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RESUMO

CABRAL, Maria do Carmo Carvalho. Encontros que nos movem: A leitura como 

experiência inventiva. Rio de Janeiro, 2006. Tese (Doutorado em Psicologia) Instituto de 

Psicologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006.

 Este trabalho realiza uma investigação teórica acerca da experiência de leitura 

silenciosa e solitária de textos literários. Toma como ponto de partida uma ampliação do 

conceito de cognição, cujo referencial teórico principal é buscado em Francisco Varela e 

Virgínia Kastrup, e elabora a noção de becoming aware formulada por Natalie Depraz, 

Francisco Varela e Pierre Vermersch. A leitura literária  é percebida enquanto possibilidade 

de prática de problematização e criação. É privilegiado o estudo dos efeitos dessa experiência 

no leitor. Recorremos às idéias de Roger Chartier, especialmente em relação às diversas 

práticas da leitura, Jorge Larrosa quanto ao caráter transformador da leitura e Gilles Deleuze 

quando percebemos a leitura como um encontro com a arte, que envolve riscos e nos move. É 

desenvolvida a idéia de que a leitura de literatura propicia um encontro consigo e com a 

alteridade. Podendo constituir um acontecimento de liberdade e pluralidade, produção de 

sentidos e de subjetividade, sendo, portanto, uma abertura para a invenção. 

Palavras chave: LEITURA, LITERATURA, COGNIçãO, INVENçãO, PRODUçãO DE SUBJETIVIDADE.
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ABSTRACT

CABRAL, Maria do Carmo Carvalho. Encontros que nos movem: A leitura como 

experiência inventiva. Rio de Janeiro, 2006. Tese (Doutorado em Psicologia) Instituto de 

Psicologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006.

 This work is a theoretical investigation concerning the experience of reading literary 

texts in silence and solitude. The starting point is the enlargement of the cognition concept, 

which main theoretical reference is searched on the theories of Francisco Varela and Virgínia 

Kastrup. The research elaborates the notion of becoming aware that was formulated by 

Natalie Depraz, Francisco Varela and Pierre Vermersch. The literary reading is perceived as a 

possibility of breakdown experience and creation. It is privileged the study of the effects of 

this experience in the reader. The work is also based on Roger Chartier's ideas, especially on 

different practices of reading. We use as well the theory of Jorge Larrosa concerning the 

transformative reading character and of Gilles Deleuze whereas we perceive reading as a 

meeting with art, which involves risks and moves us. The idea that the reading of literature 

can lead us to a meeting with alterity and oneself is developed. It constitutes an event of 

freedom and plurality, production of meaning and subjectivity, therefore, an opportunity of 

invention. 

Key words: READING, LITERATURE, COGNITION, INVENTION, PRODUCTION OF 

SUBJECTIVITY.
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1 INTRODUçãO - PáGINAS DE ACOLHIMENTO

Onde estivestes de noite

que de manhã regressais

com o ultra-mundo nas veias 

entre flores abissais?

 

Estivemos no mais longe

que a letra pode alcançar:

lendo o livro de Clarice,

mistério e chave no ar. 

Carlos Drummond de Andrade
1 

1.1 ONDE ESTIVESTES...

Ao definir o tema de estudo desta tese, havia uma preocupação fundamental em 

escolher algo que fosse do meu interesse. Algo que me afetasse e que, ao mesmo tempo, 

desejasse entender melhor e conhecer mais profundamente. Algumas possibilidades foram 

levantadas e uma delas logo sobressaiu, por ser uma antiga paixão: a leitura. Mas entre gostar 

de ler, ainda que muito, e fazer uma tese sobre o assunto existe uma grande diferença. 

Principalmente acerca de um assunto vasto e interdisciplinar como a leitura, com múltiplas 

possibilidades de entrada e de abordagem. A leitura enquanto objeto de pesquisa significava 

um terreno absolutamente novo. Entretanto, como Jorge Larrosa (2003b) afirma estudar é 

fazer perguntas. É ler e escrever perguntando-se, pois as perguntas abrem a leitura e a 

incendeiam. O estudante deve abandonar-se ao estudo, renunciando à segurança, arriscando-

se em um labirinto indefinido, que desencadeia um movimento de pluralização, desordem e 

expropriação. Assim, devemos nos aventurar estudando justamente o que não sabemos, mas 

1 

Poema de Drummond, disponível em: . Acesso em: junho de 2005, sobre o conto de Clarice Lispector, Onde 

estivestes de noite. 
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que nos move. Diante da oportunidade de escolha que tive, com a opção por trabalhar com 

gosto e com a crença de que ainda há algo a ser dito em relação a este objeto de estudo, ficou 

definido, então, estudar e problematizar a questão da leitura. 

Com esse tema vastíssimo em mente, busquei delinear o problema. A primeira questão 

que surgiu foi: que leitura? No levantamento bibliográfico inicial, encontrei em Roger 

Chartier (2003) a noção de que não existe “a leitura”, mas diversas práticas da leitura. Assim, 

tornou-se necessário delimitar a prática de leitura em foco. A partir daí, optei por abordar o 

tipo de experiência que me ocorria sempre que me referia à leitura: uma leitura silenciosa, 

solitária e de literatura, como tinha sido minha própria experiência com a leitura, e que 

considero de grande importância como agente de transformação. 

Desde criança, quando liam para mim antes de dormir, até a adolescência, quando eu 

lia praticamente tudo o que me caía nas mãos, de bula de remédio, rótulo de xampu à poesia, 

literatura e filosofia, ler me parecia vital. Com a leitura podemos descobrir outros mundos, 

culturas, olhares. Era como se partilhasse das experiências daquelas personagens. Algumas 

vezes a leitura pode ser feita apenas por prazer. Eu lia (devorava) livros da coleção Para 

gostar de ler
2 

com contos de autores nacionais como Fernando Sabino, Luis Fernando 

Veríssimo, Carlos Drummond de Andrade, Paulo Mendes Campos, Rubem Braga etc. Lia 

também Agatha Christie, tentando antecipar a trama e desvendar os crimes. Vibrava com a 

inteligência do Hercule Poirot e da Mrs. Marple, para quem cada suspeito lhe fazia lembrar 

alguém de sua cidadezinha e, desta forma conseguia compreendê-los. E adorava o grande 

final, quando os mistérios eram solucionados com todos os suspeitos reunidos. Outras vezes a 

leitura pode ser reveladora ou até mesmo incômoda, quando trazem uma realidade tão 

distante, tão dura e tão viva, como foi ler O cortiço de Aluísio Azevedo ou livros do Jorge 

Amado, como Mar Morto e Capitães da Areia. No entanto, somente quando passei da 

2 

Coleção Para gostar de ler, Editora Ática.
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biblioteca do sítio do meu avô e das leituras recomendadas pela escola, para os livros do meu 

pai - com Jack Kerouac, Albert Camus, Gabriel García Márques, Julio Cortázar, Franz Kafka, 

Roland Barthes, Jean-Paul Sartre, Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald, Alberto Moravia, 

Rubem Fonseca, Ferreira Gullar, Dalton Trevisan, entre outros -, que penso ter vivenciado o 

que Roland Barthes chama de leitura de fruição. Barthes (2002, p.20-21) coloca uma 

diferença entre texto de prazer - aquele que traz satisfação e está ligado a uma prática segura 

da leitura - e texto de fruição - aquele que questiona as bases históricas, culturais e 

psicológicas do leitor. É, precisamente, deste segundo tipo de leitura que irei tratar.Nessa 

minha memória afetiva, meio confusa, seletiva, turva, quem me recordo de ter me afetado 

com maior potência foi Clarice Lispector. Por menos original que possa ser hoje falar da 

genialidade de Clarice, tenho que dizer que o encontro com seus livros foi realmente 

surpreendente. Eram como socos no estômago e eu os lia, muitas vezes sem fôlego, até a 

última gota. Seu texto tem a força do inesperado e, ao mesmo tempo, foram como descobertas 

de mim mesma. Dostoievski descreve com intensidade a experiência de ler um livro e sentir 

como se nós o tivéssemos escrito, descobrindo coisas que não havíamos percebido antes e 

vendo-nos ali desnudados, como que virados do avesso:  

Deixa-me dizer-te, meu caro, pode bem acontecer que vás através da vida 

sem saber que debaixo do teu nariz existe um livro no qual a tua vida é 

descrita em todo o detalhe. Aquilo do qual nunca te deste conta antes, 

vais relembrando aos poucos, assim que comeces a ler esse livro, e 

encontras e descobres... alguns livros tu lês e lês e não lhe consegues 

encontrar qualquer sentido ou lógica, por mais que tentes. São tão 'espertos' 

que não consegues perceber uma palavra daquilo que dizem... Mas esse 

livro que talvez esteja logo debaixo do teu nariz, tu lês e sentes-te como 

se tivesses sido tu próprio a escrevê-lo, tal como - como é que hei-de 

dizer? - tal como tivesses tomado posse do teu próprio coração - 

qualquer que este possa ser - e o tivesse virado do avesso de forma que 

as pessoas o consigam ver, e descrito com todos os detalhes - tal e qual 

como ele é! 

E como isto é simples, meu Deus! Porquê, eu próprio poderia ter escrito este 

livro! Porquê, de fato, porquê é que eu próprio não escrevi este livro! 

(DOSTOIEVSKI, 1963, grifo nosso)
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Mas para alcançar esse tipo de relação com um texto não basta aprender a ler, é 

necessário um outro aprendizado. É preciso ler com freqüência, abertura e entrega. A leitura 

deve ser uma experiência que, na acepção de Larrosa (2003a), envolve algo que acontece 

conosco. E para isso é preciso ter o interesse despertado, ser contagiado na convivência com 

pessoas que gostam de ler e demonstram isso, lendo para você e passando esse interesse, essa 

paixão pela leitura. Ou podemos descobri-lo por nós mesmos, muitas vezes por acaso
3

. No 

meu caminho encontrei bons orientadores de leitura, pessoas que gostavam de ler e que foram 

capazes de me passar esse gosto. Contando histórias e ajudando na escolha de bons livros, 

contagiaram-me pela paixão de ler. Na infância, como muitas outras crianças, ouvia histórias 

infantis antes de dormir. Essas histórias, porém, se tornaram especiais pelo conjunto que se 

formava, pela paisagem
4

. Era em geral nas férias, quando uma tia colocava todas as crianças 

juntas à noite e lia fazendo diversas vozes (principalmente as gargalhadas de bruxa) e 

mostrando o lado vivo, interessante, assustador e divertido da literatura. Foi ela também que, 

mais tarde, me indicava bons livros quando eu vacilava frente à enorme estante, sem saber por 

onde começar. Além do meu pai por ter me indicado o caminho de suas próprias leituras. E 

mesmo a escola ao adotar livros de contos, poesias e romances de grandes autores nacionais. 

Por tudo isso, tornei-me leitora. Por isso também podemos perceber que a via da obrigação e 

do dever, impostos de forma autoritária (“tem que ler porque vai ter prova sobre o livro”), 

muitas vezes por uma professora que não gosta ou não tem o hábito de ler, não é o melhor 

caminho na disseminação do hábito da leitura. Como em toda paixão, há que haver afeto 

envolvido, há que ser contagiado ou fisgado por ela. Nem a obrigação nem o poder são os 

meios de se fazer alguém gostar de ler. 

3 

Como relata Ana Maria Machado (1999, p.135) sobre o garçom que descobriu tardiamente a paixão pela leitura 

por causa de um filme que o instigou.

4 

Deleuze também conta seu encontro com um professor especial, um emissor de signos que o afetou e despertou 

seu interesse pela literatura (Ver Seção 4.1).
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Essas experiências de uma leitura silenciosa, solitária, de literatura, podem ser como 

jornadas, como viagens a lugares diferentes, a outras cabeças e formas de pensar e de ver o 

mundo. Como abertura, como portas para outros mundos e para outros olhares. Como 

movimento de alterização (KASTRUP, no prelo) e possibilidade de transformação. Entrar em 

contato com a alteridade dos textos literários foi fundamental para mim, enquanto forma de 

alargar horizontes e de propiciar maior contato comigo e abertura para a alteridade. A leitura 

também pode nos fazer pensar. Nessa época eu sentia alguma coisa como “Todos os meus 

conhecidos têm sido campeões em tudo”
5 

ou pelo menos assim se mostravam. As pessoas em 

geral, e os adultos em particular, me pareciam imersos em hipocrisia. Ocupados com os 

afazeres do dia-a-dia, trocando apenas palavras banais, sem significado algum
6

. Levados por 

suas rotinas, sem parar para questionar o que se passava. Com conversas formais, onde nada 

de importante era dito. E o que eu queria era pensar sobre questões existenciais que me 

mobilizavam naquele momento e não apenas trocar palavras cordiais. O universo da literatura 

me trouxe, então, justo o que eu buscava. Ali estavam presentes as dúvidas, angústias, 

prazeres, mazelas, sobre o que é ser humano, enfim. A literatura coloca questões 

fundamentais como quem somos, para que vivemos etc. O escritor português José Saramago, 

quando perguntado porque escrevia, respondeu: “Eu vivo desassossegado, escrevo para 

desassossegar. Não desejo abandonar-me à comodidade existencial. Mas o que procuro saber 

com a minha escrita, no fundo, é essa coisa tão simples e que não tem resposta: quem somos? 

Porém, quando esgotar o que tenho que dizer, terei a sensatez de não escrever mais” 
7

.  A 

literatura nos permite, então, pensar sobre essas questões. Maria Zambrano considera a leitura 

como uma forma de interromper a fala vazia e ruidosa da vida diária. Como uma parada, uma 

quebra no ritmo acelerado da vida. Para ela, a leitura nos permite escapar desse rolo 

compressor e dessa forma muito pragmática e circunstancial de estar e agir no mundo que nos 

5 

Poema em Linha Reta de Álvaro de Campos. In: PESSOA, 2002.

6 

Como o mundo da mundanidade que fala Deleuze (2003).

7 

Em entrevista a Antonio Júnior (Lisboa). Disponível em: . Acesso em: set. 2005. 
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envolve no dia-a-dia (LARROSA, 2003a, p.600).

Saramago afirma no documentário Janela da alma (2002) que a idéia de escrever seu 

livro Ensaio sobre a cegueira surgiu a partir da descoberta de que estamos todos cegos de 

sensibilidade, de afeto e da capacidade de visão interior. Segundo ele, vivemos em uma 

espécie de parque de diversões audiovisual com sons e imagens que se multiplicam e onde, a 

cada dia, nos sentimos mais perdidos, em primeiro lugar, de nós próprios, e em segundo lugar, 

perdidos na relação com o mundo. Acabamos por circular sem saber muito bem nem  quem 

somos, nem para que servimos, nem que sentido tem a existência.

Em um momento como este, de cegueira juntamente com excesso de imagens e de 

informações, práticas que possibilitam episódios de parada e de problematização, tornam-se 

essenciais. E considero o encontro com a literatura uma experiência deste tipo. Nesta leitura 

sobre a qual me debruço, possibilidades de pensamento e de transformação estão colocadas. 

Esta é uma experiência cognitiva distinta da simples recognição ou da aquisição de 

informação, uma vez que gera estranhamento e problematização. Ao lermos, podemos 

experimentar algo que não é da ordem do entretenimento, nem da ordem da aquisição de 

conhecimento, nem mesmo da ordem da reflexão. Esta leitura silenciosa e solitária de 

literatura é capaz de engendrar uma relação consigo mesmo que não é auto-centrada, mas 

configura-se como um encontro com a alteridade. 
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1.2 POR ONDE IR 

A leitura é tema amplo e complexo. Diversos campos do saber a tomaram como objeto 

de estudo ao longo do tempo. Muitas são as possibilidades de entrada nessa questão, assim 

como os referenciais teóricos a partir dos quais ela tem sido teorizada. Neste trabalho, não 

pretendo estabelecer uma teoria sobre a leitura ou esgotar assunto como este. Tampouco irei 

realizar um levantamento exaustivo acerca de todos os estudos realizados sobre o tema. Desta 

forma, o que espero é lançar um novo olhar sobre a experiência de leitura, percebida a partir 

da perspectiva da cognição inventiva. Este estudo é teórico-experiencial, na medida em que 

traz minha própria experiência como leitora, além de textos literários, buscando dar maior 

concretude ao trabalho. Com isso, pretendo apenas poder contribuir para a discussão sobre 

leitura, pensando e provocando pensamentos. Participando, enfim, dessa grande rede de 

estudiosos sobre a leitura, apaixonados e, sempre, leitores.

O foco desta pesquisa é uma experiência de leitura silenciosa e solitária de literatura
8 

e 

seus efeitos sobre o leitor. Analiso este processo, este momento particular em que o sujeito 

pára suas atividades cotidianas para se dedicar à leitura literária. Uma leitura que não é 

obrigatória, que não é compulsória, que pode ser uma experiência transformadora, fazendo 

pensar e propiciando um encontro consigo mesmo e com a alteridade. São levantadas 

questões como: De que modo a leitura de literatura pode funcionar na produção de 

subjetividade? O que a leitura literária propicia em termos de relação consigo mesmo? E que 

tipo de relação seria esta? A leitura de literatura opera como veículo de invenção de si e do 

mundo? De que forma? 

8 

Por questões de praticidade vou me referir, de agora em diante, a esta experiência específica de leitura 

simplesmente como leitura.



8

A proposta é investigar o aspecto cognitivo da leitura de textos literários, pensando tal 

experiência em sua dimensão de relação consigo mesmo e seus efeitos sobre o leitor. Será 

realizado um estudo teórico do problema da leitura, com ênfase na experiência do leitor. Esta 

é entendida enquanto experiência transformadora, que envolve múltiplos aspectos, tais como 

o encontro consigo mesmo e com a alteridade, a produção de subjetividade, a invenção de si e 

do mundo. Com esse objetivo, o referencial teórico principal são os trabalhos de Francisco 

Varela, Natalie Depraz, Pierre Vermersch e Virgínia Kastrup no que concerne o campo da 

cognição, Roger Chartier e Jorge Larrosa, quanto à experiência de leitura e os escritos de 

Gilles Deleuze e Felix Guattari sobre literatura e produção de subjetividade. Neste referencial 

teórico, estão presentes autores de diversas áreas do conhecimento. Isto se deve primeiro à 

própria característica do tema, que suscita abordagens de diversos campos do saber. Em 

segundo lugar, porque o estudo atual da cognição é interdisciplinar. Conforme Varela, 

Thompson e Rosch (2003, p.23): “Hoje em dia, a ciência não só reconhece que a própria 

investigação do conhecimento é legítima, mas também concebe o conhecimento numa 

perspectiva mais ampla, interdisciplinar, muito além das fronteiras tradicionais da 

epistemologia e da psicologia”. Ou seja, com o surgimento das ciências cognitivas na década 

de 40, o campo da cognição tornou-se híbrido e, do estudo da cognição, passaram a fazer 

parte diversos campos do pensamento. E, por último, no levantamento dos estudos realizados 

sobre leitura, percebemos que a área da psicologia têm privilegiado o estudo experimental e 

pontual das capacidades cognitivas envolvidas na leitura, deixando de lado muitas outras 

nuances que consideramos fundamentais.

O primeiro capítulo – Seção 2. LEITURAS DIVERSAS - busca embasar a idéia 

fundamental de que à leitura não cabe uma definição única, em função da diversidade de 

práticas de leitura existentes. Inicialmente é traçado um panorama dos estudos sobre leitura na 

psicologia cognitiva e em outras áreas do conhecimento (Seção 2.1. PANORAMA DOS ESTUDOS 
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SOBRE LEITURA). Depois recorro a Roger Chartier, historiador francês que pesquisa as práticas 

da leitura ao longo da história, analisando na Seção 2.2. AMPLIANDO OS CONCEITOS DE LIVRO 

E DE LEITURA, o que ele chama de revoluções da leitura, que são momentos de ruptura nos 

modos de transmissão dos discursos e suas conseqüências (CHARTIER, 2003). Examino a 

passagem da leitura oral para a silenciosa entre os séculos VII e XI, o início da utilização de 

tipos móveis para a composição de livros no século XV e, mais recentemente, aquela 

associada à disseminação da utilização do computador e da Internet. Para ele existe uma 

dialética entre as imposições e apropriações presentes nas relações entre texto e leitor. Se por 

um lado o leitor tem que lidar com as regras presentes no texto, sejam do próprio autor ou das 

autoridades que encomendaram ou permitiram sua publicação, por outro lado, a leitura é 

rebelde e não se deixa dominar (CHARTIER, 1999). Em seguida, na Seção 2.3. ALGUMAS 

PRáTICAS DA LEITURA, o foco recai sobre a diversidade de formas de ler que podem ser 

encontradas na atualidade. E busco circunscrever com mais detalhes o tipo de experiência de 

leitura que esta tese aborda.

Em seguida, na Seção 2.4. ALGO ACONTECE CONOSCO – A LEITURA COMO 

EXPERIêNCIA, destaca-se a discussão sobre o conceito de experiência. Percebida enquanto algo 

que nos passa, que nos acontece. Cotejando as idéias de Natalie Depraz, Francisco Varela, e 

Pierre Vermersch (2003) sobre o acesso à experiência concreta, com John Dewey (1974), para 

quem toda experiência tem uma qualidade estética. Walter Benjamin (1994), que considera 

que vivemos um período pobre de experiências. E ainda Jorge Larrosa (2003a), que percebe a 

leitura como uma experiência de formação e de transformação. Formação, por ser a leitura 

algo que nos constitui, que nos faz questionar aquilo que somos e o que vivemos, e a partir 

daí, permite que nos transformemos. 

O segundo capítulo – Seção 3. COGNIçãO AMPLIADA E DEVIR-CONSCIENTE – traz a 

discussão teórica acerca da ampliação do conceito de cognição e da experiência de  becoming 
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aware, formulada por Depraz, Varela e Vermersch (2003). Percebe-se uma tendência atual em 

se reduzir a leitura ao âmbito da informação e da obrigatoriedade, que é então realizada em 

jornais, revistas, Internet, livros técnicos etc. Lê-se apenas para manter-se informado e passam 

desapercebidas outras dimensões possíveis da experiência com a literatura. Dentro deste 

panorama, destaca-se a necessidade de estudar a questão da leitura a partir de novos enfoques: 

como uma abordagem cognitiva ampliada pelas abordagens da autopoiese (MATURANA; 

VARELA, 2002), da enação (VARELA; THOMPSON; ROSCH, 2003) e da cognição 

inventiva (KASTRUP, 1999). E o ato de becoming aware (DEPRAZ, VARELA, 

VERMERSCH, 2003), como forma de acessar a própria experiência. Virgínia Kastrup 

esclarece que:

A expressão becoming aware não possui uma tradução exata para o 

português, aproximando-se de  ‘dar-se conta’ ou de um ato de ciência, tal 

como comparece na expressão  ‘tomar ciência’ de alguma coisa. O termo 

awareness guarda um sentido dinâmico, referindo-se a algo que atinge a 

atenção de modo direto e súbito, possuindo além do sentido de registro, o de 

sua manutenção. Em francês, foi proposta a tradução de devenir-conscient 

(Depraz, Varela e Vermersch, 2000), que busca distingui-lo do mecanismo 

de tomada de consciência, tal como comparece na obra de J. Piaget (1978, 

p.229), que mobiliza a reflexão e a compreensão pelo pensamento. 

(KASTRUP, 2005a)

Diante destas abordagens, a experiência com a arte, em geral, e com a leitura de 

literatura, em particular, adquirem novas perspectivas. A opção por realizar a análise da 

leitura a partir de uma abordagem cognitiva decorre tanto de minha própria formação nesta 

área, quanto do encontro com as teorias dos biólogos chilenos Francisco Varela e Humberto 

Maturana. A abordagem autopoiética proposta por estes autores considera que “todo ato de 

conhecer faz surgir um mundo” (MATURANA; VARELA, 2002, p.32). O mundo em que 

vivemos não é dado previamente, mas nós o construímos durante nossa ação no mundo, ao 

mesmo tempo em que ele também nos constrói. Existe, pois, uma co-determinação entre 
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sistema cognitivo e mundo e, como não há um mundo pré-definido, não pode haver 

representação deste mundo. 

Posteriormente Varela desenvolve a abordagem da enação: “esta perspectiva analítica 

(nova abordagem das ciências cognitivas, enação) se preocupa especialmente em fazer 

predominar o conceito da ação sobre o da representação” (VARELA, s.d., p.74). Ou seja, 

negando a noção de cognição como representação mental de um mundo dado, afirma que há 

um fazer-emergir criador de um mundo e de um sujeito, pelo seu agir no mundo. Logo, a 

cognição, sob esta perspectiva, é encarnada e contextual, e não abstrata e universal, como em 

abordagens tradicionais das ciências cognitivas. Francisco Varela, Evan Thompson e Eleanor 

Rosch (2003) afirmam que as ciências cognitivas representam uma nova matriz 

interdisciplinar de estudo da mente, que inclui neurociências, psicologia cognitiva, lingüística, 

inteligência artificial, filosofia, antropologia e filosofia da mente. E cada uma destas áreas 

possui uma definição própria acerca da cognição e uma forma específica de estudá-la. Estes 

autores apontam, entretanto, que o modelo computacional da mente ou cognitivismo ainda é 

dominante na área, sendo até mesmo utilizado muitas vezes como sinônimo de ciência 

cognitiva. Para o cognitivismo, a cognição é representação mental, uma vez que a mente é 

vista como análoga a um computador digital, que opera manipulando símbolos ou 

representações do mundo. Na introdução do livro A Mente Incorporada. Ciências Cognitivas 

e Experiência Humana, Varela, Thompson e Rosch (2003, p.13) colocam que: “Este livro 

começa e termina com a convicção de que as novas ciências da mente precisam ampliar seus 

horizontes para incluir tanto a experiência humana vivida quanto as possibilidades de 

transformação inerentes a esta mesma experiência”. E é também esta convicção que norteia 

este trabalho: pensar a experiência cotidiana da leitura e as “possibilidades de transformação 

inerentes a esta mesma experiência”, é o meu objetivo. 
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No terceiro capítulo – Seção 4. ENCONTROS – está contemplada inicialmente a questão 

da literatura, percebida enquanto uma forma de arte (Seção 4.1. A LITERATURA - ENCONTROS 

COM SIGNOS DA ARTE). Onde se fazem presentes autores que tratam do encontro com a arte e 

sua potência de transformação, como Gilles Deleuze, Felix Guattari e Janice Caiafa. Deleuze 

(2003) argumenta que o encontro com a arte é potente e nos obriga a pensar. E Janice Caiafa 

(2000) afirma que as invenções técnicas do século XX imprimiram uma nova dinâmica de 

percepção e de experiência, que por sua vez, afetou os corpos, as relações sociais, e a 

produção humana, seja artística, subjetiva etc. Nesse contexto, a discussão é como a arte, de 

maneira geral, e a literatura, em particular, pode ter força de transformação. 

Na Seção 4.2. UM TEMPO DE SILêNCIO, SOLIDãO E RESSONâNCIAS – ENCONTROS 

CONSIGO, será discutida a noção de que a leitura, silenciosa e solitária de literatura, permite 

que se estabeleça um tipo especial de relação consigo mesmo. Alguns autores consideram a 

leitura como uma conversa, como René Descartes (1996), que afirma: “a leitura de todos os 

bons livros é como uma conversa com os melhores espíritos dos séculos passados, que foram 

os seus autores, e até uma conversa estudada, em que eles só nos revelam os seus melhores 

pensamentos”. Proust, por outro lado, considera que: 

 [...] a leitura não poderia ser assimilada a uma conversação, mesmo com o 

mais sábio dos homens; que a diferença essencial entre um livro e um amigo, não é 

a sua maior ou menor sabedoria, mas a maneira pela qual a gente se comunica com 

eles, a leitura, ao contrário da conversação, consistindo para cada um de nós em 

receber a comunicação de um outro pensamento, mas permanecendo sozinho, isto 

é, continuando a desfrutar do poder intelectual que se tem na solidão e que a 

conversação dissipa imediatamente, continuando a poder ser inspirado, a 

permanecer em pleno trabalho fecundo do espírito sobre si mesmo. (PROUST, 

1989, p.27, grifo nosso)

Nosso argumento é que, mais do que um tipo de conversa com o autor, o essencial da 

leitura é o estabelecimento de uma relação consigo mesmo. Esta dobra sobre si que pode 

decorrer da leitura, permite que o leitor entre em contato com uma dimensão pré-reflexiva, de 

forças moventes (Seção 4.3. VIAGEM AO IMPOSSíVEL – ENCONTROS COM INTENSIDADES) e 
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perceba a não unidade do eu. Segundo Varela, Thompson e Rosch “o self ou sujeito 

cognoscente é fundamentalmente fragmentado, dividido ou não-unificado” (2003, p.15). Isto 

é o que chamam de virtualidade de si, na medida em que não existe nenhum centro ou “si 

mesmo” localizado. O  si mesmo cognitivo é a sua própria implementação, com sua história e 

sua ação formando um bloco único (VARELA, 1995, p.58-59).  Com a leitura de literatura, o 

sujeito entraria em contato com essa virtualidade do si, podendo alcançar o que Varela chama 

de competência ética, um autêntico interesse pelos outros, uma compaixão incondicional, que 

é a “possibilidade da preocupação compassiva pelos outros” (VARELA; THOMPSON; 

ROSCH, 2003, p.252). Este estado não se confunde com uma “compaixão ingênua”. Trata-se, 

pelo contrário, de uma preocupação legítima com o que está a nossa volta, decorrentes da 

percepção da não unidade do self. A partir dessa nova percepção, transformações podem 

acontecer. Não sendo possível, porém, antecipar aonde elas irão levar. Por isso há sempre 

uma dimensão de risco envolvida na leitura (Seção 4.4. RISCOS DA LEITURA – ENCONTROS 

RUMO AO DESCONHECIDO).

Por fim, comparecem de forma distribuída ao longo do trabalho algumas idéias de 

escritores e teóricos sobre a leitura e a escrita. Marcel Proust, Arthur Schopenhauer, Ana 

Maria Machado, Lygia Bojunga Nunes, Clarice Lispector, Roland Barthes, entre outros, 

tratam da experiência da leitura, contribuindo com sua visão, que muitas vezes acaba por 

revelar que estes autores são também apaixonados leitores. Pois consideramos com Larrosa 

(2004, p.328) que para pensar essa experiência de relação com o texto, chamada leitura, como 

uma experiência intensa e inventiva, é preciso recorrer aos escritores e aos leitores.  Quando 

Nietzsche (2001) pede para ser lido por um leitor que seja honesto e forte para colocar 

questões que outros não têm coragem de formular. Um leitor predestinado ao labirinto, com 

uma “experiência feita de sete solidões”. Que possua olhos e ouvidos novos para ver o mais 

longínquo e escutar o inaudito. E uma “liberdade incondicional frente a si mesmo”. Está 
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definindo um leitor capaz de arriscar-se na leitura e entregar-se à ela. E que, desta forma, 

possibilita que sua leitura seja uma experiência, um acontecimento, capaz de levá-lo à 

invenção de perguntas e de si mesmo. Esse tipo de leitura pode envolver perigos, uma vez que 

seus efeitos são da ordem do imprevisível. Mas podem propiciar  um “viver largamente”, de 

que fala Clarice Lispector. O leitor que se abre para a experiência da leitura não lê o que quer, 

mas o que passa, e o que passa é da dimensão do acontecimento, isto é, do que não se pode 

predizer, nem prever, nem prescrever, nem dominar (LARROSA, 2003a, p.605). Perguntamos 

com Clarice Lispector (1961, p.154): "Por que recusar acontecimentos? Ter muito ao mesmo 

tempo, sentir de várias maneiras, reconhecer a vida em diversas fontes... Quem poderia 

impedir a alguém viver largamente?" 
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2 LEITURAS DIVERSAS

A leitura não é somente uma operação abstrata de intelecção; ela é 

engajamento do corpo, inscrição num espaço, relação consigo e com os 

outros. (CHARTIER, 1999, p.16)

2.1 PANORAMA DOS ESTUDOS SOBRE LEITURA

[...] todos nós sabemos o que é ler, lemos todos os dias, dedicamo-nos a falar 

sobre nossas leituras e, até mesmo, sobre as leituras dos outros, fazemos 

investigações sobre a leitura, damos cursos sobre leitura e, com nossa 

arrogância pedagógica, queremos que os demais também leiam, e saibam 

ler... mas talvez não saibamos o que é ler, talvez ler seja outra coisa que o 

que sabemos, que o que fazemos, que o que queremos... talvez as 

possibilidades da leitura estão reduzidas por nosso saber ler, nosso poder ler, 

nosso querer ler... talvez não paramos para pensar... e aqui, parar para 

pensar, significa simplesmente converter em problema tudo o que já 

sabemos. Não se trata de converter o desconhecido em conhecido, mas [...] 

converter em desconhecido, em misterioso, em problemático, em obscuro, 

isso que cremos saber. (LARROSA, 2004, p.314)

Existem muitos saberes acerca da leitura. Há o saber do senso-comum, uma vez que a 

leitura está presente no dia-a-dia. Há o saber construído na prática, pelos professores nas 

escolas. E há o saber dos especialistas, em diversas áreas do conhecimento. Desta forma, 

precisamos primeiro fazer um levantamento dos estudos realizados sobre a leitura,  a fim de 

que possamos depois, como aponta Larrosa (2004), parar para pensar sobre este tema  

tornando-o novamente problemático. 

