies. Comment 
expliquez-vous un tel succès?

VJ: Je ne sais pas quelle est la situation au Brésil ; mais, quand mon petit livre est paru 
en France, en 1993, il n‘existait pas d’ouvrage de synthèse sur les théories de la lecture. 
C’était une vraie lacune dans la mesure où la réflexion sur la lecture était en plein essor 
et partait dans toutes les directions. Les étudiants avaient du mal à s’y retrouver entre 
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l’esthétique de la réception, la rhétorique de la lecture, la linguistique du discours, les 
théories du lecteur modèle et les analyses de la lecture comme jeu. J’ai donc bénéficié de 
l’absence d’une réelle concurrence dans le registre des ouvrages de synthèse. Mon objec-
tif était de faire un état des lieux et de présenter aussi clairement que possible des notions 
souvent très complexes. 

	

Benedito Antunes: Bien que le livre La	lecture repose sur un fondement théorique rigoureux, 
il peut être considéré comme un ouvrage de vulgarisation. Au Brésil, cet aspect a permis à cet 
ouvrage d’être bien reçu par un ample public et, en particulier, par les étudiants des facultés 
de lettres qui le découvrent dans le contexte d’une introduction à la question de la lecture. En 
France, quelle a été la réception de ce livre? D’une façon générale, comment le milieu acadé-
mique et scientifique français reçoit-il les ouvrages de vulgarisation?

VJ: Vous avez entièrement raison : La	Lecture est un ouvrage de vulgarisation et n’avait pas 
d’autre ambition que de dresser un panorama des recherches sur la lecture. La réception 
du livre a été en France la même qu’au Brésil : l’ouvrage a connu un certain succès auprès 
des étudiants. Comme le livre est régulièrement réédité et que le nombre de ventes reste 
constant, j’en déduis qu’il répond toujours à une demande.

Le milieu académique et scientifique français ne considère pas les ouvrages de vulgari-
sation comme de véritables travaux de recherche. Ce qui se comprend puisque l’enjeu 
de ce genre de livres est moins de faire avancer la réflexion que de faire le bilan de ce 
qui existe déjà. Un ouvrage de synthèse peut cependant être bien reçu s’il porte sur une 
question particulièrement complexe et difficile à débrouiller (surtout si son auteur a écrit 
d’autres livres, qui relèvent de la recherche universitaire proprement dite). Il faut ajouter 
que la publication d’essais est devenue si difficile que beaucoup de chercheurs profitent 
de manuels ou d’ouvrages de vulgarisation pour présenter leurs propres travaux. Cela 
donne parfois de bons résultats.

BA: L’introduction de la théorie pragmatique dans les études du langage est relativement 
récente. Mais, si l’on considère que la réception a toujours été fondamentale pour la vie des 
oeuvres, ne pourrions-nous pas affirmer que ce « changement » a surtout porté sur le point 
de vue et la méthode et qu’il est lié à des facteurs historiques et sociaux? Au Brésil, par exem-
ple, dans les années 40, l’un des plus grands noms de la critique littéraire, Antonio Candido, 
recourt déjà à la triade formée par l’auteur, l’œuvre et le public pour analyser la formation 
de la littérature brésilienne. Et pourtant, ce n’est que depuis peu que la théorie pragmatique 
commence à influencer les pratiques didactiques de la littérature, au fur et à mesure que la 
lecture du texte littéraire à l’école se centre sur le lecteur, c’est-à-dire, sur l’élève. Selon vous, 
à quoi peut-on attribuer cet écart temporel entre la réflexion théorique et la pratique didac-
tique de la lecture?

VJ: Je pense qu’on peut donner deux réponses, différentes mais complémentaires, à cette 
question. 

L’écart temporel que vous évoquez s’explique d’abord par les relations souvent conflic-
tuelles entre théorie de la littérature et didactique de l’enseignement. Les réflexions sur 
la lecture se sont d’abord développées dans le cadre de la théorie littéraire. Il s’agissait 
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de sortir de impasses du structuralisme et de la poétique. L’enjeu n’était pas de savoir 
comment lire, mais de comprendre ce qui se joue entre un lecteur (supposé averti) et ce 
type d’objet très particulier qu’est le texte littéraire. Il s’agissait finalement de proposer 
un nouveau modèle critique pour aborder les œuvres classiques. Le projet du didacticien 
n’est pas du tout le même : il ne s’adresse pas à des étudiants, mais à de jeunes élèves ; il 
ne cherche pas une nouvelle grille de lecture pour les textes littéraires, mais une méthode 
permettant d’apprendre à lire à un public qui n’est pas forcément conquis d’avance. La 
théorie de la lecture peut légitimement intéresser à la fois les professeurs de littérature 
et les didacticiens, mais pas pour les mêmes raisons. J’ai souvent constaté cette ambiguïté 
dans les colloques sur la lecture. On sait tout de suite si on a affaire à un littéraire ou un 
didacticien. Ce n’est pas simplement qu’ils ont des points de vue différents : ils ne parlent 
pas de la même chose.

La seconde raison expliquant le décalage entre la théorie et la pratique est — comme vous 
le suggérez — d’ordre culturel. C’est la conception de l’enseignement qui est ici en jeu. 
L’éducation se limite-t-elle à la transmission de savoirs ou vise-t-elle d’abord à développer 
l’esprit critique et l’autonomie du jugement ? Si l’on penche pour la seconde réponse, il 
est plus important d’apprendre à lire (au sens fort du terme) que de transmettre un corpus 
de textes figé par la tradition. S’il a fallu du temps pour que l’Ecole se centre sur le lecteur 
au lieu de se concentrer sur les textes, c’est parce qu’il a fallu attendre que l’institution 
soit prête à l’accepter. Ce changement de perspective était nécessaire ; mais on peut se 
demander si l’on n’est pas allé trop loin dans cette direction.

BA: Selon vous, en ce qui concerne la question du « lecteur réel », que vaut le notable effort 
théorique de passer du lecteur virtuel au lecteur réel, si ce dernier finit toujours par être ins-
crit dans le texte lui-même? Que pensez-vous des études empiriques qui cherchent à dessiner 
la réception concrète d’un texte littéraire?

VJ: Je ne dirais pas que le lecteur réel est « inscrit » dans le texte. Le lecteur réel se distin-
gue du lecteur virtuel comme l’auteur réel se distingue de l’auteur impliqué. La question 
que se posent les théoriciens du lecteur réel peut se formuler comme suit : « comment 
tel individu particulier ou tel lectorat précisément ciblé réagit-il au rôle que lui propose le 
texte ? ». Au début de Germinal, le texte évoque l’arrivée d’Etienne Lantier dans la mine. 
Comme le récit est raconté en focalisation interne, le lecteur inscrit dans le texte de Zola 
voit l’histoire à travers le point de vue du personnage. Mais on peut fort bien imaginer 
un lecteur réel trouvant déplaisant que le texte le conduise à s’identifier à un ouvrier au 
chômage.. Comme tout objet de communication, le texte vise un destinataire. C’est ce 
destinataire, dont la place est dessinée dans le texte, qu’on qualifie parfois de « lecteur 
inscrit ». Le lecteur réel, lui, existe hors du texte: il a un corps, un inconscient, des valeurs, 
une biographie. On peut choisir de l’analyser globalement ou dans l’un ou l’autre de ses 
multiples aspects (son sexe, son âge, son milieu social, etc.). 

Comme vous le rappelez, les approches du lecteur réel sont souvent empiriques. Selon 
moi, elles relèvent plus de la psychologie ou de l’histoire des mentalités que des études 
littéraires. Quand on lit ce type d’études, on en apprend plus sur un lecteur particulier ou 
sur une catégorie de lecteurs que sur le texte lui-même.
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BA: Diffusé récemment au Brésil, votre livre La	lecture date de 1993. Quelle a été, à l’époque de 
sa publication, la réception de cet ouvrage, aussi bien par vos pairs que par le public ciblé? Quelle 
est-elle aujourd’hui ? Est-il question de prolonger le livre ? La rédaction de ce livre a-t-elle débou-
ché sur d’autres publications?

VJ: Comme je l’ai dit à Brigitte Hervot, cet ouvrage a comblé une lacune au moment de sa 
parution en France. Il a donc été assez bien reçu à la fois par les étudiants et les enseignants. 
On pouvait le considérer comme une sorte d’introduction, si on désirait entreprendre un tra-
vail de recherche sur la lecture, ou comme une synthèse des ouvrages importants, si on avait 
besoin de compléter ses connaissances en matière de théorie littéraire. Une nouvelle ver-
sion serait bien sûr nécessaire : la recherche sur la lecture s’est considérablement développée 
depuis vingt ans et, en 1993, je n’avais pas parlé de tout. J’essaie de l’expliquer à mon éditeur, 
mais il ne veut rien entendre : tant qu’un livre se vend, on ne fait pas de nouvelle édition. Telle 
est la loi du marché, qui ne fait pas toujours bon ménage avec les exigences scientifiques. 

Les ouvrages que j’ai publiés depuis ont tous un rapport avec la lecture. La revue de notre 
Centre de recherche s’intitule « La Lecture littéraire » et j’ai dirigé un volume collectif sur 
L’Expérience	 de	 lecture. Enfin, je travaille actuellement à un essai sur la relation à l’œuvre 
d’art : c’est une autre façon d’étudier la lecture. 

LA: Au Brésil, le public lecteur est encore trop restreint au vu de l´ensemble de la population. Ce 
constat m’amène à vous poser quelques questions. Quelle est la manière la plus efficace pour 
encourager la lecture chez les jeunes étudiants? Quels sont les facteurs les plus importants (la 
famille, les professeurs, les politiques gouvernementales) pour encourager la lecture?

VJ: Tout dépend de ce qu’on entend par « encourager la lecture ». S’il s’agit de donner le 
goût pour les livres, il est clair que la famille et le milieu social ont un rôle décisif. L’enfant 
qui a toujours vécu entouré de livres et qui voit ses proches lire régulièrement devient en 
général lecteur, pour ainsi dire, naturellement. Mais, si par « lecture », on entend « analyse 
des textes littéraires » — autrement dit, si l’on pense à une lecture « professionnelle » que 
l’on pourrait opposer à une lecture « ordinaire » –, c’est le rôle des professeurs qui, à mes 
yeux, est le plus important. Il y a un plaisir proprement herméneutique, auquel seuls les 
enseignants peuvent rendre sensible.

LA: Quelles sont les politiques publiques de la lecture développées en France actuellement?

VJ: Là aussi, il faut distinguer entre la lecture telle qu’elle est enseignée à l’école primaire, et la 
lecture critique ou littéraire telle qu’elle est enseignée à l’Université. 

Le gouvernement français fait actuellement un certain nombre d’efforts pour que les enfants 
sortent de l’école primaire en maîtrisant à peu près correctement l’écriture et la lecture. Il a, 
notamment, mis en place des « cours de soutien », qui ont lieu après la journée d’école offi-
cielle, pour aider les élèves en difficulté. 

En revanche, il semble se désintéresser des études littéraires supérieures et, d’une manière 
générale, de l’ensemble des sciences humaines. Les postes de professeurs de littérature voient 
leur nombre diminuer de façon drastique depuis plusieurs années. Les études littéraires sont 
considérées par le pouvoir comme un luxe réservé à une élite et non comme une formation 
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fondamentale. Comme souvent en France, ce débat — qui, au bout du compte, renvoie à un 
choix de société — a déchaîné les passions. Cela a donné lieu, l’année dernière, au mouve-
ment de grève le plus long dans l’université française depuis 1968. Mais il a abouti à un échec.

LA: Quelles sont les difficultés que les professeurs rencontrent en France dans la formation du lec-
teur à l´université? Quelles sont les stratégies que vous utilisez pour encourager la lecture?

