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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo refletir sobre práticas de leitura literária
romanesca, conduzidas a partir do estudo de elementos da teoria complexa Epistemologia
do Romance, em turma de graduação da disciplina Ideias Filosóficas em Forma Literária
(IFFL), ministrada pelo professor Wilton Barroso Filho no 1º Semestre de 2017, na
Universidade de Brasília (UnB). A monitoria foi delegada às autoras deste artigo,
mestrandas à época. O relato de experiência se dá pela avaliação de alunos que se
destacaram no exercício de análise literária de dois romances: Uma Duas, de Eliane Brum e
Aura, de Carlos Fuentes. Durante os encontros, foi pedido aos estudantes três leituras – no
processo de repetição – dos referidos textos. A cada leitura, foi aplicada uma avaliação
teórica de caráter subjetivo e o aluno precisou responder “O que eu posso saber sobre
esses livros?” fazendo-o por meio da elaboração de um texto. Nesse sentido, foi observado
níveis de compreensão e pensamento crítico, para além de uma leitura de simples
entretenimento, evidenciados a partir de três aspectos norteadores: o papel do leitorpesquisador, o seu gesto hermenêutico pelo serio ludere e o modo como a educação
estética pode ajudar o leitor na busca de conhecimento humano na Literatura.
PALAVRAS-CHAVE: Epistemologia do Romance. Leitor pesquisador. Serio Ludere.
Educação estética. Experiência pedagógica.

Introdução

Este artigo propõe pensar como práticas de leitura literária desenvolvidas no
âmbito das pesquisas do grupo Epistemologia do Romance, pelos membros, em
seus próprios trabalhos, podem ser experenciadas em sala de aula com alunos de
graduação a partir do desenvolvimento de um trabalho guiado pelas monitoras e
professor, que eram também, à época, mestrandas e orientador.
Neste sentido, a primeira parte do trabalho se dedicará a fundamentar
teoricamente três conceitos importantes para a compreensão do relato de
experiências: a ideia de leitor-pesquisador, o gesto hermenêutico do serio ludere e a
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proposta de uma educação estética, como consequência. Ademais, citará o modo
como o romance – dentro das pesquisas da ER – é entendido como um campo de
saber sobre a condição humana.
A segunda parte deste artigo se debruça a esmiuçar a experiência de
monitoria vivida pelas autoras, no primeiro semestre de 2017, na disciplina de
graduação chamada Ideias Filosóficas em Forma Literária (IFFL), vinculada ao
Departamento de Filosofia da UnB e ministrada pelo então orientador de ambas,
Prof. Dr. Wilton Barroso Filho. De forma geral, os alunos foram conduzidos a pensar
seus próprios modos de ler os romances Uma Duas, de Eliane Brum e Aura, de
Carlos Fuentes a partir da produção de respostas de três provas dissertativas cuja
pergunta se repetiu ao longo do semestre.
Vale ressaltar que o exercício de monitoria proposto pelo professor fez parte
das atribuições dos seus orientandos dentro do trabalho de grupo, se configura
como estágio docente para as discentes envolvidas e ainda uma forma de orientar
as pesquisas. Nesse sentido, para além de uma nova ideia acerca do modo de ler a
literatura, de entendê-la como espaço de conhecimento e propor isto aos alunos, a
vivência relatada neste artigo tornou-se fundamental para elaboração das
dissertações das monitoras.

Fundamentação teórica
A teoria complexa Epistemologia do Romance3 é uma proposta de análise
literária cujo eixo de pesquisa recai nos estudos comparados entre a Literatura e a
Filosofia. Ademais, se baseia na interdisciplinaridade das disciplinas Estética,
Hermenêutica e Epistemologia. Dentre outras especificações, a teoria compreende o
romance como um campo de conhecimento acerca da condição humana e, por isso,
dotado de sensibilidade artística, mas também de uma racionalidade que lhe é
própria4. Enquanto objeto de estudo, a narrativa romanesca comunica – por meio da
sua construção estética – saberes existenciais que podem ser refletidos a partir da
relação interpretativa do sujeito-leitor para com o objeto-romance. Em Verbetes da
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Assumiremos a sigla ER para Epistemologia do Romance nesse artigo.
Os estudos sobre este tema - razão e sensibilidade nos processos de elaboração artística e na postura do
receptor – são valiosos para a Epistemologia do Romance e partem das noções de dois filósofos Immanuel Kant
e Friedrich Hegel.
4
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Epistemologia do Romance (2019), Ana Paula Aparecida Caixeta e Maria Veralice
Barroso afirmam que:
O que pretende a Epistemologia do Romance é refletir
filosoficamente acerca da estética enquanto espaço voltado para o
entendimento da relação do sujeito com o objeto de criação artística,
a ponto de levar o leitor-pesquisador a um gesto epistemológico
que permite extrair possibilidades de conhecimentos sensíveis
sobre o humano. (CAIXETA e BARROSO, 2019, P. 66 grifo nosso)