Realizamos inicialmente uma revisão dos estudos sobre leitura no campo da psicologia 

cognitiva. Com o levantamento bibliográfico realizado, percebemos que estudar a experiência 

da leitura como abertura para produção de subjetividade, tendo como foco o leitor e os efeitos 

que a leitura pode ter nele, é uma maneira de formular o problema da leitura que não é muito 
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freqüente na produção científica em geral. Nos trabalhos em que a psicologia cognitiva se 

ocupa deste tema, a entrada mais habitual diz respeito ao aprendizado da leitura
9

, traduzido, 

especialmente, em estudos acerca das habilidades e competências envolvidas na leitura. De 

acordo com Ludovic Ferrand (2001, p.7) o estudo da leitura ocupa atualmente um lugar 

central no campo da psicologia cognitiva. As pesquisas nessa área buscam a compreensão da 

natureza e organização dos processos psicológicos implicados na leitura, desde a identificação 

das palavras até a compreensão dos textos. Utilizam, em geral, uma abordagem analítica, que 

procura decompor a atividade de leitura em seus componentes. Estes são, então, examinados 

de forma estanque através de uma metodologia experimental, com métodos e tarefas 

construídas especificamente para sua investigação. 

As pesquisas em psicologia cognitiva buscam entender a atividade de leitura em 

termos dos eventos cerebrais, cognitivos, sensoriais e motores (MORAIS, 1996), visando 

principalmente a aplicação destes conhecimentos no processo de ensino e aprendizagem da 

leitura. É realizada ainda a monitoração e controle da leitura por meio dos resultados e 

performances dos leitores
10

. E, quando estes não correspondem ao padrão esperado, a 

tendência é definir o tipo de dificuldade ou problema encontrado, para uma posterior 

indicação dos meios de intervenção
11 

mais adequados. Uma vez que existiria uma grande 

diversidade de perfis relativos às dificuldades de leitura
12

, decorrente da combinação das 

muitas capacidades cognitivas subjacentes ao ato de ler (MORAIS, 1996).

9 

Cf. Adams, 1990; Maluf e Souza, 1993; Rego, 1995; Morais, 1996; Sprenger-Charolles e Casalis, 1996; Correa 

e MacLean, 1999; Witter, 2000, 2003; Sawaya, 2000; Capovilla e Capovilla, 2002; Medeiros e Silva, 2002; Maia 

e Fonseca, 2002; Ferreira e Dias, 2002; Mackey, 2003; Coch e Holcomb, 2003; Gonçalves e Dias, 2003; 

Medeiros et al, 2004; Capovilla, 2002b, 2003a, 2004; Maluf e Barrera, 2004; Zanella e Maluf, 2004; Barrera e 

Maluf, 2004; Fontes e Cardoso-Martins, 2004; Oliveira, 2005; Souza e Maluf, 2005.

10 

Cf. Pinheiro e Rothe-Neves, 2001; Macedo et al, 2005.

11 

Cf. Coltheart, 1980, 1981, 1996, 1998; Sampaio e Santos, 2002; Capovilla, 2002a; Capovilla, Suiter e 

Capovilla, 2004.

12 

Cf. Ferreira, 1995, 2001, 2003, 2004a, 2004b; Colheart, 1996, 1998; Funnell, 1999; Pinheiro, 2001; Silva, 

2002; Zucoloto e Sisto, 2002; Manoel, 2003; Ferreira e Silva, 2003; Ferreira e Toledo, 2003; Capovilla, 

Miyamoto e Capovilla, 2003; Capovilla, Capovilla e Suiter, 2004; Guimarães, 2003, 2004b; Witter, 2004.
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A fim de investigar os mecanismos que ocorrem na leitura que não podem ser 

observados diretamente, foram desenvolvidos diversos métodos experimentais (FERRAND, 

2001, p.29) como, por exemplo: a) cronometria mental: estudo da performance de leitores a 

nível comportamental, com o registro dos tempos de reação e dos erros face a uma tarefa 

(POSNER, 1986); b) neuropsicologia cognitiva: estudo de pacientes com lesão cerebral 

(ELLIS; YOUNG, 1988); c) estudos computacionais da leitura (MCCLELLAND; 

RUMELHART, 1988) e d) imagem cerebral: medição das performances dos leitores a nível 

cerebral, monitorando a atividade elétrica ou o consumo sangüíneo do cérebro (POSNER; 

RAICHLE, 1998).

Algumas das técnicas experimentais mais utilizadas pela psicologia cognitiva e 

psicolingüística são o registro do movimento dos olhos
13

, a tarefa de decisão lexical
14

, de 

identificação perceptiva
15

, de categorização semântica
16 

e a tarefa da pronunciação imediata
17

. 

O registro do movimento dos olhos durante a leitura foi realizado pela primeira vez  em 1879 

por Emile Javal. Ele observou o comportamento dos olhos de um leitor através de um buraco 

feito no jornal que estava sendo lido. As técnicas evoluíram, como o uso de eletrodos de 

superfície, gravações em vídeo da pupila do olho e o sistema de Purkinje, que mede um raio 

infravermelho refletido no olho (FERRAND, 2001, p.29). O grande mérito destas 

investigações
18 

foi demonstrar que, ao contrário do que parece, quando lemos nossos olhos 

não se movem continuamente ao longo da linha ou página do texto. Durante a leitura os olhos 

movem-se em sacadas oculares, que são movimentos muito rápidos e precisos. E entre as 

sacadas os olhos ficam imóveis, são as fixações, que duram de 200 a 300 milisegundos. A 

informação visual somente é extraída do texto durante as fixações e apenas cerca de 80% das 

13 

Cf. Carpenter e Just, 1981; Rayner e Pollatsek, 1989; O’Regan, 1990; Ellis, 1995; Rayner, 1998; Inhoff et al, 

2003; McDonald e Shillcock, 2003.

14 

Cf. Balota e Chumbley, 1984; Grainger e Jacobs, 1996; Ferrand e Grainger, 1996, Pinheiro, Costa, Justi, 2005.

15 

Ver Howes e Salomon, 1951.

16 

Ver Van Orden, 1987; Scliar-Cabral, 2002; Macedo, 2004.

17 

Ver Forster e Chambers, 1973.

18 

Cf. Carpenter e Just, 1981; Rayner e Pollatsek, 1989; O’Regan, 1990; Ellis, 1995; Rayner, 1998.
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palavras essenciais em um texto são fixadas. A duração e amplitude das fixações e a direção 

dos movimentos oculares sacádicos podem depender de diversos fatores como tipo de letra, 

capacidade do leitor, iluminação, distância olho-texto etc. Pesquisadores verificaram que as 

fixações são mais demoradas em palavras mais longas, em palavras menos conhecidas e na 

última palavra de uma frase (CARPENTER; JUST, 1981). Uma outra técnica de grande 

aplicação é a tarefa de decisão lexical, na qual o leitor deve decidir, o mais rapidamente 

possível, se a sucessão de letras apresentada na tela é ou não uma palavra de sua língua, e são 

medidos os tempos de resposta e as percentagens de erro. Ferrand  salienta que cada uma das 

técnicas de investigação tem vantagens e desvantagens. Mas por apresentarem 

especificidades, nenhuma pode substituir a outra. A abordagem multitarefa sugere a 

necessidade de uma cobertura funcional dos processos mentais implicados nas diferentes 

tarefas. Sendo, por isso, recomendável o uso de várias técnicas a fim de alcançar uma 

convergência dos resultados observados (FERRAND, 2001, p.43).

Como foi dito, grande parte das pesquisas em psicologia cognitiva se dedica à 

compreensão dos mecanismos mentais implicados na leitura
19

. E os avanços dos estudos em 

psicologia cognitiva da leitura, por sua vez, propiciam um mapeamento das competências 

necessárias à alfabetização. A partir de um maior entendimento dos processos da leitura, os 

pesquisadores pretendem aperfeiçoar os métodos de alfabetização, as técnicas de reeducação e 

os tratamentos das dificuldades de leitura (FERRAND, 2001, p.344; MORAIS, 1996, p.12). 

19 

Cf. Bryant, Nunes e Bindman, 1997; Correa, Spinillo e Leitão, 2001; Ferrand, 2001; Oakhill, Cain e Bryant, 

2003; Capovilla et al, 2004, 2005; Capovilla, Capovilla e Suiter, 2004; Capovilla, Gutschow e Capovilla, 2004; 

Aranha, 2005; Sousa e Maluf, 2005.
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As investigações, de maneira geral, têm como foco o reconhecimento de palavras
20

, 

conhecimentos e processos mentais do leitor, sua consciência metalingüística
21 

(consciência 

sintática e consciência fonológica), consciência morfossintática
22 

(dos aspectos morfológicos 

e sintáticos), consciência lexical
23

, consciência metatextual
24

, conhecimento ortográfico
25

, 

entre outros. 

Um leitor médio lê de 150 a 200 palavras por minuto (SEGUI; FERRAND, 2000) e 

conhece cerca de 60.000 palavras (PINKER, 1999). Entretanto, os processos implicados na 

identificação das palavras são rápidos, automáticos, irreprimíveis e não conscientes. A 

identificação de palavras é considerada uma etapa fundamental dos processos que ocorrem 

durante a leitura, sendo o ponto de convergência entre os diferentes níveis de representações 

(FERRAND, 2001, p.23) e dando acesso às propriedades ortográficas, fonológicas, 

morfológicas, semânticas e sintáticas. Estas operações mentais permitem a recuperação do 

sentido de cada palavra, a fim de integrá-las e chegar à compreensão das frases. Logo, para 

identificar uma palavra escrita o leitor deve estabelecer uma correspondência entre a forma 

física da palavra impressa na página e uma representação mental abstrata daquela forma, 

armazenada em sua memória. 

Segundo Ferrand (2001, p.22) as principais etapas de tratamento da palavra escrita se 

iniciam, então, no nível dos atos visuais, com a extração visual das características das letras 

que compõem a palavra. As letras que a constituem são categorizadas e traduzidas em sons. 

Os sons são encadeados para formar uma palavra. Em seguida, esta palavra é identificada e 

20 

Cf. Graingner e Ferrand, 1996; Graingner e Jacobs, 1996; Guimarães, 2004a.

21 

Cf. Rego e Bryant, 1993; Tunmer, Nesdale e Wright, 1987; Rego e Buarque, 1997; Maluf e Barrera, 1997; 

Cardoso-Martins e Frith, 1999; Capovilla e Capovilla, 2000; Guimarães, 2002, 2003, 2004a, 2005b; Capovilla, 

2003b; Barrera e Maluf, 2003; Kirby, Parrila e Pfeiffer, 2003; Capovilla, Capovilla e Soares, 2004; Correa, 

2004; Guimarães, 2005b; Paula, Mota e Keske-Soares, 2005; Maluf, 2005; Cárnio e Santos, 2005; Rego e 

Bryant, 1993; Tunmer, Nesdale e Wright, 1987

22 

Cf. Nunes, Bryant e Bindman, 1997a, 1997b; Levin, Ravid e Rappaport, 1999; Mota et al, 2000; Correa, 2005; 

Meireles e Correa, 2005; Guimarães, 2005a. 

23 

Cf. Scaramucci, 1997; Plaut e Booth, 2000; Senaha et al, 2005.

24 

Ver Spinillo e Simões, 2003.

25 

Ver Curvelo, Meireles e Correa, 1998.
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busca-se encontrar sua significação a partir do léxico mental, que é o conjunto de todas as 

palavras que um leitor conhece e das informações fonológicas, ortográficas, semânticas, 

sintáticas e morfológicas associadas a elas. Passa-se para a próxima palavra e todo o processo 

é repetido novamente com as palavras subseqüentes, até formular uma sentença  E continua 

da mesma maneira durante toda a leitura do texto. Por fim, no nível semântico, se dão os 

processos de compreensão, que permitem a captação global do sentido ou conteúdo do texto 

escrito, que seria o objetivo final da leitura. Sternberg (2000, p.142) argumenta que a 

compreensão do que é lido depende de diversas capacidades, tais como o acesso aos 

significados das palavras (seja pela memória ou pelo contexto), a criação de modelos mentais 

que simulem as situações de que trata o texto e a extração da informação de maior relevância 

no texto, de acordo com o contexto em que ele está sendo lido e com os objetivos do leitor. 

Como a compreensão é considerada o objetivo principal da leitura, é tema de inúmeros 

estudos
26

. Para a abordagem do processamento de informação, o processo de leitura 

compreensiva é percebido como uma situação de resolução de problema (JOU E SPERB, 

2003). Com a decodificação das letras constituindo-se como o estado inicial do problema e a 

compreensão do texto, o estado final. Por outro lado, a partir de uma percepção da leitura 

enquanto ato comunicativo e construtivo, Ferreira e Dias (2004) defendem que a compreensão 

da leitura não é orientada apenas pelas marcas gráficas do texto, mas, sobretudo, pela 

interpretação do leitor. Esta abordagem considera que o leitor tem papel ativo na produção de 

sentidos do texto, sendo que a inferência representa um papel relevante nesta atividade. 

Segundo elas: “acredita-se que, além de favorecer a organização das relações de significado 

dentro do texto, o processo inferencial permite destacar a malha ou teia de significados que o 

leitor é capaz de estabelecer dentro do horizonte de possibilidades que é o texto. Essas 

26 

Cf. Brandão e Spinillo, 2001; Jou, 2001; Rodrigues, Dias e Roazzi, 2001; Santos et al, 2002; Kopke Filho, 

2002; Salles e Parente, 2002, 2004; Oliveira, Santos e Primi, 2003; Jou e Sperb, 2003; Santos, 2004; Silva e 

Santos, 2004; Santos, Suehiro e Oliveira, 2004; Ferreira e Dias, 2002, 2004; Santa-Clara, Ferro e Ferreira, 2004; 

Oliveira e Santos, 2005; Cunha e Santos, 2005; Martins, Santos e Bariani, 2005; Gomes e Boruchovitch, 2005.
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relações não são aleatórias, mas se originam no encontro-confronto de dois mundos em 

situação de leitura: o do autor e o do leitor” (FERREIRA E DIAS, 2004). A inferência 

permite, então, ao leitor atribuir coerência ao texto e imprimir nele a sua interpretação. E esta 

interpretação ocorre na interação entre leitor e autor, gerando sentidos que variam de acordo 

com o leitor e com a natureza dessa interação.

Na área da metalinguagem, Sandra Kirschner Guimarães (2002, 2005a, 2005b) 

investigou a relação entre as habilidades metalingüísticas e o aprendizado e desempenho da 

leitura e da escrita (GUIMARãES, 2002, 2005b). Além da influência da variação lingüística e 

da consciência morfossintática no desempenho em leitura e escrita (GUIMARãES, 2005a). Os 

resultados encontrados indicam que as dificuldades enfrentadas em leitura e escrita estão, 

predominantemente, relacionadas a problemas de natureza fonológica. Em uma revisão 

metodológica da literatura sobre consciência sintática, Jane Correa (2004) analisa as tarefas 

utilizadas para medir a consciência sintática da criança. Sua conclusão é que as mesmas são 

limitadas pela própria conceituação desta habilidade, que precisa ser aprimorada. Dando 

prosseguimento ao seu trabalho, ela vai defender a utilização do termo consciência 

morfossintática e analisar as tarefas existentes para sua mensuração em crianças (CORREA, 

2005). Esclarece que a consciência sintática diz respeito à reflexão e controle intencional 

sobre os processos relativos à organização das palavras para produção e compreensão de 

frases. E que a consciência morfológica se refere aos conhecimentos relativos à formação das 

palavras, suas flexões, suas funções e relações nas frases. Contudo, como foram encontradas 

evidências (BRYANT; NUNES; BINDMAN, 1997) de que a aquisição destes conhecimentos 

é interdependente, pondera que “a expressão consciência morfossintática seria mais 

apropriada para designar a reflexão e manipulação intencional dos fatos morfológicos da 

língua advindos das relações presentes no enunciado (sintaxe), assim como dos aspectos 

sintáticos da língua em suas implicações morfológicas” (CORREA, 2005). Quanto às tarefas 
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de consciência morfossintática correntes na literatura, sua análise revela que a maioria não 

garante a mensuração desta consciência nas crianças, uma vez que poderia ser realizada 

recorrendo-se a outras competências de natureza lingüística. E somente algumas (as tarefas de 

analogia morfossintática e a tarefa de replicação) parecem medir o caráter metalingüístico da 

atividade da criança, embora envolvam demandas cognitivas inadequadas para crianças mais 

novas. Correa conclui que ainda não é possível definir a consciência morfossintática em 

termos de origem, estrutura, desenvolvimento e seu papel na alfabetização, devido aos poucos 

estudos sobre o tema. Suas investigações sobre a consciência fonológica indicam, porém, que 

“a sensibilidade à estrutura morfossintática da língua pode ser um fator importante para o sucesso no 

aprendizado da língua escrita” (CORREA, 2005).

Pode-se dizer que, diante do que ainda se considera um problema maior - a 

alfabetização -, a maioria das pesquisas sobre leitura busca entender e desvendar esse 

processo. Um levantamento feito na área da educação revelou que os estudos, de maneira 

geral, são fortemente marcados pela questão da prática pedagógica. Com muitos trabalhos de 

campo e levantamentos que buscam investigar e entender o que está ocorrendo nas escolas e 

nas salas de aula. Desta forma, quanto à leitura, a questão que tende a dominar as pesquisas é 

relativa ao seu aprendizado. Existe uma grande discussão em torno dos métodos de ensino
27 

mais adequados e uma busca por aprimorá-los ou substituí-los. O debate atual em relação ao 

ensino da leitura  (MORAIS, 1996, p.261) se dá, especialmente, entre defensores do método 

fônico, que colocam ênfase na aprendizagem do código, considerando necessário o ensino 

explícito das relações entre os componentes do código gráfico (letras e grupos de letras) e as 

unidades fonológicas correspondentes (fonemas), e os partidários do método global, que 

trabalham a linguagem como um todo, privilegiando o sentido e a compreensão a partir do 

contexto e repudiando a decodificação. Segundo José Morais (1996, p.227) a concepção 

27 

Cf. Macedo, 2000; Capovilla e Capovilla, 2002; Capovilla, 2004.
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científica predominante hoje em dia é que grande parte das dificuldades em relação à leitura 

se deve a um déficit fonológico. Desta forma, um ensino que conjugue um treinamento acerca 

das propriedades fonológicas da linguagem (sobre rima, sílaba, fonema), com atividades de 

leitura e escrita de textos variados e completos e a utilização de estratégias fonológicas na 

leitura e na escrita, parece ser o mais indicado (HATCHER; HULME; ELLIS apud MORAIS, 

1996, p.177).

Uma outra vertente de pesquisa em educação é a que se dedica a pensar as definições, 

conceitos, estatísticas e políticas governamentais relativas ao tema. Quanto aos conceitos 

referentes à aprendizagem da língua escrita, encontramos, por exemplo, trabalhos que 

abordam a alfabetização, analfabetismo, analfabetismo funcional, letramento, iletrismo
28

. A 

discussão mais recente gira em torno da noção de letramento. Foi realizada uma análise da 

evolução dos conceitos de analfabetismo e de letramento, assim como de sua relevância para 

o campo da educação (RIBEIRO, 2001). Neste trabalho foram discutidos os indicadores de 

letramento utilizados no Brasil - censos populacionais, avaliações dos sistemas de ensino e 

estudos por amostragem. Outra investigação acerca das condições de letramento dos jovens e 

adultos brasileiros revelou uma ampla disseminação da cultura letrada no Brasil, porém de 

forma muito desigual. Importantes conclusões foram apresentadas, como a definição de um 

período mínimo de oito anos de escolaridade necessário para o alfabetismo funcional da 

população. A constatação de que “os brasileiros de uma forma geral e os jovens em particular 

não são avessos à leitura, uma vez que dois terços dos entrevistados afirmam que gostam de 

ler para se distrair, índice que aumenta nos subgrupos mais jovens, os quais têm acesso a uma 

escolaridade mais longa” (RIBEIRO; VóVIO; MOURA, 2002). E que, devido à importância 

da linguagem escrita para os demais conteúdos escolares, assim como para uma educação 

28 

Cf. Kato, 1986; Graff, 1987; Finnegan, 1988; Ferreiro, 1990; Matencio, 1994; Kleiman, 1995, 2001; Olson e 

Torrance, 1995; Ribeiro, 1997, 2001; Lacerda, 1997; Galvão, 2002; Ribeiro, Vóvio e Moura, 2002; Soares, 

2002, 2004; Ferraro, 2002; Bonamino, Coscarelli e Franco, 2002; Galvão, 2002.
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continuada e para a vida profissional, ela não deveria estar restrita à alfabetização ou às aulas 

de português, mas ser um eixo articulador e uma preocupação de toda a escolaridade 

fundamental. Para a Unesco iletrismo é a incapacidade “de ler e escrever uma exposição 

simples e breve de fatos relacionados com sua vida cotidiana” (MORAIS, 1996, p.17). 

Morais, porém, alerta para a existência do iletrismo funcional, a incapacidade de ler e escrever 

o material necessário ao trabalho e à vida de cidadão, apesar da passagem pela escola e até da 

obtenção de certificados. O conceito de letramento surgiu no Brasil nos anos oitenta (KATO, 

1986), como uma “versão para o Português da palavra da língua inglesa literacy”, que 

significa “o estado ou condição que assume aquele que aprende a ler e escrever” (SOARES, 

2004, p.17). Enquanto alfabetização designa o ensino e o aprendizado da leitura e da escrita, 

letramento é “o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever: o estado ou a 

condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como conseqüência de ter-se 

apropriado da escrita” (SOARES, 2004, p.18, grifo nosso). Ou seja, além de saber ler e 

escrever, o letrado é aquele capaz de utilizar esses conhecimentos na sua vida (pessoal e 

profissional), respondendo “às exigências de leitura e de escrita que a sociedade faz 

continuamente” (ibid., p.20).

 Essas exigências da sociedade em relação à leitura e escrita aumentam a cada dia. Se 

antes do século XIX, ler estava restrito a uma minoria (MORAIS, 1996) hoje vivemos em 

uma sociedade que supõe e espera que todos saibam ler. A leitura é indispensável na vida 

cotidiana. Precisamos ler o nome da estação de metrô, do ônibus, receitas e bulas de remédios, 

manuais de equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos, nome, telefone e endereço de 

alguém, lista de compras, avisos e instruções nos bancos ou repartições públicas, utilizar o 

computador etc. Essa necessidade torna-se ainda mais importante na vida profissional. “A 

leitura é indiscutivelmente um problema da sociedade. O desenvolvimento econômico é 

condicionado pela possibilidade que terão todos os homens e mulheres ativos (e não apenas 
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certas camadas sociais) de tratar a informação escrita de uma maneira eficaz” (MORAIS, 

1996, p.20). A necessidade da leitura e da escrita na vida social é crescente: 

As demandas da sociedade aumentam mais rapidamente que a capacidade 

dos adultos, e até dos jovens recém-saídos da escola. A reeducação dos 

adultos e sua reciclagem eventual podem exigir um nível de leitura que eles 

jamais possuíram ou não possuem mais. A leitura se faz e se fará cada vez 

mais na tela, em ritmos que podem escapar ao controle do leitor. (MORAIS, 

1996, p.20-21)

Essa afirmação foi feita pelo autor nos anos noventa. Atualmente percebemos um 

incremento na cobrança do mercado de trabalho em termos de educação continuada, 

especialização, MBA, mestrado etc. O conhecimento amplia-se, modifica-se e complexifica 

sem cessar e, em decorrência disto, o profissional nunca o domina completamente, nunca está 

pronto. Ele precisa estudar sempre para se atualizar e demonstrar dinamismo e interesse 

dentro de sua área de atuação. Capacitando-se para enfrentar uma concorrência maciça. Além 

disso, os meios de formação contemporâneos exigem leitura. Profissionalmente, a leitura não 

está mais circunscrita ao círculo dos intelectuais, penetrando em todas as atividades. Os 

trabalhadores qualificados precisam passar por uma aprendizagem teórica (auxiliares de 

enfermagem, mecânicos, cozinheiros, secretários, técnicos em eletrônica). As profissões que 

demandam estudos superiores, então, implicam em incontáveis horas de leitura e escrita, 

inclusive para ter acesso a elas. Os executivos que ocupam funções de direção nas empresas, 

passam grande percentual de seu tempo lendo e escrevendo, e a vantagem dos que fazem isso 

de forma rápida e eficiente é considerável (MORAIS, 1996, p.21-22). A participação da 

leitura e da escrita no trabalho aumentou ainda mais com o uso da informática em toda uma 

série de profissões. O acesso democrático a uma educação de qualidade e a possibilidade de 

alargamento cultural são necessidades fundamentais. Estas são questões públicas, de 

responsabilidade do Estado, o qual tem o dever de agir para que todos possam usufruir 

efetivamente da leitura e da escrita, habilidades essenciais na contemporaneidade. 
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Em relação ao aprendizado da leitura e da escrita, pesquisas apontam para a 

importância de se favorecer o desenvolvimento da consciência metalingüística nas séries 

iniciais (BARRERA; MALUF, 2003). Outros resultados mostraram, mais especificamente, 

uma correlação significativa entre os níveis de consciência fonológica e de aquisição da 

linguagem escrita (MALUF; BARRERA, 1997). O avanço das investigações tende a 

corroborar o papel fundamental do conhecimento fonológico na alfabetização, mas também a 

importância de outras habilidades, para que o completo domínio da leitura e escrita seja 

alcançado. Os estudos realizados indicam também como facilitadores do aprendizado da 

língua escrita, o conhecimento e a capacidade de lidar com livros e textos impressos, para 

poder perceber a função e importância da leitura e da escrita. Especificamente, foram 

comprovados os muitos benefícios das experiências de se ouvir histórias lidas por outros. Para 

Morais (1996) o sucesso na aprendizagem da leitura está positivamente correlacionado ao 

estímulo intelectual e literário fornecido pela família, sendo a audição de livros o primeiro 

passo para a leitura:

A audição da leitura feita por outros tem uma tripla função: cognitiva, 

lingüística, e afetiva. No nível cognitivo geral ela abre uma janela para 

conhecimentos que a conversação sobre outras atividades cotidianas não 

consegue comunicar. Permite estabelecer associações esclarecedoras 

entre a experiência dos outros e a sua própria. Ensina a compreender 

melhor os fatos e os atos, a melhor organizar e reter a informação, a melhor 

elaborar os roteiros e os esquemas mentais. 

No nível lingüístico, a audição de livros permite esclarecer um conjunto de 

relações entre a linguagem escrita e a linguagem falada: o sentido da leitura, 

as fronteiras entre as palavras [...] etc. Essa audição leva a criança a 

aumentar e estruturar seu repertório de palavras e a desenvolver estruturas de 

frases e de textos [...] A criança habitua-se a parafrasear, a dizer de outro 

modo, a compreender e a utilizar figuras de estilo. Essas capacidades lhe 

serão particularmente úteis após os dois primeiros anos de aprendizagem da 

leitura, durante os quais os textos a serem lidos são ainda relativamente 

simples. Com efeito, os conhecimentos lingüísticos adquiridos durante a 

audição de histórias proporcionam-lhe um trunfo considerável para enfrentar 

uma leitura progressivamente mais sofisticada.

No nível afetivo também, a criança descobre o universo da leitura pela voz, 

plena de entonação e de significação, daqueles em quem tem mais confiança 

e com quem se identifica. Para dar o gosto das palavras, o gosto do 

conhecimento, essa é a grande porta! (MORAIS, 1996, p.171-172, grifo 

nosso)
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Apesar de considerarmos que essa divisão que o autor faz dos efeitos da audição de 

histórias infantis em níveis não procede, a importância dessa prática é inegável. Ouvindo 

histórias a criança é introduzida no universo fantástico da literatura de forma prazerosa e 

afetiva, podendo ser contagiada pelo “gosto das palavras”. É capaz de perceber a vida sob 

outros pontos de vista, ampliando sua visão de mundo, vivenciando situações que ela teme e 

vendo meios para superá-las. Percebe a lógica dos acontecimentos narrados, as diferenças 

entre a linguagem oral e escrita, conhece novas palavras e construções sintáticas. Ou seja, vê-

se imersa no universo letrado antes mesmo de saber ler. A importância da leitura em voz alta, 

feita pelos pais (ou outros) para as crianças pequenas antes de dormir, também é enfatizada 

por Pennac. Segundo ele, lendo para o filho, por exemplo: 

Nós o abrimos à infinita diversidade das coisas imaginárias, o iniciamos nas 

alegrias da viagem vertical, o dotamos da ubiqüidade, libertado de Cronos, 

mergulhado na solidão fabulosamente povoada de leitor... As histórias que 

líamos para ele formigavam de irmãos, de irmãs, de pais, de duplos ideais, 

esquadrilhas de anjos da guarda, legiões de amigos tutelares encarregados de 

suas tristezas, mas que, lutando contra seus próprios ogres, encontravam, 

eles também, refúgio nas batidas de seu coração. Ele tinha se tornado o anjo 

recíproco deles: um leitor. Sem ele, o mundo deles não existia. Sem eles, ele 

continuaria preso na espessura do seu. (PENNAC, 1993, p.19)

Essa prática, mais do que possibilitar o aprendizado de uma forma de organização de 

informações, a ampliação de vocabulário ou o contato com estruturas complexas de frases, 

que poderão facilitar a alfabetização, deve ser vista como tendo um valor intrínseco. Na 

medida em que se configura como uma iniciação da criança no universo da leitura, com tudo 

que isso pode acarretar. Como uma abertura para o contato com mundos novos, fascinantes e 

estranhos, que multiplicam nosso mundo e podem nos levar para além de nós mesmos.  

Morais (1996) aponta um outro fator importante e que funciona como facilitador no 

aprendizado da língua escrita, que é o conhecimento que a criança possui acerca da sua 

própria fala. Durante seu desenvolvimento a criança vai adquirindo conhecimentos sobre a 
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língua falada e alguma capacidade de refletir sobre ela, o que trará benefícios para sua 

alfabetização. Como vantagens adicionais, podem ser citadas uma familiaridade com o 

ambiente escolar e a capacidade de discriminar sons na língua falada, que pode ser 

desenvolvida através de brincadeiras, músicas, jogos. 

As competências centrais do processo de aquisição da leitura estabelecidas pelas 

pesquisas seriam, em resumo, a consciência fonológica, que se refere à correspondência entre 

grafemas e fonemas, isto é, ao conhecimento de que as letras correspondem a sons da língua. 

Simultaneamente, ocorreria o conhecimento do código ou princípio alfabético, que envolve o 

aprendizado de que o alfabeto representa o fonema, de que há uma relação entre a posição de 

um grafema e seu som na palavra. A decodificação, que é a capacidade de reconhecimento da 

identidade abstrata das letras, identificando suas características, reconhecendo os fonemas, as 

palavras e seus significados. E a fluência, que inclui a correção e ritmo de leitura de textos. 

Oliveira (2005) conclui com base em seus estudos, que o ensino da leitura deve se concentrar 

na aquisição das competências centrais de decodificação e fluência, pois são elas que 

asseguram o reconhecimento automático das palavras. 

Podemos constatar que a colocação do problema da leitura neste âmbito, se dá a partir 

da visada do reconhecimento de palavras. Não se problematiza a questão da leitura como 

experiência, nem se coloca foco no leitor. A preocupação diz respeito à realização bem 

sucedida de uma capacidade, que é a capacidade de decifração de palavras. Capacidade esta 

que, sem dúvida é essencial à leitura. Porém a leitura não é apenas isso, não se restringe ao 

reconhecimento das palavras escritas. Como será demonstrado no decorrer do trabalho, 

enfocamos a leitura para além de sua visão funcional, percebendo-a como experiência de 

alterização e de produção de subjetividade (KASTRUP, 2005). 

Trabalhos que abordam “a leitura” não são muito freqüentes. Talvez devido à 

convicção recente de que não existe “a leitura”, como uma atividade única ou universal, que 
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possa ser estudada de forma independente da realidade. Mas sim diversas práticas da leitura – 

como Chartier (1999) demonstra em seus estudos históricos. Ou possivelmente pela 

“imensidade de domínios de pesquisa em leitura” (FERRAND, 2001). Ou, então, quem sabe o 

fato de existirem poucos trabalhos de síntese nesta área, seja apenas reflexo de uma tendência 

maior de fragmentação e especialização dos estudos científicos em geral. O que Eni Orlandi 

chama da armadilha do discurso científico: separar, para conhecer. Segundo ela, “a leitura é 

uma questão lingüística, pedagógica e social ao mesmo tempo. Embora cada especialista a 

encare em sua perspectiva, a postura crítica está em não absolutizar essa perspectiva pela qual 

observa o fato” (ORLANDI, 2001, p.35).