VJ: Le problème majeur est que les étudiants n’aiment pas lire. C’est paradoxal puisqu’a priori 
c’est le goût des livres qui conduit à s’inscrire dans un cursus de lettres. Mais, depuis une dizai-
ne d’années, on est confronté à un nouveau public, qui choisit la filière littéraire par défaut. Il 
s’imagine — à tort — que l’obtention du diplôme sera plus facile que dans d’autres disciplines. 
Il est difficile de savoir exactement d’où vient cette désaffection pour les livres. Pour ma part, 
je vois deux causes essentielles : la démocratisation de l’enseignement supérieur, qui est une 
bonne chose en soi mais a été mal préparée, et le passage d’une civilisation de l’écrit à une 
civilisation de l’image. Beaucoup de jeunes (et de moins jeunes) se détournent des livres pour 
regarder un écran de télévision ou d’ordinateur. Le besoin de fiction, qui autrefois était comblé 
par les romans, est aujourd’hui assouvi par les films ou les séries télévisées. Mais il ne faut pas 
être exagérément pessimiste : le développement d’internet entraîne un retour de l’écrit et 
donc de la lecture. Lire sur un écran ou lire sur du papier, c’est toujours lire.

En principe, dans l’enseignement supérieur, on ne se demande plus comment encourager la 
lecture : si les étudiants sont là, c’est qu’ils aiment lire. Notre mission est plutôt de montrer 
qu’il existe différentes façons de lire. Mais, comme je l’ai dit, ce postulat de départ se vérifie 
de moins en moins. Si bien que les universitaires sont confrontés aux mêmes problèmes que 
leurs collègues du primaire et du secondaire : comment donner envie de lire ? On peut séduire 
de jeunes élèves en leur montrant que le texte leur parle d’eux. Face à un public plus averti, il 
faut faire surgir l’intérêt particulier du texte littéraire : il est susceptible de plusieurs lectures 
qui, chacune, ont leur pertinence et enrichissent notre vision du monde. Mais ces questions 
de « stratégie » relèvent plus de la didactique que des études littéraires.

LA: Bourdier affirme, dans un débat avec Chartier, que les intellectuels luttent pour avoir le pou-
voir sur le pouvoir du livre. Généralement, au Brésil, un petit ensemble de lecteurs, essentielle-
ment les journalistes et les intellectuels, sont comme les gardiens du temple et décident de ce qui 
relève de la « mauvaise » ou de la « bonne » littérature. Les auteurs classiques et ceux qui ont 
gagné des prix à l´étranger sont privilégiés par les médias. Je veux vous poser une question politi-
que directe concernant l´usage des œuvres classiques, qui, généralement, sont plus difficiles pour 
un lecteur débutant: Pensez-vous que faire lire des classiques dans une forme intégrale peut avoir 
un effet négatif sur l´encouragement à la lecture et la formation du lecteur? 

VJ: J’imagine que, si vous qualifiez cette question de « politique », c’est parce que vous pen-
sez que le choix d’un corpus n’est jamais innocent. Le problème que vous posez est celui de 
la valeur des textes. A mon avis, on ne peut le résoudre indépendamment du but que l’on 
assigne aux études littéraires. A quoi servent-elles ? à développer la maîtrise de la langue ? à 
procurer des émotions ? à susciter le plaisir esthétique ? à enrichir la culture ? à approfondir 
notre vision du monde ? à renforcer l’esprit critique ? Il faut commencer par préciser ce que 
l’on cherche à faire et on verra ensuite quels sont les textes les mieux adaptés à l’objectif visé. 
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Pour répondre à la question sur les classiques, il faut d’abord se demander ce qu’est un clas-
sique. Si c’est un texte qui résiste à l’usure du temps, ce ne peut être uniquement pour des 
raisons politiques ou idéologiques : il doit posséder un certain nombre de propriétés qui expli-
quent la permanence de l’intérêt qu’on lui porte. Je pense que les classiques sont, en général, 
des valeurs sûres : ce sont des œuvres qui peuvent avoir perdu une part de leur séduction 
esthétique (puisque le goût évolue), mais qui restent des textes intéressants parce qu’il por-
tent sur une question fondamentale ou présentent un point de vue original sur le monde. Les 
classiques sont souvent beaucoup plus modernes que certains textes contemporains, très for-
matés et assez pauvres. Faut-il les faire lire dans leur forme intégrale ? Cela dépend du public 
visé. Mais, d’une manière générale, la forme intégrale — surtout dans le cas des récits — per-
met une meilleure accroche. 

Evidemment, l’intérêt pour les classiques n’interdit pas de se pencher sur la littérature con-
temporaine — où se trouvent les classiques de demain. Il y a actuellement dans la littérature 
nord-américaine et sud-américaine des auteurs absolument remarquables. Mais il faut aussi 
se méfier du manque de recul : certaines œuvres qui, aujourd’hui, plaisent au plus grand nom-
bre pour des raisons conjoncturelles ne résisteront pas nécessairement à l’épreuve du temps 
si elles n’ont rien (ou pas grand-chose) à dire. 

Partie 5: Valeurs dans le Roman
LA: Vous vous êtes penché dans Poétique	des	valeurs sur la question de la valeur. Quelles sont les 
possibilités de recherche sur la valeur dans un récit?

VJ: L’objet de ce livre était d’identifier les mécanismes par lesquels un texte littéraire donne à 
lire des valeurs. Lorsqu’on lit un roman, on a souvent le sentiment qu’à travers l’histoire racon-
tée l’auteur exprime une conception du bien et du mal, du juste et de l’injuste, du désirable ou 
de l’exécrable, etc. J’ai voulu — à la suite d’autres chercheurs — repérer les endroits du texte 
où ces valeurs affleurent. 

Ce n’est bien sûr pas la seule façon de s’intéresser aux relations entre texte et valeur. Plutôt 
que de s’intéresser aux valeurs véhiculées par le texte, on peut s’interroger sur la valeur 
du texte en tant qu’objet particulier (pourquoi et selon quels critères tel texte est-il con-
sidéré comme meilleur qu’un autre ?) ou encore sur la valeur de la littérature en général 
(qu’est-ce qui fait la valeur des textes littéraires par rapport, par exemple, aux textes philo-
sophiques ?). Les réflexions sur la valeur du texte débouchent en général sur des approches 
sociologiques, qui soulignent le rôle des institutions dans l’élaboration du canon littéraire. 
Mais on peut aussi aborder la question sous l’angle de la réflexion esthétique : y a-t-il des 
textes plus réussis que d’autres ? 

L’important, à mes yeux, c’est de ne pas faire de lien entre les valeurs véhiculées par le texte et 
la valeur propre au texte. La valeur d’un texte littéraire n’a rien à voir — contrairement à ce que 
tentent de nous faire croire les tenants du « tournant éthique »  — avec les valeurs morales 
qu’il véhicule. Ce qui m’intéresse, quand je lis un texte littéraire, ce n’est pas de savoir s’il est 
du côté du bien ou du mal, mais ce qu’il me dit sur le bien ou sur le mal. Les valeurs véhiculées 
sont à appréhender comme objets de connaissance, non comme modèles de comportement.
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LA: Pourriez-vous donner une idée des différences existant entre les recherches qui analysent les 
rapports entre valeurs et institution littéraire et celles qui se penchent sur les liens entre valeurs 
et textualité? Quelles sont les démarches possibles dans l’étude des valeurs?

VJ: Analyser les rapports entre valeurs et institution littéraire, c’est se demander pour quelle 
raisons et à travers quels circuits certains textes sont considérés comme littéraires. On rejoint 
ce que vous disiez sur le rôle des journalistes et des médias dans la définition de ce qu’est la 
« bonne » littérature. Ce type d’études est indispensable pour conserver un regard critique sur 
le corpus et prendre conscience qu’il n’a rien de définitif ni d’immuable. Se pencher sur les liens 
entre valeurs et textualité est une démarche différente : il s’agit de montrer comment le texte 
s’y prend pour nous présenter (voire, pour nous imposer) une vision idéologique du monde. 

LA: Y a-t-il une similitude entre les questions abordées dans votre livre sur l’effet-personnage et 
Poétique	des	valeurs?

VJ: Oui, dans les deux cas, je tente de montrer comment un effet de lecture est induit par des 
configurations textuelles. Dans L’Effet-personnage, mon projet était d’expliquer comment les 
relations que nous entretenons avec un personnage de roman sont en grande partie program-
mées par le texte. Dans Poétique	des	valeurs, je me suis attaché à mettre au jour les dispositifs 
formels par lesquels un récit transmet, voire invente un système de valeurs. D’une certaine 
manière, ces deux ouvrages relèvent de ce qu’on appelle parfois « la poétique de la lecture ». 
La prise en compte du lecteur est cependant beaucoup moins nette dans le deuxième essai. 
Peut-être qu’entre-temps je me suis rendu compte que la poétique de la lecture n’était qu’un 
prolongement de la poétique tout court.

LA: Dans ce livre, vous disiez que votre objectif était d’étudier les relations entre le texte et l’effet-
idéologie. Pourriez-vous expliquer cette affirmation? Et comment pouvons-nous faire la distinc-
tion entre l’idéologie et l’effet-idéologie? En partant du modèle développé dans ce livre, comment 
pouvons-nous approcher l’effet-valeur dans un récit? 

VJ: Quand je parle d’ « effet-idéologie », je fais référence au point de vue éthique ou moral 
qui se dégage d’un texte, et qui peut être très différent des valeurs que l’auteur professe dans 
la vie réelle. Si j’ai choisi cette formule, c’était pour montrer que l’objet de mon analyse était 
l’effet que produit un texte en termes de valeurs et non ce que pense éventuellement l’écrivain 
par ailleurs. Ce qui peut poser problème, c’est que je n’employais pas le terme « idéologie » 
dans son sens marxiste (vision du monde déterminée par la poursuite d’intérêts matériels 
et renforçant la domination de la classe supérieure) mais dans un sens beaucoup pus large 
(ensemble plus ou moins cohérent d’idées et de croyances). Dans cette perspective, l’idéologie 
correspond à « la valeur des valeurs », c’est-à-dire au point de vue global qui émane du texte 
à travers la façon dont les valeurs mises en scène sont jugées et commentées. Mais, avec le 
recul, je me dis que les choses auraient été plus claires si j’avais opté pour d’autres termes. 
On peut approcher l’effet-valeur d’un récit sur le plan local ou sur le plan global. Localement, 
on peut s’intéresser à ce que fait, dit ou pense un personnage particulier. Globalement, il faut 
se demander comment se combinent les différents « points-valeurs » pour produire une vision 
du monde cohérente au niveau de l’ensemble du texte. Il ne suffit pas de montrer que tel per-
sonnage exprime telles valeurs ; il faut examiner la façon dont ce personnage est présenté par 
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le récit. Ce dernier point pose le problème de l’autorité énonciative dans le texte de fiction : 
est-ce le narrateur ? l’auteur impliqué ? la figure de l’auteur ? La question est très complexe. 
Mais on peut aussi éluder le problème en se demandant simplement comment le texte pro-
gramme un type de lecture particulier, y compris sur le plan idéologique.

LA: En général, quand nous lisons un livre littéraire, l’auteur occupe un place très ambiguë: nous 
pouvons l’oublier à chaque instant de notre expérience comme le souligne Blanchot dans L’Espace	
Littéraire, mais nous pouvons aussi le considérer comme partie intégrante de la littéralité du texte. 
Comment expliquez-vous cette position ambivalente de l’auteur dans la lecture littéraire? Quand 
nous appréhendons l’auteur comme figure, pouvons-nous le penser comme une espèce d’effet-
auteur? L’auteur, dans cette perspective, illustre-t-il la relation entre valeur et littéralité?

VJ: Tout dépend de ce qu’on entend par « auteur ». Pour reprendre la distinction posée précé-
demment, je dirais que la figure de l’auteur est indispensable à la lecture alors que la connais-
sance de l’auteur réel, en tant que personne dotée d’une biographie, reste facultative. Comme 
le fait remarquer Benveniste, le « je » et le « tu » sont toujours présupposés l’un par l’autre. 
A partir du moment où un texte s’adresse à un « tu » (celui du lecteur), il suppose nécessai-
rement un « je ». Mais on peut se contenter de reconstruire ce « je » à partir du texte sans 
rien savoir de l’auteur réel. Sinon, la lecture des textes anonymes ou d’auteurs inconnus serait 
impossible. Dans la plupart des cas, nous appréhendons l’auteur comme figure. Et c’est bien 
un « effet-auteur », puisqu’il est entièrement induit par le texte. Il n’en reste pas moins que 
la connaissance de l’auteur réel influe sur la lecture. Mais le texte peut aussi nous conduire à 
modifier l’idée que nous nous faisions d’un auteur. 