Nesse sentido, o leitor requerido pela teoria não pode ser um leitor comum.
Deve ser perverso, no sentido de curioso e malicioso, que vai além do
imediatamente dado, para então tornar-se pesquisador. Enquanto pesquisador, o
leitor “se afasta das possibilidades de fundir-se ao jogo do criador do objeto
estético/literário” (OLIVEIRA e BARROSO, 2019, p. 115) e se comporta como “um
arqueólogo do texto, usando um termo de Michel Foucault, cujos fundamentos de
leitura passam por uma hermenêutica filosófica do texto literário, numa busca de
conhecimento a partir das regularidades estéticas presentes na obra” (CAIXETA,
2018, p. 156).
Nesse sentido, a noção de leitor-pesquisador não se pretende ao ideal, mas a
uma condução de postura interpretativa – não engessada ou padronizada – diante
do romance que, em âmbito acadêmico, se compromete com a pesquisa do literário.
Pretende-se perseguir a pergunta: “Como se lê?” (OLIVEIRA e BARROSO, 2019, p.
116) pois, é a partir do gesto hermenêutico do leitor que se dará a elaboração do
saber. A esse gesto a ER dá o nome de serio ludere, do latim “jogo/brincadeira
séria”, que “consiste em um modo de interpretação onde se busca o fundamento
epistemológico de uma obra literária” (BARROSO, W. e BARROSO, 2015).
É por meio do serio ludere que ao leitor é permitido adentrar a estrutura íntima
do romance, “decompondo-o, procurando regularidades, procedimentos formais, em
suma, um fundamento ou princípio geral, o elemento literário que faz com que o
romance comece e termine” (BARROSO, W. 2018, p. 22). Essa
decomposição se caracteriza pela caça ao não dito, aos invisíveis,
ao que não é revelado nas estruturas superficiais do texto literário,
mas que é intrínseco aos fatos linguísticos ditos. O modo
interpretativo proposto pelo serio ludere está composto de perguntas:
“A qual pergunta o texto responde? De que indagações ele nasce?
Do que e a quem ele fala?” Para tanto, esse posicionamento diante
do texto exige uma análise textual distinta que se configura pela
identificação tanto dos elementos internos da linguagem da obra
literária quanto dos elementos externos, como contexto
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histórico, por exemplo. (OLIVEIRA e BARROSO, 2019, p. 120 grifo
nosso)

Pela Epistemologia do Romance, o leitor-pesquisador busca compreender o
romance enquanto um objeto literário com ontologia própria, como produto de um
tempo histórico específico, elaborado a partir do trabalho criativo/sensível de um
autor – cuja