Mesmo que pouco freqüentes, ainda é possível encontrar algumas formulações de 

modelos de leitura, teorias, sínteses ou estudos mais gerais sobre leitura
29

. A maioria hoje, 

porém, é elaborada a partir da abordagem do processamento da informação. Ferrand (2001) 

realizou uma síntese dos trabalhos dedicados à leitura. Segundo seu modelo diretor 

(FERRAND, 2001, p.20) a leitura é assegurada pelo funcionamento coordenado de uma série 

de módulos ou níveis de tratamento relativamente autônomos. Nesse modelo a transmissão de 

informação de um módulo a outro se dá em cascata e de forma interativa
30

. Portanto, para esta 

abordagem, as representações mentais seriam locais, simbólicas e discretas
31 

e ficariam 

estocadas no léxico mental. A concepção de McClelland e Rumelhart (1986), por outro lado, 

diverge desta e argumenta que as representações ortográficas, fonológicas e semânticas são 

distribuídas e não-simbólicas. Elas não estariam armazenadas em um léxico mental, mas 

seriam calculadas em tempo real, através da ativação de conexões entre as diferentes unidades 

distribuídas (FERRAND, 2001, p.23-24). Ferrand cita outros modelos de leitura, como o 

modelo de ativação interativa de McClelland e Rumelhart (1981); o modelo de pesquisa serial 
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de Forster (1976); o modelo da ativação-verificação (PAAP et al, 1982) e o modelo do 

tratamento paralelo distribuído de Seidenberg e McClelland (1989). Mais recentemente, 

Capovilla, Capovilla e Macedo (2001) realizaram uma investigação acerca do modelo de 

leitura por dupla rota (rota lexical e perilexical). Enquanto Coscarelli (1995, 2003) propõe um 

novo modelo baseado na teoria da modularidade da mente de Fodor. De acordo com este 

modelo há muitos domínios de processamento na leitura, alguns fazem parte do módulo 

lingüístico, como o acesso lexical e a análise sintática, e outros do processador cognitivo, que 

deve construir o esquema proposicional de um texto e integrar a macroestrutura proposicional 

do texto ao conhecimento prévio do leitor. Coscarelli afirma que: “Este modelo também 

propõe uma interface entre o módulo lingüístico e o processador cognitivo, onde a análise 

semântica ocorre” (COSCARELLI, 1995). 

As definições de leitura encontradas são bastante variadas. Existem concepções 

restritas e outras abordagens que procuram ampliar sua noção. Morais, por exemplo, avalia a 

acepção ampla de Spencer (apud MORAIS, 1996), da leitura enquanto processo de 

interpretação dos estímulos sensoriais, como incorreta. Na medida em que o processo de 

interpretação dos sinais sensoriais constitui a percepção, para ele seria inconcebível identificar 

leitura e percepção. Considera que aumentar a extensão do conceito ao invés de incrementar 

sua importância acaba por diluir o próprio objeto de estudo, correndo o risco de não se saber 

mais o que se estuda e perder o que ele tem de específico. Como a leitura é um tratamento de 

sinais gráficos, há uma tendência a estender a utilização do termo “leitura” ao tratamento de 

sinais não gráficos. Morais pondera, entretanto, que o par leitura-escrita é indissociável. 

Segundo este autor, só há leitura quando há escrita (MORAIS, 1996, p.111). Por isso, seu 

interesse na investigação da leitura repousa no que ela tem de único. E “o que existe de 

específico na atividade de leitura é a capacidade de reconhecimento de palavras escritas, isto 

é, a capacidade de identificar cada palavra como forma ortográfica que tem uma significação 
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e atribuir-lhe uma pronúncia” (MORAIS, 1996, p.109). Para a abordagem do processamento 

da informação:

A capacidade de leitura é, como qualquer outra capacidade cognitiva, uma 

transformação de representações (chamadas entrada) em outras 

representações (chamadas saída). A representação de entrada no caso da 

capacidade de leitura é um padrão visual, que corresponde grosso modo a 

uma palavra escrita. A representação de saída é uma representação 

fonológica. Cada palavra que conhecemos, quer saibamos ler ou não, é uma 

forma fonológica, uma pronúncia. (MORAIS, 1996, p.112)

Em uma outra direção, defendendo uma visão ampliada de leitura, temos Paulo Freire, 

que considera indispensável “uma compreensão crítica do ato de ler, que não se esgota na 

decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas que se antecipa e se alonga 

na inteligência do mundo” (FREIRE, 2003, p.11). Para ele a alfabetização não pode ser 

reduzida ao ensino da palavra, das sílabas ou das letras. Sendo percebida “como um ato 

político e um ato de conhecimento, por isso mesmo, como um ato criador” (FREIRE, 2003, 

p.19). De acordo com esta perspectiva, existe um movimento dinâmico entre a leitura do 

mundo
32 

e a leitura da palavra, sendo esta uma forma de relê-lo e de transformá-lo através de 

uma prática consciente. A leitura, ao possibilitar o contato com diversos pontos de vista, 

parece ser um “meio de desenvolver a originalidade e autenticidade dos seres que aprendem” 

(SILVA, 2002, p.43). Outra importante referência quanto a uma abordagem ampliada da 

leitura é Jorge Larrosa (2002, 2003a, 2003b, 2004). Ele desloca o foco de interesse, saindo do 

processo da leitura em si, para perceber o que é a leitura na perspectiva do leitor. Para ele, “ler 

serve, sobretudo, para se fazer perguntas” (LARROSA, 2004, p.316), mas que sejam as 

perguntar formuladas, inventadas, pelo próprio leitor e não a repetição de perguntas lidas. 

Desta forma, a leitura envolve liberdade e criação. A partir dos efeitos do texto no leitor, “das 

ressonâncias que se produzem na cabeça de cada um, na biblioteca de cada um” (ibid., p.317), 

é que ele poderá inventar perguntas. Larrosa percebe a importância da originalidade de sua 
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formulação e afirma que com ela tenta “abrir um espaço duplamente ocupado”, em primeiro 

lugar pelos “enfoques da leitura derivados do triunfo da idéia tecno-científico-positivista da 

educação”, que entendem a leitura como um processo cognitivo de compreensão.  E, em 

segundo lugar, ocupado pelos que “se empenham em manter a velha idéia humanística” da 

leitura como meio de formação do caráter. Para ele ambas nos impedem de formular de outro 

modo a pergunta sobre a leitura, nos impedem “a radicalidade do perguntar” (ibid., p.321). 

Larrosa considera que a leitura é uma determinada relação com a língua, uma experiência de 

relação com o texto escrito. A experiência da leitura para ele envolve o indeterminado da vida 

e pode nos levar a questionar o que já sabemos (ibid., p.331). Nesta perspectiva a leitura é 

percebida como um acontecimento de liberdade e pluralidade, uma aventura ao desconhecido, 

como um espaço, enfim, de transformação (LARROSA, 2003b).

Essas diferenças de concepção decorrem do referencial teórico que têm por base, uma 

vez que é ele que vai determinar a forma de perceber a leitura, os objetivos de seu estudo e, 

principalmente, a forma de colocação do problema. Se para o cognitivismo o cérebro é um 

dispositivo de tratamento da informação, é coerente que o objetivo final das pesquisas nesta 

área seja definir um modelo de leitura, estabelecendo, através do método experimental, os 

processos que ocorrem quando se lê. Estes estudos atingem um alto grau de minúcia, 

investigando todos os passos que ocorrem durante a leitura. E são relevantes na medida em 

que contribuem para o entendimento de como lemos, das condições da leitura, como se dá seu 

aprendizado, de como ele pode ser melhorado e de que forma os problemas referentes à 

leitura podem ser tratados. Ferrand (2001) acredita que os conhecimentos construídos a partir 

dos estudos em psicologia cognitiva, permitirão ampliar o número de pessoas que sabem ler, 

que compreendem o que lêem e que podem se inserir nas práticas sociais de leitura. Mas 

consideramos que, por outro lado, os estudos nessa linha limitam e empobrecem a percepção 

de uma experiência que possui muitas dimensões, deixando de lado o que o modelo não 
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contempla. Ou seja, não são capazes de perceber e estudar a leitura em toda sua 

complexidade.

Muitas vezes, em nome do que se considera um estudo científico da leitura (MORAIS, 

1996), a experiência é deixada de lado em favor de experimentos mais restritos, com a 

pretensão de um maior controle. Com isso acaba por se estabelecer uma dicotomia, 

aparentemente intransponível, entre as duas percepções: experiencial e científica. De acordo 

com o referencial teórico deste trabalho, entretanto, a separação entre ciência e experiência 

não é nem necessária nem tampouco desejável. Varela, Thompson e Rosch (2003, p.31) 

propõem justamente “alargar o horizonte das ciências cognitivas de forma a incluir, em uma 

análise disciplinada e transformadora, o panorama mais amplo da experiência humana 

vivida”. Estes autores consideram que “as novas ciências da mente precisam ampliar seus 

horizontes para incluir tanto a experiência humana vivida quanto as possibilidades de 

transformação inerentes a esta mesma experiência” (VARELA; THOMPSON; ROSCH, 2003, 

p.13). 

Ainda hoje, porém, no campo da psicologia cognitiva, e mesmo no espectro mais 

amplo das ciências cognitivas, a perspectiva do processamento da informação, ou abordagem 

computacional, pode ser considerada como paradigma dominante. A idéia geral é que o 

cérebro seria um dispositivo de tratamento da informação, reagindo de modo seletivo diante 

de aspectos discriminativos do ambiente. Segundo essa teoria “os seres humanos possuem um 

arcabouço inato que permite que a informação extraída do meio ambiente seja processada 

internamente para a resolução de problemas. Esta informação é internalizada na forma de 

representações mentais” (MOTA; MOUSSATCHÉ; CASTRO et al, 2000). Entretanto, 

segundo a abordagem da enação de Francisco Varela (s.d.), essa não é a única maneira de 

apreender os desafios cognitivos. Varela questiona a idéia de que o conhecimento esteja 

ligado ao tratamento da informação e vai contra, especialmente, a noção de representação. 
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Para este autor a cognição não pode ser identificada com a manipulação de símbolos e com o 

tratamento da informação, uma vez que não representa um mundo preconcebido nem 

pressupõe apenas a resolução de problemas dados. A cognição é o fazer-emergir criador de 

um mundo, envolvendo uma ação produtiva e a invenção de novos problemas (VARELA; 

THOMPSON; ROSCH, 2003).

Esta perspectiva teórica abre a possibilidade de que se vá além do que Benjamin 

(2004) chama de um “prosseguimento de conhecimento em conhecimento”, que muita vezes 

caracteriza a pesquisa científica. Pois a capacidade de dar saltos, a capacidade de invenção de 

problemas é justamente o que está em questão na cognição inventiva. Cito Walter Benjamin: 

Todo conhecimento, disse ele, deve conter um mínimo de contra-senso, 

como os antigos padrões de tapete ou de frisos ornamentais, onde sempre se 

pode descobrir, nalgum ponto, um desvio insignificante de seu curso normal. 

Em outras palavras: o decisivo não é o prosseguimento de conhecimento em 

conhecimento, mas o salto que se dá em cada um deles. É a marca 

imperceptível da autenticidade que os distingue de todos os objetos em série 

fabricados segundo um padrão. (BENJAMIN, 2004, p.264) 

______

Observamos um crescimento no número de pesquisas científicas sobre a leitura ao 

longo dos anos, tanto no Brasil quanto no exterior. Em sua diversidade teórica, as diferentes 

pesquisas são válidas na medida em que enriquecem e aprofundam as discussões sobre esse 

tema. Possibilitam um movimento frutífero dos saberes sobre a leitura, que pode fazer pensar 

e provocar outros questionamentos. Principalmente, esperamos que esse grande interesse pela 

leitura possa de fato contribuir para transformar cada vez um número maior de não leitores em 

leitores, idealmente leitores fluentes, inventivos, apaixonados, à espreita. 

Como vimos o conhecimento da linguagem escrita, diferentemente da falada, não se 

desenvolve espontaneamente, com base apenas na livre experiência do escrito. A leitura é 

uma atividade complexa, que exige um processo de ensino-aprendizagem e uma prática. 

Poderíamos considerar a experiência da leitura como um continnum, que se inicia quando 
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lêem para uma criança, antes até dela saber ler e continua durante seu aprendizado e ao 

conseguir ler sozinha, mesmo com dificuldade. Prossegue quando, com a prática, consegue ler 

cada vez mais rápido e vai compreendendo o que lê com mais facilidade. Trata-se até aqui de 

uma capacidade de leitura, de uma leitura funcional e utilitária. Essa capacidade tem 

importância fundamental, sendo condição necessária para que qualquer leitura possa se 

realizar. Entretanto, a experiência da leitura não se esgota nela. Para além dessa habilidade de 

decifração e compreensão, quando a leitura finalmente não for mais encarada simplesmente 

como uma tarefa escolar, o leitor poderá aprender a realizar uma leitura mais intensa. 

Continuando a ler, cultivando este hábito, o leitor aprenderá uma outra leitura, que é uma 

experiência fluida, que demanda uma entrega ao texto e onde o leitor é afetado por ele e pode 

se transformar. 

Temos que reconhecer a importância do aprendizado da leitura, assim como da 

possibilidade de ler com freqüência, textos ricos e variados, para que a leitura possa se tornar 

cada vez mais fluente com a prática. Pois somente quem aprendeu a ler, adquiriu o hábito da 

leitura e, através dele, alcançou uma leitura fluente, poderá ter a experiência de uma leitura 

silenciosa, solitária de literatura, como a que queremos enfocar. Não existe um padrão, mas 

podemos dizer que essa leitura necessita minimamente que o leitor seja fluente, capaz de 

entender o que lê, de fazer relações entre o texto que está lendo, os outros que já leu, seus 

conhecimentos e consigo mesmo. De, verdadeiramente, entrar no texto literário, entregando-

se à leitura e, mais importante – e que é algo muito difícil de ser ensinado -, precisa estar 

aberto ao texto, colocando-se à espreita e disposto a ser afetado por ele, com todos os riscos 

que podem advir.

 A fim de estudar essa leitura literária e seus efeitos sobre o leitor, temos a necessidade 

de utilizar um referencial teórico interdisciplinar, ultrapassando as abordagens tradicionais da 

psicologia cognitiva. Buscamos na diversidade, no intercruzamento, na abertura de campos 
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teóricos, meios para pensar e entender essa experiência da leitura silenciosa e solitária de 

literatura. Uma leitura que depende de um cultivo e de uma prática. E que, por meio desse 

cultivo, pode se realizar como experiência de encontro com a arte e consigo mesmo, em toda 

sua potência de transformação.
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2.2 AMPLIANDO OS CONCEITOS DE LIVRO E DE LEITURA

Ler, então, não é um processo automático de capturar um texto como um 

papel fotossensível captura a luz, mas um processo de reconstrução 

desconcertante, labiríntico, comum e, contudo, pessoal. 

(MANGUEL, 1997, p.54)

2.2.1 Uma visão histórica 

 Com o objetivo de desnaturalizar os conceitos de leitura e de livro, recorremos aqui ao 

seu estudo histórico. Atualmente, quando pensamos em leitura, facilmente associamos a 

imagem de alguém solitário, lendo em silêncio um livro no formato como o conhecemos hoje 

- mesmo sem saber que esta forma tem o nome de códice. Roger Chartier, pesquisador da 

história do livro e da leitura e professor da École des Hautes Études en Sciences Sociales, 

afirma: “Costurado, portátil, acessível, o livro do século XX é um possível companheiro de 

cada momento. Ele se tornou um objeto comum” (CHARTIER, 1998, p.99). O livro nos parece 

um objeto familiar. Ainda que não faça parte da vida de todos, uma boa parte das pessoas tem 

acesso ao livro quando chega à escola. E a leitura configura uma prática cotidiana para 

muitos. Mas não foi sempre assim. Chartier demonstra com uma investigação histórica, como 

o livro mudou ao longo do tempo e como as formas de composição e reprodução do escrito 

tiveram diferentes feições. E, principalmente, que a leitura não é simples identificação de 

letras e palavras e compreensão do texto. Seus estudos nos permitem perceber que a leitura 

não foi sempre feita da mesma forma ao longo do tempo nem em diferentes sociedades. E 

que, ainda hoje, não é sempre a mesma. A leitura não precisa ser somente uma leitura 

funcional, visando decifração de sentido. Existem outras dimensões a serem exploradas. Com 

incontáveis maneiras de ler e de se apropriar do escrito. 
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 Os primórdios do livro datam de 3100 a.C., na Antiga Mesopotâmia. Os suportes do 

escrito de então eram tabuletas de argila de cerca de sete centímetros, que “cabiam 

confortavelmente na mão” (MANGUEL, 2002, p.149). Depois, por volta de 3000 a.C., os 

egípcios inventaram o papiro, feito de uma planta aquática de mesmo nome, encontrada no 

Rio Nilo. O livro de papiro tinha formato de rolo e era chamado de volumen. Este formato foi 

utilizado pelos egípcios desde cerca de 2.700 a 2.400 a.C. Sua leitura exigia que ele fosse 

segurado com ambas as mãos e era contínua. O texto não tinha separações entre as palavras, 

não distinguia letras maiúsculas de minúsculas e não utilizava pontuação. Poucas pessoas 

sabiam ler e a quantidade de livros disponíveis era reduzida. Por tudo isso o tipo de leitura 

predominante era uma leitura intensiva (e permaneceu assim até meados do século XVII), 

onde poucos livros eram lidos, relidos, memorizados. Os textos eram manuscritos e a questão 

autoral não se colocava. A leitura era realizada em voz alta e, em sua maioria, para outras 

pessoas. Esta leitura oralizada e em voz alta tinha como função comunicar o texto aos que não 

sabiam ler e “cimentar as formas de sociabilidade imbricadas igualmente em símbolos de 

privacidade – a intimidade familiar, a convivência mundana, a conivência letrada” 

(CHARTIER, 1999, p.17). A ligação entre o texto e a voz era muito arraigada e os textos da 

época possuíam estrutura e temas apropriados a ela. Ou seja, os autores escreviam tendo em 

mente que seus textos seriam lidos em voz alta. 

 Por volta do século III a.C. o pergaminho surge como alternativa de suporte material 

para o texto. Feito de couro de animal curtido, lavado e raspado com lâminas e pedra-pomes e 

branqueado com gesso ou cal. Como o pergaminho era mais resistente que o papiro, acabou 

por permitir o aparecimento do códice, por volta do século II. O códice é um livro em forma 

de caderno, onde as folhas são costuradas ou grampeadas. Em comparação ao livro em rolo, o 

códice trouxe muitas vantagens, tais como: comportar uma maior quantidade de textos, ser de 

fácil transporte e manuseio, possibilitar a paginação das folhas, facilitar a consulta a partes do 
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texto e propiciar uma visão global do livro ao ser folheado. Apesar do códice ainda ser 

manuscrito em seus primórdios, este novo formato trouxe reflexos sobre as práticas de leitura, 

na medida em que permitia que se lesse e escrevesse ao mesmo tempo, que se comparassem 

os livros e que se encontrassem determinadas passagens do texto com maior facilidade. Tudo 

isso especialmente devido à introdução de pequenas alterações como, por exemplo, a 

separação entre as palavras e os capítulos. Tais providências vieram também facilitar, em um 

momento posterior, a expansão da prática de uma leitura visual (feita somente com os olhos, 

em oposição à leitura oral, falada em voz alta) e silenciosa. A passagem do volumen ao códice 

ocorreu primeiramente nos textos cristãos: durante o século II nos manuscritos da Bíblia, nos 

séculos II, III e IV, para os textos litúrgicos e durante os séculos III e IV para os demais 

textos. Chartier (2003) considera esta uma revolução da leitura, na medida em que 

representou uma modificação profunda nos modos de produzir e transmitir os textos que, por 

sua vez, transformaram as relações entre as pessoas envolvidas no mundo da escrita, os 

modos de pensar e, especialmente, as maneiras de ler. 

 Roger Chartier (ibid.) esclarece que estas transformações que ele chama de revoluções 

da leitura foram de ordem técnica, formal ou cultural. Uma revolução da modalidade física ou 

corporal do ato de ler apontada pelo autor diz respeito a difusão de uma leitura silenciosa e 

visual, que ocorreu inicialmente nos mosteiros, entre os séculos VII e XI, depois nas escolas e 

universidades, no século XII e por último, entre a aristocracia durante o século XIV. 

Entretanto, a passagem da leitura em voz alta para uma leitura silenciosa não se deu de forma 

simples. Chartier salienta que mesmo com a introdução da leitura silenciosa, a leitura em voz 

alta se manteve do século VI ao XVIII como base de diversas formas de socialização: 

familiares, cultas ou públicas. Conforme Manguel (2002, p.59), embora “se possam encontrar 

exemplos anteriores de leitura silenciosa, foi somente no século X que esse modo de ler se 
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tornou usual no Ocidente”. Ou seja, não se trata propriamente do desaparecimento de uma em 

função do surgimento pontual de outra, ambas coexistem. O que é chamado de revolução da 

leitura silenciosa por Chartier seria o momento da ampliação da prática de leitura silenciosa, 

que toma o lugar da leitura em voz alta enquanto forma hegemônica. Sem pretender com isso 

negar a existência da leitura em ambas as modalidades corporais, nem historicamente nem nos 

dias de hoje. Percebemos atualmente a existência de diversas maneiras de leitura em voz alta 

ou em grupos, em oficinas ou rodas de leitura
33

. 

 A próxima revolução nomeada por Chartier (2003) é uma revolução da função da 

escrita. No século XII a escrita passou de simples esforço de conservação - no modelo 

monástico, para um trabalho intelectual - no modelo escolástico. Com o surgimento das 

cidades são criadas as escolas e universidades e, nestes locais, a escrita e a leitura adquirem 

novas funções e formatos. No modelo monástico, suplantado aos poucos pelas novas práticas, 

a cópia dos livros visava apenas e conservação do saber, que era considerado um bem 

precioso. Seu objetivo era religioso e envolvia ruminação do texto, meditação e oração. A 

leitura era vista enquanto forma de participar do mistério da palavra divina. O modelo 

escolástico que veio depois encarava a escrita como um trabalho intelectual, que era realizado 

após a leitura e utilizava pouca ornamentação, letras mais simples, abreviações, descrições e 

comentários. O método de leitura deste modelo era a decifração regrada da letra, do sentido e 

da doutrina do texto e seu objetivo era intelectual. 

 Em meados do século XV Gutenberg inventa os tipos móveis e a prensa. Chartier 

(2003) aponta este acontecimento como uma revolução das técnicas de reprodução de textos, 

mas garante que as transformações a partir do texto impresso não foram tão radicais nem 

tampouco imediatas como se pensa. O livro impresso substituiu a cópia feita à mão. Manteve, 

porém, o mesmo formato de códice, com folhas dobradas, uma quantidade variável de fólios 
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(folhas escritas dos dois lados), costuradas e encadernadas e a mesma disposição em páginas. 

Além disso, nos livros impressos todo o acabamento ainda era feito à mão. Conforme 

Chartier, o manuscrito conviveu até aproximadamente o século XVIII com o texto impresso. 

Mas algumas conseqüências da passagem do manuscrito para o texto impresso puderam ser 

sentidas, como a redução do tempo de reprodução do texto e dos custos de produção, devido 

ao aumento da tiragem e, com isso, houve uma queda no custo do livro.

  Como decorrência da difusão e profusão dos livros, o estilo de leitura predominante 

que era o intensivo, marcado pelo sagrado, de poucos livros, que deviam ser memorizados e 

recitados geração após geração, passa na segunda metade do século XVIII para um estilo 

extensivo. Nesta revolução quanto ao estilo de leitura, observa-se o crescimento de uma 

prática de leitura voraz, que não mais saboreia o texto, mas que o devora, para ir em busca do 

próximo livro o mais rápido possível. O sentido do sagrado e o respeito pelo texto são 

deixados de lado e começa-se a exercer uma atividade mais crítica em relação ao que é lido. A 

leitura que antes tinha um sentido de reconhecimento passa a poder assumir um caráter de 

descoberta, decorrente da passagem de uma leitura de poucos livros, que são lidos e 

reconhecidos, para um tipo de leitura de textos diversos e desconhecidos.

 A fúria de ler, como foi chamada no século XVIII na Alemanha, pode ser considerada 

nociva. Como para Schopenhauer (s.d., p.17) que afirmou que a leitura ininterrupta impede 

que o leitor se aproprie do que leu e pense por si mesmo: “Porque quanto mais lemos menos 

rastro deixa no espírito o que lemos”. Esta afirmação serve de alerta para os prejuízos de uma 

leitura extensiva sem controle ou critério. Ler muito não garante sabedoria. Mas também não 

é preciso retornar a um tipo de leitura intensiva tão restrita como era até o século XVIII. Cada 

leitor vai definindo seu próprio tempo de relação com a palavra escrita, de acordo com suas 

necessidades, habilidades e desejo.
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 Por último, Chartier trata da revolução contemporânea do texto eletrônico. 

Testemunhamos hoje esta nova forma do livro, que perde sua materialidade e ocupa o espaço 

da tela de um computador. O surgimento do e-Book traz algumas conseqüências. Negativas, 

por exemplo, quanto à questão autoral – na Internet nunca se sabe se um texto é mesmo de 

quem o assina e o texto pode ser facilmente cortado, colado, modificado. E as mesmas 

dificuldades que se tinha com o texto em rolo estão presentes na tela do computador – não 

vemos o texto inteiro, temos que ir “descendo” aos pouco, com a barra de rolagem, tendo 

acesso apenas a uma parte de cada vez. Obviamente também existem ganhos a partir desta 

revolução, sendo o mais importante a disponibilidade do patrimônio escrito, que desta forma 

pode atingir um número maior de leitores. Mas se esta será uma modificação absoluta ou se 

significará o fim do livro tal como o conhecemos, só o futuro poderá dizer. O que se pode 

afirmar, a partir de Chartier (2003), é que uma modificação radical como esta do suporte 

material do texto engendrará, como já o esta fazendo, novas maneiras de ler e de escrever.

2.2.2 A leitura como prática inventiva

 A descoberta de modos de leitura inteiramente estranhos aos atuais torna evidente o 

caráter historicamente determinado das formas de ler
34

. Além disso, uma visão histórica 

demonstra que as significações dos textos são constituídas pelas leituras que se apoderam 

deles. As diferentes práticas da leitura dão aos textos significados plurais e móveis, na medida 

em que são encontros de maneiras de ler e de protocolos de leitura presentes no objeto lido. 

Podemos dizer, então, que a história da leitura, deu a ela “o estatuto de uma prática criadora, 

34 

Nesta mesma linha temos o trabalho de Philippe Ariès (1981) sobre a família e a criança, que permite uma 

desnaturalização destes conceitos, e o de Jonathan Crary (1999) que trata da moderna construção do observador 

atento, com novas formas de olhar e de perceber.
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inventiva, produtora” (CHARTIER, 2001, p.78). Entretanto, a liberdade inventiva da leitura 

não é ilimitada. Para Chartier: 

o importante é compreender como os significados impostos são 

transgredidos, mas também como a invenção – a do autor ou a do leitor – se 

vê sempre refreada por aquilo que impõe as capacidades, as normas e os 

gêneros. Contra uma visão simplista que supõe a servidão dos leitores 

quanto às mensagens inculcadas, lembra-se que a recepção é criação, e o 

consumo, produção. No entanto, contra a perspectiva inversa que postula a 

absoluta liberdade dos indivíduos e a força de uma imaginação sem limites, 

lembra-se que toda criação, toda apropriação, está encerrada nas condições 

de possibilidade historicamente variáveis e socialmente desiguais. Desta 

dupla evidência resulta o projeto fundamental, que acredita descobrir como, 

em contextos diversos e mediante práticas diferentes (escrita literária, a 

operação historiográfica, as maneiras de ler), estabelece-se o paradoxal 

entrecruzamento de restrições transgredidas e de liberdades restringidas 

(CHARTIER, 2001, Prólogo). 

 A leitura é sempre produção de sentido (GOULEMOT, 2001, p.107). Ao ler, cada 

leitor exerce sua liberdade realizando uma apropriação inventiva da obra. Mas essa liberdade 

não é absoluta. Pois somos confrontados com as regras e tentativas de controle da produção 

de sentido do texto, sejam elas ditadas pelo autor, revisor, editor etc ou pelos 

constrangimentos decorrentes de sua forma material. Essas tentativas de imposição são 

enfrentadas pelo leitor, que inventa o significado do texto. Na leitura existe uma influência 

mútua entre leitor e obra. Há um confronto entre as imposições do texto e do livro, que 

buscam estabelecer uma ordem, e a apropriação que o leitor faz do texto, exercendo sua 

liberdade. Para ilustrar a tentativa do autor de controle sobre a leitura, podemos citar 

Nietzsche, que escreve no prefácio de O Anticristo:

As condições sob as quais sou compreendido, sob as quais sou 

compreendido por necessidade – conheço-as muito bem. Tem que ser 

honesto até a dureza, inclusive nas coisas do espírito, para suportar minha 

seriedade, minha paixão. Tem que estar acostumado a viver nas montanhas – 

em ver abaixo de si a miserável charlatanice atual acerca da política e do 

egoísmo dos povos. [...] Uma predileção da força por problemas que hoje 

não têm valor; o valor do proibido; a predestinação para o labirinto. Uma 

experiência feita de sete solidões. Ouvidos novos para uma música nova. 

Olhos novos para o mais distante. Uma consciência nova para verdades que 

até agora permaneceram mudas. E um desejo de economia de grande estilo – 

guardar unida a própria força, o entusiasmo próprio... O respeito a si mesmo; 
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o amor a si mesmo; a liberdade incondicional frente a si mesmo... 

(NIETZSCHE, 2001)

 Nietzsche define seu leitor ideal. Mas isso não quer dizer que apenas os leitores que 

preenchem os requisitos do que ela chama de seus verdadeiros leitores irão prosseguir na 

leitura, tornando-se seus leitores de fato. Ele foi e será lido por diversos tipos de leitores. E 

suas exigências também não garantem que, mesmo um leitor com todas as características 

desejadas por ele, vá realizar a leitura da forma como ele esperava, entendendo somente os 

sentidos que ele pretendia. Porque ler é constituir um sentido e não reconstituir o sentido 

desejado pelo autor (GOULEMOT, 2001, p.108). A leitura não é obediente nem respeitosa. 

Ao contrário, ela é “rebelde e vadia” (CHARTIER, 1999, p.7), por isso algo sempre escapa e 

novos sentidos podem ser produzidos pelas diferentes leituras. A leitura é uma prática 

inventiva resultante do encontro das maneiras de ler, dos protocolos de leitura inscritos no 

texto e dos constrangimentos de seus dispositivos materiais. 

2.2.3 A relação entre texto e leitor

 A leitura, portanto, não é uma simples capacidade de decifração e compreensão do 

escrito. Suas práticas são da ordem do efêmero, construídas historicamente. O sentido não 

está previamente determinado no texto e, por isso não será sempre o mesmo. Só na leitura se 

dá a produção de sentido do texto. Desta forma, ela se configura como prática inventiva e 

ganha igual importância junto ao texto e ao livro. Pois é a partir da ação do leitor sobre o texto 

e o livro que o texto será, por fim, investido de significação. Para Chartier (1999, p.18) o 

sentido do texto somente se produz na relação entre texto, livro e leitura. 
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 Uma vez que o texto não tem sentido único ou universal, o autor acaba lançando mão 

de mecanismos com o intuito de produzir uma certa leitura. Ele insere no texto propostas e 

comandos lingüísticos e estéticos, que Chartier (2003) chama de mise en texte, visando o 

controle do sentido da obra. Estes dispositivos de controle se coadunam aos constrangimentos 

dos dispositivos materiais e tipográficos do livro - mise en livre - para buscar determinar uma 

ordem, uma leitura. Porém, como já foi dito, o leitor busca sempre burlar essas tentativas de 

imposição de sentido e exercer sua liberdade na leitura. Quanto ao autor, este também se 

encontra imerso em uma ordem específica, inserido em uma determinada cultura, e pode estar 

sujeito às regras do patronato, do mecenato ou do mercado. Entretanto, assim como o leitor, o 

escritor possui formas de escape, como quando sua obra ganha o mundo, por exemplo. Na 

produção de sentido do texto há sempre uma tensão entre tentativas de controle e ações que 

escapam. O autor não faz livros, mas textos. Os livros vão se construir a partir de uma grande 

rede que envolve outros profissionais, como editores, revisores etc. Depois que o escritor 

escreve seu texto, ele o envia a uma editora onde ele será analisado e, se aprovada sua 

publicação, será feita sua revisão, diagramação, composição, impressão, capa e acabamento. 

Os livros são o produto de um processo maior e, muitas vezes, escapam ao controle do 

próprio autor. Quando o texto vira livro existem muitas possibilidades quanto à forma que ele 

toma. Pode ser uma edição de bolso, de capa dura, ilustrada, em quadrinhos
35

, ou ainda ser 

disponibilizado na tela de um computador. E a materialidade do texto, a forma final que ele 

vai tomar é importante na medida em que tem efeitos sobre as leituras (Chartier, 2003). No 

livro estão presentes aspectos formais, que dizem respeito ao formato que o escrito tem, por 

exemplo, o volumen – livro de rolo – ou o códice – livro em cadernos ou o e-Book - livro no 

computador. E aspectos tecnológicos, referentes às técnicas de reprodução dos textos, 

podendo ser manuscritos ou impressos. Dependendo de sua forma material ele se dirige a um 
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Como a adaptação da obra Em busca do tempo perdido de Marcel Proust ao formato de quadrinhos, feita por 

Stéphane Heuet. Editora Jorge Zahar, 2003.
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tipo de público, a uma comunidade de leitores, possuindo determinados constrangimentos. 

Estas delimitações, contudo, são confrontadas pelos leitores. Estes buscam exercer sua 

liberdade, fazendo do encontro com o livro algo diferente para, quem sabe, “lançar mundos no 

mundo”.

Livro

Caetano Veloso, 2004.