L’auteur impliqué par le texte illustre-t-il la relation entre valeur et littéralité ? Dans la mesure 
où la figure de l’auteur est, comme la valeur, une question d’effet, on peut sans doute répon-
dre oui. Du point de vue du lecteur, le texte est une mécanique subtile qui engendre un certain 
nombre de représentations, parmi lesquelles la figure de l’auteur et une vision du monde qui 
n’est jamais neutre. Mais, chaque fois qu’on parle de la lecture, il faut bien avoir conscience 
que la « littéralité » du texte ne peut déboucher sur des représentations que grâce au concours 
du lecteur. Il y a dans toute lecture une part de subjectivité incompressible — et c’est sans 
doute heureux.

LA: Y a-t-il des ressemblances entre l’effet-auteur et d’autres concepts que vous avez développés 
dans votre œuvre, c’est-à-dire, l’effet-personnage et l’effet-valeur?

VJ: Oui. Si je parle d’ « effets », c’est que mon propos est de savoir ce que capte le lecteur à 
partir du texte, non de dégager des « essences ». De même qu’on ne saura jamais ce qu’est 
la réalité indépendamment de notre perception, on ne saura jamais ce qu’est un texte sans 
lecture. L’auteur, les personnages  ou les valeurs ne sont que des reconstructions du lecteur 
sur la base des données du texte. C’est une évidence ; mais il n’est pas mauvais de la rappeler 
de temps en temps.

Je profite de cette dernière question pour vous remercier de cet entretien, qui m’a beaucoup 
apporté en m’obligeant à dresser le bilan de ma recherche. C’était une expérience passionnan-
te. On n’a pas toujours l’occasion d’être confronté à ses lecteurs.
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Entrevista com Vincent Jouve, autor de A leitura 
Vincent	Jouve1

Leonardo	Almeida2

Rosana	Bines3
Brigitte	Hervot4

Benedito	Antunes5

Tradução	de	Brigitte	Hervot

Parte 1 : A pesquisa atual
Leonardo Almeida: Esta entrevista tem como objetivo divulgar suas idéias ao público brasileiro. 
Seu livro A	leitura foi traduzido por Brigitte Hervot. Mas o resto de sua obra ainda não foi traduzi-
do. Vou, para começar, lhe pedir para elaborar um pequeno panorama de sua obra, especificando 
a natureza de seus trabalhos e as influências que reivindica, assim como outras características que 
lhe parecem importantes.

A tradutora de seu livro A	leitura destacou em sua introdução que a leitura podia modificar nossas 
vidas. Meu encontro com seu livro de fato possibilitou minha estada na França no âmbito de um 
estágio de pesquisa para o doutorado. Esse período foi de grande importância para a constru-
ção de meu pensamento e meu desenvolvimento intelectual. Aproveito essa oportunidade para 
agradecê-lo pelas informações que me forneceu e pela sua calorosa acolhida. Agora, vou lhe fazer 
algumas perguntas.

Poderia apresentar ao público brasileiro os objetivos e o funcionamento dos centros de pesquisa 
cujo objeto de estudo é a leitura, como em sua universidade? Quais são os desafios que a pesquisa 
deve enfrentar no que diz respeito à leitura literária vista sob uma perspectiva interdisciplinar?

Vincent Jouve: Agradeço por essa gentil apresentação e fico feliz em saber que sua estada em 
Reims lhe foi proveitosa. 

As pesquisas acerca da leitura podem assumir duas direções. Ou interessamo-nos pela apren-
dizagem da leitura e pelos métodos mais eficientes para que dê resultados; ou questionamo-
nos sobre o que está em jogo no ato de ler — em particular, quando se trata de textos literá-
rios. A primeira opção relaciona-se com a didática; a segunda, com a reflexão teórica. 

O centro de Reims situa-se indubitavelmente em uma perspectiva teórica. Dentre os teóricos, 

1. Doutor em Literatura Francesa (l’Université Paris III), professor da Université de Reims Champagne-Ardenne. Contato:	v.jouve@
wanadoo.fr 

2. Doutor em Psicologia (PUC-Rio), professor na UFF. Contato:	leonardo.p.almeida@gmail.com 

3. Doutora em Literatura Comparada (Université de Chicago), professora na PUC-Rio. Contato:	rkbines.reler@esp.puc-rio.br 

4. Doutora em Letras (UNESP), professora na UNESP. Contato:	biche@assis.unesp.br 

5. Doutor em letras (UNESP), professor na UNESP. Contato:	beneditoantunes@uol.com.br 
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o leque das pesquisas possíveis é muito amplo. A principal linha divisória está entre o estudo 
do efeito e a análise da recepção. Os teóricos do efeito interessam-se pelas imposições tex-
tuais que pesam sobre a leitura; os teóricos da recepção analisam as leituras efetivas, que às 
vezes tomam grandes liberdades com as diretivas do texto.

Porém, qualquer que seja a opção, a interdisciplinaridade é incontornável. Isso é evidente para 
a recepção que depende do momento histórico, das normas culturais em vigor e da identidade 
social dos leitores em questão. Mas a interdisciplinaridade impõe-se também aos teóricos do 
efeito : para analisar a maneira como as estratégias textuais envolvem o leitor, é preciso uma 
teoria do sujeito humano, que pode fazer uso da antropologia, das ciências cognitivas e até 
da psicanálise. Como a leitura atinge todas as dimensões do indivíduo, é natural recorrer ao 
conjunto das ciências humanas para manifestá-la.

LA: Na sua opinião, a leitura pode mudar a vida dos homens? No caso de uma resposta afirmativa, 
em que proporções? E quais as consequências?

VJ: É uma questão monumental, que depende mais da antropologia e da História do que dos 
estudos literários. Não há como contestar que a leitura tenha mudado a vida dos homens. Ali-
ás, é a possibilidade de ler documentos escritos que separa a História da pré-história. 

A única coisa que o teórico da literatura pode tentar identificar é a força de impacto própria aos 
textos literários. Evidentemente, varia muito conforme as épocas. Porém, parece-me que um 
modo eficiente de abordar essa questão é o de levar em consideração as três dimensões do texto 
literário : qual impacto ele tem sobre nós enquanto escrito, enquanto ficção	e enquanto obra	de	
arte	? Cada um desses aspectos poderia ser objeto de um colóquio. Mas, para dar uma idéia das 
questões a serem tratadas, podemos relembrar que Derrida interessou-se pelo primeiro ponto, 
Jean-Marie Schaeffer pelo segundo e teóricos da arte como Goodman e Danto, pelo terceiro. 

Nos limites dessa entrevista, eu diria que os textos literários nos levam a refletir sobre a 
maneira como nossas linguagens estruturam o mundo ; nos ajudam a modelizar nossa exis-
tência pela experiência da realidade fictícia que proporcionam ; e enriquecem nossa relação 
com o real, quando ampliam a escala de nossas emoções e nos oferecem (às vezes) um ponto 
de vista original.

Contudo, esses efeitos « positivos » dependem também da competência de cada leitor. Para 
apreciar um texto literário, é preciso um mínimo de cultura — sobretudo quando se trata de 
um texto antigo. É a razão pela qual a mediação do ensino é indispensável.

LA: Qual é o livro mais importante de seu percurso intelectual? Quais são suas principais influên-
cias literárias e filosóficas? 

VJ: É difícil responder à primeira pergunta. Um livro é intelectualmente importante quando lhe 
abre novos horizontes ou renova seu modo de pensar. Os livros importantes portanto não são 
forçosamente os mesmos a cada etapa da vida de um pesquisador. 

Mas, se o senhor me perguntar qual o texto que me deu vontade de trabalhar com a leitura, 
e por isso originou minhas pesquisas, eu responderia S/Z de Barthes. Na época, vi nesse livro 
um exemplo perfeito de uma análise da leitura fundamentada na escrita do texto — um ideal 
que deveria, na minha opinião, visar qualquer estudo consagrado à leitura. Esse ensaio bri-
lhava por sua inteligência e originalidade ; e, como sempre em Barthes, estava apoiado por 
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uma escrita notável. Uma nova via de pesquisa se abria a cada parágrafo : eu estava fascinado. 
Existem livros que nos dão a sensação que estamos nos tornando inteligente. Cada vez que 
leio um ensaio, espero encontrar essa impressão.

Como muitos universitários de minha geração (nasci em 1963), minhas referências literárias e 
filosóficas são muito ecléticas. Fui formado na época do auge do estruturalismo por mestres 
alimentados daquilo que se chamava antigamente de « a nova crítica » — fórmula cômoda 
que designava autores tão diferentes quanto Genette, Barthes, Hamon, Poulet, Kristeva ou 
Jean-Pierre Richard. O único ponto em comum entre eles era o desejo de encontrar uma outra 
maneira de abordar os textos diferente da história literária tradicional. Em um segundo tempo, 
fui muito influenciado pelos primeiros trabalhos sobre a leitura, que me pareciam um modo 
de ultrapassar o lado um pouco estático da poética. Os nomes que me vêm logo à mente são 
os de Michel Charles, Umberto Eco, Wolfgang Iser e Michel Picard. A tentativa de fazer uma 
ligação entre poética e teoria da leitura é muito visível em meu livro sobre L’Effet-personnage.

No plano filosófico, nutri-me das ciências humanas. Porém, hoje, estou bastante atraído pela 
perspectiva da filosofia analítica anglo-saxã que propõe substituir a reflexão sobre o mundo 
(que ameaça cair em uma metafísica das essências) por uma pesquisa sobre as formas como 
pensamos, isto é, como falamos dele. Mas continuo, apesar de tudo, um « continental » e sem-
pre enxergarei na arte e na literatura algo mais do que simples palavras de conteúdo incerto.

A literatura que conheço melhor é a dos séculos XIX e XX, em particular o romance. Mas tenho 
uma formação clássica e aprecio as humanidades. Claro, leio as obras bem atuais, entretanto, 
mais como amador do que como especialista.

LA: Qual é o objeto atual de sua pesquisa?

VJ: Trabalho atualmente com as questões de estética. É um prolongamento lógico de meu inte-
resse pela leitura literária. A literatura (às vezes, esquecemos isso) faz parte das artes. Pode-
mos, portanto, nos perguntar o que significa receber um texto literário como uma obra de 
arte. Em resumo, fundamento-me na renovação atual da reflexão estética (Schaeffer, Genette, 
Danto, Goodman) para ver o que se pode extrair para a análise literária. O ensaio que estou 
preparando é bastante polêmico : não estou bem convencido do relativismo ambiente e do 
primado atribuído à emoção estética. Mas, sobretudo, denuncio uma confusão que se faz 
frequentemente entre duas questões que, a meu ver, não têm relação : o que faz o valor da 
experiência estética ? Qual deve ser o objeto de um ensino sobre a arte e a literatura ? Não 
podemos pôr no mesmo plano o cenário individual da relação estética (que pode, claro, ter 
como única finalidade o prazer subjetivo) e o cenário institucional do ensino (que deve desem-
bocar em um resultado útil à coletividade). No horizonte dessas reflexões, há a utilidade dos 
estudos literários. 
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Parte 2 : A obra de Barthes
LA: Em seu livro sobre Barthes, o senhor disse que a obra barthesiana está um pouco esquecida 
pelos estudos literários na França. A partir de alguns problemas levantados na obra de Barthes, 
vou lhe fazer algumas perguntas.

No Brasil, a obra de Barthes foi bem divulgada pela tradutora Leyla Perrone-Moysés. Essa obra é 
muito rica. Quero lhe perguntar, para começar, como o pensamento de Barthes, segundo o senhor, 
pesou sobre os estudos literários na França. Qual é a importância de Roland Barthes para a crítica 
francesa atual?

VJ: Não me lembro ter dito que a obra de Barthes estava um pouco esquecida. Mas, se for o 
caso, a situação mudou muito nesses últimos anos. Inúmeros ensaios sobre Barthes foram 
publicados e vários colóquios e exposições foram organizados a respeito de sua obra. O que 
provavelmente eu quis dizer é que há várias dimensões na obra de Barthes e que cada um 
tende a se limitar ao Barthes que lhe interessa : existe o Barthes teórico, o Barthes esteta, 
o Barthes crítico, o Barthes escritor, o Barthes professor, etc. Mas existe também o Barthes 
linguista, o Barthes sociólogo, o Barthes psicanalista, o Barthes antropólogo, o Barthes « hors-
système »… Minha ambição, quando redigi La	Littérature	selon	Barthes, era a de mostrar que 
além dessas figuras diferentes, a obra testemunhava uma visão da literatura muito coerente. 
A crítica que se fazia a Barthes, na época, era a de ele ter seguido todas as modas — o que era 
uma maneira de dizer que não havia uma reflexão muito contínua em seus textos. Eu pensava 
exatamente o contrário e tentei mostrá-lo.