vida, as leituras e as experiências de mundo são próprias. Nesse

sentido, ainda que qualquer análise parta do texto narrativo, o leitor deve valer-se da
fortuna crítica em que a obra está inserida, bem como as questões contemporâneas
ao livro.
Em O que é contemporâneo (2009), o filósofo Giorgio Agamben afirma que
contemporâneo é “aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, para nele perceber
não as luzes, mas o escuro. Todos os tempos são para quem deles experimenta a
contemporaneidade, obscuros” (AGAMBEN, 2009, p. 63). A ER entende que o
romance é este espaço de saber do qual o escritor faz emergir o obscuro do seu
tempo e “diz o que somente uma narrativa literária poderia dizer; aí está, inclusive, a
moral do romance”. Esta é uma afirmativa do austríaco Hermann Broch que foi
resgatada por Milan Kundera em seu livro ensaio A arte do romance (2009). Por
conseguinte, compreende-se que tanto a criação estética de um romance literário
como a leitura deste deve ser livre de julgamentos e preconceitos externos. Vale
ressaltar ainda que ambos os autores – enquanto romancistas e teóricos – são tidos
como basilares para os estudos da Epistemologia do Romance.
Por estas questões apresentadas, é válido dizer ainda que o leitor, portanto,
não deve se contentar com um gesto hermenêutico apenas de entretenimento, de
deleite, do simples julgamento de gosto, nem tampouco pode travar a leitura por
uma limitação da sua própria moral. Ir fundo na arqueologia da narrativa prevê um
movimento de fruição, para além do efeito estético causado inicialmente. Mas, o que
isso significa?
Como foi dito anteriormente, a Estética é uma das disciplinas estruturais da
teoria. Segundo Caixeta,
ela conduz aos primeiros passos da análise literária – em
consequência, de outras artes – considerando aspectos que vão
desde o processo inicial de relação com a arte, como o efeito
estético, às etapas de fruição, interpretação e construção de
conhecimento por meio do contato com questões provenientes da
percepção sensível (2019, p. 77 grifo nosso)
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Pensar nas etapas do leitor em uma experiência com a obra de arte literária é
conduzi-lo por uma espécie de educação estética, proveniente de um caminho
pedagógico, mas sem torná-lo mecânico. Caixeta afirma que a ER não se interessa
pelo embate nas questões que envolvem razão versus sensibilidade, ou objetividade
versus subjetividade, mas foca “nas experiências e na compreensão dessas
experiências; especialmente a consciência delas” (2019, p. 80).
Assim, para a Epistemologia do Romance, a aquisição de conhecimento parte
dos sentidos. Tal afirmação se baseia em Diderot e D’Alambert que evocam no
Discurso Preliminar da Enciclopédia (1989)5 o fato de que é “das nossas sensações
que devemos todas as ideias” (apud CAIXETA, 2019, p. 50). No entanto, é com os
estudos kantianos que o movimento do conhecimento adquire contornos mais
definidos a partir da relação sujeito/objeto. Fora do âmbito do juízo do gosto, Kant
diz, em A Crítica da Razão Pura, que o sujeito é autônomo em seu pensamento
diante de coisas exteriores. Conhecer algo, dessa forma, passa a priori pelo sensível
da relação com o objeto, mas não pode parar por aí. Como reitera a pesquisadora
Janara Laíza de Almeida Soares, “o efeito estético é esse primeiro momento de
contato com os objetos, a reação primeira e imediata” (2019, p. 26).
No artigo Apontamentos para uma estética epistemológica (2018)6, Caixeta
afirma que “o afetamento inicial não se configura como dados do conhecimento,
porque ainda não se pensou sobre ele; não se buscou uma consciência dessa
afetação, uma consciência do efeito estético” (2018, p. 28). Por consequência, para
conhecer é preciso um “esforço de entendimento, reflexivo, que permita alcançar
noções do que a afetação provoca” (2018, p. 28). A esse esforço a ER denomina
como fruição – espécie de ruminação e debruçamento provocados pelo
questionamento kantiano “O que eu posso saber?”. Se o efeito leva o leitor ao juízo
do gosto a partir de um sentimento, a fruição o conduz à possibilidade de
conhecimento (CAIXETA, 2019, p. 85).
Falar sobre uma educação estética é, portanto, fazer com que o leitor
compreenda – em si mesmo – as etapas para a aquisição e construção de
conhecimento, por isso, também epistemológica. É saber ainda que demandará
esforço próprio de interpretação para ir mais a fundo no romance literário e que
5

Publicação original de 1750.
Artigo publicado nos Anais do II Seminário Nacional de Epistemologia do romance: o estético como espaço de
entendimento humano, em novembro de 2018. Disponível em:
https://drive.google.com/file/d/1b7XAhDzk4aJTw5nCLkryoYRUmZywFo6y/view Acesso 20/11/2019
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pode, sim, ultrapassar barreiras externas. Por outro lado, compreender a narrativa
como um espaço de saber sobre a condição humana significa a própria disciplina
Literatura como importante na formação de alunos e professores, para percepção
diversas que vão além do universo literário. É fomentar, por tudo isso, um gesto
filosófico no estudante que também está no próprio autor. Ademais atribuir valor de
conhecimento à arte literária perpassa pelo reconhecimento deste gesto, do trabalho
do escritor, enquanto um pensador com intencionalidades, que se utiliza da Estética
para refletir sobre algo e que, por ser um movimento racional no sensível, deixa
vestígios, regularidades, repetições que podem ser identificadas pelo leitor no jogo
interpretativo.
Assumindo a intencionalidade do artista, valemo-nos de uma
ressalva: não nos é de interesse afirmar que toda obra tem uma
intencionalidade, até porque isso faria do olhar da ER um olhar
preocupado com os acordos e engajamentos que alguns artistas
submetem seus trabalhos e esta não é a questão em debate. O
processo de intencionalidade como ponto importante da estética na
visão da ER é, principalmente, o reconhecimento da necessidade de
se partir da obra, porém, em retorno à autoria, não como apego
biográfico, mas como aspecto relevante no processo de investigação
acerca daquilo capaz de provocar o sensível daquele que cria,
contudo, articulado pela competência criativa (CAIXETA, 2019, p. 82
grifo nosso)

