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Leitura. Leitor. Prazer de ler..

Reading. Reader. Pleasure to read.

A interação entre texto e leitor pode gerar um processo de recriação, constituindo
um jogo instigante, que transforma o ato de ler num exercício muito prazeroso.
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prazer na recepção de uma obra de arte pictórica, fílmica
  ou literária deriva principalmente da capacidade do re-

ceptor em desvendar o processo de construção dessa obra,
enquanto resultado de uma criação viva, dinamizada pela
imaginação, tecida em determinado momento histórico e em
constante mutação. Ao desvendar como foi construída a lin-
guagem, a forma utilizada para apresentar a informação ou
narrar a história que está sendo contanda, a articulação en-
tre os vários elementos que compõem a obra (espaço, tem-
po, personagens, sons, cores, formas) ocorre um processo
interativo entre quem vê e o que é visto, entre quem lê e o
que está escrito.

Esse processo de interação entre obra e leitor ultrapassa
o próprio movimento da obra, que se completa com o repertó-
rio do receptor, ganhando nova força expressiva, num proces-
so de recriação extremamente prazeroso.

Nesse processo, a obra se abre para o leitor numa lingua-
gem de descoberta de si, do outro e do mundo que está em
volta. É essa descoberta que se instaura, ao se atribuir novos
sentidos à obra, através da reutilização dos elementos do re-
pertório do leitor (elementos extratextuais) que se articulam com
os elementos internos da produção textual.

Para que esse processo ocorra:
1) é necessário, em primeiro lugar, que o indivíduo ad-

quira a condição de leitor, ou seja, adquira habilidade
em lidar com os mecanismos de codificação e
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decodificação da linguagem, conforme os padrões
sócio-psico-lingüísticos de sua cultura.

2) Como leitor, o indivíduo adquire a condição de inter-
pretar o texto, de acrescentar sentido a ele. Essa con-
dição de intérprete deriva de seu repertório pessoal,
que, por sua vez, é formado no contexto cultural em
que ele vive. Nesse caso, a palavra nunca é vazia. Apa-
rece sempre carregada de um conteúdo ou sentido
ideológico ou vivencial.

3) Essa condição de intérprete dá, ainda, ao indivíduo,
uma capacidade de estabelecer novas inferências, ou
seja, a partir do que vê e interpreta, descobrir novas
idéias.

4) A partir dessas inferências, o leitor atualiza o que é
potencial no texto e o ultrapassa.

Desse modo, compreende-se que há vários níveis de leitura.
Tratando da leitura artística, fica implícito que estamos

ultrapassando a percepção utilitária das coisas, o sentido lite-
ral do conteúdo, para participar de um exercício estético.

Se quisermos tratar da fruição estética conforme a propos-
ta da estética da recepção, então poderemos levar em considera-
ção a formulação de Jauss, que apresenta como categorias fun-
damentais da fruição estética: a produtora, a receptiva e a comu-
nicativa (Poiesis, Aisthesis e Katharsis), conceitos que recupera
ao longo da História do Prazer.

Assim, considera-se, na estética da recepção, a:

Poiesis Associada à capacidade de fazer, produzir.

Aisthesis Associada à atividade receptiva; em que
o leitor apropria-se da obra atribuindo-lhe
significados, experimentando o prazer de
sentir-se autor da obra.

Katharsis Associada à função comunicativa, em que
ocorre o processo de identificação com a
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obra, que libera o leitor das percepções
utilitárias das coisas e, ao mesmo tempo,
leva-o a transformar-se, modificando seus
valores, sua visão de mundo.

Consideremos a poesia. O que é? Para que serve?
Sabemos que um poema quer dizer mais do que diz, na

superfície do texto. Exige um esforço de garimpagem para que se
encontre o sentido oculto nas profundezas do universo poético.

Mesmo autores como Cecília Meireles, cuja linguagem
extremamente clara conduz o leitor �a uma visualização rápida
e fácil�, como diz Antônio Cândido, revela extraordinária rique-
za expressiva ao trabalhar com metáforas, envolvendo o leitor
num universo sugestivo, revelador da força imagética e vigoro-
sa potencialidade das palavras, como ocorre em seu poema
�Vôo�, construído a partir da semelhança entre as palavras e
os vôos de seres vivos, alados. A esse sentido de voar, associ-
am-se a noção de leveza, de liberdade, do estado volátil dos
seres. Associam-se, também, os campos semânticos opostos,
que constroem o poema: borboletas multicores, escuros mor-
cegos, gaivotas brancas, negros abutres.

A potencialidade das palavras estabelecem um jogo que
sugere, representa, desvenda; um instigante jogo que se abre
para o leitor como um desafio.

Jogos InterpretativosJogos InterpretativosJogos InterpretativosJogos InterpretativosJogos Interpretativos

A estética da recepção focaliza o leitor, atribuindo-lhe
função significativa no sentido de confirmar a existência do texto
e desvendar seus múltiplos significados, promovendo o jogo
interpretativo que ele exige. O leitor constrói os significados
que o texto prevê; o leitor que frui o texto é um co-produtor da
obra que lê.