Mesmo que isso não seja sempre admitido, a obra de Barthes teve uma influência considerá-
vel sobre os estudos literários na França. Não somente porque ele mostrou como os grandes 
modelos teóricos do século XX podiam ser aplicados aos textos literários, mas também por-
que ele soube estabelecer uma relação entre eles. Se você ler o Sur	Racine, por exemplo, a 
psicanálise está inseparável da linguística em uma ótica de antropologia estrutural. Barthes 
desempenhou igualmente um papel no advento das teorias da leitura, com livros tais quais 
S/Z ou Le	Plaisir	du	texte.

O lugar de Barthes na crítica francesa atual permanece ambivalente. Ele tem seus defensores 
incondicionais, que consideram que sua obra teórica merece ser lida e relida, e que estamos 
longe de ter esgotado o interesse dela. Outros pensam que Barthes é mais importante como 
escritor do que como crítico. Enfim, há a parte mais conservadora, que não o suportava quan-
do estava vivo e continua a execrar seus textos.

LA: No Brasil, há uma grande difusão das obras dos pensadores da geração de 68, como Foucault, 
Deleuze, Guattari e Barthes. Na França, como está a difusão dessas obras atualmente?

VJ: Os nomes que acabou de citar permanecem referências intelectuais de primeira ordem na 
França. Mas existe um paradoxo no que concerne a esses pensadores que o senhor qualifica 
de « geração de 68 ». A crítica anglo-saxã, que classifica seus escritos sob a etiqueta de « teoria 
francesa », fundamentou-se amplamente neles para desenvolver o que chamamos hoje de 
« estudos	culturais ». Trata-se de decifrar as práticas culturais por meio de uma abordagem 
interdisciplinar que se inspira ao mesmo tempo na semiótica, na sociologia, na linguística, na 
antropologia, na etnologia e na psicanálise. Mas, por razões bastante complexas, relacionadas 
à maneira como se construiu a idéia de literatura na França, os « estudos	culturais » são perce-
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bidos com desconfiança. Estamos portanto diante da situação seguinte : a universidade fran-
cesa está muito perplexa quanto à maneira como seus próprios pensadores foram reutilizados 
(alguns dizem « recuperados ») pelas universidades inglesas e americanas.

LA: Em Barthes, a abordagem da leitura como atividade lúdica aparece sobretudo em Le	Bruisse-
ment	de	Langue e Le	Plaisir	du	Texte. O jogo seria possível onde não houver verdade. Ou ainda : o 
que fundamenta leitura é o jogo, não o desvelamento da verdade. Em um texto publicado em 20 
de julho de 1950 na revista Combat sobre o livro de Joussain, La Loi	des	Révolutions, Barthes critica 
a História tradicional que continua baseada na pesquisa das origens. O que me leva a lhe fazer a 
pergunta seguinte : o senhor acha que o pensamento de Barthes sobre o problema da verdade se 
inscreve na linhagem dos estudos genealógicos de Nietzsche e de Foucault?

VJ: Será que os enunciados que consideramos verdadeiros são outra coisa do que formações 
históricas das quais podemos reconstituir a gênese por meio de um trabalho de « genealogia » 
ou de « arqueologia » ? A dúvida em relação à noção de verdade é um dos fundamentos da 
modernidade, à qual podemos ligar Barthes sem hesitar. Há uma comunidade de pensamento 
entre Barthes, Nietzsche e Foucault. Barthes, aliás, cita frequentemente esses dois autores. 
Sua contribuição consiste, a meu ver, em pensar a questão da verdade no campo específico da 
literatura e da crítica literária. 

Parece-me que ele mostrou, de modo bastante convincente, que o texto literário questionava 
a oposição verdadeiro/falso, e que o objetivo da crítica não era o de encontrar uma hipotética 
verdade do texto.

No que diz respeito ao primeiro ponto, Barthes destaca que, em nosso mundo saturado de sig-
nos, a incerteza da literatura funciona como oxigênio : é porque o sentido de um texto literário 
não é nem claro nem unívoco que ele não é opressor e remete cada leitor para sua liberdade. 
É, com efeito, o que podemos chamar de « jogo » do texto, no sentido em que o texto tem 
« jogo de cintura  »: seu conteúdo não é fixado definitivamente e ele autoriza várias leituras.

No que concerne ao segundo ponto, nos aproximamos efetivamente de Nietzsche e de Fou-
cault. Quando críticos querem destacar « a verdade do texto », frequentemente, apenas esta-
belecem sua própria leitura (da qual em geral não é difícil reconstituir a genealogia) como 
norma universal, fechando dessa forma as outras leituras possíveis.

Dito isso, Barthes está longe de pensar que os estudos literários não têm a ver com a verdade. 
Seus esforços para contribuir com uma « ciência da literatura » são testemunhas disso. Sim-
plesmente, como ele assinala em Critique	et	vérité, não se trataria de uma ciência dos conteú-
dos, mas de uma ciência das condições do conteúdo, isto é, das formas. 

LA: Barthes, Foucault, Deleuze e Blanchot pensam que a literatura faz contrapeso com estruturas 
de poder que impregnam as linguagens usadas cotidianamente. Alguns deles acreditam ser uma 
posição política. Na sua opinião, qual é o papel do político em Barthes?

VJ: Pessoalmente, eu preferiria falar de posição « engajada » mais do que de posição « polí-
tica ». Mas, além do debate terminológico, parece-me evidente que a concepção do texto 
defendida por Barthes ultrapassa o simples domínio estético e se inscreve em uma abordagem 
global de nossa relação com o mundo. Como ele repara em várias ocasiões, podemos nos per-
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guntar o que é um real sem linguagem. Isso significa que a linguagem não é sobre o real, mas 
é o que nos possibilita construir o real. É a razão pela qual, ao herdar a linguagem, herdamos 
ao mesmo tempo uma visão do mundo. É a famosa denúncia do « fascismo da língua ». Mas 
poderíamos dizer a mesma coisa a respeito de todos os códigos que usamos : eles nos pren-
dem em um modo específico de ver as coisas. Desse ponto de vista, a literatura pode aparecer 
como um contra-poder : ao « brincar » com os signos, ela « despista » as estruturas de poder 
inerentes à linguagem. Se podemos utilizar a semiologia de Barthes em uma perspectiva mili-
tante, é porque ela dá instrumentos para « desconstruir » os sistemas que estruturam nossas 
representações. A esse respeito, as afinidades de Barthes com os autores que o senhor cita 
são evidentes.

LA: O senhor pensa que há semelhanças entre os conceitos de Texto em Barthes e de desobramen-
to em Blanchot?

VJ: O que Blanchot entende exatamente por desobramento deu margem a muitos comentá-
rios. Parece que a palavra remete para um tipo de desapego, ou de « absenteização », que, 
conforme os momentos, concerne à própria obra, ao autor ou ao leitor. A escrita de Barthes é, 
de modo geral, menos hermética, mesmo que ele prefira muitas vezes a metáfora ao conceito. 
A palavra texto	é justamente utilizada ao mesmo tempo como metáfora e como conceito. O 
« texto » é — de acordo com a etimologia — um tecido, uma trama. Barthes o percebe como 
uma « tela » trançada de uma pluralidade de vozes e onde o leitor pode se « perder » mas tam-
bém se « libertar », desprendendo-se das linguagens que falam habitualmente nele. Podemos, 
portanto, encontrar semelhanças com o desobramento de Blanchot. No texto, a linguagem se	
desorigina, o autor se	desconstroi	e o leitor se perde e (às vezes) se recompõe. 

LA: Couturier, em La	mort	de	l’auteur, afirma, ao analisar a obra de Barthes, que esse último ataca 
a teoria literária francesa de sua época que, na linhagem de Sainte-Beuve, atribuiu muita impor-
tância ao autor. Afirma igualmente que o formalismo anglo-saxão ficou distante dessa discussão. 
Como o senhor explica essa diferença? Poderia situar a importância de La	mort	de	l’auteur para 
o desenvolvimento da crítica literária francesa após os anos 70? Qual é o papel do autor nos dis-
cursos da crítica literária francesa atual? Como essa reage atualmente ao texto de Barthes ? Esse 
texto foi importante para a renovação da crítica francesa? Como explica o debate entre Picard e 
Barthes sobre o devir da interpretação?

VJ: É verdade que alguma teoria literária — mesmo que seja de forma mais profunda que a de 
Sainte-Beuve — se debruçou sobre as relações entre a obra e o autor. A influência da psicanáli-
se desempenhou um papel determinante. Pessoas como Marie Bonaparte ou Charles Mauron 
viam no inconsciente do escritor a chave do texto. Em uma perspectiva um pouco diferente, 
podemos citar a Escola de Genebra e sua ambição de ligar os fatos literários à consciência 
criadora. O formalismo, pela sua opção de considerar o texto como uma realidade imanente, 
não se coloca a questão do autor : o texto é um sistema do qual é preciso identificar o funcio-
namento. Para Jakobson, por exemplo, a questão das relações entre o autor e sua obra não 
depende da análise literária, mas da psicologia. 

Podemos pensar que o formalismo anglo-saxão tentou reintegrar a figura do autor no campo 
dos estudos textuais com noções como a de implied	author (W. Booth). Mas é preciso tomar 
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cuidado : o autor implicado não tem muito a ver com o autor real ; é uma construção do leitor 
baseada nos dados do texto. Quando você lê, você tem necessidade de reconstruir a figura 
daquele que lhe fala por meio do texto. O autor implicado não é nada outra coisa senão isso. 
Podemos, portanto, considerá-lo como um elemento do texto entre outros. 

Da mesma forma que La	mort	de	Dieu (Nietzsche) devia libertar o Homem, a	morte	do	autor 
devia libertar o leitor. Ler o texto aproximando-o de seu autor é limitá-lo a um projeto deter-
minado e impedir de encontrar nele sentidos que o escritor não havia previsto. Assim que 
você deixa de se preocupar com aquilo que o autor queria fazer, o horizonte interpretativo 
abre-se consideravelmente. Desse ponto de vista, o artigo de Barthes pôde legitimar o uso de 
novas grades de análise abrindo o caminho para as teorias da leitura. Como ele diz, a morte do 
autor possibilita o surgimento do leitor. Mas Barthes só expressou uma visão das coisas já bem 
estabelecida. Os trabalhos de Derrida, por exemplo, iam na mesma direçãoAlguns defendem 
hoje uma volta para uma crítica centrada no autor. A influência das ciências cognitivas aqui é 
muito nítida. A noção de Intenção (Searle) voltou à moda. Se um texto falar de alguma coisa, 
só podemos apreendê-lo remetendo-nos aos « estados mentais » em sua origem — senão, 
interpretar significa ver formas de rostos nas nuvens. Sente-se uma vontade muito clara de 
voltar ao relativismo da geração precedente. Podemos também nos interessar pelo autor no 
quadro das teorias da leitura. Mas, como eu disse, trata-se então de se questionar sobre a 
forma como construímos, em um dado texto, uma figura do autor. É o que tenta fazer, por 
exemplo, M. Couturier.

A proclamação de « a morte do autor » doravante faz parte da história da crítica literária. Para 
alguns, o texto de Barthes possibilitou renovar o olhar sobre a literatura ; para outros, ele abriu 
o caminho para todos os delírios interpretativos e para as recuperações subjetivas e ideológi-
cas da literatura. Por trás desse debate, o que está em jogo é a função dos estudos literários e 
os valores que associamos à literatura.

A famosa polêmica entre R. Picard e R. Barthes baseava-se sobre um mal-entendido (o que 
Barthes entendera muito bem). Como eles não se indagavam sobre as mesmas questões, não 
podiam chegar às mesmas respostas. Picard se perguntava : « como os contemporâneos de 
Racine entendiam sua obra ? », enquanto Barthes tentava saber o que a obra de Racine pode 
ainda significar para os leitores (ou espectadores) de hoje. Esses dois olhares sobre a obra 
literária são igualmente legítimos. 