Destarte, é válido dizer também que na relação estabelecida pelo leitor
pesquisador e o romance a busca pelo saber não tem caráter de verdade absoluta,
por isso, diz-se sobre possibilidades de saberes ou verdades, que serão suscitados
ou identificados a partir da hermenêutica que é própria do leitor e também diz
respeito sobre a sua experiência de ser no mundo. Postas estas breves linhas
teóricas, segue abaixo o relato de experiência cujos conceitos foram trabalhados
com os alunos em sala de aula.
Relato de experiência7
As práticas de leitura estudadas e desenvolvidas pela Epistemologia do
Romance foram, comumente, há vinte anos, postas em prova nos cursos de
graduação ministrados pelo ex-líder8 do grupo de pesquisa Epistemologia do

7

Este relato de experiência é parte do primeiro capítulo da Dissertação Estética dos Contrários: a busca pela
gênese do romance Uma/Duas de Eliane Brum, escrita por Nathália Coelho da Silva e defendida em outubro de
2017. Disponível em: https://repositorio.unb.br/handle/10482/31274
8
Falamos “ex-líder” em função do falecimento do prof. Wilton Barroso Filho, em maio de 2019.
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Romance, prof. Dr. Wilton Barroso Filho, com o auxílio de seus mestrandos e
doutorandos na posição de monitores. Duas eram as disciplinas: Ideias Filosóficas
em Forma Literária (IFFL)9, pertencente ao Departamento de Filosofia (FIL/UnB), e
Estética Literária10, também ministrada aos estudantes do Departamento de Teoria
Literária (TEL/UnB).11 No entanto, vale ressaltar que tais disciplinas – por serem
optativas – recebem alunos de outros cursos, o que torna o ambiente de
aprendizagem transdisciplinar. Em linhas gerais, o objetivo do curso é despertar nos
estudantes a oportunidade de pensar a partir da ficção.
Sem pretensões de pesquisa quantitativa ou qualitativa de recepção, este
relato de experiência tem como foco a vivência na monitoria de IFFL no primeiro
semestre de 2017, cujo plano de ensino trouxe como leitura obrigatória os romances
Uma/Duas, de Eliane Brum e Aura, de Carlos Fuentes. Busca-se, neste sentido,
avaliar e perceber, de forma empírica e relacional a partir dos relatos avaliativos e
convivência em sala, o desempenho evolutivo dos estudantes e o modo como
adentram os mecanismos de leitura sob a perspectiva da Epistemologia do
Romance.
Diferentemente dos outros semestres, a carga literária da disciplina foi
reduzida com a intenção de focalizar os estudos em apenas dois textos literários que
– via de regra – são curtos e permitem uma releitura durante os seis meses de
curso. Desta vez, a ideia foi destrinchar ao máximo as narrativas em questão, em
três momentos distintos, para que o aluno pudesse perceber, com o auxílio das
aulas, conteúdo teórico e repetição de provas, a importância do “retornar” à narrativa
na busca pelo seu fundamento, bem como fazer uma autocrítica quanto a ampliação
das suas próprias percepções redigidas nas provas aplicadas.
O curso foi dividido em três módulos: Epistemologia, Estética e Hermenêutica,
com o intuito de aplicar as noções teóricas na análise romanesca. O conteúdo
9