Tropeçavas nos astros desastrada 

Quase não tínhamos livros em casa 

E a cidade não tinha livraria 

Mas os livros que em nossa vida entraram 

São como a radiação de um corpo negro 

Apontando pra expansão do Universo 

Porque a frase, o conceito, o enredo, o verso 

(E, sem dúvida, sobretudo o verso) 

É o que pode lançar mundos no mundo. 

[...]

Os livros são objetos transcendentes 

Mas podemos amá-los do amor táctil 

Que votamos aos maços de cigarro 

Domá-los, cultivá-los em aquários, 

Em estantes, gaiolas, em fogueiras 

Ou lançá-los pra fora das janelas 

(Talvez isso nos livre de lançarmo-nos) 

[...]

 

 E, por fim, no encontro entre texto, livro e leitor se forja uma leitura que não é 

abstrata, mas uma prática social encarnada em gestos, em espaços, em hábitos (CHARTIER, 

1999, p.13). O leitor opera deslocamentos, distorções e invenções. Larrosa (2004, p.240) 

esclarece que “entender a leitura como invenção, como criação, como experimentação no 

sentido que essa palavra tem nas ‘artes experimentais’, implica um rigor e uma exigência, um 

ascetismo inclusive, que nada tem a ver com o individualismo brando e um tanto preguiçoso 

de que cada um lê como lhe dá vontade”. Este é um aspecto importante, na medida em que 

quando se diz que o sentido do texto é dado pela leitura, isso pode ser confundido com uma 

liberalidade sem limite ou com uma falta de rigor. Ou ainda que a leitura estaria sujeita à 

vontade do leitor, submetida a “um individualismo trivial” (ibid., p.339). Não é este o caso. Já 
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apontamos a existência dos constrangimentos da própria obra. E, como diz Larrosa (2004, 

p.340), “sem dúvida é bom insistir na liberdade da leitura, sem dúvida a leitura é infinita, sem 

dúvida todo texto é indecidível, mas isso não implica que esse infinito ou essa liberdade ou 

essa indizibilidade signifiquem não importa o quê. O indefinido do texto pertence ao texto 

mesmo e não à arbitrariedade de um leitor subjetivo”. O sentido do texto não é dado pela 

vontade de um sujeito, mas pelo encontro, pela relação entre a obra e o leitor. 

 As práticas da leitura são constituídas a partir de múltiplos fatores, como o livro e o 

texto, os lugares e épocas e os objetivos dos leitores, as formas de ler, tanto físicas quanto de 

acordo com as capacidades e possibilidades do leitor, e as relações que se estabelecem entre 

texto e leitor. A dicotomia entre alfabetizados e analfabetos, por exemplo, não é suficiente 

para dar conta da grande diversidade de posições frente ao escrito. Existem os que decifram as 

letras com dificuldade, mas que não conseguem compreender seu significado. Leitores que 

necessitam de uma leitura oralizada para entender o que estão lendo. Leitores mais lentos, 

outros mais rápidos. Leitores que visam apenas a aquisição de informação outros que lêem 

pela leitura em si. Existem diferentes formas de relação com o texto. Leituras receosas e 

distantes ou leituras mais abertas, onde há entrega e transformação. Uma experiência de 

leitura deste segundo tipo é relatada No caminho de Swann. Proust nos fala de uma leitura 

onde o leitor vive as emoções das personagens. Atingindo um estado interior onde a emoção é 

duplicada, e que desencadeia no leitor venturas e desgraças que o modificam: 

O achado do romancista consistiu na idéia de substituir essas partes 

impenetráveis à alma por uma quantidade igual de partes imateriais, isto é, 

que nossa alma pode assimilar. Desde esse momento, já não importa que as 

ações e emoções desses indivíduos de uma nova espécie nos apareçam 

como verdadeiras, visto que as fizemos nossas, que é em nós que elas se 

realizam e mantêm sob o seu domínio, enquanto viramos febrilmente as 

páginas, o ritmo de nossa respiração e a intensidade de nosso olhar. E uma 

vez que o romancista nos pôs nesse estado, no qual, como em todos os 

estados puramente interiores, cada emoção é duplicada, e em que o seu 

livro nos vai agitar como um sonho, mas um sonho mais claro do que 

aqueles que sonhamos a dormir e cuja lembrança vai durar mais tempo, eis 

que então ele desencadeia em nós, durante uma hora, todas as venturas e 

todas as desgraças possíveis, algumas das quais levaríamos anos para 
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conhecer na vida, e outras, as mais intensas dentre elas, jamais nos 

seriam reveladas, pois a lentidão com que se processam nos impede de as 

perceber; (assim muda o nosso coração, na vida, e esta é a mais amarga das 

dores; mas é uma dor que só conhecemos pela leitura, em imaginação; 

porque na realidade o coração se nos transforma do mesmo modo por que se 

produzem certos fenômenos da natureza, isto é, com tamanho vagar que, 

embora possamos ver cada um de seus diferentes estados sucessivos, por 

outro lado escapa-nos a própria sensação da mudança). (PROUST, 1956, 

p.78, grifo nosso)

 Nessa prática de leitura narrada por Proust o leitor é afetado pelo que lê e se 

transforma. Mas nem todas as leituras se dão desta maneira. A diversidade de práticas 

possíveis é enorme. Cada grupo de leitores ou mesmo cada leitor possui seus próprios 

costumes, interesses, expectativas e razões para ler (CHARTIER, 1999, p13). Toda esta gama 

de características vai definindo diferentes maneiras de ler, usos do livro e possibilidades de 

criação de sentidos. 

2.3 ALGUMAS PRáTICAS DA LEITURA 

Para ler bem é preciso ter todos os sentidos afiados, é preciso pôr tudo o que 

cada um é e é preciso ter aprendido a dançar. Mas faz falta também um certo 

temperamento, uma certa força vital. (LARROSA, 2002, p.42)

 A história da leitura vinha sendo tradicionalmente uma história do livro ou dos textos. 

Roger Chartier, porém, marca a necessidade de se investigar as diferentes maneiras de ler que 

são construídas por múltiplos fatores. Alguns dos aspectos que exercem influência sobre as 

práticas da leitura são fatores sócio-culturais dos leitores, tais como profissão, classe social, 

sexo, religião, escolaridade etc. O tempo e o espaço, ou seja, a época histórica e o local onde 

elas se dão também influenciam. E as habilidades de leitura e as regras, hábitos, expectativas, 

objetivos e intenções de cada comunidade de leitores. Além da própria forma material e das 
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técnicas de reprodução do texto. Chartier (1999) explica que não se pode isolar o texto de sua 

materialidade pois suas formas materiais produzem efeitos em seus usos e apropriações. 

Todos estes fatores participam na construção dos mosaicos das diversas práticas da leitura. 

 Chartier (2003) configura um amplo cenário histórico das práticas da leitura. 

Apontando diferenças em relação à modalidade física ou corporal do ato de ler, que pode ser 

feito oralmente, em voz alta ou não, ou ser uma leitura visual e em silêncio. Em relação ao 

estilo de leitura, ela pode ser intensiva ou extensiva. Quanto ao método de leitura, ele 

menciona o método monástico, religioso e o método escolástico, intelectual. Acerca dos 

efeitos da leitura investiga práticas da leitura que trazem reconhecimento e outras leituras que 

são de descoberta. Há diferenças formais, relativas ao modo de transmissão do escrito, que 

pode se apresentar em volumen, códice e, mais recentemente, na tela do computador. Existem 

ainda diferenças técnicas ou tecnológicas, que se referem à reprodução dos textos e à maneira 

de se fazer o livro, como, por exemplo, um livro manuscrito (scribal culture) ou impresso 

(print culture). Em resumo, pode-se pensar essas diversas práticas da leitura levantadas por 

Chartier, em relação a algumas questões principais:

a) o que ler: relativo às características formais e técnicas do texto - seu gênero, 

estilo, leitor ideal, protocolos de leitura -, e do livro - qual sua forma material 

e como foi feito;

b) para que ler: onde se inserem as razões de ler, os objetivos, interesses e 

expectativas em relação à leitura; 

c) como ler: quanto às formas de leitura, que envolvem tanto a modalidade 

física do ato de ler e a capacidades do leitor, quanto o método, a forma e o 

ritmo de leitura e a relação entre o leitor e o texto;

d) efeitos da leitura: o que vem com a leitura, o que ela traz - descoberta, 

reconhecimento, estranhamento, informação, alterização, prazer, fruição, 

problematização, fuga, distração etc.
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 Como já foi dito, estas questões não são estanques. Elas se relacionam formando os 

diversos mosaicos encontrados nas diferentes práticas de leitura, tanto no tempo quanto no 

espaço. Podemos observar muitas formas contemporâneas de ser leitor. Existem algumas 

situações de leitura em voz alta, como por exemplo, ler para o filho antes de dormir (alguns 

lêem mesmo antes dele nascer). Uma tendência de retomada das leituras em grupo, nas 

oficinas ou rodas de leitura
36

, onde se lê junto e se debate, conversando sobre o que foi lido. 

Trata-se de uma leitura oralizada, onde tanto a visão quanto a audição estão envolvidas e onde 

há um fator adicional, que é a relação entre as pessoas presentes às sessões de leitura. Existem 

ainda algumas pessoas que lêem em voz alta, mas sozinhas, apenas por hábito ou necessidade, 

para uma melhor compreensão. E pessoas que fazem leitura em voz alta para cegos ou para 

quem não sabe ler. Uma outra forma de leitura, mais freqüente em nosso tempo, é aquela 

visual, silenciosa e solitária. Hoje em dia, a leitura silenciosa ainda se configura como padrão. 

Seja a leitura de um jornal, de um romance, estudando ou lendo o nome de uma rua numa 

placa, muito provavelmente ela será feita em silêncio.

 Quando lemos não importa muito o lugar. É melhor estar sentado ou deitado, apesar de 

ser possível até mesmo ler em pé. Mas o bom mesmo é ler com o corpo confortavelmente 

instalado, relaxado (muitos possuem um lugar especial, seu canto de leitura). Também é 

preferível estar em um local tranqüilo, sem muitos estímulos ou interrupções. Porém, ao 

entrar no texto, nada parece ser capaz de distrair o leitor. Ele fica em um tipo de atenção 

especialmente concentrada na leitura. E, apesar de ainda perceber o entorno, mergulha no 

texto, em uma atenção dedicada à leitura. Todavia, o ideal é que o leitor esteja sozinho. 

Chalámov (2004, p.78-79) afirma: “O melhor e mais proveitoso meio de se ler é fazê-lo em 

casa, sem pessoas ao lado, a sós com o livro. A experiência de leitura na presença de 

estranhos me foi desagradável, embaraçosa até; é ainda pior que redigir uma carta íntima no 
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Ver Kastrup 2005a, 2003, 2002, 2000b.
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balcão do correio, quando temos uma vontade instintiva de proteger o que escrevemos, 

temendo nos distrair e expor o conteúdo a olhos alheios”. Isso, talvez se deva ao fato de que 

em locais públicos o leitor se sente observado, não sendo capaz de entregar-se à leitura. Pode 

também ficar pouco à vontade para manifestar reações advindas da leitura: às vezes é só um 

meio sorriso, mas em outras ocasiões as lágrimas surgem, inevitáveis. Em leituras solitárias 

em público, a relação do leitor com o livro e, principalmente, o isolamento do leitor podem 

ser ameaçados. Roger Chartier a este respeito comenta: 

A leitura silenciosa, mas feita em um espaço público (a biblioteca, o metrô, o 

trem, o avião), é uma leitura ambígua e mista. Ela é realizada em um espaço 

coletivo, mas ao mesmo tempo ela é privada, como se o leitor traçasse, em 

torno de sua relação com o livro, um circuito invisível que o isola. O círculo 

é contudo penetrável e pode haver aí intercâmbio sobre aquilo que é lido, 

porque há proximidade e porque há convívio. (CHARTIER, 1999, p.144)

 

 Na leitura o importante é o livro. O livro, o texto, as palavras. Alguns nos prendem de 

tal forma, que se estabelece uma estreita relação, parecemos um só, somos seus personagens, 

vivemos suas vidas, suas aventuras e desventuras. Enquanto estamos lendo, vivemos e 

sentimos aquilo que lemos. Encontramo-nos suspensos em um ponto ideal, como diz o 

escritor gaúcho Augusto Meyer:

Ler um livro é desinteressar-se da gente deste mundo comum e objetivo para 

viver noutro mundo. A janela iluminada noite adentro isola o leitor da 

realidade da rua, que é o sumidouro da vida subjetiva. Árvores ramalham. 

De vez em quando passam passos. Lá no alto estrelas teimosas namoram 

inutilmente a janela iluminada. O homem, prisioneiro do círculo claro da 

lâmpada, apenas ligado a este mundo pela fatalidade vegetativa do seu 

corpo, está suspenso no ponto ideal de uma outra dimensão, além do 

tempo e do espaço. No tapete voador só há lugar para dois passageiros: 

leitor e autor. (MEYER, 1947, grifo nosso)

 

 Neste lugar além do tempo e espaço, para onde o leitor se remete, ele de fato se sente 

em outro mundo, em outro plano. Ali as distinções entre leitor, autor e texto se  desvanecem. 

O que importa são os encontros e as produções decorrentes deles. Quando lemos estamos 

imersos no texto. Lendo Cem anos de solidão eu me via lá em Macondo, “uma aldeia feliz, 
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onde ninguém tinha mais de trinta anos e onde ninguém ainda tinha morrido” (MáRQUEZ, 

2003, p.14). E isso era bom, não era nem estranho, nem bizarro, simplesmente era assim 

naquele mundo, e o leitor é capaz de embarcar nessa grande empreitada. Segundo Ana Maria 

Machado (1999, p.91) ao ler ficção o leitor tem que estar disposto a aceitar algumas coisas, 

acreditar em outras e imaginar outras tantas. Pois, “se o livro não serve para dialogar com 

cabeças diferentes, levantar questões, emocionar, fazer pensar, sensibilizar para a vida e o 

mundo, encantar com a palavra e tanta coisa mais, se o objetivo da leitura é só jogar, então é 

covardia: em matéria de jogo, o videogame dá de goleada” (MACHADO, 1999, p.99). O 

importante é a possibilidade de entrar no texto, de viajar, explorando-o e sendo afetado, sem 

preocupações quanto aos resultados ou com o tempo que se perde. Morais salienta que os 

prazeres da leitura são múltiplos:

Lemos para saber, para compreender, para refletir. Lemos também pela 

beleza da linguagem, para nossa emoção, para nossa perturbação. Lemos 

para compartilhar. Lemos para sonhar e para aprender a sonhar (‘Há várias 

maneiras de sonhar... A melhor maneira de começar a sonhar é por meio dos 

livros... Aprender a dedicar-se totalmente à leitura, a viver inteiramente 

com os personagens de um romance – eis o primeiro passo’, Fernando 

Pessoa, aliás Bernardo Soares, O manual do sonhador: os graus do sonho). 

(Morais, 1996, p.12-13, grifo nosso)

 Ler pode ser perturbador, na medida em que entramos em contato com a alteridade. 

Pode ser também uma experiência estética, viva e instigante. Tudo isso depende, porém, de 

uma série de fatores. Não há garantia de que essa experiência irá ocorrer em todas as leituras. 

Ela pode acontecer ou não. Vai depender da relação que se estabelece entre o texto e o leitor. 

E apenas pode ser facilitada pela leitura de textos literários e por um leitor que sabe dedicar-se 

à leitura e entregar-se a ela. Mas, como tudo que depende de um “substrato afetivo”, não pode 

ser manipulado. O escritor português Fernando Namora fala sobre a adesão ao mundo criado 

pelo autor e sobre o que fica do texto:

A familiaridade com um autor é a adesão ao mundo por ele criado. Podemos 

esquecer - e esquecemos - as subtilezas de estilo, o virtuosismo da 

composição, mas perdura por anos e anos, e às vezes para sempre, uma 
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certa personagem, um certo lance, uma frase que nos faz estremecer, 

pois é predominantemente a este nível que um texto revela a sua 

comunicabilidade essencial. Isto é: a estima por um autor resulta sobretudo 

de ingredientes que nos impressionaram a sensibilidade, o que equivale a 

dizer: o privilégio de durar na memória dos homens tem, em regra, um 

substrato afetivo. (NAMORA, 1988, grifo nosso)

 

 Uma metáfora muito freqüente é a da leitura como alimento. A letra dos Titãs 

questiona: “você tem sede de que? / você tem fome de que? / a gente não quer só comida / a 

gente quer comida, diversão e arte”
37

. Para Morais (1996, p.13) “um texto conforme nossa 

fome e nossa disposição momentânea, a gente engole, devora, mastiga, saboreia. Ler é pastar 

(Roland Barthes, O prazer do texto), é digerir (Nietzsche, Le Gai savoir). ‘Eu tinha... lido, isto 

é, relido e ruminado’ (Amin Maalouf, Le premier siècle après Béatrice). E se o texto é 

poético, sendo a poesia mais etérea que a prosa, ler é também respirar [...]”. Lygia Bojunga 

Nunes conta:

Pra mim, livro é vida; desde que eu era muito pequena

os livros me deram casa e comida. [...] 

De casa em casa eu fui descobrindo o mundo 

[...] o livro agora alimentava a minha imaginação.

Todo dia a minha imaginação comia, comia e comia;

e de barriga assim cheia, me levava pra morar no 

mundo inteiro: iglu, cabana, palácio, arranha-céu,

era só escolher e pronto, o livro me dava.

Foi assim que, devagarinho, me habituei com essa troca

tão gostosa que – no meu jeito de ver as coisas – 

é a troca da própria vida; quanto mais eu buscava no 

livro, mais ele me dava. [...] (NUNES, 1988, p.7-8)

 Dependendo da fome com que nos colocamos frente ao texto, ocorrem diferentes 

leituras, com seus ritmos próprios. Há livro que devoramos. Ficamos acordados a noite toda 

porque precisamos acabar. Somos tomados por um sentido de urgência, de uma imperiosa 

necessidade de continuar a leitura. Outros livros lemos aos poucos, saboreando. Prosseguimos 

devagar, como conta Clarice Lispector sobre sua leitura de Reinações de Narizinho de 

37 

Trecho da música Comida, dos Titãs, CD Acústico, 1997. Composição: Arnaldo Antunes, Marcelo Fromer e 

Sérgio Brito.
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Monteiro Lobato: “Não o li de uma vez: li aos poucos, algumas páginas de cada vez para não 

gastar. Acho que foi o livro que me deu mais alegria naquela vida” (LISPECTOR, 2004, 

p.21). E isso vem do livro, do texto e da relação que se estabelece. As razões práticas pouco 

importam. Não importa o avançado da hora ou o prazo de devolução do livro. É no encontro 

entre o livro e o leitor que o ritmo da leitura será definido, e a leitura se dará, então, no tempo 

necessário.

Não leiais para refutar ou contradizer, para aceitar ou aquiescer, para perorar 

ou discursar, mas para ponderar e considerar. Certos livros devem ser 

provados; outros engolidos; uns poucos mastigados e digeridos. Quer 

dizer: devemos ler certos livros apenas parceladamente; outros 

incuriosamente, e uns poucos da primeira à última página, com 

diligência e atenção. Alguns livros podem mesmo ser lidos por terceiros, 

que nos farão deles um apanhado, mas isso somente no caso de assuntos 

desimportantes, e de livros medíocres, pois livros resumidos são como água 

destilada: insípidos. O ler faz um homem completo, o conferir destro, o 

escrever exato. (BACON, 1992, grifo nosso)

 

 As práticas da leitura podem ser tão diversas quanto os tipos de leitores, as relações 

que eles constroem com os diferentes textos que lêem, e o momento e lugar em que elas se 

dão. Por isso são inúmeras. Algumas já foram mencionadas por Chartier como as leituras de 

reconhecimento, de descoberta, a leitura religiosa, a leitura intelectual. Uma prática 

facilmente encontrada na contemporaneidade é a leitura de prazer ou de entretenimento. O 

mercado editorial oferece grande quantidade de livros que parecem servir perfeitamente a este 

propósito. Ana Maria Machado observa que “na sociedade moderna de consumo é que surgiu 

o livro descartável, mercadoria como outra qualquer, planejada para ficar obsoleta em pouco 

tempo e suscitar nova demanda após o consumo – o livro encomendado pela editora de acordo 

com uma fórmula previsível” (MACHADO, 1999, p.85). Este tipo de leitura, não envolve 

grandes expectativas, visa o prazer, a distração. Algumas pessoas, em seus momentos de 

lazer, vêem TV ou assistem a um filme, outras lêem. O que essas atividades têm em comum é 
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a busca por entretenimento, distração, qualquer coisa que evite o pensar, seja nos problemas 

cotidianos seja em si mesmo. 

 Outra modalidade de leitura bastante praticada é a leitura de aquisição de informação. 

Encontrada na leitura de jornal, de textos técnicos, manuais ou de livros chamados de auto-

ajuda. Os objetivos podem ser informar-se, acumular conhecimento, adquirir cultura, aprender 

algo, viver melhor etc. Em geral, há um fim pré-determinado. Espera-se, por exemplo, que ao 

término da leitura se saiba o que acontece no mundo ou na cidade, ou como fazer papel 

reciclado, utilizar determinado software, emagrecer ou ser um empresário de sucesso. 

 Uma forma de ler que, a princípio, parece caracterizar-se apenas em função de seu 

objetivo – estudar - pode ser muito mais complexa, conforme nos mostra Larrosa. Estudar 

para aprender, compreender ou, simplesmente, para passar de ano ou obter um diploma. 

Quem estuda o faz de maneira própria, de acordo com seus objetivos, e isso faz muita 

diferença. Ao estudar apenas por obrigação ou visando uma prova, por exemplo, essa leitura 

será semelhante à leitura de aquisição de informação. O leitor tem um objetivo definido: 

decorar algum conteúdo para demonstrá-lo em determinado momento. Não se interessa por 

pensar a respeito do que leu, se o conhecimento vai perdurar ou mesmo se entendeu alguma 

coisa. Adquirir aquela informação, memorizar o conteúdo, isso é o que lhe importa. Mas o 

verdadeiro sentido de estudar configura-se uma experiência completamente diferente desta. 

Para Larrosa (2003a) “estudar é ler buscando perguntas”, essa perspectiva abre a leitura e 

motiva o estudar, propiciando que as perguntas sejam cada vez mais complexas e inesperadas:

[...] o estudo é o movimento das perguntas, sua extensão, seu 

aprofundamento. Tens que levar tuas perguntas cada vez mais longe. Tens 

que dar-lhes densidade, espessura. Tens que fazê-las cada vez mais 

inocentes, mais elementares. E também mais complexas, com mais matizes, 

com mais feições. E mais ousadas. Sobretudo, mais ousadas. Por isso o 

perguntar, no estudo, é a conservação das perguntas e seu deslocamento. 

Também seu desejo. E sua esperança. Por isso, as perguntas do estudo não 

são interrompidas por nenhuma resposta na qual não resida, por sua vez, a 

espera de outras perguntas, o desejo de seguir perguntando. De seguir lendo 

38 
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e escrevendo. De seguir estudando. De seguir questionando-se, com um 

caderno aberto e um lápis na mão, rodeado de livros, quais ainda poderiam 

ser tuas perguntas
38

. (LARROSA, 2003a, p.19)

 

 O estudante que assim procede, investindo seu estudo de desejo e esperança, realiza 

um movimento. Cria perguntas e opera deslocamentos. Ele é um estranho, um estrangeiro, 

porque quer apenas seguir estudando, seguir perguntando. E com suas perguntas, não pretende 

alcançar o “lugar seguro e assegurado das respostas” (LARROSA, 2003a, p.20) ou mesmo 

pertencer aos espaços de saber. Na mesa cheia de livros, prossegue lendo, escrevendo e 

perguntando, sem finalidade e sem fim. Esta forma de estudo é um espaço de invenção. Há 

uma abertura para que a leitura seja digerida e transformada, gerando novos pensamentos e 

perguntas imprevisíveis. Sendo uma experiência frutífera, fecunda. Não há somente 

decifração de palavras e aquisição de informação ou conhecimento. Pode-se pensar, fazer 

relações com outros conhecimentos, questionar, criticar e ser afetado. Há uma relação com o 

texto e consigo mesmo, inventando perguntas e questões a partir da leitura. 

 Jorge Larrosa (2003a) pensa a leitura enquanto relação de produção de sentido, onde 

mais importante do que o texto, é a relação com ele. Se o leitor estabelece o que ele chama de 

uma relação de apropriação com o texto, seu objetivo é apenas dominar o que leu. Conforme 

Blanchot (apud LARROSA, 2003a, p.30) o que ameaça a leitura é a realidade do leitor, sua 

personalidade, seu saber. Um leitor que quer saber ler em geral e que pretende continuar 

sendo sempre o mesmo frente ao que lê. Neste tipo de relação a leitura torna-se “segura”, não 

ameaça a identidade do leitor, na medida em que ele não permite que o texto reverbere nele e 

o transforme. Quando, ao contrário, a leitura é uma experiência, é porque o leitor foi afetado 

pelo texto e algo se passa com ele. Para cultivar uma capacidade de escuta aberta e livre, tanto 

de preconceitos quanto de expectativas, o leitor tem que estar atento e disposto a acolher o 

que vem da leitura. A esse tipo de relação aberta do leitor com o texto, Larrosa dá o nome de 
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relação de escuta. Para ele, existe uma relação de escuta com o texto quando o leitor se dispõe 

a ouvir o que não sabe, a se perder e deixar-se ser levado pelo que lhe vem ao encontro. 

Nesses casos, a leitura não tem outro objetivo pré-definido a não ser a própria leitura. E a 

partir dela o leitor pode se transformar.

 Cabe esclarecer que percebemos o termo apropriação, escolhido por Larrosa (2003a), 

como tendo uma acepção diferente da que ele lhe atribui. Apropriar-se do que foi lido, como 

vimos em Chartier (1999), pode ser entendido como uma expressão da liberdade do leitor que 

no enfrentamento entre as imposições do texto e suas apropriações produz sentidos novos para 

o texto. O que remete, então, a uma postura ativa por parte do leitor. Indicando que ele leu, 

pensou sobre o que leu e fez daquilo seu. Pôde criar a partir do texto, incorporando-o, 

apropriando-se do escrito de uma forma própria e modificando-o. Desta maneira, ele poderá, 

até mesmo, transformar-se. Pois a leitura ficou no leitor e será capaz de produzir efeitos, 

mesmo que pequenos ou tardios. Larrosa, entretanto, explica que uma acepção negativa do 

termo apropriação foi engendrada pela educação humanista. A leitura enquanto apropriação 

suporia também, progressivamente, sua neutralização e domesticação. Ou seja, Larrosa 

denomina de leituras de apropriação aquelas onde o leitor continua sendo sempre o mesmo. 

Pois toma como base a concepção humanista de apropriação, como um mecanismo de 

unificação e identificação das obras de acordo com regras e um sistema moral, e que visava o 

esvaziamento dos textos no que eles poderiam ter de ameaçadores à ordem constituinte. 

 Roland Barthes (2002) distingue uma leitura de prazer (lecture du plaisir) e uma 

leitura de fruição (lecture de la jouissance
39

). No primeiro caso, trata-se de uma forma de ler 

que contenta e satisfaz. Liga-se a uma prática confortável da leitura, uma vez que vem da 

cultura e não a ameaça. E, no segundo caso, diz respeito a uma leitura que desconforta e 

39 

O tradutor explica que alguns críticos têm considerado que a melhor tradução de jouissance para o português 

seria gozo, pois esta palavra daria mais explicitamente o sentido de prazer físico contido no termo original. Mas 

para ele a palavra fruição, embora mais delicada, encerra a mesma acepção, de ‘gozo, posse, usufruto’. 

(BARTHES, 2002, p.8)
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desestrutura. Que impele o leitor a questionar suas convicções, colocando-o em um estado de 

perda ou de crise.   

 Uma outra distinção quanto a tipos de leitura, pode ser encontrada em Ana Maria 

Machado, quando ela  estabelece uma leitura feminina e uma leitura masculina:

O que eu chamo de atitude masculina na leitura é uma tendência ao 

enfrentamento com o texto, a uma oposição de princípio, a um desejo de 

dominar a diferença como se o outro fosse uma ameaça, como se o 

escrito ocultasse uma espécie de agressão territorial ao leitor, que precisa ser 

rechaçada. Ou como se esse texto escondesse uma insinuação de rebeldia, 

uma tentação inaceitável, uma sedução inadmissível, uma negação da 

autoridade e uma tentativa de diminuir o poder patriarcal de quem lê. Algo a 

ser refutado e recusado, negado sempre que possível.

Por outro lado, a leitura feminina tenderia a abrir espaços para o outro, a 

recebê-lo a aceitá-lo com prazer, deixando-se fecundar pela diferença, 

alimentando-se com a própria carne e sangue, para que amadureça e 

cresça nas entranhas. É a leitura que recebe o texto, emprenha-se de 

suas idéias e palavras, dá-lhes tempo para se desenvolver, guardando-as 

com carinho até que estejam prontas a serem entregues ao mundo 

exterior, sob forma nova e autônoma, de mistura com tudo o que o 

próprio leitor lhes aportou. Uma leitura escancarada para o diálogo, o 

encantamento e o prazer. É verdade que existem mulheres que lêem com 

hostilidade, como se fossem homens desconfiados. E há maravilhosos 

leitores homens que lêem com doçura e generosidade. Mas os dois tipos de 

leitura existem. Muitas vezes misturados e equilibrados, outras vezes com 

predominância de um deles. (MACHADO, 1999, p. 62-63, grifo nosso)

 

 A respeito das denominações de leituras femininas e masculinas, estas não equivalem 

ao gênero. A própria Ana Maria Machado (1999) afirma que muitas mulheres fazem uma 

leitura masculina e muitos homens lêem de forma feminina. Pode-se considerar que, mais do 

que se referir ao sexo do leitor, estas características, descritas de forma tão precisa por 

Machado, dizem respeito a uma experiência de devir. Desta forma, quando o leitor ou a 

leitora entram em um devir-mulher (DELEUZE, 2002), a leitura se dá como abertura, 

fecundação, gestação e nascimento (ou renascimento). Em devir-mulher o homem pode 

acolher o texto e a si mesmo, em sua diferença. Mas quando não se permite ou não é capaz de 

entrar em um devir-mulher (sendo o leitor homem ou mulher), ocorre uma leitura de 
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enfrentamento e disputa de poder. Nada acontece, não há experiência nem invenção. E a 

forma dominante de identificação - o modelo masculino - não é ameaçada.

 As categorias tendem a polarizar as práticas da leitura em dois tipos principais e 

opostos. Pode-se dizer que a relação de apropriação com o texto, definida por Larrosa, se 

aproxima da leitura que Machado chama de masculina, assim como da leitura de prazer 

barthesiana. E, por outro lado, que a relação de escuta com o texto pode ser vista como uma 

leitura feminina, podendo chegar a uma leitura de fruição. Vejamos como. É certo que estas 

diferentes experiências de leitura não se igualam. Na leitura de apropriação (LARROSA, 

2003a), por exemplo, o leitor é aquele que “sabe ler em geral”. Percebe o texto como um meio 

de adquirir informação e sua atitude é de quem espera apenas reter o que lê. Já o leitor 

masculino definido por Ana Maria Machado (1999) encara o texto como uma ameaça a seu 

poder e, por isso, parte para enfrentá-lo. Enquanto a leitura de prazer (BARTHES, 2002) é 

simplesmente uma prática confortável, cotidiana e que não traz ameaça alguma. Existe, 

porém, um ponto fundamental em comum que permite uma certa aproximação entre elas. Em 

todas estas práticas o leitor não se transforma. Mesmo constituindo-se formas singulares de 

ler, os leitores permanecem sendo os mesmos que eram antes destas leituras. Não há 

desterritorialização (DELEUZE, 2002), nada lhes acontece. No segundo grupo, da leitura de 

escuta, feminina ou de fruição, por outro lado, há uma abertura por parte do leitor que 

viabiliza sua transformação a partir da leitura. 

 Tomando como parâmetros a relação do leitor com o texto e os efeitos que a leitura 

pode ter sobre ele, propomos a distinção entre:

a) leituras de acolhimento ou à espreita: quando o leitor entra na leitura sem 

objetivo pré-definido e acolhe o que vem do texto. Ele entra em contato 

consigo e com a alteridade que o habita. E, com uma atenção à espreita, está 

aberto para o inesperado, permitindo-se ser afetado e transformado;
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b) leituras de aquisição de informação ou de acumulação: onde o leitor não 

está aberto em sua relação com o texto, mas visa apenas reafirmar suas 

próprias concepções. Busca adquirir saber ou cultura. Não existe 

possibilidade de encontro consigo ou com a alteridade e a leitura não produz 

transformações. O leitor permanece sendo o mesmo. 

 Acerca dos efeitos da leitura, observamos que em algumas leituras de acolhimento se 

coloca a necessidade de interromper a leitura para escrever ou conversar com alguém. Parece 

que o livro mexe tanto com o leitor que se torna imperativo que ele se expresse, colocando o 

que está sentindo para fora. Ele pode falar sobre a experiência, pensar sobre ela, amadurecê-

la, ter uma idéia a partir dela ou, simplesmente, querer livrar-se daquele sentimento ou 

sensação pelo meio que lhe for acessível. 