Esse modo de ver o leitor surge, basicamente, com a
estética da recepção. O texto literário não mais é visto como
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imutável. É percebido pelo leitor como ele percebe a realida-
de, o mundo exterior, a partir da situação e condições em que
está inserido. É, pois, a partir de seu repertório pessoal, que
ele lê, analisa o texto e lhe atribui sentidos.

No nosso cotidiano temos uma percepção utilitária das
coisas; estamos constantemente em busca de sua utilidade e
função (a caneta, para escrever, a panela para cozinhar). As-
sim, temos de considerar que o homem constrói o seu mundo
e nele desenvolve sua práxis, através do relacionamento que
estabelece entre si e as coisas.

Quando se depara com uma obra de arte, está se depa-
rando com alguma coisa que não tem nenhuma utilidade práti-
ca, que foi construída apenas para proporcionar uma experi-
ência estética.

A experiência estética leva a vivenciar uma outra reali-
dade, sem que o homem tenha de abandonar a sua experiên-
cia prática. É apenas uma outra dimensão através da qual apre-
cia o belo, interage com ele e emite julgamento.

Na leitura de um texto literário, ultrapassamos o nível do
sentido literal do conteúdo por ser a Estética uma das formas
mais altas de recepção textual. Na recepção do texto, o leitor
vai mais longe ainda: reutiliza os elementos do repertório
extratextual e interpreta os dados internos da produção textu-
al, valendo-se da estética que então se afirma como uma for-
ma específica de comunicação.

Jauss formula uma teoria voltada para o entendimento
do prazer estético, admitindo que toda arte manifesta-se como
atividade produtora, receptiva e comunicativa.

Toma, como ponto de partida de sua discussão, a refle-
xão teórica sobre a arte, considerando duas formulações so-
bre a questão da estética: a antiga e a atual.

1ª) Consideração Antiga
Entre os gregos as obras de arte eram objeto de con-
sideração da Poética - ciência ou arte de produção -
ao passo que o belo estava ligado à noção de Bem
(especialmente em Platão).
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Os filósofos interessavam-se principalmente por dis-
cutir as artes em relação à sua função educativa e ao
seu impacto social. Julgavam pelos resultados. Era
uma obra eficaz para a sua finalidade? E essa finali-
dade era boa?
Platão, em sua obra A República1, propõe a expulsão
de Homero, não porque certos trechos de sua obra
não fossem poéticos, mas porque os trechos mais
poéticos eram os mais vigorosos e, portanto, mais
perigosa era a sua influência. Daí depreende-se que
nos casos em que os critérios técnicos e morais en-
trassem em conflito, prevaleciam os critérios morais.
Os gregos as vezes referiam-se às artes (que denomi-
namos belas-artes) excluindo a arquitetura, como ofí-
cios cuja função era produzir prazer, ofícios que pro-
porcionam prazer. Aristóteles fala do prazer �apropri-
ado� da tragédia, distinguindo-o dos prazeres carac-
terísticos, evocados por outras artes.
Platão (no Banquete) discute a palavra poiesis (da qual
deriva a palavra poeta). Poiesis originalmente signifi-
ca �construir�, �fazer�.

2º) Consideração Atual
Hoje entendemos por estética a �ciência do belo�, que
admite padrões estéticos independentes ou autôno-
mos pelos quais se devem avaliar as obras de arte.
A palavra �estética� designa hoje qualquer conjunto
de idéias (filosóficas) com a qual se procede a uma
análise, investigação ou especulação a respeito da arte
e da beleza.

Somente no século XVIII os conceitos de belo e estética
foram associados e quem realizou esta interligação foi
Baumgarten. Em seguida, Kant passou a empregar a palavra
estética para o estudo da Beleza.

1 PLATÃO. A República.A República.A República.A República.A República. São Paulo: Nova Cultural, 1997. (Coleção Os Pensadores).
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Através da beleza, podemos nos relacionar com o mun-
do, de um modo prazeroso e desinteressado.

Na reação de prazer diante do objeto estético, realiza-se uma
reciprocidade entre sujeito e objeto. A participação experimentadora
sustenta a busca e o alcance da sensação de prazer.

As três atividades fundamentais da experiência estética,
a produtora, a receptiva e a comunicativa, perpassam a histó-
ria do prazer. (Poiesis, Aisthesis e Katharsis).

A Produtora origina-se na poiesis (do grego edificar, fazer,
produzir).

O ato de Fazer propicia o prazer diante da obra que nós
mesmos realizamos (ou co-produzimos, no caso da leitura).

Aristóteles aludiu a um instinto humano natural pela imi-
tação, que encontra elevada vazão nas artes. Fazer imitações
das coisas, dos objetos, das histórias vividas é atividade que
proporciona prazer.