O curso foi ministrado na Faculdade de Filosofia pelo professor Wilton Barroso Filho até 2018. Código 139353.
Plano de Curso e ementa atualizados e disponíveis em:
http://www.fil.unb.br/images/Programas/139653IdeiasFilemFormaLiterProfWilton.pdf Acesso 15/06/2017
10
O último curso dado foi no 2ª semestre de 2016. Ementa e Plano de curso disponíveis neste link:
http://epistemologiadoromance.blogspot.com.br/2016/08/planos-do-curso-de-estetica-22016.html
Acesso 26/06/2017
11
Vale lembrar que uma vez por semestre também eram oferecidos cursos na Pós-graduação em Literatura
(PósLit/UnB) e, no 1º semestre de 2016, o professor Wilton, em conjunto com o grupo de pesquisa também
ofereceu “Metafísica e a arte” do Departamento de Pós-graduação em Metafísica. Todos estes cursos, de
alguma maneira, acabam por tocar no perfil do leitor da Epistemologia do Romance. No entanto, o tema é
trabalhado mais profundamente na graduação. A partir de 2020, as disciplinas serão ofertadas no PósLit pela
prof. Dra. Ana Paula Aparecida Caixeta, nova líder do grupo.
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teórico foi ministrado pelo prof. Wilton Barroso Filho e as monitoras conduziram três
aulas específicas de análise literária. A avaliação proposta foi formada por uma
única questão: o que eu posso saber de Aura e Uma/Duas? Os alunos deveriam
respondê-la em até quatro laudas, com um texto dissertativo composto por
introdução, desenvolvimento e conclusão e entregar ao final de cada módulo, com
valor de 0 a 10 pontos. As monitoras corrigiam as avaliações e devolviam com
comentários e apontamentos para os estudantes. O processo foi feito via e-mail. No
entanto, de uma prova para outra, ficou proibido o uso da mesma resposta. O
graduando deveria ter a perspicácia de aproveitar o aprofundamento teórico dado a
cada aula, além das releituras das narrativas e comentários para observar sua
própria capacidade de ressignificação de estudo e ampliação de conhecimento.
As aulas específicas sobre os romances foram dividias em: duas específicas
sobre cada romance, com tempo de fala dividido entre as duas monitoras e uma
terceira aula dada em conjunto com o objetivo de relacionar o conteúdo dos dois
livros. Coloca-se em evidência o fato de que a proposta inicial não era impor
nenhum tipo de leitura enviesada, nem tampouco fechar o entendimento que
pudesse surgir no contato entre obra e aluno. O propósito estava em apresentar a
bagagem (em construção) do trabalho dissertativo e o modo como ambas se
posicionavam em relação ao texto. Para esta empreitada, inclusive, as monitoras
utilizaram ferramentas extratexto para fomentar as relações a partir da obra e
interpretação delas, levando em consideração os aspectos da ER, bem como
históricos e culturais, tanto no que tange o próprio leitor quanto o escritor.
No caso de Uma/Duas, as monitoras preferiram ouvir os alunos antes de
pronunciar qualquer explicação. A resposta de muitos deles ficou no âmbito do “não
gostei”, “indigesto”, “não existe uma mãe e uma filha assim”, “não consigo me
reconhecer”, “de difícil leitura”, nesse sentido, não se deram o direito ao que a ER
considera chamar de fruição, ficando no efeito estético provocado pelo contato inicial
com a narrativa. Uns observaram apenas um aspecto do livro, o pano de fundo da
história, ou citaram algum momento marcante. Uma aluna em especial que, de
antemão, já se posicionou como se tivesse ojeriza da obra esboçou uma reação
adversa à primeira após a primeira aula sobre o livro. A aluna afirmou não ter
conseguido ir à fundo na leitura porque acreditou que o livro não tinha nada a
acrescentar. Ao contrário, poderia ser um influenciador negativo. Todavia, ao fim da
aula tomou a palavra novamente e reiterou a vontade de reler o romance. Isso
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porque queria, tal qual foi proposto, encontrar temas contemporâneos e
merecedores de reflexão sobre o ser humano.
Atrelado a este primeiro exercício, foram passados ainda dois vídeos
disponíveis no site Youtube de leitores apresentando resenhas faladas do livro de
Brum. Em um deles, feito por Roseane Aguirra e publicado em abril de 2015, há a
exposição de motivos pelos quais levou-a não gostar da ficção. Embora expresse
que “sempre foi apaixonada por Eliane Brum”, o livro mostrou-se uma “grande
decepção, não gostou mesmo, porque é indigesto, é desagradável ler, não se
agradou da história, tem muito ódio e, embora seja bom não é um livro que
recomendaria. Se pudesse atribuir uma nota de 0 a 5, daria 212. Já Gabriela
Francine publica seu depoimento em novembro de 2014 e tem um outro tipo de
argumento para dizer como Uma/Duas mexeu com suas emoções. De acordo com
ela, “o livro é muito tenso, a narrativa é um negócio muito pesado, mas é
sensacional, uma das melhores leituras do ano, cinco estrelas, um prato cheio para
quem gosta de psicanálise ou psicologia”. 13
Tanto os estudantes quanto as leitoras da internet permaneceram no terreno
do gosto. Não há nada de errado nisso. Olhar para a arte literária e, pelo elemento
sensível, sentir-se tocado ou não, repulsar-se ou não, é natural do leitor comum.
Entretanto, para chegar à ideia de leitor-perverso e leitor-pesquisador é necessário ir
além, na primeira parte desse artigo apresentou-se essa proposta da ER. É
necessário compreender que ambas as ferramentas, sensibilidade e razão,
atreladas ao abandono da moral externa e à ânsia do saber, motivarão a
perscrutação do romance.
A percepção de amadurecimento da argumentação nas questões que tocam
Uma/Duas e Aura não aconteceu apenas nos estudantes, mas também nos estudos
de Mestrado das monitoras. Ao passo que houve uma preparação para as aulas
com o retorno aos textos teóricos e literário, foi possível a construção de um mapa
mental de análise dos meandres da narrativa de forma mais clara e concisa – dentro
das possibilidades de leitura – crucial para o desenvolvimento das dissertações.
Trabalhar com as correções das avaliações ainda reforçou o aprofundamento nas