 No documentário Ferreira Gullar - A Necessidade da Arte (2005), Gullar fala da arte 

como necessidade vital do ser humano. Comenta as transformações que a arte sofreu através 

do tempo e afirma que ela é um dos meios que o homem criou para inventar seu próprio 

universo. Em comunicação
40 

Gullar relata um encontro que teve com a arte, quando um 

quadro de Rembrandt o comoveu tanto que ele “perdeu o prumo”. Explicou que o efeito que o 

quadro provocou nele escapava ao entendimento. Que ficou tocado por uma emoção. Diante 

disso, sentiu necessidade de expressar aquela experiência, de escrever, para inventar uma 

forma equivalente ao que sentiu. Equivalente, porque aquilo, segundo ele, é inexprimível, não 

tem nada a ver com palavra. E fez um poema, e “o poema é o que foi possível, podia ser 

diferente”. Gullar citou T.S. Eliot, que dizia: “escrevo para me libertar da emoção”
41 

e 

esclareceu que para o escritor a emoção pesa, incomoda, trazendo a necessidade de livrar-se 

dela. Em uma entrevista sobre seu livro, Relâmpagos, Ferreira Gullar menciona essa mesma 

40 

Debate após exibição do vídeo, no Instituto Moreira Salles-RJ, 2005.

41 

"A poesia é não uma liberação da emoção, mas uma fuga da emoção; não é a expressão da 

personalidade, mas uma fuga da personalidade. Mas, naturalmente, somente aqueles que tem personalidade e 

emoções sabem o que significa querer escapar destas coisas ".  (ELIOT, 1922, p.18, grifo nosso)
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experiência. Ao ser perguntado sobre de que maneira ele se aproxima da obra para analisá-la, 

ele responde: 

O texto sobre o quadro de Rembrandt (Aristóteles com um Busto de Homero, 

1653) ilustra bem esta questão. Eu estava em Nova York e fui visitar o 

Metropolitan Museum, que ainda não conhecia. De repente me defrontei 

com esta tela e levei um choque: pelo jogo de luz e sombra, por sua beleza 

e força expressiva. Foi um impacto, tanto que eu rodei todo o museu, mas 

depois voltei fiquei um tempão ali olhando... No dia seguinte retornei ao 

Metropolitan só para ver a criação de Rembrandt, e isso se repetiu nos outros 

cinco dias que fiquei na cidade. No entanto, não escrevi nada naquele 

momento. Só quando já estava no Brasil senti a necessidade de dizer algo 

sobre aquela experiência estética. Foi assim que nasceu este texto que está 

no livro, misto de prosa e poema. Mas isto não é uma regra para mim, pois 

cada texto surge de uma maneira diferente. (GULLAR, 2003, grifo nosso)

 

 O encontro com a arte envolve o estabelecimento de uma relação criativa entre o 

homem e a obra de arte. Independente do tipo de arte que o afeta ou da forma que tomará a 

expressão. No caso do leitor, ao ser afetado ele pode sentir-se impelido a libertar-se do que 

está sentindo. E vai fazê-lo com os meios que estiverem ao seu alcance. A obra de Clarice 

Lispector, por exemplo, inspirou poesia a Carlos Drummond de Andrade (1992):

Visão de Clarice Lispector 

Clarice,

veio de um mistério, partiu para outro.

Ficamos sem saber a essência do mistério.

Ou o mistério não era essencial,

era Clarice viajando nele.

Era Clarice bulindo no fundo mais fundo,

onde a palavra parece encontrar

sua razão de ser, e retratar o homem.

O que Clarice disse, o que Clarice

viveu por nós em forma de história

em forma de sonho de história

em forma de sonho de sonho de história

(no meio havia uma barata

ou um anjo?)

não sabemos repetir nem inventar.

São coisas, são jóias particulares de Clarice

que usamos de empréstimo, ela dona de tudo.
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Clarice não foi um lugar-comum,

carteira de identidade, retrato.

De Chirico a pintou? Pois sim.

O mais puro retrato de Clarice

só se pode encontrá-lo atrás da nuvem

que o avião cortou, não se percebe mais.

De Clarice guardamos gestos. Gestos,

tentativas de Clarice sair de Clarice

para ser igual a nós todos

em cortesia, cuidados, providências.

Clarice não saiu, mesmo sorrindo.

Dentro dela

o que havia de salões, escadarias,

tetos fosforescentes, longas estepes,

zimbórios, pontes do Recife em bruma envoltas,

formava um país, o país onde Clarice

vivia, só e ardente, construindo fábulas.

Não podíamos reter Clarice em nosso chão

salpicado de compromissos. Os papéis,

os cumprimentos falavam em agora,

edições, possíveis coquetéis

à beira do abismo.

Levitando acima do abismo Clarice riscava

um sulco rubro e cinza no ar e fascinava.

Fascinava-nos, apenas.

Deixamos para compreendê-la mais tarde.

Mais tarde, um dia... saberemos amar Clarice.

 Provocou também uma música de Frejat e Cazuza (1986):

Que o Deus Venha

Sou inquieto, áspero

E desesperançado

Embora amor dentro de mim eu tenha

Só que eu não sei usar amor

Às vezes arranha

Feito farpa

Se tanto amor dentro de mim

Eu tenho, mas no entanto 

Continuo inquieto

É que eu preciso que o Deus venha

Antes que seja tarde demais

Corro perigo

Como toda pessoa que vive

E a única coisa que me espera
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É o inesperado

Mas eu sei

Que vou ter paz antes da morte

Que vou experimentar um dia

O delicado da vida

Vou aprender

Como se come e vive

O gosto da comida.

 Mas é certo que isso não ocorre sempre desta maneira. Nem todo mundo vai escrever, 

fazer poesia ou música a partir de suas leituras. No caso de leitores artistas, há a probabilidade 

de que façam arte a partir dos encontros que têm. Um filósofo poderá criar conceitos. Leitores 

distintos utilizarão diferentes formas de expressão. Pode-se inventar a si mesmo, conversar 

com alguém e afetá-lo, ou investir essas impressões no seu cotidiano, inventando novas 

formas de fazer e de viver. O importante é ressaltar o fato de que o leitor muitas vezes 

experimenta essa necessidade, essa sensação de urgência em expressar o que sentiu como 

efeito do seu encontro com a arte da palavra.

 Uma crítica comum a respeito da leitura, consiste em afirmar que ela teria como um de 

seus riscos a acomodação ou a não ação. Diz-se que quem muito lê pouco faz. Ou que a 

leitura pode ser considerada uma fuga da vida ou até mesmo uma forma de não vida. 

Entretanto, existem muitas dimensões da leitura que demonstram que ela não é passiva e que, 

tampouco, se opõe à vida. A leitura silenciosa não requer uma atividade corporal. Certeau 

indica mesmo um “recuo do corpo” com a experiência moderna da leitura silenciosa em 

comparação com a leitura em voz alta, onde “o leitor interiorizava o texto: fazia da própria 

voz o corpo do outro, era seu ator” (CERTEAU, 2004, p.271). Mas mesmo sem estarmos 

propriamente agindo ou atuando durante a leitura silenciosa, nossos afetos são mobilizados. 

Sentimo-nos vivendo, e vivendo plenamente, como bem disse Proust (1989, p.9): “Talvez não 

haja na nossa infância dias que tenhamos vivido tão plenamente como aqueles que pensamos 

ter deixado passar sem vivê-los, aqueles que passamos na companhia de um livro preferido”.     
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 Quanto à questão da passividade ou atividade, Michel de Certeau analisa que na 

sociedade do espetáculo a leitura poderia realmente parecer o ponto máximo da passividade, 

característica de seu consumidor constituído em voyeur. Mas “de fato, a atividade leitora 

apresenta, ao contrário, todos os traços de uma produção silenciosa: flutuação através da 

página, metamorfose do texto pelo olho que viaja, improvisação e expectação de significados 

induzidos de certas palavras, intersecções de espaços escritos, dança efêmera” (CERTEAU, 

2004, p.49). Para ele os leitores são viajantes que peregrinam por um sistema imposto, 

“nômades caçando por conta própria através dos campos que não escreveram” (ibid., p.269). 

Apesar das imposições do texto, toda leitura modifica seu objeto. O leitor inventa nos textos 

outra coisa que não aquilo que era esperado, realizando, portanto, uma atividade criadora. 

Umberto Eco explica: “As obras literárias nos convidam à liberdade da interpretação, pois 

propõem um discurso com muitos planos de leitura” (ECO, 2003, p.12). O leitor tem que 

optar o tempo todo, escolhendo seus caminhos pelos bosques da ficção. Segundo ele “todo 

texto é uma máquina preguiçosa pedindo ao leitor que faça uma parte de seu trabalho” (ECO, 

2004, p.9). As narrativas de ficção em geral têm de ser rápidas, pois criam um mundo, e não 

podem dizer tudo sobre esse mundo. Cabendo, então, ao leitor preencher as lacunas que 

ficam. 

Ainda em relação às lacunas existentes no texto, Morais explica que o alfabeto é uma 

representação escrita da linguagem no nível do fonema, com grande capacidade de representar 

a língua, porém:

Ao mesmo tempo em que torna explícitos certos aspectos da fala, um 

sistema de escrita deixa outros na sombra. A entonação, por exemplo, é 

pobremente representada por meio de símbolos como ”?”, “!”. “...”. Mas isso 

pode ser considerado não tanto uma fraqueza do sistema mas a criação de 

um espaço de liberdade que a criatividade humana sempre terá o prazer 

de ocupar. A ficção literária é um dos meios pelos quais a 

subdeterminação da significação e da intensidade, inerente ao sistema 

alfabético, evita a monotonia da unicidade. É porque o sistema não marca 

o tom irônico que é possível descobrir (ou não descobrir), ironia, por 

exemplo, nas novelas de Kafka (Kundera, M. Les testaments trahis, 1993) 

Cita-se às vezes Platão, para quem a escrita representa as palavras mas não o 
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autor, e Rousseau, para quem ela representa as palavras mas não a voz 

(Olson, D.R. How writing represents speech, 1993). Entretanto, o autor e sua 

voz possuem outros instrumentos dentro da própria escrita, como mostrou 

Maurice Couturier (1993) a respeito de Nabokov numa obra cujo subtítulo é 

“A tirania do autor”. Tomar consciência dos fonemas é apenas a descoberta 

inicial que fazemos ao aprender o alfabeto. As descobertas que se seguem, 

em série infinita, são opcionais. Elas dependem de nós mesmos e de 

nossos encontros. (MORAIS, 1996, p.75, grifo nosso)

 O sistema alfabético não dá conta de todas as nuances da comunicação oral, como a 

entonação, a expressão de emoções etc. E este seria um dos motivos pelo qual a linguagem 

escrita apresentaria vazios, espaços para serem preenchidos pelo leitor. Logo, na leitura 

estaria colocada a possibilidade, mesmo que limitada, para o leitor colocar em ação sua 

liberdade criadora. Aprender a ler seria apenas o início de um aprendizado que não cessa. 

Com a descoberta do mundo da escrita, outras descobertas poderão ocorrer.

    Sobre a literatura e a vida, Ana Maria Machado (1999) destaca a função consoladora 

da narrativa. Para ela, “ler ficção significa jogar um jogo através do qual damos sentido à 

infinidade de coisas que aconteceram, estão acontecendo ou vão acontecer no mundo real. Ao 

lermos uma narrativa, fugimos da ansiedade que nos assalta quando tentamos dizer algo de 

verdade a respeito do mundo” (MACHADO, 1999, p.93). Ou seja, a narrativa, desde seus 

tempos de tradição oral, preencheria uma necessidade do ser humano de organizar suas 

experiências, dando alguma forma e sentido à sua vida. Outros autores percebem a leitura 

como uma espécie de refúgio. Para Augusto Meyer:

O que predominava no leitor monstruoso que já fomos um dia, era a delícia 

de criar, acima da realidade, um ambiente de refúgio, onde tudo palpitava de 

uma vida mais intensa. A larva dos desejos, dos incertos e impuros desejos, 

vestia as asas do sonho, e abrir o livro era liquidar os cuidados importunos, 

cortando qualquer nó de um só golpe, ao simples virar das folhas. (MEYER, 

1947)

 A leitura nos faz livres do momento e das circunstâncias, afirma Maria Zambrano 

(apud LARROSA, 2003a, p.605). Ela destaca e importância de se retirar a ler, não como fuga 
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pura e simples, mas como uma necessidade de parada. Uma necessidade de interromper a 

falação excessiva e sem substância em que estamos submersos diariamente. Quando nos 

sentimos fora de nós mesmos, desagregados, aturdidos, precisamos mudar nosso modo de 

relação com o mundo e com os outros. E o leitor vai buscar na solidão da leitura essa saída. 

Para poder retornar de forma diferente, construindo novas relações e vivendo uma vida mais 

intensa. Logo, a experiência da leitura pode ser encarada como ação transformadora e crítica e 

não como alienação ou fuga da realidade. Ferreira Gullar fala de suas dúvidas em relação ao 

fazer literário e conclui que não decidiu dedicar-se à literatura para negar a vida, mas para 

resgatá-la:

Lembro-me muito bem do dia em que tomei conhecimento de que, para me 

tornar um poeta, teria que fazer da poesia o centro de minha vida. Com um 

volume dos contos de Hoffmann nas mãos - livro comprado no sebo, de 

páginas manchadas de fungo - me perguntei que sentido tinha fazer 

literatura. Os contos de Hoffmann não me diziam respeito, e suas palavras 

impressas naquelas páginas mofadas me davam a impressão de que a 

literatura estava mais perto da morte que da vida. Enquanto isso, lá fora, 

sobre o telhado de minha casa, zunia a tarde maranhense, iluminada, 

cantando na copa das árvores. Eu tinha vinte anos e devia escolher entre a 

literatura e a vida. Escolhi as duas, convencido de que a literatura tinha 

que ser vida também. 

De fato, as tardes e manhãs iluminadas já não me bastavam. Por isso me 

voltara para a literatura. Não para fugir da vida ou negá-la e sim para 

acrescentar-lhe o sentido que ela devia ter e não tinha. Noutras 

palavras: voltei-me para a literatura pensando resgatar a vida. Naquela 

tarde entendi que para a literatura ter sentido e emprestar sentido à vida, era 

necessário que me entregasse a ela integralmente, de corpo e alma. 

(GULLAR, 1999, grifo nosso)

 Vimos que a literatura pode ser um convite à liberdade de interpretação e à criação. 

Uma experiência viva e intensa. Envolve uma mútua afetação, onde construímos sentidos para 

o texto ao mesmo tempo em que sofremos sua força. A literatura é capaz de nos colocar em 

contato com a alteridade existente em nós mesmos, fazendo-nos pensar e nos transformando. 

Modificados, podemos ver o mundo de outra maneira e inventar novas formas de fazer e de 

viver, mais livres e mais intensas. Pois: “o leitor não olha o autor, nem sequer o livro, mas a 
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paisagem, o mundo aberto e sempre por ser lido de uma maneira renovada” (LARROSA, 

2003b, p.50).

2.3.1 Uma leitura silenciosa e solitária de literatura

 Depois de percorrer práticas de leitura tão diversas, é preciso agora definir com mais 

detalhes o foco de estudo desta tese, ou seja, à que prática específica de leitura nos 

reportamos. De acordo com Chartier (1999) podemos dizer que nosso objeto de estudo é uma 

leitura silenciosa, visual e solitária, de livros impressos, no formato códice, de textos 

literários. Mas isso não é suficiente para defini-la. Existem muitas formas de ler, tanto em 

função do texto que é lido, quanto de acordo com a espécie de leitor que se é ou ao momento 

em que se está. Algumas vezes, porém, o leitor experimenta um sentimento de surpresa ao ler 

alguma coisa que soa para ele como uma revelação e que parece, ao mesmo tempo, algo tão 

óbvio: 

Não lemos todos um mesmo texto da mesma maneira. Há leituras 

respeitosas, analíticas, leituras para ouvir as palavras e as frases, leituras para 

reescrever, imaginar, sonhar, leituras narcisistas em que se procura a si 

mesmo, leituras mágicas em que seres e sentimentos inesperados se 

materializam e saltam diante de nossos olhos espantados. Há leituras nas 

quais ‘um sentimento de que o texto parece inteiramente novo, jamais 

visto anteriormente, é seguido, quase imediatamente, do sentimento de 

que ele estava sempre ali, que nós, os leitores, sabíamos que ele estava 

sempre ali e sempre o conhecíamos como ele era, embora o reconheçamos 

agora pela primeira vez...’ (A.S. Byatt, Possession). (MORAIS, 1996, 

p.13-14, grifo nosso)

 Não lemos todos os mesmos livros, não temos todos os mesmos desejos. A liberdade, 

inclusive a liberdade arrancada, conquistada de frente ou sub-repticiamente é indispensável 

para a experiência apaixonante da leitura (MORAIS, 1996, p.14). Algumas leituras são 

narcisistas e o leitor coloca a si mesmo à frente da leitura e até como seu objetivo. No entanto, 

“ler como um indivíduo pessoal, costuma jogar contra a liberdade da leitura” (LARROSA, 
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2004, p.340), não permitindo que o inesperado aconteça. A experiência de leitura abordada 

aqui, ao contrário, é uma prática de liberdade e de abertura. Podemos dizer que esta leitura 

silenciosa e solitária de literatura nos interessa quando ela se dá como uma leitura de 

acolhimento ou à espreita (como definida na seção anterior, p.58), que envolve um risco e a 

possibilidade de invenção. Uma vez que a leitura se realiza sem objetivo pré-definido e o 

leitor se entrega, com uma disposição aberta, para o texto e para as transformações que podem 

decorrer da leitura. Ele se coloca em perigo ao se afastar das certezas e garantias de um eu 

constituído e assim acessar o plano pré-reflexivo. Como vemos no poema de Rilke, o leitor 

“mergulhando em sua sombra” se torna irreconhecível e ao erguer o olhar seus traços estão 

“alterados para sempre”:

O leitor

Rilke, 1908 (apud LARROSA, 2003b, p.97, grifo nosso)

Quem o conhece, a este que baixou

seu rosto, de um ser até um segundo ser,

a quem apenas o veloz passar das páginas plenas

às vezes interrompe com violência?

Nem sequer sua mãe estaria segura

se ele é aquele que ali lê algo, mergulhado

em sua sombra. E nós, que tínhamos horas,

que sabemos de quanto se dissipou

até que, com esforço, ergueu o olhar

carregando sobre si o que, abaixo, no livro, 

acontecia, e com olhos dadivosos, que ao invés

de tomar, se topavam com um mundo pleno e pronto:

como crianças caladas que jogavam sozinhas

e de pronto vivenciam o existente;

mas seus traços, que estavam ordenados,

ficaram alterados para sempre.

 A leitura de acolhimento pode levar a esse mergulho na sombra, propiciando a 

transformação do leitor. Essa transformação é engendrada a partir de uma experiência de 

estranhamento, de breakdown. Segundo Varela (1995) temos uma prontidão para a ação, que 
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são micro-identidades, com seus micro-mundos. Ou seja, na maior parte das situações de 

nossa vida diária sabemos como agir. Habitamos e nos movemos em micro-mundos já 

constituídos e conhecidos. Sabemos como nos comportar na mesa de jantar ou quais os modos 

de agir que são próprios da situação de trabalho. Temos uma presteza para a ação específica 

para cada situação vivida (VARELA, 1995, p.19). Entretanto, ocorrem interrupções dessa 

experiência constante, que podem ser pequenas ou macroscópicas, como ter uma surpresa 

estética, dar-se conta de que perdeu a carteira ou fazer uma viagem a um país estrangeiro. 

Estas são situações de perturbação, de breakdown, para as quais não temos definido um 

repertório de ações e, por isso, precisamos agir deliberadamente ou aprender novas ações 

(VARELA, 1995, p.20). Estas perturbações quebram a recognição e são, para Varela (1995,  

p.21), “a fonte do lado autônomo e criativo da cognição viva”. Nesta mesma direção, a leitura 

de acolhimento pode ser uma leitura viva e inventiva, que leva a novas formas de agir. 

 O objetivo é estudar os deslocamentos e movimentos do leitor e os efeitos desta leitura 

sobre ele. Porque aqui não importa a interpretação correta, o sentido exato. O que importa é o 

que escapa. Visamos a criação que está presente na leitura. Uma leitura que pode nos trazer o 

inesperado, um pensamento que não suspeitávamos, mas que, ao mesmo tempo, já estava em 

nós. Nas leituras de acolhimento o leitor pode encontrar a alteridade do texto e a alteridade 

que existe nele mesmo. Há uma dobra sobre si mesmo e o leitor é capaz de perceber a 

virtualidade de si. De acordo com Proust:

Na realidade, todo leitor é, quando lê, o leitor de si mesmo. A obra não 

passa de uma espécie de instrumento óptico oferecido ao leitor a fim de lhe 

ser possível discernir o que, sem ela, não teria certamente visto em si 

mesmo. (PROUST, 1958, p.153, grifo nosso)

 Ao lermos, podemos nos voltar para nós mesmos e ficar atentos à experiência 

presente, ficar à espreita. É assim que vivem os escritores e é assim que podemos ficar com a 
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leitura. Há uma abertura e, possivelmente, a ocorrência de uma evidência intuitiva, quando 

descobrimos algo insuspeitado que nos habitava, como parte de um processo de devir-

consciente
42

. Há, então, invenção do sentido do texto, de si e do mundo. E no mundo são 

criados outros textos, que terão outras formas e outras leituras. O leitor atento tem a 

possibilidade de um tipo de relação mais intensa com o texto, onde: “Julgamos tocar o texto 

[...] podemos roçá-lo e belisca-lo (Montaigne, Essais), podemos podá-lo (Barthes), podemos 

colhê-lo. Um texto, a gente retoca ou venera. A gente afasta e retoma. Mais selvagemente, a 

gente o quebra entre os dedos: ‘Cada vez que leio Shakespeare, parece-me que estou 

despedaçando o cérebro de um jaguar’ (Isidore Ducasse, o conde de Lautréamont, Poésies)” 

(MORAIS, 1996, p.13). Quando somos afetados pela intensidade do texto nos movemos, nos 

transformamos. A invenção não é somente do sentido do texto, mas também diz respeito a 

uma invenção de si e do mundo. Há invenção de sentidos e produção de subjetividade 

(Kastrup, 2005a). A leitura se coloca como possibilidade de uma experiência atenta e 

inventiva. Sabemos, porém, que ela não é sempre assim. Larrosa explica: 

Porque embora a atividade da leitura seja algo que fazemos de forma regular 

e rotineira, a experiência da leitura é um acontecimento que tem lugar em 

raras ocasiões. E sabemos que o acontecimento escapa à ordem das causas e 

dos efeitos. A experiência da leitura, se é um acontecimento, não pode ser 

causada, não pode ser antecipada como um efeito a partir de suas causas, a 

única coisa que se pode fazer é cuidar para que certas condições de 

possibilidade se dêem: só quando confluem o texto adequado, o momento 

adequado, a sensibilidade adequada, a leitura é experiência. (LARROSA, 

2003a, p.39-40)

 Podemos dizer, então, que nos interessa a leitura literária, silenciosa e solitária, quando 

ela é uma experiência. O que significa uma experiência integral, na qual somos afetados pela 

leitura e algo acontece conosco. Nesse sentido, algumas vezes a leitura é experiência e outras 

não. Vejamos como isso ocorre.

42 

Ver Seção 3.2 O DEVIR-CONSCIENTE. 
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2.4 ALGO ACONTECE CONOSCO – A LEITURA COMO EXPERIêNCIA 

[...] fazer uma experiência com algo significa que algo nos acontece, nos 

alcança; que se apodera de nós, que nos tomba e nos transforma. Quando 

falamos em ‘fazer’ significa aqui: sofrer, padecer, tomar o que nos alcança 

receptivamente, aceitar, à medida que nos submetemos a algo. Fazer uma 

experiência quer dizer, portanto, deixar-nos abordar em nós próprios pelo 

que nos interpela, entrando e submetendo-nos a isso. Podemos ser assim 

transformados por tais experiências, de um dia para o outro ou no transcurso 

do tempo. (HEIDEGGER apud LARROSA, 2004, p.162)

 A necessidade de incluir a experiência nos estudos da cognição foi colocada por 

Varela, Thompson e Rosch (2003), para que seja possível investigar a experiência humana em 

situações vividas e concretas. Estes autores apontam que Merleau-Ponty buscava estudar a 

experiência percebendo o corpo como estrutura física, lugar dos mecanismos cognitivos, e 

também como estrutura experiencial vivida. Entretanto, para eles a fenomenologia não foi 

capaz de estabelecer um método fenomenológico, ou seja, um como proceder para incluir a 

experiência no estudo da cognição, permanecendo no âmbito puramente teórico. O que 

Depraz, Varela e Vermersch (2003) buscam fazer é construir uma pragmática da experiência, 

traçar um caminho, um como fazer para acessar a própria experiência. Eles investigam como 

estar presente na experiência, como tornar-se atento e ciente da própria experiência presente. 

Elaboram, então, uma abordagem prática para explorar a experiência humana, que é o ato de 

devir-consciente. Diversas experiências ou práticas onde se poderia vivenciar o devir-

consciente foram examinadas. Uma das práticas estudadas foi a prática da meditação budista, 

uma vez que ela possibilita um exame da experiência tanto em seus aspectos reflexivos, 

quanto vividos e imediatos. Este método de meditação atenta busca que a mente esteja sempre 
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presente na experiência de cada dia, uma vez que, normalmente, as pessoas não estão atentas 

ao que fazem. No sentido budista: elas não estão presentes. 

 Para Walter Benjamin, quando não estamos presentes, quando as coisas acontecem, 

mas nada acontece conosco, pode-se considerar que não há experiência. Dewey (1974, p.247) 

fala que quando “há distração e dispersão, o que observamos e o que pensamos, o que 

desejamos e o que alcançamos, permanecem desirmanados um do outro” e, desta forma, não 

temos uma experiência. Neste aspecto, os tempos atuais teriam como uma de suas 

características uma pobreza de experiência (BENJAMIN, 1994). Antigamente o 

conhecimento adquirido ao longo da vida era valorizado e a experiência era considerada algo 

de grande valor, especialmente na educação e formação dos mais jovens, para quem era 

transmitida através de provérbios, parábolas, narrativas. Mas isso não é mais assim. Para ele 

isto ocorre em parte devido à vivência de experiências terríveis, não comunicáveis, como a 

guerra, por exemplo. Por outro lado, houve um desenvolvimento monstruoso da técnica, que 

se sobrepôs ao homem, com a difusão de uma angustiante quantidade de informações. A 

experiência está em baixa na sociedade contemporânea, onde somente o novo é valorizado. 

Há proliferação de informações, em uma velocidade cada vez maior, mas pobreza de 

experiência. Benjamin questiona: “qual o valor de todo o nosso patrimônio cultural, se a 

experiência não mais o vincula a nós?” (BENJAMIN, 1994, p.115). As produções artística, 

cultural e científica são consumidas com voracidade e fica-se à espera da próxima novidade. 

A arte tornou-se um produto, os fatos e acontecimentos da atualidade são convertidos em 

notícias fragmentárias, rapidamente consumidas e ultrapassadas. Cito Manuel Bandeira que 

fala de uma literatura esvaziada, burocratizada, em contraste com um lirismo que é libertação: 

Poética 

Manuel Bandeira (1958, p.188-189)

Estou farto do lirismo comedido

Do lirismo bem comportado
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Do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente protocolo e 

manifestações de apreço ao sr. diretor

Estou farto do lirismo que pára e vai averiguar no dicionário o cunho 

vernáculo de um vocábulo

Abaixo os puristas

Todas as palavras sobretudo os barbarismos universais

Todas as construções sobretudo as sintaxes de exceção

Todos os ritmos sobretudo os inumeráveis

Estou farto do lirismo namorador

Político

Raquítico

Sifilítico

De todo lirismo que capitula ao que quer que seja fora de si mesmo

De resto não é lirismo

Será contabilidade tabela de co-senos secretário do amante exemplar com 

cem modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar às mulheres etc.

Quero antes o lirismo dos loucos

O lirismo dos bêbados

O lirismo difícil e pungente dos bêbados

O lirismo dos clows de Shakespeare

- Não quero mais saber do lirismo que não é libertação.

 Numa sociedade que transforma tudo em mercadoria de consumo, a arte, a literatura e 

a ciência não são exceções. Vimos o surgimento do livro descartável, da arte consumível e a 

transmutação do conhecimento em informação. Tendemos a estabelecer uma relação com o 

conhecimento e com a arte como coisas exteriores a nós, que consumimos, mas que não 

deixam marcas, não nos transformam. Vivemos em um mundo em que muitas coisas 

acontecem e estão acessíveis, mas que, ao mesmo tempo, quase nada acontece conosco, nos 

afeta, nos toca.

 Para John Dewey (1974, p.247) “temos uma experiência quando o material 

experienciado segue seu curso até sua realização”. Quando as partes sucessivas da experiência 

fluem livremente e podem seguir seu curso até seu fim. É uma experiência íntegra, apesar das 

diferenças entre suas partes constitutivas. Pode-se percebê-la como um todo, como uma 

unidade, que é estabelecida por uma qualidade única, individualizadora, de suas próprias 

variações móveis. 
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Devido ao seu contínuo ressurgir, não há brechas, junturas mecânicas, nem 

pontos mortos, quando temos uma experiência. Há pausas, lugares de 

descanso, mas elas pontuam e definem a qualidade do movimento. Resumem 

o que se passou e evitam uma dissipação e sua vã evaporação. Sua 

aceleração é contínua e sem descanso, de maneira tal que evita a separação 

das partes. Em uma obra de arte, diferentes atos, episódios, acontecimentos 

mesclam-se e fundem-se numa unidade e, não obstante, não desaparecem 

nem perdem o seu próprio caráter quando isso sucede [...]. (DEWEY, 1974, 

p. 248) 

 A experiência se move, então, em direção a uma conclusão, a um fim, que se dá como 

encerramento de um circuito de energia. Sua “conclusão é a de um movimento de antecipação 

e de acumulação, que por fim chega a completar-se. Um fim que se configura como 

culminância e não como cessação. Uma ‘conclusão’ não é uma coisa separada e independente, 

é a consumação de um movimento” (DEWEY, 1974, p. 249). 

 De maneira geral, existem condições para que esse tipo de experiência integral possa 

ocorrer, que são padrões comuns a várias experiências. Toda experiência é o resultado da 

interação entre um ser vivo e algum aspecto do mundo. Por exemplo, um homem faz algo 

(levanta uma pedra, estuda etc.). Em conseqüência padece, sofre alguma coisa. Isso vai 

determinar o agir subseqüente. “O processo continua até que emerja uma adaptação mútua do 

eu e do objeto, e então tal experiência específica alcança um término” (DEWEY, 1974, p. 

253). O autor salienta que toda experiência integral possui qualidade estética. O que significa 

possuir integração interna, constituindo uma unidade, e fluir para sua conclusão, que é uma 

realização de um movimento ordenado. Há ainda o padecer de um efeito, levando a uma 

reconstrução que pode ser penosa. A experiência integral tem qualidade emocional, que une 

suas partes em um único todo, não sendo mais possível separar na experiência o que é prático, 

emocional ou intelectual: 

A mais elaborada investigação filosófica ou científica e a mais ambiciosa 

empresa industrial ou política, quando seus diferentes constituintes formam 

uma experiência integral, têm qualidade estética, de vez que então suas 

várias partes estão ligadas umas às outras, e não apenas sucedem uma a 

outra. E as partes, através de sua ligação experienciada, movem-se em 

direção à consumação e ao término, não apenas à cessação no tempo. Essa 

consumação, ademais, não espera na consciência até que toda a empresa 
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esteja terminada. É antecipada a cada momento e periodicamente degustada 

com especial intensidade. (DEWEY, 1974, p. 262)   

  Mas porque as experiências estariam cada vez mais raras? Larrosa (2003b) aponta 

algumas respostas possíveis. Entre os fatores que impedem que a experiência ocorra estão o 

excesso de informação e de opinião. As pessoas consideram necessário adquirir cada vez mais 

informações, mas é impossível dar conta de tudo que é disponibilizado nos meios de 

comunicação. Além disso, espera-se que elas tenham opiniões pessoais sobre tudo o que 

acontece. Em terceiro lugar, a experiência é cada vez mais rara por falta de tempo. “A 

velocidade com que nos são dados os acontecimentos e a obsessão pela novidade, pelo novo, 

que caracteriza o mundo moderno, impedem a conexão significativa entre acontecimentos” 

(ibid.). Vivemos uma vida acelerada, onde não conseguimos estar presentes na experiência 

atual. Corremos atrás de novidades, eternamente insatisfeitos, uma vez que nada acontece 

conosco. E, por último, Larrosa aponta o excesso de trabalho como outro fator que dificulta 

uma experiência integral. Ele considera, então, que o sujeito moderno não só está informado e 

opina, mas também “é um consumidor voraz e insaciável de notícias, de novidades, um 

curioso impenitente, eternamente insatisfeito. Quer estar permanentemente excitado e já se 

tornou incapaz de silêncio” (LARROSA, 2003b, p.157).  

  Por tudo isso, a possibilidade de que a experiência ocorra requer um gesto de 

interrupção, para que possamos sair desse rolo compressor que é a vida moderna e encontrar 

algo que nos afete. Ter uma experiência, então, é constituir-se em um território de passagem, 

algo como uma superfície de sensibilidade na qual aquilo que passa afeta de algum modo, 

produz alguns afetos, inscreve algumas marcas, deixa alguns vestígios, alguns efeitos 

(LARROSA, 2003b). 