LA: Eagleton, em seu livro sobre a teoria literária, afirma que esse texto de Barthes provocou 
várias imposturas intelectuais. Mas ele diz também que essas imposturas nada têm a ver com 
a idéia desenvolvida no texto nem com a forma pela qual Barthes pensou a literatura em suas 
pesquisas. Como o senhor explica as recuperações libertárias que esse texto provocou? Penso em 
especial nos teóricos do Hipertexto e em suas posições ambíguas em relação ao objeto « texto », 
tais quais podemos percebê-las nos artigos, nas dissertações e teses defendidas nas faculdades de 
letras no Brasil. 

VJ: O perigo, quando se dá ao leitor pleno poder sobre o texto, é que ele faça qualquer coisa 
com o texto. Ora, Barthes nunca pensou que um texto era uma estrutura vazia que cada um 
podia recompor como bem quisesse. Um texto é, ao contrário, um objeto pleno, percorri-
do de códigos diversos e que faz ressoar uma pluralidade de vozes distintas. Evidentemente, 
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os « grandes » textos « jogam » com os códigos e não impõem ao leitor um ponto de vista 
monológico. Porém a liberdade que eles concedem faz-se dentro de um conjunto de possíveis 
determinados pela sua configuração (que, mesmo quando é dinâmica, orienta a leitura). As 
distinções de Barthes (textos « legíveis » e textos « escritíveis », textos « de prazer » e tex-
tos « de deleite ») mostram claramente que, a seu ver, a leitura continua fundamentalmente 
determinada pelo texto. Aliás, em Crítica	e	verdade, ele explica que é necessário colocar bar-
reiras para qualquer leitura. Ler no texto sobre « a morte do autor » uma defesa da liberdade 
absoluta da interpretação portanto é um contra-senso. Não é porque um texto autoriza várias 
leituras que ele autoriza qualquer leitura. 

As recuperações « libertárias » explicam-se pelo contexto da época : se assimilarmos (com um 
pouco de pressa) a liberdade com a recusa das regras, parece natural querer emancipar-se da 
autoridade do texto. Daí a pensar que a liberdade do leitor não tem limites só falta um passo, 
que às vezes foi dado.

A questão do hipertexto parece-me se situar em um contexto um pouco diferente. Se colocar-
mos que a especificidade do hipertexto é a de deixar cada leitor escolher seu próprio cami-
nho, de fato ele pode servir como modelo para a leitura dos textos literários. Em Fragments	
d’un	discours	amoureux, Barthes já deixava a seu leitor a escolha da ordem da leitura. Mas é 
uma abordagem do texto finalmente bastante banal. Quando você comenta uma obra, fala 
dela na desordem relacionando trechos às vezes muito distantes uns dos outros. Podemos 
também dizer que a dimensão intertextual dos textos literários torna cada um deles um tipo 
de hipertexto (a obra só existe por meio das remessas implícitas que a unem a outros textos). 
Pessoalmente, não vejo o que esse modelo hipertextual tem de libertário. Certo, o hipertexto 
nos lembra que qualquer texto é construído em parte pelo seu leitor ; mas mostra também 
que não se pode construir qualquer coisa. Em um hipertexto, não há « ligação » sobre todas as 
palavras : se os percursos são numerosos, não são infinitos.

LA: Como o senhor situa a crítica atual sobre o autor e a leitura?

VJ: É difícil falar de uma	crítica sobre o autor e de uma crítica sobre a leitura. Trata-se mais 
de campos de pesquisas onde coexistem orientações muito diferentes e às vezes contradi-
tórias. 

Na crítica sobre o autor, encontramos, como eu disse, uma tendência « cognitivista » que 
se interessa pela Intencionalidade da obra, em outras palavras, pelos conteúdos mentais 
de onde nasceu e que ela expressa. Mas teóricos como Eco ou Couturier, ao falar do Autor 
Modelo ou da figura do Autor, situam-se em uma perspectiva semiopragmática fundamen-
tada sobre a textualidade. 

A crítica da leitura parece-me sofrer um certo desvio sob a influência dos estudos	culturais. 
Sob o pretexto de examinar o efeito do texto sobre os leitores, chegamos a uma crítica « éti-
ca », que acaba por avaliar os textos literários de acordo com a legitimidade dos valores que 
veiculam. Isso me parece muito perigoso. Podemos nos interessar (como eu fiz) pelos valores 
veiculados por um texto sem tirar nenhuma conclusão a respeito de sua legitimidade ou ilegi-
timidade. A literatura (como a arte em geral) deve permanecer um espaço preservado onde a 
liberdade de expressão não tem limites (inclusive, morais).
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LA: O que pensa sobre a diferença entre « a leitura de deleite » e « a leitura de prazer »? O senhor 
acredita que Barthes se fundamenta no « corpo » do texto para determinar essa diferença? No 
caso de uma resposta afirmativa, Barthes não está demonstrando o arbitrário que ele próprio 
denuncia em outras formas de crítica?

VJ: Parece-me que Barthes não fala de « leitura de deleite » e de « leitura de prazer », mas 
de textos	de deleite e de textos	de prazer. É aqui que reside toda a ambiguidade : ele supõe 
que um certo tipo de texto provoca um certo tipo de efeito. Em resumo, os textos de prazer 
são aqueles que, ao se inscreverem em uma cultura, são relativamente previsíveis, fáceis de 
ler e « confortáveis ». Os textos de deleite são aqueles que incomodam e perturbam o leitor, 
mas que, por isso mesmo, marcam-no muito mais profundamente. Claro, poderíamos pensar 
que essa divisão não tem nada de objetivo e que a sensação de incômodo ou de reconforto 
depende menos do texto do que de cada leitor específico. Mas o posicionamento de Barthes 
é solidamente argumentado : é lógico que textos que desconstrõem os códigos linguísticos, 
genéricos ou literários, perturbam mais do que textos que procuram, tanto no conteúdo quan-
to na forma, nunca indispor seus leitores. Essa distinção de Barthes portanto não é totalmente 
arbitrária : se admitimos que o leitor é, como qualquer um, modelado pela linguagem e pela 
cultura, o questionamento dos modelos linguísticos e culturais não pode deixá-lo passivo. 

LA: O que acontece com a experiência humana no trajeto entre o saber-ler e o prazer de ler?

VJ: Se o senhor está querendo dizer que é preciso primeiramente aprender a ler antes de ler 
por prazer ou que podemos opor a leitura prática (orientada em direção a um objetivo) à lei-
tura estética (que visa somente ao prazer), a questão que se coloca é a questão do espaço da 
arte e da literatura no desenvolvimento da experiência humana. É uma questão que concerne 
mais à filosofia e às ciências humanas do que à teoria literária. 

Um pesquisador como Schaeffer responderia que a relação estética, enquanto atividade cog-
nitiva regrada pelo seu índice de satisfação interna, enriquece nossa relação com o mundo. 
Os teóricos da emoção lhe explicariam que a arte amplia e intensifica nossa vida interior. Mas 
podemos nos limitar a Kant e pensar que o próprio da satisfação estética (na medida em que 
ela não é pressionada pelo objeto mas depende de cada sujeito específico) é de nos remeter 
a nossa condição de sujeito livre. 

Pessoalmente, penso que é necessário distinguir a esfera privada da esfera pública. No plano 
individual, a busca do prazer é uma motivação suficiente e pouco importa sua origem. No 
plano coletivo, devemos nos fazer a seguinte pergunta: será que o docente pode se sentir 
satisfeito ao apenas suscitar o prazer de ler ou deve orientar o gosto para textos específicos ? 
Os estudos literários não têm a mesma finalidade que a leitura privada.

LA: Para terminar essa parte, como o senhor situa os diferentes livros de Barthes ? Quais as dife-
rentes etapas de sua obra e os principais problemas que ele abordou?

VJ: Se é certo que o pensamento de Barthes nunca cessou de se desenvolver, nem por isso dei-
xa de apresentar uma profunda coerência. Talvez pudéssemos diferenciar um período socioló-
gico, um período semiológico, um período estruturalista, um período « textual » e um período 
sobre a leitura. Mas, qualquer que seja o período, Barthes reflete sempre, em última instância, 
sobre a mesma coisa : a escrita — pensada, conforme os momentos, por meio de seu poder, 
seus desafios, sua força ou sua sedução. Dessa forma, ele conseguiu abordar todas as grandes 
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questões da teoria literária : o que é a literatura ? para que serve ? o que faz seu valor ? por 
que estudar os textos ? O que está em jogo com a leitura ? 

As respostas que ele trouxe são, evidentemente, marcadas pelo contexto no qual escreveu. 
Mas muitas ainda continuam muito atuais. Ele abriu inúmeras vias, entre as quais algumas 
ainda não foram suficientemente exploradas. Penso nessas reflexões sobre a « bathmologie » 
(a ciência dos « graus » do discurso) ou nessa idéia segundo a qual todos os saberes estão con-
tidos no texto literário. Poderíamos também retomar a abordagem de S/Z nos perguntando 
se não é possível acrescentar alguns códigos àqueles que ele identificou. Seria apaixonante. 

Parte 3 : A importância do conceito do efeito-personagem
LA: O livro do senhor sobre o efeito-personagem	no	 romance teve uma grande repercussão no 
meio acadêmico francês. Quais são a natureza e a importância desse conceito para a interpretação 
crítica de um romance?

VJ: Esse ensaio deve ser recolocado no contexto teórico da época : foi escrito há vinte anos. 
A noção de « personagem » era considerada como « obsoleta» pelas abordagens formalis-
tas e narratológicas. O aspecto « humanista » do termo parecia ideologicamente suspeito 
e tecnicamente pouco operatório. Os poéticos da narrativa preferiam falar de « ator » ou 
de « papel temático ». Ora, na mesma época, as teorias da leitura — que se apresentavam 
simultaneamente como um prolongamento e uma superação do estruturalismo — estavam 
muito na moda. Assim, ao abordar a questão do personagem a partir do leitor, perguntei-me 
se era possível devolver uma certa pertinência ao conceito. Em termos de recepção, o perso-
nagem é com efeito muito mais que um ator ou um papel temático : é uma ilusão de pessoa, 
um suporte de identificação, um pólo de investimento emocional, etc. Portanto, tentei matar 
dois coelhos com uma cajada só: despertar novamente o interesse dos teóricos pela noção de 
personagem; trazer minha contribuição às teorias da leitura.

LA: Chartier, em L’ordre	des	livres, afirma que a leitura se situa entre a liberdade e a coação. Como 
o senhor vê o papel do personagem e o do autor nessa dinâmica da leitura?

VJ: Dizer que a leitura se situa entre a liberdade e a coação é lembrar que qualquer leitura é o 
resultado de uma interação entre o texto e o leitor. Parte da experiência é determinada pelo 
texto, outra pelo leitor específico que está envolvido. Mas, mais uma vez, é preciso tomar cui-
dado : a liberdade do leitor é, de alguma forma, uma « liberdade vigiada ». No final das contas, 
é o próprio texto que — por meio de elipses, de ambiguidades, de contradições, etc. — escolhe 
os elementos entregues à criatividade de seu leitor. A construção do personagem ilustra per-
feitamente essa interação. Se o texto lhe diz que M. Dupont é grande e moreno, você não tem 
outra escolha a não ser imaginá-lo grande e moreno. Mas, se ele apenas lhe diz que é belo, você 
pode deixar intervir sua idéia pessoal da beleza . E, se o texto não revelar nada sobre sua apa-
rência, pode imaginá-lo como bem quiser. O mesmo vale para sua psicologia, seus valores, seu 
comportamento, sua visão das coisas, etc. Como o texto não pode — materialmente — dizer 
tudo, muitas coisas são inferidas pelo leitor. Pode-se supor que, na leitura, tudo aquilo que não 
é proibido é possível. Isso não vale apenas para o personagem ; mas, como esse último é um 
pólo de investimento privilegiado, o que está em jogo na sua construção tem repercussões pro-
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fundas no conjunto da experiência de leitura.

A figura do autor é também construída pelo leitor a partir dos dados do texto. Mas o que está 
em jogo aqui é um pouco diferente : mesmo que se possa ter com ela todo tipo de relações afe-
tivas (ela pode parecer mais ou menos envolvente, mais ou menos simpática, etc.), precisamos 
sobretudo dessa figura quando nos interrogamos sobre o que está em jogo em um texto, sobre 
o que ele tenta nos dizer. Qualquer comunicação pressupõe um emissor e um destinatário. 