Tratando do fazer, na Grécia Antiga, Platão realizou uma
classificação formal das Belas-Artes. Ele distingue a constru-
ção divina (poiesis) como a construção de alguma coisa par-
tindo do nada (isto é, criação) e a construção humana de algu-
ma coisa tirada de outra coisa qualquer. Tanto a poiesis divina
quanto a poiesis humana podem consistir na construção de
coisas reais ou na construção de imagens e aparências. Se-
gundo ele, os deuses criaram coisas reais (homens, animais,
plantas; etc.) do nada, e criam imagens dessas coisa, como
nos sonhos e nas miragens. Nos produtos dos ofícios industri-
ais, na manufatura, os seres humanos criam coisas reais; mas
na poesia, na pintura e nas outras artes �que proporcionam
prazer� criam simulacros ou imagens de coisas reais.

No Renascimento, o fazer tornou-se o traço que distin-
guia o artista autônomo. Modifica-se a posição social do artis-
ta pondo-se em evidência seu reconhecimento social como
erudito ou cientista (ênfase dada em razão da perspectiva, das
teorias matemáticas, da História). O artista não era mais o ofi-
cial ou artífice da Grécia Antiga. O surgimento da concepção
de Belas Artes (em oposição a artes úteis), no século XVIII,
propicia o divórcio entre �artista� e �artífice�.
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A atividade receptiva associa-se à Aisthesis.
Receptiva é a relação que se estabelece entre o texto e

o leitor, de modo que o leitor ao apropriar-se da obra e dar
sentido ao texto, abre-se para outras possibilidades, sentindo
o prazer de sentir-se como um co-autor da obra. Seu universo
de conhecimentos e experiências amplia-se renovando sua per-
cepção de mundo.

Ao dar sentido ao texto, interpretá-lo acrescentando senti-
do, renovando sua percepção de mundo, a fruição estética atinge
sua função Comunicativa. A fruição atinge a função comunicativa
através da Katharsis.

Através da catarse o ouvinte, o espectador, o leitor, é
levado tanto à transformação de suas convicções, quanto à
libertação de sua psique.

A catarse purifica as emoções e essa purificação ocorre
de um modo tão sedutor e envolvente que liberta dos interes-
ses práticos e conduz para a liberdade estética, revelando não
só o caráter comunicacional, mas, principalmente libertador
da arte. Essa sensação de libertação é derivada do prazer.

A função comunicativa é mediadora entre a obra de arte
e a percepção sensível, abrindo espaço à descoberta, à trans-
formação e à ação através de uma relação prazerosa. É a ex-
periência estética que leva à Katharsis, a um estado de  trans-
figuração da realidade, que quebra a rotina, que libera da mo-
notonia cotidiana, que afasta dos interesses práticos, que abre
o espírito para uma dupla consciência: ao mesmo tempo que
percebe como real o que é imaginário, ele sabe o tempo todo
que está participando de um jogo.

Ao tecer comentários sobre a obra de Jauss, Regina
Zilberman comenta a definição de Katharsis por ele adotada.

Jauss �define a Katharsis como a concretização de um
processo de identificação que leva o espectador a as-
sumir novas normas de comportamento social... Mais
tarde, esse conceito se alarga: coincide com o prazer
afetivo resultante da recepção de uma obra verbal e
que motiva �tanto uma transformação de suas [do re-
cebedor] convicções, quanto a liberação de sua men-
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te� (p. 137). A catarse constitui a experiência comuni-
cativa básica da arte, explicitando sua função social,
ao inaugurar ou legitimar normas, ao mesmo tempo que
corresponde ao ideal da arte autônoma, pois liberta o
espectador dos interesses práticos e dos compromis-
sos cotidianos, oferecendo-lhe uma visão mais ampla
dos eventos e estimulando-os a julgá-los.

A definição de catarse mostra-a como basicamente
mobilizadora: o espectador não apenas sente prazer, mas
também é motivado à ação. Esta característica acentua a
função comunicativa da arte verbal, que, por seu turno,
depende do processo vivido pelo recebedor: o de identi-
ficação. Esta é provocada pela experiência estética e leva
o sujeito à adoção de um modelo.

Porque a arte produz a identificação entre o es-
pectador e os elementos - o tema, os heróis ou ambos
- ali apresentados, ela pode agir como transmissora de
normas. Isto não a torna pedagógica, nem Jauss está
privilegiando os gêneros didáticos: o fato de veicular
normas não a torna educativa. Além disso, como se
viu, a arte tende a romper com as normas conhecidas
e antecipar outras, liberando o espectador dos cons-
trangimentos do código dominante. Este é seu ângulo
criador, enfatizado pelo ensaísta em vários estudos. Por
fim, ele procura examinar a questão sob o ponto de
vista do recebedor, para quem a identificação estética
não coincide com �a adoção passiva de um padrão ide-
alizado de comportamento�. Pelo contrário, ele �pode
percorrer uma escala inteira de atitudes como o es-
panto, a admiração, o choque, a compaixão, a simpa-
tia, o choro ou o riso simpatético, o distanciamento e a
reflexão� (p. 138), reações, por sua vez, que não de-
pendem do arbítrio pessoal, e sim das sugestões emiti-
das pela obra, sobretudo pela caracterização do herói,
como propõe a seguir�.
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