  Cabe, porém, o alerta de que a experiência não deve ser vista apenas como algo que 

trará coisas necessariamente positivas. Existe uma dimensão de perigo envolvida na 
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experiência. O sujeito da experiência integral está exposto, com tudo o que isso tem de 

vulnerabilidade e de risco. Existe a necessidade de abertura, de colocar de lado suas defesas e 

a segurança de seus saberes estabelecidos. Ele precisa aventurar-se em uma viagem, em uma 

travessia, sem saber onde vai chegar. Para Larrosa: 

O sujeito da experiência [...] é um sujeito alcançado, tombado, derrubado. 

Não um sujeito que permanece sempre em pé, ereto, erguido e seguro de si 

mesmo; não um sujeito que alcança aquilo que se propõe ou que se apodera 

daquilo que quer; não um sujeito definido por seus sucessos ou por seus 

poderes, mas um sujeito que perde seus poderes precisamente porque aquilo 

de que faz experiência dele se apodera. Por outro lado, o sujeito da 

experiência é também um sujeito sofredor, padecente, receptivo, aceitante, 

interpelado, submetido. Seu contrário, o sujeito incapaz de experiência, seria 

um sujeito firme, forte, impávido, inatingível, erguido, anestesiado, apático, 

autodeterminado, definido por seu saber, por seu poder e por sua vontade. 

[...] outro componente fundamental da experiência, sua capacidade de 

formação ou de transformação. É experiência aquilo que 'nos passa', ou que 

nos toca, ou que nos acontece, e ao passar-nos nos forma e nos transforma. 

Somente o sujeito da experiência está, portanto, aberto a sua própria 

transformação. (LARROSA, 2003b, p.163)

 

  Para que a leitura seja uma experiência, Larrosa (2003b, p.45) coloca duas condições 

principais. A primeira é que o leitor não pode fazer intervir sua pessoa e sua cultura quando 

lê. Isso significa que deve ler desprendendo-se da arrogância de seu eu, de seus saberes e 

convicções e das formas de pensar e de viver ditadas pela sociedade. A segunda condição, é 

que o texto seja capaz de transmitir silêncio, ou seja, que seja um texto que provoque o 

silêncio no leitor, que faça com que ele se cale a partir da leitura. Quando essas duas 

condições estão presentes, conseguimos fazer uma leitura aberta, à espreita. Onde permitimos 

que algo aconteça conosco, que sejamos afetados. 

 



77

3 COGNIçãO AMPLIADA E DEVIR-CONSCIENTE 

3.1 UMA COGNIçãO AMPLIADA

 

 Uma ampliação operada por Maturana e Varela (2002) em relação à cognição é feita 

ao afirmarem que a vida é um processo de conhecimento. Sua abordagem autopoiética propõe 

a fórmula: ser = fazer = conhecer. Nesta perspectiva a cognição não se restringe à solução de 

problemas, mas se amplia e complexifica como uma ação produtiva que engendra, ao mesmo 

tempo, sujeito e mundo (Varela, s.d.). Os seres vivos se caracterizam por serem uma 

organização autopoiética, ou seja, por produzirem continuamente a si próprios 

(MATURANA; VARELA, 2002). Neste tipo de organização o produtor é também o produto e 

o ser e o fazer são inseparáveis. É pela ação no mundo que o sujeito inventa a si mesmo 

permanentemente. Ao mesmo tempo, o fazer engendra um mundo. Podemos dizer que há, 

então, um encadeamento entre ação e experiência, uma inseparabilidade entre ser de uma 

maneira particular e a forma como o mundo nos parece ser, que nos diz que todo ato de 

conhecer faz surgir um mundo (MATURANA; VARELA, 2002, p. 31-32). O conhecer é 

entendido aqui enquanto ação efetiva que permite a um ser vivo continuar existindo em um 

determinado meio, ao fazer emergir o seu mundo (ibid., p.35-36). 

 A fim de questionar a noção de um mundo dado e pré-determinado e demonstrar a 

fragilidade de algumas de nossas certezas, Maturana e Varela (2002) recorrem ao exemplo 

das cores dos objetos, afirmando que:

[...] devemos deixar de pensar que a cor dos objetos que vemos é determinada pelas 

características da luz que nos chega a partir deles. Em vez disso, precisamos nos 

concentrar em compreender como a experiência de uma cor corresponde a uma 

configuração específica de estados de atividade no sistema nervoso, determinados 

por sua estrutura. (MATURANA; VARELA, 2002, p.27)
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 As cores não estão dadas no mundo, não são propriedades dos objetos, decorrentes dos 

comprimentos de onda que vem deles, mas dependem da nossa atividade neuronal. Com isso 

percebe-se que o que consideramos usualmente como simples captação de algo que está dado 

no mundo, “traz a marca indelével de nossa própria estrutura” (MATURANA; VARELA, 

2002, p.27). Ou seja, todo conhecer depende da estrutura daquele que conhece. Desta forma 

estes autores questionam o representacionismo e nos convidam a uma viagem de descoberta, a 

um “processo de conhecer como conhecemos, [a] um ato de voltar a nós mesmos, a única 

oportunidade que temos de descobrir nossas cegueiras e reconhecer que as certezas e os 

conhecimentos dos outros são, respectivamente, tão aflitivos e tão tênues quanto os nossos” 

(ibid., p.30). 

 O que há de mais importante a ser destacado acerca destas abordagens da cognição – 

da autopoiese de Maturana e Varela (2002) e da enação de Varela (s.d.) - é que, primeiro, não 

há um mundo dado, pré-definido, pré-determinado. Buscando fazer predominar o conceito de 

ação sobre o de representação (VARELA, s.d.), demonstra não ser mais possível considerar a 

cognição como simples representação mental do mundo. Estamos num mundo, fazemos parte 

dele, mas o que apreendemos não é uma cópia correspondente a algo que está no mundo. 

Tudo que percebemos está marcado por nossa própria estrutura. E é pela ação que o sujeito 

engendra um mundo. Construímos um mundo e, ao mesmo tempo, somos construídos por ele. 

Para a abordagem enativa há uma co-determinação entre mundo exterior e sistema cognitivo, 

um co-engendramento, uma mútua definição. 

 Portanto, a cognição não é mais vista apenas como resolução de problemas por meio 

de representações. Nesta perspectiva, a cognição passa a ser o fazer-emergir criador de um 

mundo, que envolve uma ação produtiva e a invenção de problemas. Nas palavras de Varela: 

“se a pedra angular da cognição é a faculdade de fazer-emergir o significado é porque a 

informação não é preestabelecida como uma ordem intrínseca, mas corresponde às 
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irregularidades emergentes das próprias atividades cognitivas” (VARELA, s.d., p.97-98). Em 

segundo lugar, temos o conceito de autopoiese, de auto-produção, que afirma que os seres 

vivos são uma organização autopoiética autônoma, por produzirem a si mesmos 

continuamente, ao interagir com o meio (MATURANA; VARELA, 2002). Desta forma, a 

cognição se abre para a imprevisibilidade e para a transformação constante. Permitindo a 

invenção de problemas, a invenção de si e de mundo (KASTRUP, 1999). 

  A interação do sujeito com o meio não é instrutiva e seus efeitos não estão 

previamente determinados. Os seres vivos têm uma estrutura inicial e vivem em um meio, no 

qual agem e sofrem perturbações. Mas nessa interação não há uma especificação dos efeitos 

das perturbações do meio sobre o ser vivo - nem vice-versa. Não há uma relação necessária de 

causa-efeito, o que existe é o desencadear de um efeito. Por isso podemos dizer que em todo 

conhecer há um risco envolvido, não se sabe quais serão os resultados dos acoplamentos. É no 

encontro do ser vivo com o mundo que são inventadas novas formas de ser e de viver. Para o 

ser vivo o meio é uma fonte de perturbações e não de instruções, da mesma forma o ser vivo 

em relação ao meio ambiente.

Nessa congruência estrutural [entre o ser vivo e o meio], uma perturbação do 

meio não contém em si uma especificação de seus efeitos sobre o ser vivo. 

Este, por meio de sua estrutura, é que determina quais as mudanças que 

ocorrerão em resposta. Essa interação não é instrutiva, porque não determina 

quais serão seus efeitos. Por isso, usamos a expressão desencadear um 

efeito, e com ela queremos dizer que as mudanças que resultam da interação 

entre o ser vivo e o meio são desencadeadas pelo agente perturbador e 

determinadas pela estrutura do sistema perturbado. (MATURANA; 

VARELA, 2002, p.108). 

  

 Segundo Virgínia Kastrup (1999) a partir das abordagens de Maturana e Varela a 

cognição surge como invenção. Isso significa uma ampliação, na medida em que a cognição 

não é mais vista apenas como recognição, passando a ser percebida também em sua dimensão 

de invenção de problemas e de invenção de si e do mundo. Kastrup (1999) introduz o tempo e 

o coletivo no estudo da cognição. Ela afirma que o tempo tem sido deixado de lado na 
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psicologia cognitiva, comparecendo, todavia, em autores de outros campos do saber como 

Bergson, Deleuze e Guattari, Maturana e Varela. Estes últimos o incluem no estudo da 

cognição e o denominam de breakdowns. Kastrup assinala que a cognição é inseparável 

desses breakdowns, que são bifurcações que ocorrem quando o funcionamento cognitivo sofre 

uma perturbação. São quebras na cognição que “cavam rachaduras nos esquemas 

recognitivos” (KASTRUP,1999, p.198) e possibilitam a emergência de novas formas. Tais 

perturbações também causam ressonâncias no coletivo, provocando a invenção de novos 

mundos. Kastrup destaca ainda que Varela (1995) insiste na importância da abertura para o 

presente como aspecto essencial para o entendimento da competência ética (KASTRUP, 

2002, p.90). Essa atenção ao presente configura-se uma cognição viva, corporificada. Uma 

forma de ser e de viver que permite a criação de problemas e a expansão dos limites do si e do 

domínio cognitivo anteriormente constituído. Segundo ela, “a cognição surge então ampliada, 

incluindo a dimensão ética, tornando patente sua aproximação com a noção de subjetividade” 

(ibid., p.91). 

 Uma concepção de cognição ampliada como esta permite estudar a dimensão cognitiva 

da experiência com a literatura como prática de produção de subjetividade. Quando lemos, 

não construímos apenas representações a partir de sentidos pré-definidos, mas inventamos 

tanto o texto quanto a nós mesmos e um mundo. Para saber como esse processo pode se dar, 

passamos agora ao conceito de devir-consciente, formulado por Depraz, Varela e Vermersch 

(2003).
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3.2 O DEVIR-CONSCIENTE

A experiência, a possibilidade de que algo nos passe ou nos aconteça ou nos 

toque, requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos 

tempos que correm: requer parar para pensar, para olhar, parar para escutar, 

pensar mais devagar, olhar mais devagar e escutar mais devagar; parar para 

sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, 

suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, 

cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o 

que nos acontece, aprender a lentidão, escutar os outros, cultivar a arte do 

encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. 

(LARROSA, 2004, p.160)

 Francisco Varela, em seu último livro escrito em conjunto com Natalie Depraz e Pierre 

Vermersch (2003), busca descrever o ato de devir-consciente, que é definido como o ato de 

nos tornarmos cientes de nossa própria experiência. Os autores partem de seus diversos 

campos de atuação para juntos elaborar uma abordagem prática para explorar a experiência 

humana. Natalie Depraz é filósofa, Maître de Conférences à l'Université de Paris-IV e tem 

como campos de interesse a fenomenologia husserliana, a teologia e as ciências cognitivas. 

Francisco Varela tem formação em biologia e, na época em que o livro foi escrito, era Diretor 

de Pesquisa no CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique em Paris, onde realizava 

estudos experimentais sobre integração neuronal em larga escala durante processos cognitivos 

e estudos acerca da consciência humana. E Pierre Vermersch, psicólogo clínico, pesquisador 

no Groupe de Recherche sur l’Explicitation (GREX) faz uma releitura da introspecção e 

trabalha com a entrevista de explicitação. Segundo Natalie Depraz
43 

o trabalho realizado no 

livro foi interdisciplinar e cada um continuava a trabalhar em suas disciplinas de origem. 

Buscaram um ponto em comum entre os diversos trabalhos e perceberam a importância do 
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Comunicação pessoal na Jornada Internacional de Pesquisa - O devir-consciente e a pragmática da 

experiência: em torno de On becoming aware. No Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFRJ. Abril 

de 2004.
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conceito de experiência para os três pesquisadores. Para Varela como praticante de meditação 

budista, onde se visa estar presente e atento à experiência, nas investigações de Vermersch 

sobre a entrevista de explicitação, enquanto um reviver uma experiência,  e nos estudos de 

Depraz em fenomenologia, como filosofia que tenta retornar à experiência. 

 A noção de experiência presente no livro é uma noção de experiência em primeira 

pessoa, a experiência é necessariamente descrita como minha experiência. Ela tem lugar em 

um sujeito singular, encarnado, situado no espaço e no tempo, no aqui e agora. Os autores 

optaram por tratar desta experiência dada, singular e não da experiência em geral. O objetivo 

do livro é descrever uma atividade concreta: como examinamos nossa experiência, como nos 

tornamos cientes de nossa própria vida cognitiva. O livro busca um tom pragmático, com base 

numa fenomenologia husserliana, entendida como método de explorar nossa experiência. Os 

autores levantam a possibilidade de fazer da fenomenologia uma prática concreta, falando de 

uma pragmática fenomenológica, de um fazer fenomenologia (DEPRAZ; VARELA; 

VERMERSCH, 2000). Utilizam a investigação em primeira pessoa como fio condutor, 

trazendo a experiência de cada um dos autores e de outros colaboradores. A ênfase desta obra 

é na abordagem prática da experiência e não na construção de uma nova teoria da consciência. 

Descrevem o caminho na medida em que ele é percorrido, com uma metodologia do aprender 

fazendo e não uma forma a priori. Afirmam que não pretendem expor resultados, mas 

explicitar um processo (DEPRAZ; VARELA; VERMERSCH, 2003). 

 Os autores buscam entender e descrever o que eles chamam de devir-consciente, que é 

o tornar-se ciente de sua própria vida mental, de sua própria experiência presente. Ressaltam 

que esta é uma experiência usual, que todos podem ter, mas que muitas vezes não se dão 

conta. Por isso, buscam desenvolver um meio de cultivar tal habilidade. Esta habilidade de 

estar presente na própria experiência pode ser atingida de muitas formas, entre as quais a 

meditação budista. Com o objetivo de estudar o ato de devir-consciente e, ao mesmo tempo, 
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construir um caminho que permita que todos o alcancem através de um aprendizado, Depraz, 

Varela e Vermersch (2003) aproximam três abordagens de acesso à experiência na primeira 

pessoa: a introspecção, que exige treino para ser um observador de sua própria experiência e 

ser capaz de descrevê-la, a fenomenologia e as tradições orientais, como o budismo. A partir 

daí, descrevem a dinâmica estrutural deste processo pelo qual advém à minha consciência 

clara alguma coisa que me habitava de modo confuso, opaco, pré-refletido. A estrutura do ato 

de devir-consciente é constituída por um ciclo básico, que consiste da époché e evidência 

intuitiva, além das fases opcionais de expressão e validação. Virgínia Kastrup esclarece:

A inspiração de Depraz, Varela e Vermersch é o método da époché ou 

método da redução fenomenológica, formulado por E. Husserl. Os autores 

sublinham que agentes cognitivos concretos encontram sempre dificuldades 

em efetivar a redução, que envolve a suspensão da atitude natural que 

consiste em realizar juízos sobre o mundo. [...] Procurando torná-lo um 

método concreto, os autores propõem o que denominam uma pragmática 

fenomenológica. Nesta direção, o ciclo básico da redução é desdobrado em 

três gestos ou atos: suspensão, redireção e deixar vir. A suspensão da atitude 

natural, ou seja, a suspensão da atitude cognitiva de juízo, pode ser 

desencadeada por um acontecimento especial, que interrompe o fluxo 

cognitivo habitual. Um dos exemplos mais reveladores é a surpresa estética. 

O acontecimento estético tem a propriedade de gerar uma experiência não 

antecipável, uma surpresa, que desativa a atitude recognitiva e instala um 

estado de exceção. (KASTRUP, 2004, p.10)

  O ciclo básico da redução ou époché possui três componentes que são a suspensão, a 

redireção e o letting-go
44

. A fase de suspensão é a que inicia o processo de devir-consciente e 

algumas vezes precisa ser reativada durante o mesmo. Como Kastrup (2004) menciona acima, 

ela pode ser desencadeada, por exemplo, por uma surpresa estética, que interrompe o fluxo 

cognitivo habitual. De maneira geral, a suspensão pode ser originada pelo menos por três 

formas distintas:

44 

Em português não existe uma palavra que seja a tradução literal deste termo. Letting-go, nesse contexto, pode 

ser traduzido como deixar vir. Entretanto, consideramos que o termo acolhimento também pode ser utilizado, 

uma vez que se aproxima da noção de deixar vir e, ao mesmo tempo, remete à disposição de aceitar o que vem, 

de acolher o que emerge na evidência intuitiva, que está presente neste gesto. 
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a) um evento externo: como o confronto com a morte de alguém, uma situação 

de perigo, uma viagem ou uma surpresa estética;

b) a mediação de outros: como uma ordem direta para realizar o ato de 

suspensão, ou uma atitude menos diretiva, como quando uma pessoa atua 

como modelo;

c) exercícios iniciados pelo indivíduo: pressupondo uma disciplina auto-

imposta, que inclua longas fases de treinamento e aprendizado até que  novos 

hábitos estejam estabilizados. 

 A suspensão refere-se a um gesto de ruptura com relação aos julgamentos habituais 

que caracterizam a atitude natural. Corresponde a um momento de parada (súbito ou 

progressivo), de interrupção de um fluxo contínuo, seja de uma ação ou pensamento (externo 

ou interno), que nos impede de ter atenção àquilo que se passa no momento presente. Envolve 

uma mudança geral de atitude, uma mudança ligada à atenção que a pessoa vai prestar à sua 

própria experiência e aos outros. A pessoa fica numa posição de observação daquilo que está 

fazendo. Esta é uma capacidade disponível, mas por não ser mobilizada com freqüência, pode 

apresentar alguma dificuldade no início. Esta fase funciona como disparadora do ato de devir-

consciente sendo, portanto, fundamental. É uma disposição global, um tipo de atenção à 

situação, que precisa ser sempre reativada, retomada, por ser um fio condutor que está 

presente em todas as etapas. 

 Redireção diz respeito a uma reversão do funcionamento cognitivo habitual. Há um 

redirecionamento, uma mudança do sentido da atenção que passa do exterior para o interior. 

Refere-se a uma dobra sobre si, um voltar a atenção concentrada para si mesmo, ou seja, para 

a maneira como lidamos com o objeto e não para o objeto mesmo. Este movimento 

corresponde a um ciclo que conduz de volta a si sem, entretanto, fechar-se em si mesmo, 
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desde que o segundo movimento deste circuito, que é o letting-go, se dirija para fora, em uma 

receptividade para si e para o mundo. 

 A etapa do letting-go ou acolhimento é, então, uma atividade de receptividade frente à 

experiência. Aqui a atenção está mais aberta, não focalizada. Este gesto envolve uma 

mudança na qualidade da atenção, de uma atenção usual que busca, para uma atenção que 

acolhe. Este gesto é caracterizado por uma abertura em relação a si mesmo e ao contexto em 

torno. Trata-se de uma espera passiva, receptiva, com um apagamento transitório da distinção 

dentro/fora, quando passamos de um buscar para um deixar-vir, deixar revelar-se, deixar 

operar uma reverberação do vivido (DEPRAZ; VARELA; VERMERSCH, 2000).  O 

obstáculo principal a esta terceira fase reside na travessia de um tempo vazio, um tempo de 

silêncio, uma vez que temos a tendência a preenchê-lo com a realidade imediata.

 Estes três gestos são dados ao mesmo tempo ao sujeito, ou seja, aparecem ao mesmo 

tempo na experiência, estando organicamente ligados. Estas etapas em conjunto permitem a 

emergência da evidência intuitiva, que se configura como uma descoberta inesperada de algo 

que não se podia prever, de algo que nos habitava de modo afetivo, mas que não tínhamos 

conhecimento. Nessa etapa ocorre um encontro com a experiência no seu movimento, no seu 

acontecer, no que ela possui de experienciar.

 As etapas posteriores, de validação e expressão, são etapas opcionais, onde se digere a 

experiência, pensando ou conversando sobre ela e buscando uma preparação para a próxima 

sessão. Entretanto, a validação torna-se essencial na prática científica e filosófica. Uma vez 

que no processo de descrição científica ou filosófica há a necessidade de objetivação e de um 

registro escrito.

 Juntamente com esta estrutura do ato de devir-consciente, os autores apresentam 

exemplos oriundos de diferentes tradições, enfatizando a pluralidade de formas em que o 

devir-consciente pode ser concretizado. A descrição das experiências de devir-consciente é 
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feita em primeira pessoa e as práticas escolhidas no livro derivam da vivência pessoal dos 

autores e de outros pesquisadores associados. A forma de apresentá-los vai variar, uma vez 

que não há uma formatação rígida de relato, apenas uma estrutura, que é a estrutura do ato de 

devir-consciente. Os exemplos apresentados são: entrevista de explicitação (introspecção 

guiada), meditação budista (shamatha), visão estereoscópica, sessão de psicanálise e 

aprendizado de filosofia. Em seguida abordaremos algumas destas práticas.

3.3 PRáTICAS DE DEVIR-CONSCIENTE

 A entrevista de explicitação ou introspecção guiada (DEPRAZ; VARELA; 

VERMERSCH, 2003, p.26-28) busca descrever detalhadamente uma ação ou experiência 

passada.  Essa técnica é utilizada na pesquisa em psicologia cognitiva a fim de recuperar de 

forma precisa dados introspectivos e ações mentais. As entrevistas em questão têm como 

objetivo a descrição, após o fato concluído, de como os estudantes realizaram um exercício, 

tendo em vista a intervenção pedagógica ou a pesquisa acerca do funcionamento cognitivo. 

Uma entrevista de explicitação ou de pesquisa pode levar algumas horas. A técnica mais 

importante é fazer perguntas não-diretivas, a fim de que os entrevistados tenham acesso à sua 

própria experiência, isto é, a um material eminentemente pré-reflexivo que ainda não está 

consciente. A estrutura da entrevista de explicitação implica, em primeiro lugar, que o 

entrevistado concorde em ser guiado pelo entrevistador. Estabelecendo um contexto social de 

troca e disponibilizando um tempo dedicado a isso. Desta forma, é interrompida a realização 

de outras tarefas, para que o entrevistado possa voltar sua atenção apenas para alguma ação já 

terminada. Durante esse tempo ele não estará realizando qualquer outra atividade. 

Posteriormente, o entrevistador pede que o entrevistado leve o tempo necessário para fazer 
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com que o momento retorne, estabelecendo uma relação viva com a situação passada. Para 

que isso aconteça é indicado que ele volte sua atenção para o interior, para o conteúdo do que 

é evocado. O decorrer da entrevista de explicitação guia o entrevistado a um tipo de 

recordação que apenas aceita o que vem, levando o tempo necessário para permitir que o 

momento retorne. Ele não será solicitado a lembrar de nada ativamente (na forma de memória 

consciente explícita). Apenas é convidado a aguardar. Uma postura de aceitação não 

produzirá necessariamente de forma imediata uma presentificação do passado. Esse tempo 

intermediário significa que é preciso sustentar algo que no início está presente como um 

vazio. Temos a tendência a preencher prematuramente este vazio verbalizando informações 

mais facilmente acessíveis (comentários, julgamentos, generalidades) ou com negações (não 

me lembro, não sei), sem permitir que o conteúdo passado volte. O entrevistador deve estar 

ciente que o fechamento pode ocorrer em diferentes ritmos e modos. O que se diz 

espontaneamente durante a entrevista de explicitação é, com freqüência, pobre e 

generalizante. A experiência mostra que a maioria das pessoas quando perguntada “Como 

você fez isso?” responderá: “Eu não sei” O principal desafio dos entrevistadores é evitar que 

as pessoas só digam o que já sabem, permanecendo presas à suas crenças iniciais. Nos casos 

bem sucedidos, aos poucos uma situação vai tomando forma, até que o momento aparece 

completamente presentificado e então é possível descrever o que aconteceu.

 Na prática de meditação (DEPRAZ; VARELA; VERMERSCH, 2003, p.32-34), 

normalmente um mestre introduz o iniciante, clarificando suas dúvidas sobre como fazer as 

coisas. A meditação pode durar de trinta minutos a uma hora, pela manhã ou a noite, e ser 

feita sozinho em casa ou em pequenos grupos. Requer uma atitude inicial de não-ação, 

expressa em um sentar no chão ereto, com pescoço e braços relaxados, olhos abertos e 

respiração pelo nariz e boca. Uma vez na postura básica, apenas se acompanha o que acontece 

com distanciamento, sem se engajar. Prestando atenção à respiração e ao que acontece no 
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presente, mas sem se fixar. Algumas vezes pode ocorrer uma distração e o iniciante 

subitamente percebe que não estava apenas acompanhando a respiração, mas pensamentos, 

imagens, desconforto corporal etc. Neste momento ele deve retornar a atenção à respiração, 

acentuando sua atitude de observador, relaxando o corpo e retornando à postura. Com o 

desenrolar da sessão ele deve procurar relaxar ao máximo, passando apenas a observar os 

pensamentos que surgem, se apresentam e vão embora. Ao prestar atenção à sua mente, ele a 

vê mover-se através de vários estados: flutuando pelos conteúdos ou ficando o máximo 

possível vazia. Vislumbra a impermanência constante de seus pensamentos. Caso sua atenção 

se torne flutuante, ele deve recomeçar sua técnica básica de focalizar na respiração, 

lembrando-se que seu objetivo principal é distanciar-se de seus pensamentos. A sessão 

termina no tempo programado e normalmente não se segue nada específico. A discussão, o 

debate ou a expressão de qualquer tipo não fazem parte da sessão. Toda discussão e 

clarificação ocorrem fora da sessão. O instrutor pode ser procurado para discutir ou o 

praticante apenas reflete sozinho, tentando entender o que ocorreu durante a meditação.

 Uma prática capaz de ilustrar muito bem a necessidade de um tempo vazio, de um 

tempo de espera atenta e aberta, para que a evidência intuitiva possa se dar, é a da visão 

estereoscópica (DEPRAZ; VARELA; VERMERSCH, 2003, p.46-47). Em geral, a sessão é 

organizada para que alguém possa experienciar pela primeira vez a fusão estereoscópica de 

imagens bi-dimensionais. São utilizadas várias imagens e, segundo a experiência dos 

pesquisadores, estas imagens permanecem impenetráveis para a maioria das pessoas à 

primeira vista. É preciso persistir na tentativa, mesmo que diversos reinícios sejam 

necessários, para fazer o salto e ver claramente as figuras em uma tri-dimensionalidade 

convincente. As imagens devem ser trabalhadas com um professor (que seja capaz de ver as 

imagens e possua uma competência estável sobre elas) acompanhando a atividade e 

fornecendo alguns indicadores sobre como proceder. Poderá levar algumas horas até que a 
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pessoa aprenda o que fazer, mas após a prática, ela provavelmente será capaz de executar a 

tri-dimensionalidade pretendida em apenas alguns minutos. Deve-se começar olhando o par 

de figuras colocado verticalmente à frente da pessoa, em uma distância que cobre a maioria da 

região da fóvea (no centro do campo visual). A suspensão ocorre quando ela percebe que não 

pode acessar a imagem tri-dimensional. Isso é chamado de resistência pela realidade e 

significa que suas percepções usuais não são capazes de realizar esta tarefa. Os olhos devem, 

então, ser cruzados, olhando-se atentamente a ponta do nariz, enquanto a atenção é fixada nas 

imagens das duas figuras da fonte. Neste momento as pessoas normalmente questionam como 

estão se saindo e fazem algumas mudanças em relação à distância e posição das figuras, 

baseadas na tentativa e erro. A visão deve encontrar seu ponto de foco sobre as imagens e a 

pessoa tem que relaxar o ato de manter o esforço de cruzamento dos olhos. A suspensão é 

imposta e mantida pelo fracasso da imagem 3D em mostrar-se a si mesma. E a pessoa pode 

comentar sobre o esgotamento do ato perceptivo, a exaustão de todas as soluções fáceis, o 

incômodo da repetição constante etc. Apesar disso, ela deve se manter olhando a imagem. 

Aqui se coloca claramente a necessidade do tempo vazio, pois mesmo os peritos não são 

capazes de acessar imediatamente a imagem 3D, que leva pelo menos alguns segundos para 

aparecer. Deve-se permitir que o efeito 3D organize-se por si mesmo. No início ele será 

instável e fugaz. Mas, então, haverá um progressivo preenchimento relativo ao conteúdo 

percebido. A pessoa verá a superfície começar a mudar, percebendo o caráter instável dos 

primeiros sucessos, assim como o caráter simples do que é pretendido (é apenas uma 

imagem). Entretanto, essa primeira visão de uma imagem estável, nítida e clara pode ser 

emocionante. Depois de tanto esforço, de repente ela consegue alcançar uma dimensão 

escondida. A experiência agora se torna intersubjetiva de forma fluida. A pessoa é capaz de 

falar sobre o que acabou de fazer e pode refinar seu procedimento em tentativas subseqüentes. 

Ela, juntamente com os pesquisadores, buscará validar sua visão com figuras novas e 
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diferentes do teste. Mesmo depois de alguns dias, tudo o que será preciso fazer é retornar a 

essa sessão inicial para ser capaz de reproduzir a visão estereoscópica.

 Uma outra prática estudada é um curso de filosofia para iniciantes (DEPRAZ; 

VARELA; VERMERSCH, 2003, p.60). Onde o professor busca levar os estudantes a 

desenvolverem sua capacidade de fazer perguntas e de pensar. O professor escolhe o tema, 

orienta a reflexão com perguntas e estimula discussões entre os alunos. Cada aula dura de 

uma a duas horas, normalmente uma vez por semana. No decorrer da aula o professor busca 

fazer as coisas acontecerem problematizando uma questão ou um texto. Os estudantes ouvem 

e tomam nota. O professor, então, propositadamente provoca uma resposta mas ela fica, a 

princípio, sem expressão. Emergem questões que ficam sem resposta. Isso pode provocar em 

um dos estudantes um estado de incerteza, de instabilidade e de abertura. E se, ao invés de 

buscar uma resposta, ele se pergunta se está escutando com uma mente crítica, sua atenção é 

direcionada para a maneira dele formular as questões, para sua lógica. Ele interrompe a busca 

e começa um trabalho interno de maturação ou sedimentação, permitindo-se encontrar a 

forma correta de fazer a pergunta. De repente, um gatilho é disparado e o estudante descobre a 

pergunta que estava escondida. Levado por um sentimento de urgência, interrompe o 

professor e inicia uma troca. Agora é a chance dos outros estudantes intervirem, ou para fazer 

outras perguntas sobre o mesmo assunto ou para retornar à primeira discussão. Nos melhores 

casos, todos começam a discutir entre si e o professor fica de fora do debate que ajudou a 

começar. Quando as discussões se tornam interessantes, com freqüência os estudantes 

continuam a conversa sobre o assunto depois da aula, com ou sem a presença do professor. 

Ao colocar uma questão o professor pode atingir o estudante, que tem uma experiência de 

problematização. Ele se encontra, então, desestabilizado e aberto. O momento crucial é 

quando ele não busca responder as questões, mas analisá-las, pensando sobre elas. Ou seja, 

trabalha na colocação de questões e não na sua resolução.
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 Em uma sessão de psicanálise (DEPRAZ; VARELA; VERMERSCH, 2003, p.71-72) 

há, inicialmente, o estabelecimento do contrato entre analista e analisando, estipulando as 

regras fundamentais. São definidas a periodicidade e a duração das sessões, assim como o 

comparecimento e o pagamento. O analisando pode estar sentado ou deitado em um divã, com 

o analista sentado próximo a ele. Dentro dessa organização, o analista exercita uma atenção 

flutuante, refreando seu próprio fluxo de pensamento e seguindo o discurso do paciente. 

Quanto ao analisando, este deve dizer tudo que vem à sua mente, sem censura (associação 

livre). O começo de uma sessão encontra o analista em uma posição de expectativa. Com o 

andamento da sessão, os pensamentos e emoções emergem e são atravessados ou postos de 

lado, enquanto o processo de escuta continua. Alguns podem até ser retomados mais tarde na 

sessão, em uma intervenção ou interpretação pontual, por exemplo, realizando um movimento 

retroativo. Às vezes os pensamentos do analista podem ser polarizados por algo que 

selecionou das associações do analisando. Esta polarização, que é freqüentemente realizada 

pela emergência de uma construção teórica, corresponde a uma ruptura no processo de escuta, 

e é esta lacuna que sinaliza ao analista para re-suspender sua atenção. A experiência de escuta 

analítica conduz-nos, assim, a compreender a atenção flutuante como um horizonte técnico 

que realça a influência recíproca entre a suspensão e a sua interrupção no processo de escuta. 