LA: Como o senhor diferencia o efeito-personagem, o efeito-pessoa e o efeito-pretexto na leitura? 
E qual é a importância dessa distinção para a interpretação crítica do romance?

VJ: O efeito-personagem é um termo geral que reúne as diferentes formas como um perso-
nagem pode nos aparecer no decorrer da leitura. Essas últimas são, essencialmente, três : o 
efeito-pessoal	(o personagem é percebido como elemento do jogo narrativo e componente 
do sentido da obra), o efeito-pessoa (o personagem se apresenta como um ser vivo), o efeito-
pretexto (o personagem serve de álibi possibilitando ao leitor viver « imaginariamente » cer-
tas situações pratica ou eticamente impossíveis de serem vividas no mundo real). Na minha 
opinião, esses diferentes efeitos são produzidos pelo texto. Portanto, é preciso se perguntar 
como e por quê. Apresentar um personagem como pessoa ou como simples peça do quebra-
cabeça textual não pertence ao mesmo projeto literário. Parece-me interessante saber o que 
um romance procura fazer com seu leitor. De uma maneira mais geral, esse modelo visava 
esclarecer três dimensões maiores do ato de leitura : a interpretação, o investimento afetivo e 
a satisfação de pulsões inconscientes.

LA: Quando li Le	Rouge	et	Le	Noir, senti uma grande simpatia pelo personagem Julien Sorel assim 
como fui seduzido por Mlle de La Mole. Em uma outra ocasião, enquanto estava conversando com 
um estudante sobre um romance africano que eu tinha lido, ele me disse : « É estranho ! O senhor 
fala dos personagens do livro como se fossem homens de carne e osso. » Esses dois exemplos de 
experiência de leitura me levam à seguinte pergunta: quais são os fatores que influenciam a rea-
propriação pessoal quando lemos a literatura?

VJ: O senhor está fazendo duas perguntas diferentes : como um texto torna um personagem 
vivo ? como ele nos prende a ele?

O « efeito de vida » depende da habilidade do escritor, que pode usar diferentes técnicas : a 
verossimilhança, a colocação de uma psicologia complexa, a referência a modelos culturais, a 
lógica narrativa, a proximidade com o público visado, etc.

A segunda pergunta é mais complexa. A resposta habitual é que o olhar pousado no persona-
gem depende da personalidade de cada leitor. Uns se reconhecerão mais em Dom Quichote, 
outros em Sancho Pança. Para retomar seu exemplo, alguns leitores serão mais tocados por 
Mme de Rênal do que por Mathilde de la Mole. Está claro que não podemos negar as variáveis 
subjetivas da recepção. Mas me parece que o poder do texto ainda assim permanece decisivo. 
O romance dispõe de toda uma série de técnicas que possibilitam orientar os investimentos do 
leitor : é esse que chamei « o sistema de simpatia ». Procedimentos como a focalização interna 
ou o monólogo interior nos unem quase mecanicamente a um personagem. Como o texto o 
tornou familiar, sentimo-nos envolvidos com o que lhe acontece. Mas o texto pode também 
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fazer as identificações variarem conforme os trechos. O leitor parece-me muito menos livre 
do que se diz. Não conheço um leitor dos Misérables	que tenha se identificado com Javert ou 
tenha achado Gavroche antipático.

LA: Como o senhor explica a dinâmica inconsciente que atravessa as relações entre leitor e 
personagem?

VJ: É uma questão complicada. A meu ver, é preciso distinguir a relação afetiva com os per-
sonagens (a qual, ao mesmo tempo em que é orientada pelas estruturas textuais, trabalha 
com móbiles nem sempre conscientes), e a maneira como nosso inconsciente se apossa 
dos seres ficcionais para viver « imaginariamente » uma certa quantidade de experiências. 
Nesse último caso, o papel do personagem é o de nos introduzir em situações propícias 
ao desenvolvimento dos desejos « proibidos » — os ligados ao sexo e à violência. A recor-
rência das cenas eróticas ou das cenas de crime, na literatura popular como também 
nos « grandes » textos, não acontece por acaso. Os leitores estão atraídos por esse tipo 
de trecho, que possibilita sem culpabilidade (estamos na ficção) de dar vazão às pulsões 
proibidas pela vida social. Visto sob esse ângulo, o personagem não interessa o leitor em 
si mesmo mas como « pretexto » que lhe possibilita viver « por procuração » cenários 
fantasmáticos. 

Parte 4 : A leitura

LA: Para essa parte, convidei Rosana Bines, Brigitte Hervot e Benedito Antunes para contribuir 
à nossa discussão. 

Rosana Bines: No final do livro A	 leitura, o senhor aborda os prolongamentos concretos da 
experiência leitora, usando os conceitos de Jauss (o efeito estético, a recepção, o horizonte de 
expectativa). Não há nenhuma menção às teorias construtivistas nem às perspectivas prag-
máticas centradas na experiência da leitura. Como o senhor avalia essa forma de teorização 
(seu interesse e seus limites) quando se levam em conta as dimensões concretas do ato de 
ler? Estou pensando em particular na produção teórica de Siegfried Schmidt e no seu impacto 
no campo literário.

VJ: As teorias construtivistas tratam dos mecanismos da aprendizagem e a maneira como 
« construímos » nossa realidade. Na medida em que os textos nos fornecem representa-
ções, a leitura desenvolve evidentemente um papel na maneira como « estruturamos » o 
real. Mas não é apenas a literatura que alimenta nossa visão do mundo : há também os 
jornais, os ensaios, a televisão, etc. Recorrer às teorias construtivistas na análise da leitura 
só é interessante se conseguirmos mostrar a maneira	específica como a leitura dos textos 
literários contribui para forjar nossa experiência. É efetivamente o que Siegfried Schmidt 
tentou fazer : ao declarar que os participantes da comunicação literária (autor e leitor) 
aceitam « fictivizar » seus papéis, ele mostrou que a leitura obedece a regras especificas 
e que não apreendemos um texto com os critérios que usamos habitualmente no mundo 
real. Há alguma coisa muito interessante nessa idéia de « quase-sujeitos » engendrados 
pela ficção e de « contrato de leitura » assinado entre o autor e seus destinatários. Mas, 
como eu havia abordado essas questões referindo-me a outros pesquisadores (as teo-



214

LEITURA EM REVISTA   Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio   n.1, ago., 2010.

rias da leitura como jogo propõem conceitos muito similares), não estudei aqueles que a 
senhora cita. Corrigi essa falha ao coordenar em 2005 um volume coletivo intitulado « A 
experiência de leitura ».

Desde a publicação de minha obra sobre a leitura, as teorias construtivistas e cognitivistas 
não cessaram de ganhar importância. As reflexões de Schaeffer sobre a ficção são um per-
feito exemplo. Descobrimos também na França, com um pouco de atraso, as análises de N. 
Goodman sobre a arte e de C. Elgin sobre as ficções literárias, que se inscrevem exatamente 
nessa perspectiva. Devo admitir que não os conhecia na época. Mas faço referência a eles a 
todo instante em um ensaio que estou preparando nesse momento sobre a « arte literária ».

O interesse desse tipo de teorização é o de lembrar que a leitura dos textos literários não 
é um simples divertimento mas pode ter repercussões profundas na forma com a qual 
apreendemos o real. Isso pode acontecer pelo conteúdo (a ficção abre possibilidades que 
nos levam a reavaliar o mundo onde vivemos) como pela forma (a literatura nos confronta 
com um uso simbólico da linguagem que burila nossas capacidades de discernimento). O 
perigo é propor um modelo mecânico e um pouco simplista que pressuporia uma relação 
automática entre tal categoria de texto e o raciocínio do leitor. Iríamos então em direção 
a um tipo de crítica « ética » que classifica os textos em função do efeito — construtivo ou 
não — que eles produzem. Ora, o valor de um texto pode também vir do fato de que ele 
incomoda, choca ou perturba.

RB: O termo « leitura » pode ser associado a vários objetos : há a leitura das imagens, a leitu-
ra do corpo, a leitura do mundo, etc. Diante dessa abertura conceitual, qual é o sentido que 
podemos dar à leitura literária ? Qual é sua especificidade ?

VJ: Existem pontos comuns nas diferentes leituras que o senhor evoca. De uma manei-
ra geral, o termo « leitura » supõe uma atividade de compreensão ou de interpretação 
que assume sua parte de subjetividade. Minha leitura do mundo da atualidade não será 
necessariamente a mesma que a sua. Eis a razão pela qual existem tantas leituras quantos 
leitores, mesmo que as leituras continuem regradas pelo objeto de que tratam. Se não 
« lemos » um filme como, por exemplo, uma história em quadrinhos, é por causa de espe-
cificidades estruturais que os semióticos revelaram perfeitamente. 

A singularidade da leitura literária se deve, na minha opinião, a duas características prin-
cipais. Trata de um objeto	de	linguagem que é também uma obra	de	arte. Enquanto reali-
dade verbal, o texto literário é um objeto semiótico que tem um sentido e pede para ser 
interpretado. Não é o caso de todos os objetos de arte : um jardim ou um objeto decora-
tivo não são feitos para significar (mesmo que expressem indiretamente uma certa quan-
tidade de coisas). Enquanto obra de arte, o texto literário requer uma atenção de ordem 
estética : pede para ser avaliado do ponto de vista de suas qualidades formais, do prazer 
que fornece e das emoções que suscita. No âmbito de uma leitura individual, podemos 
nos contentar com a relação estética. No âmbito de uma leitura institucional, o relevo 
deve ser dado à significação da obra e ao que está em jogo nela. O julgamento estético 
da obra é de fato muito subjetivo (« o belo não é um conceito », como lembra Kant). Em 
compensação, uma certa quantidade de saberes é objetivamente inscrita em um texto 
literário e uma leitura « profissional » pode ter o objetivo de identificá-los.
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LA: Para retomar a última pergunta de Rosana Bines e ao me referir aos artigos de Umberto Eco 
sobre as funções da literatura, farei a seguinte  pergunta: na sua opinião, quais são as funções e as 
especificidades da literatura ? E quais são as diferenças que podemos vislumbrar entre as leituras 
literária, informacional e teórica?

VJ: É difícil responder a essas perguntas com algumas frases. Primeiro precisaria especificar o 
que se entende exatamente por « literatura ». O termo não tem exatamente o mesmo senti-
do em todas as épocas nem em todas as culturas. Na França, o termo « literatura » remeteu 
primeiramente para os escritos marcados pela atividade da mente antes de designar os textos 
com finalidade estética. Permaneceu algo disso em nossa idéia da literatura : não basta uma 
obra literária ser bem escrita, ela deve ressaltar desafios que valem a pena. A especificidade 
da literatura, se existir, deve ser procurada nesse equilíbrio precário entre discurso sobre o 
mundo e objeto de prazer. 

O que me irrita são os discursos muito gerais que insistem na capacidade do texto literário 
em ampliar nossos conhecimentos, modelar nossos comportamentos, enriquecer nossa cul-
tura, desenvolver nossa mente, etc. A literatura de fato faz tudo isso, mas não é a única a 
fazer isso. Quando refletimos nas funções que lhe são específicas, devemos explicar o que 
somente ela pode fazer ou como ela cumpre seus objetivos muito gerais de uma forma que 
lhe é própria. Se considerarmos que o que distingue a literatura das outras produções escritas 
é sua dimensão estética (a literatura é a arte da linguagem), precisamos nos perguntar o que 
traz essa identidade. Para mim, uma das características mais importantes do campo artístico 
é a liberdade de expressão (como não tem finalidade prática, a obra de arte pode se permitir 
tudo). Assim, uma das funções da literatura é a de expressar pontos de vista inéditos ou a de 
antecipar conhecimentos futuros.

Diria que o que define a leitura literária é um contrato de leitura específico. Não lemos uma 
ficção ou um poema como um ensaio ou um texto filosófico. Assim, o julgamento moral ou 
a busca da verdade não devem intervir quando lemos um texto literário. Estamos em uma 
posição de leitura específica na qual estamos dispostos a aceitar quase tudo. É uma experi-
ência única e uma grande oportunidade. Existem poucas circunstâncias, na vida, em que nos 
encontramos nessa situação de escuta máxima e de abertura de espírito ilimitada. É a razão 
pela qual limitaria sua tripartição a uma oposição : há, por um lado, a leitura literária que está 
aberta a qualquer experiência e não avalia o texto em função dos critérios do verdadeiro e do 
falso, e por outro, a leitura informacional (da qual a leitura teórica é apenas um caso específi-
co), que se concentra na pertinência e na solidez do conteúdo.