12

AGUIRRA, Roseane (2015, abril 12). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=oOX7cyoALqs Acesso
10/04/2017
13
FRANCINE, Gabriela. (2014, novembro 15). Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=me7rjgv3974&t=53s Acesso 10/04/2017

229

Revista Intercâmbio dos Congressos Internacionais de Humanidades-ISSN 1982-8640. Ano 2020, p 221-235

pesquisas porque abriu um horizonte de perspectivas antes não observadas, mas
que vieram para somar neste exercício.
Quanto ao olhar dos alunos para a obra, seria negligente afirmar ao certo o
que mudou dentro deles, afinal, esta relação do sujeito com o objeto é estritamente
individual. Todavia, as reflexões, de modo geral, podem ser compartilhadas e
intuídas palpavelmente a partir dos relatos em sala e, sobretudo pelas provas.
As monitoras criaram a tabela abaixo para avaliação dos estudantes:

A correção foi baseada em quatro pilares principais: 1 – Escrita (coesão e
coerência), 2 – Compreensão e desenvolvimento da questão, 3 – Relação entre os
textos (teóricos e literários) e discussões em sala e 4 – Pensamento crítico.14
Ademais, foi observado se a resposta do aluno estava enquadrada em descritiva,
ficou apenas no âmbito da recontagem da história; analítica, conseguiu aplicar a
teoria na interpretação dos romances de forma reflexiva e autônoma, avançou para
além das leituras e trouxe elementos novos, elaborados a partir do jogo estabelecido
entre si e o livro.
Estar aberto ao jogo é entrar no serio ludere, no processo de desmonte do
texto, como já foi mencionado. Observar isto na construção dissertativa dos
estudantes e no trabalho das monitoras em pleno processo de consolidação do

14

Os fragmentos das provas usadas neste trabalho têm a autorização de seus autores para devida citação. De
todo modo, decidimos preservar os nomes, e usaremos apenas as iniciais.
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pensamento agregou valor ao andamento dos estudos da ER, sobretudo no recorte
deste trabalho em si.
De uma maneira geral, é caro ressaltar que grande parte dos alunos
conseguiu sair dos parâmetros descritivos das obras para os analíticos mostrando
suas reflexões dentro das avaliações. Outros não atingiram um patamar de
maturidade pleiteado visto a não leitura dos romances propostos. Muitos deles
utilizaram-se ainda dos conhecimentos dos seus próprios cursos para somar à
análise da narrativa. Esta é uma das mais importantes observações, já que é
reiterado sobre uma relação interpretativa estabelecida com a obra, sem esquecer
dos parâmetros epistemológicos que fincam tanto leitor e escritor em suas histórias
próprias de vida e produção de conhecimento. Citaremos alguns exemplos. O
estudante de filosofia E. A. equacionou a aplicação da E.R. na primeira avaliação:
A relação dialógica entre sujeito-autor e sujeitos leitores [Sa  Sr e,
mais genericamente, Sa ↔ Sr] pressupõe uma epistemologia –
pequena teoria do conhecimento – não centrada no objeto [S  O], o
que é um diferencial dessa aproximação e faz apelo à fruição. Muito
embora o sujeito-autor não esteja ali, imediatamente na relação, sua
obra, que passa, epistemologicamente, a objeto, perturba os sujeitos
que dela se aproximam [O  Si]. O objeto ou obra de arte, ao se
dar aos sujeitos, muda-se em um ser estético, um ente da teoria
[visão]. No entanto, devemos olhar esse objeto não como
determinador dos sujeitos, mas em uma interface dialogal, em
pleno exercício de interlocução. As conversas que entretêm a
estética com os sujeitos são conversas hermenêuticas. O objetovértice é um denominador, nunca um determinador, pois impediria o
exercício hermenêutico sobre a obra. E o objeto é tão múltiplo quanto
os sujeitos, dificultando a recepção da obra em uma inteireza que só
o manual antigo ainda pode desejar. (friso nosso – E.A. 1ª Avaliação
de IFFL, entregue dia 24 de abril de 2017).