A regra da associação livre também funciona, de forma similar, como um tipo de horizonte ou 

de limite para o analisando ao enfrentar a dificuldade de suspender a censura e, desse modo, 

suspender a produção de sentido. De acordo com essa atuação recíproca e contínua, o fluxo 

associativo do analisando provoca a redireção da escuta do analista dentro de um duplo 

contexto. O primeiro, que pode ser chamado de micro-contexto, é aquele do fluxo dos 

significantes durante a própria sessão, considerado como uma unidade fechada ou um evento 

individual. O segundo, o macro-contexto, é aquele da análise, das sessões precedentes e da 

dinâmica da transferência. Esses contextos, que são claramente específicos a uma sessão 
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particular e a uma análise particular, são baseados no material produzido pelo analisando. Eles 

são entrelaçados e inseparáveis. Ambos estão presentes na escuta do analista, servindo como 

um filtro para seus próprios conteúdos mentais durante a sessão, e condicionando o estilo, o 

conteúdo e o tempo de suas intervenções. 

 Destes exemplos, podemos apreender que devir-consciente é um ato capaz de ser 

concretizado em uma variedade de formas. São práticas que vêm de diversas tradições e 

sublinham sua pluralidade. E, ao mesmo tempo, acentuam o caráter absolutamente singular de 

cada uma destas maneiras de praticar o ato de devir-consciente. 

 Um ponto importante a ser levantado em relação ao devir-consciente, diz respeito à 

sua peculiaridade enquanto aprendizado. Uma vez que se trata de um aprender fazendo 

(DEPRAZ; VARELA; VERMERSCH, 2003). Por exemplo, só é possível aprender a meditar 

meditando. A evidência intuitiva só pode ser experienciada enquanto prática encarnada, em 

alguma ação efetiva. Da mesma forma, a leitura de acolhimento, só pode ser alcançada pela 

própria leitura. A capacidade de entregar-se à experiência de leitura somente pode ser 

cultivada com a prática. Além disso, é um tipo de aprendizado que nunca está garantido. 

Nesta perspectiva saber fazer algo ou fazê-lo bem depende de um praticar contínuo. Não é um 

saber que se adquire de uma vez por todas e que está assegurado enquanto um conhecimento 

ou uma habilidade que se possui. É da ordem do cultivo, necessita de trabalho e de prática 

constante. Sem o fazer o saber se esvai, se perde e somente pode ser recuperado com esforço e 

persistência. Como relata o escritor russo Varlam Chalámov, que viu sua prática de leitura ser 

interrompida por pelo menos cinco anos devido à sua prisão na Rússia: 

Eu abri o volume, endireitando suas páginas com as duas mão, bati os olhos 

no texto e logo percebi que havia perdido minha antiga capacidade de 

leitura. [...] naquele momento, eu fitava o texto e não assimilava nada. Ainda 

havia claridade suficiente, e eu comecei a ler em voz alta, sussurrando 

palavra por palavra, sem sentir nenhum prazer naquilo. Os livros não eram 

mais meus companheiros; eu havia me desacostumado a eles, e eles a mim. 

Fiquei perturbado com o fato, mas com alguma força de vontade me obriguei 
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a seguir lendo. Minha cabeça doía, quase explodindo de tanto esforço, mas 

pouco a pouco consegui me envolver na leitura. (CHALáMOV, 2004, p.87) 

 

 A leitura precisa de um sentido de costume, regularidade, permanência e de uma certa 

noção apreciativa, configurando uma inclinação e um desejo. Esses dois sentidos constituem, 

segundo Kastrup, uma maneira de ser e de viver. “A atitude em relação à leitura e à literatura 

– tanto no tocante ao costume de praticá-las quanto no que concerne ao valor que lhe é 

atribuído, ambos gerados no processo de aprendizagem inventiva – diz respeito a uma certa 

relação da cognição com o presente, em sua condição de abertura dos limites da história” 

(KASTRUP, 2002). 

 Frente às práticas de devir-consciente vistas aqui, nosso argumento é que a leitura de 

literatura também pode ser uma experiência deste tipo. Assim, acrescentamos a seguir uma 

descrição de uma experiência de leitura silenciosa e solitária de literatura, feita a partir da 

estrutura do ato de devir-consciente apresentada por Depraz, Varela, Vermersch (2003).

3.4 O DEVIR-CONSCIENTE  NA LEITURA

Por isso a escrita de Handke busca uma limpeza de toda essa verborréia 

reiterativa e rotineira que torna impossível qualquer experiência [...] tem-se 

de silenciar o convencional e dar a máxima pureza e despersonalização à 

linguagem. [...] Só assim, concentrada no essencial e maximamente 

despersonalizada, a escrita poderá conter o ponto justo de vazio e de silêncio 

em que o leitor possa se re-orientar. 

Em relação a esse silêncio produzido por uma escrita maximamente 

despojada, o calar que se pede ao leitor está constituído por uma atenção 

tensionada ao máximo e por algo assim como um ‘estar voltado para si 

mesmo’. O silêncio que Handke quer fortalecer e transmitir com o ritmo de 

sua escrita é feito, no leitor, de escuta e recolhimento. Todos nós, alguma 

vez, diante de um poema, ou um filme, ou uma música, ou uma paisagem, 

sentimos a força desse calar. Alguma vez nos foi dada essa experiência de 

um máximo despreendimento de nós mesmos, numa atenção retesada 

quase até o limite que, paradoxalmente, coincide com uma máxima 

intimidade com nós mesmos. (LARROSA, 2003b, p.47-48, grifo nosso)
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 Na passagem acima Larrosa (2003b) trata de uma modalidade de escrita, 

exemplificada pelo texto de Peter Handke, que teria a capacidade de criar silêncios. Um texto 

que despersonaliza a linguagem e transmite silêncios. Essa modalidade de escrita permite ao 

leitor um tipo de leitura, que na descrição de Larrosa, nos parece um ato de devir-consciente.  

Primeiro ele fala que esta escrita que silencia o convencional produz no leitor um calar e um 

estar voltado para si mesmo. O que podemos considerar como uma suspensão da atitude 

natural e redireção da atenção do exterior para si mesmo. Ele diz ainda que o silêncio que essa 

escrita transmite é feito de escuta e de recolhimento, remetendo à idéia de acolhimento, de 

abertura e deixar vir, presentes no ato de devir-consciente. Por último, para ele o contato com 

o texto provocaria uma surpresa estética que levaria a um “desprendimento de nós mesmos” e, 

ao mesmo tempo, a uma “máxima intimidade” conosco (ibid.). Caracterizando um tipo de 

relação consigo mesmo propiciada pela emergência da evidência intuitiva, um contato 

consigo que é abertura e alterização.

 Podemos dizer que para que o devir-consciente possa se dar na leitura é aconselhável 

que o texto seja propício a “produzir silêncios” (ibid.) e que a leitura não tenha outro objetivo 

que não ela mesma. Que o leitor disponha de tempo e que se permita uma disposição de 

entrega e abertura em relação ao texto. Ao iniciar uma leitura à espreita, ocorre 

necessariamente uma parada no fluxo das atividades cotidianas. A leitura se configura como 

gesto de interrupção, de ruptura com a atitude que nos impede de estar presentes na 

experiência. O leitor dirige sua atenção à situação presente, isto é, mantém uma atenção 

concentrada na própria leitura, mergulhando no texto, entregando-se à leitura. Ao ler desta 

forma aberta e atenta, permite-se que ocorra uma surpresa estética. O encontro com a 

alteridade do texto pode levar a uma experiência de quebra, de breakdown. Esta provocaria 

uma reafirmação do gesto suspensivo e a redireção da atenção do exterior para o interior. Ou 
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seja, a partir da quebra na recognição, da experiência de problematização provocada pela 

leitura, “o leitor levanta os olhos da página” (KASTRUP, 2005a), dirigindo sua atenção para 

si mesmo. Ocorre uma dobra sobre si, mas que não se fecha em si mesmo, constituindo um 

acesso ao plano pré-reflexivo. Há uma disposição receptiva para si e para o mundo, uma 

mudança na qualidade da atenção, que passa de uma atenção que busca, para uma atenção que 

acolhe. Enfrentando um tempo vazio, permanecendo aberto e à espera, o leitor permite que 

experiências não conscientes se tornem conscientes. O que pode advir na evidência intuitiva é, 

em geral, inesperado e imprevisível, causando estranhamento. Levando o leitor a entrar em 

contato com a alteridade que existe nele mesmo. Virgínia Kastrup fala dessa experiência de 

devir-consciente no contexto de rodas de leitura:

A leitura é uma experiência que nos conduz a um afastamento do mundo 

externo, suscitando uma atitude de recolhimento e de relação consigo. No 

entanto, ela promove uma relação consigo aquém do si mesmo constituído. 

Com efeito, o leitor entra em relação consigo e ao mesmo tempo sai da 

posição do ‘eu penso’ ou do ‘eu sei’. A experiência literária ocorre no 

momento em que o leitor levanta os olhos da página e deixa que o texto afete 

a subjetividade. O texto, em sua dimensão de alteridade, afeta e acorda a 

alteridade que habita o leitor. (KASTRUP, 2005a)

 Como Depraz, Varela, Vermersch (2003) definiram, o ato de devir-consciente envolve 

diversas fases. Estas serão exploradas com mais detalhes em seguida, em relação à 

experiência de leitura que enfocamos neste trabalho. 

3.4.1 Preliminares: objetivos, preparação e tempo da leitura

 Os objetivos da leitura variam enormemente de início, indo desde a aquisição de 

informação, passando pelo estudo, a obrigação, o prazer, a fruição etc. Mas na modalidade 

que é o foco deste trabalho, ela não possui um fim pré-determinado, a não ser a própria 

leitura. Mesmo que se inicie uma leitura com um propósito exterior ao próprio ato de ler, ele 
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pode modificar-se no seu decorrer. Os efeitos da leitura não podem ser previstos 

antecipadamente.

 A posição corporal básica é estar sentado ou deitado, solitário, em silêncio e com o 

livro ao alcance dos olhos. Um local agradável e tranqüilo é preferível, mas pode-se ler em 

qualquer lugar. Essa experiência de leitura pressupõe uma disponibilidade de tempo e um 

certo estado de relaxamento, de entrega e de atenção. 

 O tempo de duração da atividade e sua periodicidade são variáveis, mas devem ser 

suficientes para que uma verdadeira relação com o texto ocorra. Cada experiência de leitura 

possui um tempo próprio. De acordo com o ritmo que se estabelece, a leitura pode transcorrer 

de forma acelerada, quando devoramos o livro e muitas vezes não queremos interromper a 

leitura até seu ponto final. Em outras ocasiões lemos vagarosamente, saboreando, relendo, 

pensando, interrompendo a leitura de tempos em tempos, quase que economizando para que 

não terminemos o livro tão cedo. 

3.4.2 Suspensão e redireção 

 Uma atitude geral de suspensão pode ocorrer na medida em que há um afastamento do 

mundo externo, uma interrupção de um fluxo contínuo, quando abandonamos outras 

atividades para nos dedicar à leitura. Mergulhando na leitura deixamos de lado as atitudes e os 

julgamentos habituais para que nossa atenção se volte para o texto. Com essa disposição 

aberta e a atenção concentrada no texto o leitor pode estabelecer uma relação intensa, 

permitindo-se entrar no texto e deixando-se levar por ele. Essa atitude de suspensão, porém, é 

precária, podendo ser perdida ao longo da leitura. Por isso, algumas vezes precisa ser 
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reiniciada. A leitura exige, portanto, uma atenção concentrada a uma janela-página
45

, para que 

os estímulos do ambiente não fragmentem ou interfiram na leitura. Porém, quando estamos 

atentos e entregues à leitura, muitas vezes nos concentramos de tal forma que não vemos ou 

ouvimos mais nada do que se passa ao redor. 

 No contato com o texto, pode ocorrer uma surpresa estética, que envolve uma quebra 

na recognição, uma experiência de breakdown (VARELA, 1995). Essa experiência de 

estranhamento pode consolidar a atitude suspensiva e levar a uma redireção da atenção, que se 

desloca do exterior para o interior. No momento em que levantamos os olhos da página, ou 

durante os intervalos de leitura, ou mesmo algum tempo depois de terminada a leitura, a 

atenção se dirige para o próprio leitor, ocorrendo uma dobra sobre si. Esta, entretanto, é uma 

relação consigo mesmo que não é uma relação reflexiva, mas ocasião em que se entra em 

contato com o plano da virtualidade de si, o plano pré-reflexivo. 

3.4.3 Letting-go 

 Esse gesto envolve um tempo de espera, um tempo de abertura, onde se sustenta um 

vazio. Há uma mudança na qualidade da atenção, de uma atenção que busca para uma atenção 

que acolhe. Diz respeito a uma atitude de estar presente na experiência, uma prática de 

atenção e presença a si. Neste momento o leitor encontra-se passivo e receptivo frente à 

experiência, à espera de um evento cujo conteúdo ainda não está claro. É necessário que se 

respeite o vazio, a espera, mantendo uma abertura para si mesmo e para o mundo, em uma 

disposição de aceitação e receptividade. O que foi lido reverbera. Percebe-se que efeitos 

poderão emergir, mas não se sabe quais.

45 

Vermersch (2002) estabelece cinco tipos de janelas da atenção visual, por ordem de tamanho espacial 

crescente, que são: janela micro (atenção à jóia), janela-página, janela-sala, janela-pátio e janela-paisagem. Na 

janela-página ou janela de leitura a atenção é focalizada sobre a página e esta focalização delimita um espaço 

atencional, em detrimento de outros espaços possíveis. 
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3.4.4 Evidência intuitiva 

 Essas etapas em conjunto permitem a emergência da evidência intuitiva, onde algo que 

nos habitava, mas de que não tínhamos ciência, emerge. Experiências não conscientes tornam-

se conscientes e claras. E, muitas vezes, o que emerge causa estranhamento, colocando o 

leitor em contato com a alteridade que o habita. Pode ser um problema que se coloca ou algo 

insuspeitável que, subitamente, passa a fazer sentido. A emergência de uma novidade quebra 

a continuidade da experiência e da visão de mundo do leitor. Mudanças se processam em 

tempos variáveis. Podem ser grandes rupturas ou pequenas fragmentações. E o leitor não é 

mais o mesmo. Conforme Kastrup (2003), “a prática de devir-consciente revela-se como uma 

prática de si, uma prática de transformação de si e de produção de subjetividade.”

 Entretanto, não há certeza de que a evidência intuitiva vá ocorrer. Ela existe, enquanto 

possibilidade, em qualquer prática de devir-consciente. Mas algumas vezes ela vai se dar, 

outras vezes não. Não existe garantia, nem fórmulas para que essa emergência do 

desconhecido possa acontecer.

3.4.5 Expressão, validação e efeitos posteriores 

 Podemos marcar o texto, fazer anotações, escrever, conversar com alguém sobre o que 

foi lido. A experiência de leitura literária é algo capaz de permanecer em nós e continuar a 

produzir efeitos. Esses efeitos podem emergir durante a leitura ou muito tempo depois dela ter 

sido concluída. Seus efeitos demandam um tempo de ressonância (CAIAFA, 2000), um tempo 

de ruminação (SCHOPENHAUER, s.d.), um tempo que se perde. Além disso, não se pode 
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prever quais serão esses efeitos. Por isso, a experiência da leitura envolve riscos. Não 

sabemos que movimentos ou transformações as ressonâncias do texto lido podem provocar.
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4 ENCONTROS 

No contato com a arte o fundamental é a possibilidade de que encontros aconteçam. E 

não a aquisição de cultura ou de erudição. Mesmo tendo produzido diversos escritos sobre 

arte e, mais especificamente, sobre cinema e literatura, Deleuze afirma não se considerar um 

homem culto (DELEUZE; PARNET, 1996). Diz acreditar em encontros e não na cultura. Para 

ele a erudição não faz sentido, pois envolve apenas acúmulo de saber. Somente os encontros 

importam. Esclarece, entretanto, que esses encontros não ocorrem com pessoas, mas sim com 

a arte. Segundo ele as pessoas em geral pensam que é com outras pessoas que o encontro 

ocorre, como entre intelectuais em um colóquio. Andam sofregamente em busca dos autores e 

os reverenciam. Mas o encontro ocorre, ao contrário, com coisas como uma pintura, uma 

parte de uma música, com a literatura. É por esse motivo que Deleuze freqüentava exposições, 

à espreita de uma obra de arte que o comovesse, o perturbasse
46

. Estar sempre à espreita, 

aberto para que encontros aconteçam, é um cultivo de si e não uma atividade cultural ou 

intelectual (ibid.). Esses encontros com a arte podem desencadear o que Kastrup chama de 

movimento de alterização:

o movimento de alterização é um encontro com uma outra dimensão da 

subjetividade, que constitui o plano coletivo de sua produção. Este encontro 

com a alteridade em si é muitas vezes acionado por uma experiência ou 

encontro com o mundo. Esta experiência não é recoberta pelos esquemas 

recognitivos, mas é de problematização e estranhamento. Trata-se do mundo 

em sua dimensão de matéria, e não na sua dimensão de objetos constituídos 

e reconhecidos. A subjetividade experimenta o mundo e, ao mesmo tempo, 

experimenta sua própria experiência do mundo. Trata-se aí de uma dobra, de 

uma experiência limite, onde a polaridade sujeito-objeto se desmancha 

momentaneamente. É importante ressaltar que este desmanchamento não 

relega tais experiências a um estatuto de mera desconstrução. Pois mesmo 

considerando que elas desconstroem, em certa medida, a subjetividade 

constituída, elas são produtoras de novos arranjos, ou melhor, de uma outra 

política de relação consigo e com o mundo. Por este motivo, elas são, em seu 

sentido mais importante, produtoras de subjetividade. (KASTRUP, no prelo)

46 

Como o encontro de Ferreira Gullar com o quadro de Rembrandt relatado na seção 2.3.
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Como foi visto, uma experiência ou encontros com signos da arte podem constituir 

uma quebra na recognição, uma experiência de breakdown (VARELA, 1995), produzindo um 

movimento de alterização. Este envolve uma dobra sobre si, que é uma forma de relação 

consigo mesmo que não é analítica ou reflexiva. Nesses encontros consigo “a polaridade 

sujeito-objeto se desmancha” (KASTRUP, no prelo), uma vez que percebemos a alteridade 

que nos habita. Acessamos o plano de produção de subjetividade, de forças moventes. São 

encontros com intensidades. Tais experiências desconstroem a subjetividade constituída, são 

movimentos de desterritorialização (DELEUZE, 2002). Por isso há sempre um risco inerente 

a estas experiências. Somos lançados em encontros rumo ao desconhecido. Uma “outra 

política de relação consigo e com o mundo” (KASTRUP, no prelo) é engendrada. Silvia 

Tedesco fala dessa produção:

Existe na linguagem uma outra modalidade de produção. O processo de 

produção de diferença. Coexistindo com os processos de produção das formas 

subjetivas, momento em que a pessoalidade emerge no artifício de falas 

homogeneizantes, registramos instantes em que o processo de produção 

bifurca e seus efeitos desviam-se da rota esperada e geram, na estranheza 

desta ruptura, realidades ainda desconhecidas. (TEDESCO, )

É importante salientar que esses encontros não acontecem sempre, nem se dão de 

forma linear ou gradual. Não há uma progressão, um desenvolvimento esperado. Eles não 

podem ser simplificados, não ocorrem sempre da mesma maneira, nem estão garantidos. Esta 

ordenação é somente um recurso descritivo que lançamos mão para pensar esses encontros. 

Uma vez que eles são movimentos, fluxos. Ocorrem de forma complexa e são da ordem do 

imprevisível. Nas seções seguintes eles serão vistos mais detalhadamente.
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4.1 A LITERATURA - ENCONTROS COM SIGNOS DA ARTE

Porque só a arte, no que diz respeito à manifestação das essências, é capaz de nos 

dar o que procurávamos em vão na vida. (DELEUZE, 2003, p. 39)

A experiência de leitura tratada aqui não ocorre sempre que lemos e tampouco com 

qualquer texto. Existem alguns tipos de textos capazes de propiciar essa experiência. Sendo 

que um de grande potência nesse sentido é o texto literário. A literatura, como obra de arte, 

possui força para afetar o leitor. Larrosa (2004, p.328) fala da literatura como “uma 

experiência radical e contraditória da linguagem que testemunha uma e outra vez sua própria 

impossibilidade que se interroga constantemente sobre si mesma”. E Roland Barthes afirma:

Entendo por literatura não um corpo ou uma seqüência de obras, nem mesmo 

um setor de comércio ou de ensino, mas o grafo complexo das pegadas de 

uma prática: a prática de escrever. Nela viso portanto, essencialmente, o 

texto, isto é, o tecido dos significantes que constitui a obra, porque o texto é 

o próprio aflorar da língua, e porque é no interior da língua que a língua deve 

ser combatida, desviada: não pela mensagem de que ela é o instrumento, mas 

pelo jogo das palavras de que ela é o teatro. Posso, portanto dizer, 

indiferentemente: literatura, escritura ou texto. As forças de liberdade que 

residem na literatura não dependem da pessoa civil, do engajamento político 

do escritor que, afinal, é apenas um ‘senhor’ entre outros, nem mesmo do 

conteúdo doutrinal de sua obra, mas do trabalho de deslocamento que exerce 

sobre a língua [...]. (BARTHES, 2004b, p.17)

A literatura enquanto uma forma de arte, tem a potência de afetar, de mover, de 

transformar, tanto quem a percebe quanto o mundo. Esse movimento que a arte é capaz de 

provocar não é da ordem do racional, do controlável ou do antecipável. Não depende da 

vontade, de boas intenções, nem da memória. A arte é um bloco de sensações que age 

diretamente sobre a subjetividade. Desta forma, o texto pode afetar os leitores e lhes dizer algo. 

E se um texto afeta os leitores, é capaz de colocá-los em movimento e produzir subjetividade. 

Para Proust:

Só pela arte podemos sair de nós mesmos, saber o que vê outrem de seu 

universo que não é o nosso, cujas paisagens nos seriam tão estranhas como 



103

as porventura existentes na lua. Graças à arte, em vez de contemplar um só 

mundo, o nosso, vêmo-lo multiplicar-se, e dispomos de tantos mundos 

quantos artistas originais existem, mais diversos entre si do que os que rolam 

no infinito, e que, muitos séculos após a extinção do núcleo de onde 

emanam, chame-se este Rembrandt ou Ver Meer, ainda nos enviam os seus 

raios. (PROUST, 1958, p.142)

O contato com a arte pode provocar quebras na recognição, forçando a pensar e a 

construir novas formas de ser e de agir. Isto porque a arte possui signos
47 

(DELEUZE, 2003) 

que funcionam como atratores, perturbando e forçando a pensar. Mas não um pensar 

qualquer, recognitivo, de solução de problemas. Ao contrário, eles têm a potência de gerar 

experiências de desterritorialização (DELEUZE, 2002) e de produzir subjetividade. A 

dimensão de alteridade presente no texto literário é capaz de afetar a alteridade que habita o 

leitor, provocando, como vimos, um movimento de alterização e a fragmentação da unidade 

fictícia do eu, de que fala Silvia Tedesco:

No contato com a heterogeneidade da linguagem, a unidade fictícia do eu 

fragmenta-se, abandona os modos de subjetivação repetidora, serializantes e 

ativa sua natureza plural, em deriva, engajada na criação de novos sentidos, 

isto é, na construção de novas formas de dizer e experimentar a vida. Ou 

seja, como efeito do conjunto paradoxal de dizeres é dado à subjetividade 

viver novas modalidades de pensar, de sentir, de perceber o mundo. O 

sentido bifurcante dos signos prolifera modos de subjetivação 

singularizantes. (TEDESCO, 2003) 

A partir da leitura de literatura podemos entrar em contato com o insuspeitável, o que 

não prevíamos ou sequer imaginávamos e, construir “novas modalidades de pensar, de sentir, 

de perceber o mundo” (TEDESCO, 2003). Em oposição aos objetos cotidianos que pertencem 

à esfera do reconhecimento, o silêncio e a solidão da leitura literária podem proporcionar 

encontros com signos que exercem pressão para que pensemos, produzindo efeitos de 

deslocamento. “Quem procura a verdade [...] é o leitor, o ouvinte, quando a obra de arte emite 

signos, o que o forçará talvez a criar, como o apelo do gênio a outros gênios” (DELEUZE, 

47 

A noção de signo utilizada aqui se refere ao conceito deleuziano.
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2003, p.91). Os encontros com a literatura são como portas e janelas que se abrem, como 

jornadas a outros lugares, a outros mundos, de onde podemos retornar transformados. 

A arte tem a capacidade de nos transportar para outros mundos. De nos permitir olhar 

com outros olhos, conhecer estranhos personagens e lugares inventados. Voando por mundos 

que os artistas construíram, há a possibilidade de abertura para a pluralidade, colocando em 

questão os padrões a que somos submetidos. Nesta medida a arte é resistência: “Criar não é 

comunicar, mas resistir” (DELEUZE, 2004, p.179). “Cada leitura é um ato de resistência. De 

resistência a que? A todas as contingências. Todas: Sociais; Profissionais; Psicológicas; 

Afetivas [...]” (PENNAC, 1993, p.81). Carlos Drummond de Andrade (2004, p.19), ao falar 

de sebos, afirma que sai deles com “um pacote de novidades velhas, e a sensação de que 

visitei, não um cemitério de papel, mas o território livre do espírito, contra o qual não 

prevalecerá nenhuma forma de opressão”. A partir do encontro com o “universo infinito da 

literatura” podemos resistir à todas as formas de opressão, inventando novas relações 

conosco, com o mundo e com os outros. Calvino afirma:

Cada vez que o reino do humano me parece condenado ao peso, digo para 

mim mesmo que à maneira de Perseu eu devia voar para outro espaço. Não 

se trata de fuga para o sonho ou o irracional. Quero dizer que preciso mudar 

de ponto de observação, que preciso considerar o mundo sob uma outra 

ótica, outra lógica, outros meios de conhecimento e controle. As imagens de 

leveza que busco não devem, em contato com a realidade presente e futura, 

dissolver-se como sonhos...

No universo infinito da literatura sempre se abrem outros caminhos a 

explorar, novíssimos ou bem antigos, estilos e formas que podem mudar 

nossa imagem do mundo... (CALVINO, 2003, p.19)

Os dois temas fundamentais na obra de Proust, segundo Deleuze, são o acaso dos 

encontros e a pressão das coações. Para ele, a Recherche du temps perdu é uma busca pela 

verdade. Mas uma busca como essa só se dá pela pressão dos signos. Ambos não crêem em 

algo como uma curiosidade intrínseca, ou um impulso humano natural para a busca da 

verdade. Concordam que ela só ocorrerá a partir do efeito de um signo, de sua violência:
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Proust não acredita que o homem, nem mesmo um espírito supostamente 

puro, tenha naturalmente um desejo do verdadeiro, uma vontade de verdade. 

Nós só procuramos a verdade quando estamos determinados a fazê-lo em 

função de uma situação concreta, quando sofremos uma espécie de violência 

que nos leva a essa busca. (DELEUZE, 2003, p.14)

Há, então, a necessidade da ação violenta de um signo, para que o pensamento seja 

forçado a procurar o seu sentido (ibid., p.22). Impulsionados pelos signos é que podemos 

pensar. Eles agem sobre nós e nos roubam a paz, retirando-nos à força da simples recognição 

e nos desequilibrando. Por este motivo Deleuze considera os encontros fundamentais. 

 Todavia, é muito comum que se confundam os signos com seus portadores. Como já 

foi dito, porém, os encontros acontecem com signos e não com pessoas ou objetos. De acordo 

com Deleuze (2003), quando nos prendemos em homenagens ao objeto ou em reverências 

para com as pessoas, estamos na dimensão da recognição, do reconhecimento, e não podemos 

ter encontros, conhecer, pensar ou buscar a verdade. A fim de permitir os encontros não 

devemos atribuir o signo ao seu emissor. Pois o signo é a qualidade ou diferença da matéria e 

não ela mesma. Ele esclarece:

Cada signo tem duas metades: designa um objeto e significa alguma 

coisa diferente. O lado objetivo é o lado do prazer, do gozo imediato e da 

prática: enveredando por este caminho, já sacrificamos o lado da ‘verdade’. 

Reconhecemos as coisas sem jamais as conhecermos. Confundimos o 

significado do signo com o ser ou o objeto que ele designa. Passamos ao 

largo dos mais belos encontros, nos esquivando dos imperativos que 

deles emanam: ao aprofundamento dos encontros, preferimos a 

facilidade das recognições, e assim que experimentamos o prazer de uma 

impressão, como o esplendor de um signo, só sabemos dizer ‘ora, ora, ora’, o 

que vem a dar no mesmo que ‘Bravo! Bravo! Bravo!’, expressões que 

manifestam nossa homenagem ao objeto. (DELEUZE, 2003, p.26, grifo 

nosso)

 

 São os encontros com os signos da arte que nos trazem maior diferença.  No contato 

com a arte não cabem representação, reprodução, transmissão de informação, apenas a 

circulação de afectos, que desencadeiam transformações. Os signos da arte são os mais 
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potentes (DELEUZE, 2003, p.37), capazes de modificar os demais. Eles têm caráter de força 

e, por sua potência de problematização, impõem-se como inevitáveis e exigem decifração. 

 A superioridade dos signos da arte sobre os outros, deve-se ao fato deles serem signos 

imateriais, “na arte, a matéria se torna espiritualizada e os meios desmaterializados” 

(DELEUZE, 2003, p.47). O sentido desses signos é uma essência que se afirma em toda sua 

potência. E o signo, o sentido, a essência e a matéria transmutada se unem em uma adequação 

perfeita. A arte nos dá a verdadeira unidade, unidade de um signo imaterial e de um sentido 

inteiramente espiritual. Os signos revelam essências. E uma essência, tal como é revelada na 

obra de arte, “é uma diferença, a Diferença última e absoluta” (ibid., p.39). Essa diferença de 

que nos fala Deleuze não é uma diferença observável entre duas coisas, mas um tipo de 

qualidade encontrada em qualquer matéria e que revela a diferença que existe nela. A 

“qualidade última no âmago do sujeito” diz respeito a uma diferença interna que o distingue 

dos demais e que decorre da forma como ele encara o mundo: “Cada sujeito exprime o mundo 

de um certo ponto de vista. Mas o ponto de vista é a própria diferença, a diferença interna e 

absoluta. Cada sujeito exprime, pois, um mundo absolutamente diferente” (ibid., p.40). Pela 

arte conhecemos outros mundos. E só pela arte podemos atingir a revelação das essências.

 Quando somos afetados pelos signos da arte, sentimo-nos contagiados e tendemos a 

nos transformar. Mas para sermos afetados, é preciso que algo nos desperte, como relata 

Deleuze:

Eu era um rapaz extremamente medíocre na escola, não tinha interesse por 

nada, a não ser por uma coleção de selos, que era a minha maior atividade e 

eu era um péssimo aluno. Até que aconteceu comigo o que acontece com 

muita gente. As pessoas que despertam sempre o são por causa de 

alguém em algum momento. E no meu caso, neste hotel que virou escola, 

havia um cara jovem que me pareceu extraordinário porque falava muito 

bem. [...] Para mim, foi uma revelação. Ele era cheio de entusiasmo. Não 

sei mais em que ano eu estava, talvez 3º ou 4º ano ginasial, mas ele 

comunicava aos alunos, ou pelo menos a mim, algo que foi uma 

reviravolta para mim. Eu estava descobrindo alguma coisa. Ele nos 

falava de Baudelaire e lia muito bem. [...] Nós nos sentávamos nas dunas e, 

em meio ao vento, ao mar, era fantástico, ele me lia Les nourritures 
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terrestres. Ele gritava, pois não havia ninguém na praia no inverno. Ele 

gritava: “Les nourritures terrestres”, e eu estava sentado ao lado dele, com 

medo de alguém aparecer. Eu achava tudo aquilo estranho. E ele lia 

muitas coisas, era muito variado. Ele me fez descobrir Anatole France, 

Baudelaire, Gide... Acho que estes eram os principais. Eram as suas 

grandes paixões. E eu fui transformado, absolutamente transformado. 

(DELEUZE; PARNET, 1996, grifo nosso)

 Pela atração dos signos é que se pode pensar e aprender algo. Esse professor foi para 

Deleuze um emissor de signos. Não lia, simplesmente, mas “falava muito bem” e gritava o 

texto no meio da praia deserta. Através de sua própria paixão pelos autores que escolhia para 

suas leituras, em situações e lugares inusitados, esse professor criou um conjunto, uma 

paisagem, que foram impactantes para Deleuze. Os signos o atingiram e o retiraram da 

recognição e da falta de interesse pelas coisas da escola. Para Larrosa (2003b, p.11) o 

professor que nos atinge é aquele que não oferece uma verdade, mas uma exigência, uma 

tensão, um desejo. Conduzindo o aprendiz a uma viagem aberta que possibilita tanto o 

desprendimento das regras convencionais, quanto um voltar-se a si mesmo. Segundo ele “é 

até mesmo possível, inclusive, que sejamos capazes de reconhecer, na história íntima dos 

encontros que fizeram nossa própria vida, alguém que, sem exigir imitação e sem intimidar, 

mas suave e lentamente, nos conduziu até nossa própria maneira de ser: alguém, em suma, a 

quem poderíamos chamar de ‘professor’” (LARROSA, 2003b, p.52). Nessa experiência de 

formação e transformação o imperativo não tem lugar. Ela se dá a partir das formas da 

sensibilidade e se constrói como uma experiência estética (ibid., p.53). Pennac (1993, p.13) 

afirma que ler é um verbo que não suporta o imperativo. Assim como pensar ou aprender. 

Não se obriga ninguém a fazer nenhuma dessas coisas. Somente os signos são capazes de 

provocar o pensamento, o aprendizado, a leitura, a criação.