Brigitte Hervot: Em 1995, resolvi traduzir seu livro La	lecture em português. Minha tradução foi 
publicada em 2002 pela Editora Unesp e, desde então, seu trabalho é conhecido no Brasil. A recep-
ção de A	leitura foi tal que parece que seu livro está esgotado. Muitos estudantes da faculdade 
onde ministro aulas não encontraram seu livro nas livrarias. Como o senhor explica tal sucesso ?

VJ: Não sei qual é a situação no Brasil ; mas, quando meu livro foi publicado na França, em 
1993, não existia nenhuma obra que fizesse uma síntese das teorias da leitura. Era uma ver-
dadeira lacuna na medida em que a reflexão sobre a leitura estava progredindo e seguia em 
todas as direções. Os estudantes tinham dificuldades em diferenciar a estética da recepção, a 
retórica da leitura, a linguística do discurso, as teorias do leitor modelo e as análises da leitura 
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como jogo. Portanto, a ausência de uma verdadeira concorrência no registro das obras genéri-
cas ajudou-me. Meu objetivo era o de recapitular os estudos e apresentar com a maior clareza 
possível noções frequentemente muito complexas. 

Benedito Antunes: Embora o livro La	 lecture se apóie em um fundamento teórico rigoroso, ele 
pode ser considerado uma obra de divulgação. No Brasil, esse aspecto possibilitou a essa obra ser 
bem recebida por um vasto público e, em particular, pelos estudantes das faculdades de letras 
que o conhecem no contexto de uma introdução para a questão da leitura. Na França, qual foi a 
recepção desse livro? De uma forma geral, como o meio acadêmico e científico francês recebe as 
obras de divulgação?

VJ: O senhor tem toda razão : La	lecture é uma obra de divulgação e não tinha outra ambição a 
não ser a de fazer um panorama das pesquisas sobre a leitura. A recepção do livro foi a mesma 
na França e no Brasil : a obra teve um certo sucesso com os estudantes. Como o livro é regu-
larmente reeditado e como a venda continua a mesma, deduzo que o livro responde ainda a 
uma demanda.

  O meio acadêmico e científico francês não considera as obras de divulgação verdadeiros tra-
balhos de pesquisa. O que é compreensível já que o desafio nesse tipo de livros é mais fazer 
um balanço daquilo que já existe do que colaborar com o aprofundamento da reflexão. Uma 
obra genérica pode entretanto ser bem recebida se ela tratar de uma questão particularmente 
complexa e difícil de explicar (sobretudo se seu autor escreveu outros livros, que pertencem à 
pesquisa universitária propriamente dita). É preciso acrescentar que a publicação de ensaios 
tornou-se tão difícil que muitos pesquisadores usam manuais ou obras de divulgação para 
apresentar seus próprios trabalhos. Isso, certas vezes, dá bons resultados.

BA: A introdução da teoria pragmática nos estudos da linguagem é relativamente recente. Mas, 
se considerarmos que a recepção sempre foi fundamental para a vida das obras, não poderíamos 
afirmar que essa « mudança » influenciou sobretudo o ponto de vista e o método e que ela está 
relacionada com fatores históricos e sociais? No Brasil, por exemplo, nos anos 40, um dos maio-
res nomes da crítica literária, Antonio Candido, já recorre à tríade formada pelo autor, a obra e o 
público para analisar a formação da literatura brasileira. Entretanto, faz pouco tempo que a teoria 
pragmática começou a influenciar as práticas didáticas da literatura, à medida que a leitura do 
texto literário na escola centraliza-se no leitor, isto é, no aluno. Na sua opinião, a que podemos 
atribuir essa distância temporal entre a reflexão teórica e a prática didática da leitura?

VJ: Penso que podemos dar duas respostas, diferentes mas complementares, a essa pergunta. 

A distância temporal que o senhor evoca explica-se primeiramente pelas relações muitas vezes 
conflitantes entre teoria da literatura e didática do ensino. As reflexões sobre a leitura desen-
volveram-se em primeiro lugar no campo da teoria literária. Tratava-se de sair de impasses do 
estruturalismo e da poética. O desafio não era saber como ler, mas entender o que está em 
jogo entre um leitor (supostamente experiente) e o texto literário, esse tipo de objeto muito 
específico. Enfim, tratava-se de propor um novo modelo crítico para abordar as obras clássi-
cas. O projeto do pedagogo é totalmente diferente : não se dirige a estudantes, mas a jovens 
alunos ; não está procurando por uma nova grade de leitura para os textos literários, mas por 
um método que possibilite ensinar a ler a um público que não é obrigatoriamente seduzido de 
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antemão. A teoria da leitura pode legitimamente interessar, ao mesmo tempo, os professores 
de literatura e os pedagogos, mas não pelas mesmas razões. Muitas vezes, observei essa ambi-
guidade nos colóquios sobre a leitura. Reconhecemos logo se estamos diante de um literário 
ou um pedagogo. Não é apenas o fato de eles terem pontos de vista diferentes : eles não falam 
da mesma coisa.

A segunda razão que explica a distância entre a teoria e a prática é — como o senhor sugere 
— de ordem cultural. É a concepção do ensino que aqui está em jogo. Será que a educação se 
limita à transmissão de saberes ou será que ela visa primeiramente desenvolver o espírito crí-
tico e a autonomia do julgamento ? Se pendermos para a segunda resposta, é mais importante 
aprender a ler (no sentido forte do termo) do que transmitir um corpus de textos fixado pela 
tradição. Se muito tempo foi necessário para que a Escola se centralizasse no leitor ao invés de 
se concentrar nos textos, é porque foi preciso esperar que a instituição estivesse pronta para 
aceitar isso. Essa mudança de perspectiva era necessária ; mas podemos nos perguntar se não 
fomos longe demais nessa direção.

BA: Segundo o senhor, no que concerne à questão do « leitor real », de que adianta o notável 
esforço teórico de passar do leitor virtual para o leitor real, se esse último acaba sempre por estar 
inscrito no próprio texto? O que o senhor pensa dos estudos empíricos que tentam esboçar a 
recepção concreta de um texto literário?

VJ: Eu não diria que o leitor real está « inscrito » no texto. O leitor real se distingue do leitor 
virtual como o autor real se distingue do autor implicado. A pergunta que os teóricos do leitor 
real se fazem pode ser formulada da seguinte forma : « como tal individuo em particular ou tal 
leitor precisamente visado reage ao papel que o texto lhe propõe ? ». No começo de Germinal, 
o texto evoca a chegada de Etienne Lantier na mina. Como a narração é feita na focalização 
interna, o leitor inscrito no texto de Zola vê a história através do ponto de vista do persona-
gem. Mas podemos muito bem imaginar um leitor real achando desagradável que o texto o 
leve a se identificar com um operário desempregado. Como qualquer objeto de comunicação, 
o texto visa a um destinatário. É esse destinatário, cujo lugar é esboçado no texto, que qualifi-
camos às vezes de « leitor inscrito ». O leitor real, quanto a ele, existe fora do texto: ele tem um 
corpo, um inconsciente, valores, uma biografia. Podemos nos propor a analisá-lo globalmente 
ou em um de seus múltiplos aspectos (seu sexo, sua idade, seu meio social, etc.). 

Como o senhor lembra, as abordagens do leitor real são frequentemente empíricas. Para mim, 
elas têm mais a ver com a psicologia ou a história das mentalidades do que com os estudos 
literários. Quando lemos esse tipo de estudos, aprendemos mais sobre um leitor específico ou 
sobre uma categoria de leitores do que sobre o próprio texto.

BA: Divulgado recentemente no Brasil, seu livro La	Lecture data de 1993. Qual foi, na época de 
sua publicação, a recepção dessa obra, tanto pelos seus pares quanto pelo público visado? Como 
ela é hoje ? O senhor está pensando em prolongar o livro ? A redação desse livro levou a outras 
publicações?

VJ: Como disse para Brigitte Hervot, essa obra preencheu uma lacuna quando foi publicada na 
França. Portanto foi bem recebida pelos estudantes quanto pelos docentes. Podíamos consi-
derá-la como um tipo de introdução, se desejássemos empreender um trabalho de pesquisa 
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sobre a leitura, ou como uma síntese das obras importantes, se precisássemos completar nos-
sos conhecimentos em matéria de teoria literária. Uma nova versão, claro, seria necessária : 
a pesquisa sobre a leitura se desenvolveu consideravelmente há vinte anos e, em 1993, não 
havia falado de tudo. Procuro explicar isso a meu editor, mas ele não quer saber de nada: 
enquanto um livro se vende, não se faz nova edição. É a lei do mercado, que nem sempre 
combina com as exigências científicas. 

As obras que publiquei desde então têm todas uma relação com a leitura. A revista de nos-
so Centro de pesquisa intitula-se « A leitura literária » e organizei um volume coletivo sobre 
L’Expérience	de	la	lecture. Enfim, estou trabalhando atualmente em um ensaio sobre a relação 
com a obra de arte : é uma outra forma de estudar a leitura. 

LA: No Brasil, o público leitor ainda está muito restrito comparado com o conjunto da população. 
Essa observação leva-me a lhe fazer algumas perguntas. Qual é a maneira mais eficaz para motivar 
a leitura entre os jovens estudantes? Quais são os fatores mais importantes (a família, os profes-
sores, as políticas governamentais) para motivar a leitura?

VJ: Tudo depende do que entendemos por « motivar a leitura ». Se se tratar de dar o gosto pelos 
livros, está claro que a família e o meio social têm um papel decisivo. A criança que sempre 
viveu cercada de livros e que vê seus familiares lerem regularmente torna-se em geral leitor, 
por assim dizer, naturalmente. Mas, se entendemos « leitura » como « análise dos textos literá-
rios » — em outras palavras, se pensamos em uma leitura « profissional » que poderíamos opor 
a uma leitura « comum » –, é o papel dos professores que, a meu ver, é o mais importante. Há 
um prazer propriamente hermenêutico que apenas os docentes podem despertar.

LA: Quais são as políticas públicas da leitura desenvolvidas na França atualmente?

VJ: Aqui também, é preciso distinguir a leitura tal qual é ensinada na escola primária da leitura 
crítica ou literária tal qual é ensinada na Universidade. 

O governo francês faz atualmente alguns esforços para que as crianças saiam da escola primá-
ria dominando quase corretamente a escrita e a leitura. Instituiu, especificamente, « aulas de 
reforço», que ocorrem depois do dia de aula oficial, para ajudar os alunos com dificuldades. 

Em compensação, o governo parece se desinteressar dos estudos literários superiores e, de 
uma maneira geral, do conjunto das ciências humanas. A quantidade de cargos de professores 
de literatura diminui de forma drástica há vários anos. Os estudos literários são considerados 
pelo poder um luxo reservado a uma elite e não uma formação fundamental. Como acontece 
frequentemente na França, esse debate — que, no final das contas, remete a uma escolha de 
sociedade — desencadeou polêmicas. Isso provocou, no ano passado, o movimento de greve 
mais longo na universidade francesa desde 1968. Mas acabou em um fracasso.

L. A. Quais são as dificuldades que os professores encontram na França na formação do leitor na 
universidade? Quais são as estratégias que o senhor usa para motivar a leitura?

VJ: O problema maior é que os estudantes não gostam de ler. É paradoxal já que a priori 
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é o gosto pelos livros que leva a se inscrever em um curso de letras. Mas, há uma déca-
da, nos confrontamos com um novo público que escolhe a área literária por engano. Ele 
pensa — erroneamente — que a obtenção do diploma será mais fácil do que em outras 
disciplinas. É difícil saber exatamente de onde vem esse desinteresse pelos livros. Pessoal-
mente, vejo duas causas essenciais : a democratização do ensino superior, uma boa coisa 
em si mas que foi mal preparada, e a passagem de uma civilização da escrita para uma 
civilização da imagem. Muitos jovens (e adultos) dão as costas aos livros para ver uma tela 
de televisão ou de computador. A necessidade de ficção, que outrora era satisfeita pelos 
romances, é hoje saciada pelos filmes ou pelos seriados de televisão. Mas não devemos 
ser exageradamente pessimistas : o desenvolvimento da Internet traz uma volta da escrita 
e portanto da leitura. Ler em uma tela ou ler no papel, sempre é ler.