Este gesto do E.A. parece dizer sobre o modo como o seu pensamento opera
a partir da sua vivência acadêmica. Refletir sobre esta condição é mostrar, nas
próprias palavras do aluno “o exercício de interlocução” acontecendo nessa
“interface dialogal”. O mesmo pode ser aplicado na análise da prova de C.F.F.S., da
História da Arte. Ao levantar questões acerca de Uma Duas e Aura, C.F.F.S. evoca
dois quadros da pintora mexicana Frida Kahlo (1907–1954) “Meus avós, meus pais e
eu (árvore genealógica)” (1936) e “Henry Ford Hospital” (1932), a fim de demonstrar
que, em ambos os terrenos artísticos é possível pensar a condição humana
existente nas relações familiares, dentro dos tabus e problemas de cada época as
quais as obras dialogam.
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As obras de Frida Kahlo discutem a relação da família, da genética, do
estar dentro fora, bem como o aborto e a presença do feto, que é tão
ela, quanto ela mesma, numa relação de amor e ódio. Estas questões
nos levam ao romance de Eliane Brum (C.F.F.S., 1ª Avaliação de
IFFL, entregue dia 24 de abril de 2017).

Em sua segunda avaliação, C.F.F.S. avança e traz mais trabalhos estéticos
para ajudá-lo da reflexão de Uma Duas, sobretudo no que tange à temática do
corpo. Desta vez, o aluno se remete à performance “Ações psíquicas” (1974) da
artista italiana Gina Pane (1939 – 1990) a qual utiliza seu próprio corpo como
suporte da sua arte provocando cortes em si mesmo, criando um paralelo de
pensamento com Uma Duas e a ação da personagem Laura de se cortar. Esta
afirmação, embora descontextualizada neste momento, é válida para corroborar a
analogia do estudante ao fato de que, assim como Pane, Laura também perpassa a
arte pelo seu corpo, de modo a imbricar suas palavras em seu próprio sangue.
O romance de Eliane Brum causa o mesmo questionamento
estético que encontramos no ambiente da arte contemporânea,
em movimentos conhecidos como no caso da arte conceitual e
suas ramificações como a “body art” ou “arte do corpo”. Em
uma sociedade cada vez mais laica, o corpo é o que restou, já
que ele não é mais de Deus. O corpo propicia a construção de
identidade. O corpo reinventa o ritual, como no caso de Laura e os
seus cortes e sangue. (griso nosso. C.F.F.S. 2ª Avaliação de IFFL,
entregue dia 12 de junho de 2017).

Estas proposições são apenas exemplos que reforçam as palavras de
Barroso e Barroso Filho as quais afirmam que “sujeito da investigação existe para
relacionar e articular os saberes presentes no romance”, para além da simples
comparação (2015, p. 28). Dentro dos seus limites de estudante de graduação cujo
primeiro contato com a ER aconteceu naquele semestre, tanto E.A quanto C.F.F.S.
apresentam, cada qual à sua maneira, elementos que dão substância ao perfil do
leitor-pesquisador. O primeiro, ao debruçar-se no entendimento da teoria complexa e
literalmente equacioná-la, acaba por olhar o romance com cuidado e, de forma
minuciosa, busca apreender fundamentos estéticos supra textuais, acrescentando a
sua bagagem interior de conhecimento a proposta que lhe foi apresentada e será
usada como ferramenta na análise romanesca.
O segundo, embora não se aprofunde tanto nas aproximações com a arte,
remete-nos à duas problemáticas necessárias neste contexto: a primeira é a
tentativa de diálogo com a substância do saber levantadas pela arte literária, visual e
performática. C.F.F.S. parece evocar Frida Kahlo e Gina Pane com a intenção de
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mostrar que as artistas se relacionam com Eliane Brum no bojo do conhecimento
suscitados pelos terrenos criativos das três e que compartilham: as relações e
sofrimentos humanos, a ressignificação do corpo enquanto uma instância universal
da condição humana. O aluno, nesse sentido, ultrapassa a linha comparatista
simplória porque intenta-se à comparação relacional em contextos, em termos de
substância.
A segunda prova diz respeito ao jogo que ele se permite travar com os
elementos estéticos da obra. Ao observar aspectos das personagens criados por
Brum ou buscar os motivos de uma ação ou outra descrita na narrativa sem atribuir
uma visão julgadora, C.F.F.S. autoriza a si mesmo a entrar na brincadeira proposta
pela autora. Afinal, o que aquilo quer dizer? Para quê e por que a estória é
engendrada daquela maneira? Portanto, cada um à sua maneira, elabora seu
próprio gesto filosófico de pensar a partir da narrativa romanesca, sem furtar-se em
encontrar respostas, mas provocar reflexões diversas.

Considerações finais

Conclui-se que, a partir do breve relato de experiência exposto acima, houve
uma tentativa tanto do professor Wilton Barroso Filho bem como das monitoras
citadas de alinhar teoria e prática no que tange aos estudos da Epistemologia do
Romance. É importante ressaltar também que os principais conceitos trabalhados na
fundamentação teórica deste artigo – leitor-pesquisador, serio ludere e educação
estética permanecem em constante elaboração dentro das pesquisas desenvolvidas
pelo grupo, por isso, embora o relato seja de 2017, há citações publicadas
posteriores à vivência em sala de aula, justamente, pela ruminação de experiências
e pesquisas.
Neste sentido, a disciplina Ideias Filosóficas em Forma Literária desenvolvida
nos últimos anos foi uma maneira encontrada pelo então Prof. Wilton Barroso Filho
de dar forma à sistematização teórica das práticas de leitura propostas pela ER.
Embora a ementa do curso não tenha mudado ao longo do período de docência do
pesquisador, a maneira como foi aplicada teve aperfeiçoamento dos estudos e
consolidação do trabalho coletivo. Por isso, a última experiência relatada neste
artigo é de grande valia, visto que também foi a primeira registrada em duas
dissertações de mestrado, bem como neste trabalho.
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Ademais, para além das conclusões específicas ao grupo, vale ressaltar que
apresentar ao aluno uma postura de leitor-pesquisador e explicar a ele os passos de
como agir potencializando o ato de ler um romance é emancipá-lo (para usar um
termo do teórico Jacques Rancière) quanto ao seu movimento específico de
pensamento. É ao mesmo tempo valorizá-lo enquanto ser humano dotado de
inteligência; bem como a própria Literatura enquanto campo teórico, de pesquisas e
disciplinas. Além do que pode configurar como uma maneira de estudo da Literatura
que aproxima o estudante, ao não impor fórmulas prontas de interpretação,
enquadramentos específicos na história da Literatura sem relacionar o livro à grande
história, à evolução humana, a temas caros de vivências sociais ao fato de ser o
próprio objeto fruto de um tempo, de um lugar, de uma cultura.
Para alunos que estão em cursos de licenciatura, a experiência também se
configura como uma alternativa didática de trabalhar temas de difícil entendimento
da Filosofia ou períodos históricos, a própria subjetividade humana, por exemplo, a
partir da arte literária, cuja criação estética se debruça em materializar as abstrações
de conceitos que até então parecem distanciados da própria realidade dos
estudantes.
Não obstante, é de extrema importância para o sujeito identificar em si
mesmo as instâncias estéticas de efeito e fruição numa relação com qualquer objeto,
seja artístico ou não, visto a complexidade do contemporâneo que se vive
atualmente, cuja velocidade da informação e a efemeridade da era digital acaba por
imprimir nas pessoas ansiedades e impaciências diversas que as levam a reações e
ataques infundados, privando-se de qualquer postura de reflexão.
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