Em princípio, no ensino superior, não se pergunta mais como motivar a leitura : se os estu-
dantes estão aqui, é porque gostam de ler. Nossa missão é mais a de mostrar que existem 
diferentes maneiras de ler. Mas, como eu disse, esse postulado de partida verifica-se cada 
vez menos. Assim, os universitários se defrontam com os mesmos problemas que seus 
colegas do primário e do secundário : como suscitar a vontade de ler ? Podemos seduzir 
jovens alunos mostrando a eles que o texto fala sobre eles. Diante de um público mais 
experiente, devemos revelar o interesse específico do texto literário : leva a várias leitu-
ras, sendo que cada uma delas pertinente e enriquecedora da nossa visão de mundo. Mas 
essas questões de « estratégia » dependem mais da didática do que dos estudos literários.

LA: Bourdier afirma, em um debate com Chartier, que os intelectuais lutam para ter o poder 
sobre o poder do livro. Geralmente, no Brasil, um pequeno grupo de leitores, essencialmente 
os jornalistas e os intelectuais, são como os guardiões do templo e decidem o que pertence à 
« má » ou à « boa » literatura. Os autores clássicos e os que ganharam prêmios no exterior são 
privilegiados pelas mídias. Desejo lhe fazer uma pergunta política direta no que concerne ao 
uso das obras clássicas, que, geralmente, são mais difíceis para um leitor debutante: O senhor 
acha que mandar ler os clássicos em uma versão integral pode ter um efeito negativo sobre a 
motivação para a leitura e sobre a formação do leitor? 

VJ: Imagino que, se o senhor chama essa questão de « política », é porque está pensan-
do que a escolha de um corpus nunca é inocente. O problema que o senhor coloca é o 
do valor dos textos. A meu ver, não podemos resolvê-lo independentemente do objetivo 
que se atribui aos estudos literários. Para que servem ? para desenvolver o domínio da 
língua ? para fornecer emoções ? suscitar o prazer estético ? para enriquecer a cultura ? 
aprofundar nossa visão de mundo ? reforçar o espírito crítico ? Devemos primeiro explicar 
o que estamos tentando fazer e depois veremos quais são os textos melhor adaptados ao 
objetivo visado. 

Para responder à questão sobre os clássicos, é preciso primeiro se perguntar o que é um 
clássico. Se for um texto que resiste ao desgaste do tempo, isso não pode ser apenas por 
razões políticas ou ideológicas : ele deve possuir uma certa quantidade de propriedades 
que explicam a permanência do interesse que temos por ele. Penso que os clássicos são, 
em geral, valores seguros : são obras que podem ter perdido parte de sua sedução esté-
tica (já que o gosto evolui), mas que permanecem interessantes porque tratam de uma 
questão fundamental ou apresentam um ponto de vista original sobre o mundo. Muitas 
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vezes, os clássicos são muito mais modernos que certos textos contemporâneos, muito 
padronizados e bastante pobres. Devemos mandar lê-los na versão integral ? Depende 
do público visado. Mas, de uma maneira geral, a versão integral — sobretudo no caso das 
narrativas — possibilita um melhor entendimento. 

Evidentemente, o interesse pelos clássicos não impede de se debruçar sobre a literatura 
contemporânea — na qual se encontram os clássicos de amanhã. Atualmente, existem na 
literatura norte-americana e sul-americana autores absolutamente notáveis. Mas deve-
mos desconfiar da falta de recuo : certas obras que, hoje, agradam a maioria por razões 
conjunturais não resistirão necessariamente à prova do tempo se elas não tiverem nada 
(ou quase nada) para dizer. 

Parte 5: Valores no Romance
LA: O senhor estudou em Poétique	des	valeurs a questão do valor. Quais são as possibilidades 
de pesquisa sobre o valor em uma narrativa?

VJ: O objeto desse livro era o de identificar os mecanismos pelos quais um texto literário 
possibilita a leitura de valores. Quando lemos um romance, sentimos frequentemente que 
por meio da história contada o autor exprime uma concepção do bem e do mal, do justo 
e do injusto, do desejável ou do execrável, etc. Quis — depois de outros pesquisadores — 
identificar os trechos do texto em que esses valores afloram. 

Claro, não é a única forma de se interessar pelas relações entre texto e valor. Mais do que 
nos interessarmos pelos valores veiculados pelo texto, podemos nos questionar sobre o 
valor do texto enquanto objeto específico (por que e segundo quais critérios tal texto é 
considerado melhor que outro?) ou ainda sobre o valor da literatura em geral (o que faz o 
valor dos textos literários comparado, por exemplo, com os textos filosóficos ?). As reflexões 
sobre o valor do texto levam em geral para abordagens sociológicas, que sublinham o papel 
das instituições na elaboração do modelo literário. Mas podemos também abordar a ques-
tão sob o ângulo da reflexão estética : existem textos mais bem elaborados de que outros ? 

O importante, a meu ver, é não fazer nenhuma ligação entre os valores veiculados pelo 
texto e o valor próprio do texto. O valor de um texto literário não tem nada a ver — con-
trariamente ao que tentam nos fazer acreditar os defensores da « virada ética»  — com 
os valores morais que ele veicula. O que me interessa, quando leio um texto literário, não 
é saber se ele está ao lado do bem e do mal, mas o que ele me diz sobre o bem ou sobre 
o mal. Os valores veiculados devem ser apreendidos como objetos de conhecimento, não 
como modelos de comportamento.

LA: O senhor poderia dar uma idéia das diferenças que existem entre as pesquisas que ana-
lisam as relações entre valores e instituição literária e as que se debruçam sobre as ligações 
entre valores e textualidade? Quais são os caminhos possíveis no estudo dos valores ?

VJ: Analisar as relações entre valores e instituição literária significa se perguntar por quais 
razões e por meio de quais circuitos certos textos são considerados literários. Coincide 
com o que o senhor dizia sobre o papel dos jornalistas e das mídias na definição daquilo 
que é a “boa” literatura. Esse tipo de estudos é indispensável para manter um olhar crítico 
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sobre o corpus e se conscientizar de que ele não tem nada de definitivo nem de imutável. 
Debruçar-se sobre as relações entre valores e textualidade é um caminho diferente: trata-
se de mostrar como o texto faz para nos apresentar (até mesmo para nos impor) uma 
visão ideológica do mundo.

LA: Existe uma semelhança entre as questões abordadas em seu livro sobre o efeito-persona-
gem e Poétique	des	valeurs?

VJ: Sim, em ambos os casos, tento mostrar como um efeito de leitura é induzido por confi-
gurações textuais. No L’Effet-personnage, meu projeto era o de explicar como as relações 
que mantemos com um personagem de romance são em grande parte programadas pelo 
texto. Em Poétique	des	valeurs, me esforcei para esclarecer os dispositivos formais pelos 
quais uma narrativa transmite, até mesmo inventa um sistema de valores. De uma certa 
maneira, essas duas obras pertencem àquilo que se chama às vezes de « a poética da lei-
tura ». No segundo ensaio, entretanto, não se leva tanto em conta o leitor. Talvez nesse 
meio-tempo, eu me dê conta de que a poética da leitura seja apenas um prolongamento 
da poética. 

LA: Nesse livro, o senhor dizia que seu objetivo era o de estudar as relações entre o texto e o 
efeito-ideologia. Poderia explicar essa afirmação? E como podemos fazer a distinção entre a 
ideologia e o efeito-ideologia? Partindo do modelo desenvolvido nesse livro, como podemos 
abordar o efeito-valor em uma narrativa? 

VJ: Quando falo de « efeito-ideologia », faço referência ao ponto de vista ético ou moral 
que se destaca de um texto, e que pode ser muito diferente dos valores que o autor pro-
fessa na vida real. Se eu escolhi essa fórmula, era para mostrar que o objeto de minha 
análise era o efeito produzido por um texto em termos de valores e não aquilo que even-
tualmente o escritor pensa em outros momentos. O que pode causar um problema é 
que eu não estava usando o termo “ideologia” em seu sentido marxista (visão do mundo 
determinada pela procura de interesses materiais e reforçando a dominação da classe 
superior) mas em um sentido muito mais amplo (conjunto mais ou menos coerente de 
idéias e de crenças). Nessa perspectiva, a ideologia corresponde ao «  valor dos valores », 
isto é, ao ponto de vista global que emana do texto por meio da forma como os valores 
representados são julgados e comentados. Mas, com o recuo, penso que as coisas teriam 
sido mais claras se tivesse escolhido outros termos.

Podemos abordar o efeito-valor de uma narrativa no plano local ou no plano global. Local-
mente, podemos nos interessar pelo que um personagem específico faz, diz ou pensa. 
Globalmente, devemos nos perguntar como combinam entre si os diferentes “pontos-
valores” para produzir uma visão de mundo coerente no conjunto do texto. Não basta 
mostrar que tal personagem expressa tais valores; é preciso examinar a maneira como 
esse personagem é apresentado pela narrativa. Esse último ponto coloca o problema da 
autoridade enunciativa no texto de ficção: é o narrador ? o autor implicado ? a figura do 
autor ? A questão é muito complexa. Mas podemos também evitar o problema pergun-
tando-nos simplesmente como o texto programa um tipo de leitura específico, inclusive 
no plano ideológico.
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LA: Em geral, quando lemos um livro literário, o autor ocupa um lugar muito ambíguo : pode-
mos esquecê-lo em todo momento de nossa experiência como destaca Blanchot em L’Espace	
Littéraire, mas podemos também considerá-lo como parte integrante da literariedade do tex-
to. Como o senhor explica essa posição ambivalente do autor na leitura literária? Quando 
apreendemos o autor como figura, podemos pensá-lo como uma espécie de efeito-autor? O 
autor, nessa perspectiva, ilustra a relação entre valor e literariedade?

VJ: Tudo depende daquilo que se entende por « autor ». Para retomar a distinção feita ante-
riormente, diria que a figura do autor é indispensável à leitura ao passo que o conhecimento 
do autor real, enquanto pessoa dotada de uma biografia, continua facultativa. Como observa 
Benveniste, o « eu » e o « tu » são sempre pressupostos um pelo outro. A partir do momento 
em que um texto se dirige a um « tu » (o do leitor), ele supõe necessariamente um « eu ». Mas 
podemos nos contentar em reconstruir esse « eu » a partir do texto sem nada saber do autor 
real. Caso contrário, a leitura dos textos anônimos ou de autores desconhecidos seria impossí-
vel. Na maioria dos casos, apreendemos o autor como figura. E é de fato um « efeito-autor », já 
que é totalmente induzido pelo texto. Apesar disso o conhecimento do autor real influi sobre a 
leitura. Mas o texto pode também nos levar a modificar a idéia que temos de um autor. 

O autor implicado pelo texto ilustra a relação entre valor e literariedade? Na medida em que 
a figura do autor é, como o valor, uma questão de efeito, podemos provavelmente responder 
que sim. Do ponto de vista do leitor, o texto é um mecanismo sutil que engendra uma certa 
quantidade de representações, entre as quais a figura do autor e uma visão do mundo que 
nunca é neutra. Mas, toda vez que falamos da leitura, é preciso ter consciência de que a « lite-
rariedade » do texto só pode desembocar em representações graças à ajuda do leitor. Há em 
toda leitura uma parte de subjetividade irredutível — e é provavelmente algo positivo.

L. A. Existem semelhanças entre o efeito-autor e outros conceitos que o senhor desenvolveu em 
sua obra, isto é, o efeito-personagem e o efeito-valor?

VJ: Sim. Se eu falo de « efeitos », é porque meu objetivo é o de saber o que capta o leitor a par-
tir do texto e não de extrair « essências ». Assim como nunca saberemos o que é a realidade 
independentemente de nossa percepção, nunca saberemos o que é um texto sem leitura. O 
autor, os personagens, os valores são apenas reconstruções do leitor que se baseia nos dados 
do texto. É uma evidência ; mas sempre é bom lembrar isso de vez em quando.

Aproveito essa última pergunta para agradecê-lo pela entrevista que me levou a pensar e a 
fazer um balanço da minha pesquisa. Foi uma experiência apaixonante. Nem sempre temos a 
oportunidade de nos pormos frente a frente com nossos leitores.