Nunca se sabe como uma pessoa aprende; mas, de qualquer forma que 

aprenda, é sempre por intermédio de signos, perdendo tempo, e não pela 

assimilação de conteúdos objetivos. Quem sabe como um estudante pode 

tornar-se repentinamente ‘bom em latim’, que signos (amorosos ou até 

mesmo inconfessáveis) lhe serviriam de aprendizado? Nunca aprendemos 

alguma coisa nos dicionários que nossos professores e nossos pais nos 
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emprestam. O signo implica em si a heterogeneidade como relação. Nunca 

se aprende fazendo como alguém, mas fazendo com alguém, que não tem 

relação de semelhança com o que se aprende. (DELEUZE, 2003, p. 21)

 

 Os signos estão em toda parte, emitidos por matérias, objetos e pessoas. Eles são de 

diferentes tipos, por serem específicos de cada mundo. Na obra de Proust, Deleuze (2003) 

reconhece quatro tipos de signos, referentes a quatro mundos de que o personagem principal 

participa. O primeiro mundo é o da mundanidade, onde existem muitos signos. Estes signos, 

porém, são vazios. Não remetem a nada, pretendendo substituir as ações e pensamentos. 

Dizem respeito à presteza para a ação de que fala Varela (1995, p.19). Deleuze salienta que 

estes signos mundanos, mesmo vazios, possuem uma “perfeição ritual” (DELEUZE, 2003) e 

são importantes nas relações sociais. O segundo mundo é o do amor, onde há grande troca de 

signos. Os signos do amor, entretanto, são signos mentirosos que levam ao ciúme e fazem 

sofrer. O terceiro mundo é o das qualidades sensíveis, cujos signos são plenos e afirmativos, 

proporcionando alegria imediata. Por último, está presente na obra de Proust o mundo da arte. 

Com seus signos essenciais e de maior potência, podem transformar todos os outros. 

 Como existe essa especificidade em relação aos signos, cada pessoa será mais ou 

menos sensível a diferentes tipos de signos. E esta fina sensibilidade em relação aos signos 

pode decorrer de um aprendizado. Segundo Deleuze, para alguém ser marceneiro, por 

exemplo, tem que se tornar sensível aos signos da madeira através do aprendizado e da 

prática. Assim como um médico deve buscar se tornar sensível aos signos da doença. E “só 

nos tornamos leitores sendo sensíveis aos signos do livro” (DELEUZE, 2003, p.4). Somente 

com a prática da leitura o leitor aprende a ser mais sensível aos signos da literatura. E ao 

cultivar essa sensibilidade ele poderá ter encontros e ser afetado pela arte em seu mais alto 

grau (VARELA; DEPRAZ; VERMERSCH, 2003). 
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 No caso dos artistas, além de possuir sensibilidade aos signos, eles devem sair em 

busca de encontros. Colocar-se à espreita para que encontros aconteçam e eles possam ser 

afetados pelos signos. Mas para fazer arte, não basta ser sensível aos signos e ter encontros. É 

preciso que no momento de ressonância dos encontros, o artista se dedique a pensar e a 

trabalhar com os recursos de que dispõe. O pintor, por exemplo, habita um mundo de tintas, 

cores, telas. O escritor utiliza palavras. Em sua solidão, no território em que habita, o artista 

“traça um plano de composição que carrega por sua vez monumentos ou sensações 

compostas, sob a ação de figuras estéticas” (DELEUZE; GUATTARI, 2004, p.253). E, assim, 

cria obras de arte.

 A arte é a única coisa no mundo que se conserva (ibid., p.211). E o que se conserva 

nela é um bloco de sensações, isto é, um composto de afectos e perceptos. Afectos são devires 

que transbordam, que excedem as forças daquele que passa por eles. E perceptos, não são 

percepções, mas um conjunto de percepções e sensações que vai além daquele que a sente. O 

artista realiza composições de sensações. A arte dá uma eternidade a este complexo de 

sensações que não é mais visto como sentido por alguém nem como um personagem fictício 

(DELEUZE; PARNET, 1996) e, por isso, se conserva. A arte trava uma luta com o caos, 

buscando uma sensação, uma visão, que o ilumine por um instante. Na arte busca-se a 

possibilidade de uma experiência outra, que não se baseia mais no domínio da representação, 

mas no domínio do sensível (DELEUZE, 2004).

 Acerca da literatura, Deleuze afirma que ela diz respeito à fabulação e não à 

rememoração. Não se escreve com lembranças de infância, escreve-se por blocos de infância, 

que são devires-criança do presente. Toda obra de arte é uma viagem, um trajeto. A literatura 

está do lado do informe, do inacabamento, do devir. E o devir está sempre entre ou no meio. 

Conforme Deleuze (1997, p.11): “Devir não é atingir uma forma (identificação, imitação, 

Mimese), mas encontrar a zona de vizinhança, de indiscernibilidade ou de indiferenciação”. A 
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literatura só existe quando se descobre sob as aparentes pessoas a potência de um impessoal, 

que não é uma generalidade, mas ao contrário, uma singularidade no mais alto grau. “Escrever 

é também tornar-se outra coisa que não escritor” (DELEUZE, 1997, p.16). Pois “escrever é 

entrar em devires: sempre inacabado, sempre em via de fazer-se, e que extravasa qualquer 

matéria vivível ou vivida. É um processo, ou seja, uma passagem de Vida que atravessa o 

vivível e o vivido” (DELEUZE, 1997, p.11). 

De acordo com Deleuze (DELEUZE; PARNET, 1996) o escritor é alguém que busca 

se colocar no mundo à espreita. Ele é um observador atento, à espreita dos encontros e 

acontecimentos. Caiafa (2000, p.82) observa que Rilke “escreveu poemas voltados para a 

descrição do mundo, em que o poeta está vivamente atento ao que o cerca” e que ele “espreita 

a rosa com essa curiosidade apaixonada pelas coisas do mundo”. Este é um tipo especial de 

atenção, uma atenção aberta, que acolhe, e envolve uma espera atenta. Isso poderia explicar 

porque muitas vezes o artista vê e percebe coisas que nós não havíamos visto, e que, no 

entanto, ao lê-las, nos parecem óbvias. Ele vive de forma diversa. Ao se colocar à espreita, o 

escritor possibilita que encontros aconteçam. E a partir deles, pode ser afetado e provocado a 

pensar e a criar. 

 Janice Caiafa (2000, p.79) afirma que o escritor deve “provocar uma minoria na obra, 

produzir um devir minoritário do autor. Juntar-se aos bastardos, aos pobres, aos animais. 

Juntar-se a eles num agenciamento criador, não porque os representamos, mas porque 

entramos nós mesmos nesses devires”. A literatura consiste em inventar um povo que falta, 

um povo menor, inferior, dominado, sempre em devir, sempre inacabado (DELEUZE, 1997, 

p.14). O fim último da literatura é falar por este povo que falta, falar no lugar dele, dar-lhe 

voz. O escritor deve escrever por eles, no lugar destes não leitores. E não simplesmente 

escrever para seus leitores, em atenção a eles, visando lhes comunicar algo. O artista escreve 

no lugar deste povo que falta, inventando um povo por vir, que permanece enterrado em suas 
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traições e renegações. Larrosa (2004, p.264) esclarece que “a invenção de um povo que falta 

não é nunca a afirmação de uma identidade real ou ideal, mas a contestação de qualquer 

identidade”. O escritor não escreve com sua própria memória, mas deve fazer de suas 

lembranças pessoais, a origem ou destinação coletiva de um povo. Deve dar voz a esse povo 

que nunca foi ouvido, falando por ele. Franz Kafka, por exemplo, em seu livro Metamorfose, 

escreve numa experiência limite, no lugar de uma barata. Está ali em devir-animal. Ou como 

no livro A hora da estrela de Clarice Lispector (1977), que conta a história de Macabéa, uma 

moça nordestina de dezenove anos, datilógrafa e pobre, que mora no Rio de Janeiro, vive 

miseravelmente e tem sua hora de estrela na hora de sua morte. O escritor escreve para que 

esses povos que faltam tenham voz. Escreve para que haja vida e para que ela prossiga. Com 

sua escrita ele afirma que há força, diferença, potência. Ele inventa personagens, sempre em 

devir. E faz arte, enfim. O autor, à espreita, escreve seu texto. 

Os personagens literários são considerados por Deleuze como grandes pensadores que, 

ao mesmo tempo, nos fazem pensar. Para ele, o escritor conseguiu retornar após ter visto e 

ouvido coisas excessivas, que lhe esgotaram e, apesar de não se recuperar completamente, ou 

talvez mesmo por isso, pode lhes dar devires. O escritor é, então, médico de si e do mundo: 

“mesmo catatônico e anoréxico, Bartleby não é o doente, mas o médico de uma América 

doente, o Medicine-man” (DELEUZE, 1997, p.103). O escritor escreve porque sobreviveu e 

escreve para sobreviver. Se a doença é a parada do processo, sua literatura é movimento, um 

movimento de saúde.

 

Não se escreve com as próprias neuroses. A neurose, a psicose não são passagens 

de vida, mas estados em que se cai quando o processo é interrompido, impedido, 

colmatado. A doença não é processo, mas parada do processo, como no ‘caso 

Nietzsche’. Por isso o escritor, enquanto tal, não é doente, mas antes médico, 

médico de si próprio e do mundo. O mundo é o conjunto dos sintomas cuja 

doença se confunde com o homem. A literatura aparece, então, como um 

empreendimento de saúde: não que o escritor tenha forçosamente uma saúde 

de ferro, mas ele goza de uma frágil saúde irresistível, que provém do fato de 

ter visto e ouvido coisas demasiado grandes para ele, fortes demais, 

irrespiráveis, cuja passagem o esgota, dando-lhe contudo devires que uma 
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gorda saúde dominante tornaria impossíveis. Do que viu e ouviu, o escritor 

regressa com os olhos vermelhos, com os tímpanos perfurados (DELEUZE, 

1997, p.14, grifo nosso).
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4.2 UM TEMPO DE SILêNCIO, SOLIDãO E RESSONâNCIAS – ENCONTROS CONSIGO 

Ao ler com o coração aberto, volta-se para si mesmo [...] esse voltar-se para 

si mesmo é o efeito da melhor arte e constitui, talvez, o núcleo e a grandeza 

da experiência estética. (LARROSA, 2003b, p.51)

 Daniel Pennac (1993) afirma que a leitura não é ato de comunicação, mas requer 

recolhimento e silêncio. “Aquilo que lemos, calamos. [...] Seja porque não vemos nisso 

assunto para discussão, seja porque, antes de podermos dizer alguma coisa, precisamos deixar 

o tempo fazer seu delicioso trabalho de destilação. E este silêncio é a garantia de nossa 

intimidade. O livro foi lido, mas estamos nele, ainda” (PENNAC, 1993, p.82). Durante a 

leitura, a solidão e o silêncio nos permitem uma maior entrega ao texto. E depois da leitura, 

muitas vezes, como disse Pennac, ainda estamos no livro, mesmo que sua leitura tenha 

chegado ao fim. “Grande fruição do leitor, esse silêncio depois da leitura” (ibid.). Quando o 

que lemos ainda está em nós, nos perturba e seus efeitos podem ser percebidos ou somente 

adivinhados. Após a leitura é preciso um tempo vazio onde se dá o encontro consigo. 

 Pelo encontro com os signos da arte somos forçados a pensar (DELEUZE, 2003). Mas 

ele só será profícuo se houver um tempo para que seus efeitos se dêem. Janice Caiafa (2000, 

p.23) fala em tempo de ressonância: “Para a arte e o pensamento é preciso um tempo de 

ressonâncias. Um poema pode produzir seus efeitos anos depois de lido porque sua ação não 

se esgota e não sacia no momento da leitura. De fato, a rigor, a leitura de uma obra de arte 

implica abrigar as repercussões que a poética vai provocar”. O que foi lido fica em nós, 

provoca efeitos, reverbera, mesmo quando não prestamos atenção consciente
48

. Segundo ela 

os efeitos da arte e do pensamento não se esgotam no momento de sua aparição, não podem 

ser consumidos em um contato imediato, mas repercutem por mais tempo, perduram e 

48 

Ver seção 3.4.5 Expressão, validação e efeitos posteriores.



114

provocam efeitos e ressonâncias. Esse é o tempo necessário à criação. E “é nesse processo de 

duração e repercussão que podemos nos transformar” (CAIAFA, 2000, p.33).

 Nesse tempo de ressonância muitas vezes se fazem necessários o silêncio e a solidão. 

Para Larrosa (2003b, p.52) “se alguém lê ou escuta ou olha com o coração aberto, aquilo que 

lê, escuta ou olha ressoa nele; ressoa no silêncio que é ele, e assim o silêncio penetrado pela 

forma se faz fecundo”. A fecundidade da arte pode se dar quando ela ressoa no silêncio e na 

solidão daquele que leu, escutou ou olhou com o coração aberto, perdendo tempo. Pois “a arte 

e o pensamento só se fazem com silêncio com um pouco de sombra, só vivem daquilo que 

neles não pode ser consumido” (CAIAFA, 2000, p.56). A arte não se esgota imediatamente, 

como os objetos de consumo. As ressonâncias da obra podem ser sentidas pelo leitor em sua 

solidão.  “O verdadeiro prazer do romance reside na descoberta dessa intimidade paradoxal: o 

autor e eu... A solidão dessa escrita reclama a ressurreição do texto por minha própria voz 

muda e solitária” (PENNAC, 1993, p.115). 

 Deleuze também defende a importância da solidão (DELEUZE; PARNET, 1996). 

Segundo ele, o professor deve ensinar aos estudantes a se reconciliarem com sua solidão, 

beneficiando-se dela, e mesmo ficando felizes com ela. Isto porque, para ele, nada pode ser 

feito a não ser em função da solidão. Não se produz nada, não se pensa nada, a não ser na 

solidão. Trata-se de uma solidão povoada de atos e coisas, onde se pensa e problematiza. Não 

é simplesmente um estar sozinho, solitário com seus problemas cotidianos, sem ter nada que o 

afete. Deleuze explica a solidão povoada quando fala sobre Godard: 

É um homem que trabalha muito; então, forçosamente, está numa solidão 

absoluta. Mas não é qualquer solidão, é uma solidão extraordinariamente 

povoada. Não povoada de sonhos, de fantasmas ou de projetos, mas de atos, 

de coisas e até de pessoas. Uma solidão múltipla, criativa. É do fundo dessa 

solidão que Godard pode por si só ser uma força. (DELEUZE, 1992, p.51)

 Na leitura literária é preciso um tempo que se perde, é preciso um tempo de ruminação 

(SCHOPENHAUER, s.d.) para que o que foi lido seja apropriado e reverbere, repercuta no 
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leitor. Ao lermos, entramos em outro tempo, em outro ritmo. Há a necessidade de um tempo 

de espera, um tempo vazio, um tempo de abertura. Podemos dizer que, levados a pensar pelo 

encontro com os signos da arte, permitindo um tempo de ressonância, de ruminação, em 

silêncio e numa solidão povoada, nos transformamos e podemos transformar o mundo. Ana 

Maria Machado (1999), entretanto, analisa uma tendência que ela chama de “atitude gregária 

contemporânea”. Essa atitude diz respeito a uma preferência atual das pessoas pelos encontros 

com os autores, pelos congressos e palestras em detrimento da própria leitura:

Com o horror que sentimos, o medo de ficarmos entregues a nós mesmos e a 

nossos fantasmas por alguns instantes, sozinhos, solitários, como se toda 

forma de solidão fosse abandono e não pudesse existir um tipo fecundo de 

isolamento. [...] em português, minha língua, nossa atitude cultural a esse 

respeito se revela quando nem conseguimos fazer a distinção que outras 

línguas estabelecem (como o inglês, por exemplo), entre o sofrimento da 

solidão (loneliness) e o bálsamo da solidão (solitude). Enfim, a recusa da 

leitura certamente tem também muito a ver com esse medo, essa angústia 

contemporânea, o pavor de ficar a sós consigo mesmo. Para enfrenta-lo é 

preciso coragem. (MACHADO, 1999, p.152)

 

 A solidão da leitura é “uma modalidade singular da experiência de solidão, por isso, a 

iniciação à leitura é uma iniciação a um determinado tipo de solidão” (LARROSA, 2003a, 

p.597). Aprender a ler de forma intensa e aberta envolve um aprendizado de um tipo de 

solidão. Uma solidão povoada (DELEUZE, 1992) onde estamos com a mente cheia de atos, 

coisas e pessoas, podendo ter encontros com signos dos textos que estamos lendo ou que já 

lemos. Este tipo de solidão é necessário como uma forma de interrupção do fluxo da vida 

diária. Encontramos em Proust (1956, p.9) a destinação de um lugar especial: “para todas as 

minhas ocupações que demandavam uma inviolável solidão: a leitura, a cisma, as lágrimas e a 

voluptuosidade”. Maria Zambrano argumenta que ao retirar-se à leitura solitária “o leitor 

rechaça não a realidade, a vida ou os outros, mas um certo tipo de relação com tudo isso, uma 

relação que nos dá uma realidade trivial, uma vida que não é vida” (apud LARROSA, 2003a, 

p.600). Segundo ela, a falação excessiva e sem substância na qual estamos submergidos faz 
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com que nos sintamos fora de nós mesmos, dispersos. Através da leitura conseguimos o 

silêncio de que precisamos para nos dar tempo, para deter esse tempo veloz que parece nos 

arrastar como autômatos. Ela nos dá o silêncio de que precisamos para escapar das 

circunstâncias, para fugir desse modo de estar no mundo sempre útil e interessado. Ler nos 

permite ainda, o silêncio necessário para recuperar uma certa sensação de estar em nós 

mesmos. Para Larrosa (2003b, p.46) a arte tem essa capacidade de transmitir silêncios. Que é 

feito de escuta, solidão e acolhimento, no qual o leitor está atento e voltado para si mesmo. 

Esta relação consigo pode levar a uma abertura para a alteridade e um retorno para o mundo 

de uma forma diferente. Zambrano considera que “o leitor confia que a solidão da leitura lhe 

dará uma realidade mais nítida, uma vida mais intensa” (apud LARROSA, 2003a, p.600). 

Percebe-se aqui “a virtude paradoxal da leitura que é de nos abstrair do mundo para lhe 

emprestar um sentido” (PENNAC, 1993, p.19). Dentre os direitos imprescindíveis do leitor, o 

primeiro seria o direito de não ler e o último o direito de calar. Sobre este Pennac afirma:

O homem constrói casas porque está vivo, mas escreve livros porque se sabe 

mortal. Ele vive em grupo porque é gregário, mas lê porque se sabe só. Esta 

leitura [...] não lhe oferece qualquer explicação definitiva sobre seu destino, 

mas tece uma trama cerrada de conivências entre a vida e ele. Ínfimas e 

secretas conivências que falam da paradoxal felicidade de viver, enquanto 

elas mesmas deixam claro o trágico absurdo da vida. De tal forma que 

nossas razões para ler são tão estranhas quanto nossas razões para viver. E a 

ninguém é dado o poder para pedir contas dessa intimidade. (PENNAC, 

1993, p.167).

 O mergulho na leitura permite que, ao retornar, o leitor estabeleça uma nova relação 

consigo, com o mundo e com os outros. A partir dos encontros consigo que advêm da leitura, 

pode-se “chegar a ser o que se é”. Mas isso não significa, de forma alguma, a crença na 

existência de algo como um eu definido, escondido em algum lugar, esperando para ser 

descoberto. Partilhamos da concepção de Larrosa, que afirma, com base em Nietzsche, que:

não há um caminho traçado de antemão que bastasse segui-lo, sem 

desviar-se, para se chegar a ser o que se é. O itinerário que leve a um ‘si 

mesmo’ está para ser inventado, de uma maneira sempre singular, e não se 

pode evitar nem as incertezas nem os desvios sinuosos. De outra parte, 
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não há um eu real e escondido a ser descoberto. Atrás de um véu há 

sempre outro véu; atrás de uma máscara, outra máscara; atrás de uma pele, 

outra pele. O eu que importa é aquele que existe sempre mais além daquele 

que se toma habitualmente pelo próprio eu: não está para ser descoberto, 

mas para ser inventado; não está para ser realizado, mas para ser 

conquistado; não está para ser explorado, mas para ser criado. 

(LARROSA, 2003b, p.9)

 Ou seja, é no viver, no fazer, que vamos nos construindo. Não há descoberta de si 

mesmo, mas invenção de si. E o caminho sinuoso que percorremos nessa perpétua invenção, 

pode ter algumas de suas bifurcações provocadas pela leitura literária. O encontro com a arte 

se coloca como experiência de desmanchamento do eu, de desterritorialização, mas também 

traz a possibilidade de habitação de novos territórios (DELEUZE, 2002). A leitura nos move e 

nos leva à invenção. Uma vez que “criar com a obra é experimentar com ela esse processo de 

ressonâncias” (CAIAFA, 2000, p.27). Permitindo que ela “repercuta na vida-obra do leitor” 

(ibid.), transformando-o. 

 Ler literatura é, portanto, um encontro com a arte e seus signos. Estes nos atingem, nos 

afetam e nos forçam a pensar. Exigindo um tempo de silêncio, solidão e ressonância, para que 

seus efeitos se dêem em toda sua força. Nesse tempo, onde interrompemos a vida diária, pode 

se estabelecer um tipo especial de relação consigo mesmo. Um encontro consigo que é uma 

abertura para a alteridade, onde acessamos o plano de composição, o plano molecular, de 

forças, velocidades, intensidades.
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4.3 VIAGEM AO INDEFINIDO – ENCONTROS COM INTENSIDADES

Vou agora te contar como entrei no inexpressivo que sempre foi a minha 

busca cega e secreta. De como entrei naquilo que existe entre o número um e 

o número dois, de como vi a linha de mistério e fogo, e que é linha sub-

reptícia. Entre duas notas de música existe uma nota, entre dois fatos existe 

um fato, entre dois grãos de areia por mais juntos que estejam existe um 

intervalo de espaço, existe um sentir que é entre o sentir - nos interstícios 

da matéria primordial está a linha de mistério e fogo que é a respiração 

do mundo, e a respiração contínua do mundo é aquilo que ouvimos e 

chamamos de silêncio. 

Não era usando como instrumento nenhum de meus atributos que eu 

estava atingindo o misterioso fogo manso daquilo que é um plasma – foi 

exatamente tirando de mim todos os atributos, e indo apenas com 

minhas entranhas vivas. Para ter chegado a isso, eu abandonava a 

minha organização humana – para entrar nessa coisa monstruosa que é 

a minha neutralidade viva. (LISPECTOR, 1998a, p.98, grifo nosso)

 

 Segundo Deleuze o escritor vive à espreita. Mario Quintana (1989) traduz muito bem 

essa atitude de estar no mundo à espreita, de “alma aberta”, quando escreve: “A gente sempre 

deve sair à rua como quem foge de casa / Como se estivessem abertos diante de nós todos os 

caminhos do mundo. / Não importa que os compromissos, as obrigações estejam ali... / 

Chegamos de muito longe, de alma aberta e o coração cantando!”.  Por se colocar à espreita e 

por sua sensibilidade, o escritor é capaz de andar pelos vários caminhos do mundo e de ver e 

ouvir, nessas andanças, coisas excessivas, que o desgastam (DELEUZE, 1997). E, muitas 

vezes, o escritor consegue captar mistérios, entrar em contato com os interstícios, com a 

respiração do mundo. Tudo isso o cansa, o ameaça, o afeta. Por sua saúde, para continuar 

vivendo, ele escreve. Clarice Lispector com sua fina sensibilidade, descreve de forma intensa 

essa viagem ao indefinido, ao impessoal do mundo. Ela nos mostra como acessar essas 

intensidades, esses mistérios. Na passagem acima ela conta que para chegar ao inexpressivo, 

para atingir “o misterioso fogo manso daquilo que é um plasma” (LISPECTOR, 1998a), foi 

preciso se livrar de todos os seus atributos. Ou seja, somente se despindo do seu eu, de sua 

organização humana, e indo com as entranhas vivas, foi possível entrar nessa neutralidade 
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viva. De acordo com Maria Helena Vasconcellos (2002) Clarice Lispector opera em sua 

escrita um deslocamento que:

escorrega na fuga do modo de existir da modernidade: destituição de um eu 

ensimesmado e mergulho na matéria viva do corpo impessoal do mundo. 

Derreter-se de um modo de existir cristalizado pela ilustração da 

modernidade, de um si-mesmo referência fundante da racionalidade e 

centralidade soberana no topo de uma hierarquia dos existentes. O êxodo 

desta consciência centralizada é invenção de um modo de existir 

‘excêntrico’, modo liqüescente de ser. É destituição de uma subjetividade 

psicológica, que chamarei de aquém e além do humano. 

 

 Nesse modo de escrever de Clarice Lispector, especialmente no livro Água Viva, se 

faz muito presente esse modo de existir aquém e além do humano. Onde o eu se vê destituído 

de sua unidade, sofrendo as forças do mundo, perdendo-se, nascendo outro, movendo-se em 

devires. Proust fala de uma sensação de acordar e não saber quem é, tendo somente um 

sentimento da existência como um animal a teria:

[...] quando acordava no meio da noite, e como ignorasse onde me achava no 

primeiro instante nem mesmo sabia quem era; tinha apenas, na sua 

singeleza primitiva, o sentimento da existência, tal como pode fremir no 

fundo de um animal; estava mais desapercebido que o homem das 

cavernas; mas aí a lembrança – não ainda do local em que me achava, mas 

de alguns outros que havia habitado e onde poderia estar – vinha a mim 

como um socorro do alto para me tirar do nada de onde não poderia sair 

sozinho; passava num segundo por cima de séculos de civilização e a 

imagem confusamente entrevista de lampiões de querosene, depois de 

camisas de gola virada, recompunham pouco a pouco os traços originais 

de meu próprio eu.  (Proust, 1956, p.13, grifo nosso)

 No encontro com a arte o leitor também pode entrar em contato com o que Clarice 

Lispector chama de respiração do mundo, com esse indefinido, com esse plano molecular 

(DELEUZE, 2002). Uma vez entrando nesse movimento, nada mais está garantido, o leitor 

pode encontrar um outro modo de subjetivação e ver seu eu ameaçado. Desse mergulho no 

texto, em si mesmo e no plano de composição, ele poderá emergir transformado. 

 Essa possibilidade de transformação é importante na medida em que não consideramos 

que o eu seja algo uno, definido e, muito menos, que deva ser imutável. Ao contrário, 
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percebemos com Deleuze (2003) a mudança e o movimento como uma saúde. E a estagnação, 

a parada, como doença. Nos interessa o ser enquanto movimento. Como Maria Helena 

Vasconcellos (2002) observa acerca de Deleuze e Clarice Lispector: 

Um certo modo de perceber o mundo como intensa movimentação de 

forças impessoais, pré-individuais, individuando-se e tornando a se 

desfazer em conexões contínuas, está em sintonia nos dois pensadores [...].

Clarice e Deleuze estão às voltas com a fecundidade do caos. Interessa-

lhes o ser enquanto movimento. [...]

[Deleuze] toma a peito dizer o ser do devir. Ele afirma a ‘posibilité d’une 

métaphysique en mouvement, en activité’ (Legars, 2001. p.429). Uma 

metafísica que estatui a perenidade... mas do devir. Verdadeiro paradoxo. O 

que se repete permanentemente é a alterabilidade do ser. [...]

Dizer o mundo como um grande corpo sensível, como sensação de  

fluxos intensivos, de forças desterritorializadas, que se conectam em 

individuação territorializante para novamente já estarem lançadas em 

novos desmanchamentos. Esse modo de auto-engendramento aterroriza e, 

diz Clarice, é ‘cruel demais’. No entanto é disparador de um estado de 

criação da escrita. ‘... então respondo com a pureza de uma alegria 

indomável’. (AV p. 85) (grifo nosso)

 

 A arte é capaz de: “convocar as forças, povoar o fundo com as forças que ele abriga, 

fazer ver nelas mesmas as forças invisíveis” (DELEUZE; GUATTARI, 2004, p. 235). Logo a 

literatura, como arte, pode “tornar sensíveis as forças insensíveis que povoam o mundo, e que 

nos afetam, nos fazem devir” (ibid.). Hélène Cixous (1986) afirma sobre a escrita de Clarice 

Lispector: 

não são livros o que ela nos dá, mas o viver salvo pelos livros [...]. E então 

entramos, por sua escrita-janela, na beleza assustadora de aprender a ler: e 

passamos, através do corpo, para o outro lado do eu. Amar a verdade do que 

é vivo, aquilo que parece ingrato aos olhos narcisos, [...] amar a origem, 

interessar-se pessoalmente pelo impessoal, pelo animal, pela coisa.

 Para Deleuze (1997, p.16) escrever é entrar em devires. Temos trechos da escrita de 

Clarice Lispector e Vinícius de Morais onde podemos perceber um movimento involutivo e 

criador: 

Não humanizo bicho porque é ofensa – há de respeitar-lhe a natureza – eu é 

que me animalizo. Não é difícil e vem simplesmente. É só não lutar contra e 

é só entregar-se. (LISPECTOR, 1998b, p. 45)
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Sim, ela sentia dentro de si um animal perfeito. Repugnava-lhe deixar um 

dia esse animal solto. Por medo talvez da falta de estética. Ou receio de 

alguma revelação... Não, não, - repetia ela – é preciso não ter medo de criar. 

No fundo de tudo possivelmente o animal repugnava-lhe por que ainda havia 

nela o desejo de agradar e de ser amada por alguém poderoso como a tia 

morta. (LISPECTOR, 1961, p. 17)

Não sinto loucura no desejo de morder estrelas, mas ainda existe a terra. E 

porque a primeira verdade está na terra e no corpo. Se o brilho das estrelas 

dói em mim, se é possível essa comunicação distante, é que alguma coisa 

quase semelhante a uma estrela tremula dentro de mim. Eis-me de volta ao 

corpo. Voltar ao meu corpo. Quando me surpreendo ao fundo do espelho 

assusto-me. Mal posso acreditar que tenho limites, que sou recortada e 

definida. Sinto-me espalhada no ar, pensando dentro das criaturas, vivendo 

nas coisas além de mim mesma. (LISPECTOR, 1961, p. 72)

E depois de um momento de dor, como se abandonasse a si próprio, os olhos 

fulgurando de cansaço, ele sentiu a impotência de desejar mais alguma coisa 

para o futuro. Perplexo, assistia afinal sua purificação violenta e estranha, 

como se entrasse lentamente num mundo inorgânico. (LISPECTOR, 1961, p. 

203)

O poeta

Vinícius de Morais, 1954, p.34-36

[...] Nascemos da fonte e dentro das eras vagamos como sementes invisíveis 

o coração dos mundos e dos homens [...]

Quantos somos, não sei... somos um, talvez dois, três, talvez quatro; cinco, 

talvez, nada

Talvez a multiplicação de cinco mil e cujos restos encheriam doze terras

Quantos, não sei… Somos a constelação perdida que caminha largando 

estrelas

Somos a estrela perdida que caminha desfeita em luz. [...]

E nós ali ficamos, batendo as asas libertas, escravos do misterioso plasma

Metade anjo, metade demônio, cheios de euforia do vento e da doçura do 

cárcere remoto

Debruçados sobre a terra, mostrando a maravilhosa essência da nossa vida

Lírios, já agora turvos lírios das campas, nascidos da face lívida da morte [...] 

 A visão da leitura como algo que nos move, levando-nos para além de nós mesmos é 

colocada ainda por Larrosa (2003b, p.21) em sua análise sobre as Confissões de Rousseau. 

Segundo ele, uma escrita que nasceu com a intenção de ser a narração da verdade de um 
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homem, a busca pela reafirmação de sua identidade pessoal, acaba por ser o relato de sua luta 

contra o desmoronamento desse eu. Transformando sua pretensa viagem de descoberta em 

uma “errância infinita”, um devir perpétuo. Já que, segundo Larrosa (2003b, p.40) “Ler e 

escrever é colocar-se em movimento, é sair sempre para além de si mesmo, é manter sempre 

aberta a interrogação acerca do que se é. Na leitura e na escrita, o eu não deixa de se fazer, de 

se desfazer e de se refazer. Ao final, já não existe um eu substancial a ser descoberto e ao qual 

ser fiel, mas apenas um conjunto de palavras para compor e decompor e recompor”. Nessa 

relação com as palavras, podemos nos perder, nos desestabilizar, questionando aquilo que 

somos. E permite, principalmente, que “o espaço líquido da metamorfose” seja aberto, para 

que possamos encontrar o movimento, a errância e a “estranheza mais radical” (LARROSA, 

2003b, p.40). Ítalo Calvino ao falar da multiplicidade como um dos valores literários a serem 

preservados para o próximo milênio, escreve: 

[...] quem nos dera fosse possível uma obra concebida fora do self, uma obra 

que nos permitisse sair da perspectiva limitada do eu individual, não só para 

entrar em outros eus semelhantes ao nosso, mas para fazer falar o que não 

tem palavra, o pássaro que pousa no beiral, a árvore na primavera e a árvore 

no outono, a pedra, o cimento, o plástico...

Não era acaso este o ponto de chegada a que tendia Ovídio ao narrar a 

continuidade das formas, o ponto de chegada a que tendia Lucrécio ao 

identificar-se com a natureza comum a todas as coisas? (CALVINO, 2003, 

p.138)

 

 E considera, por exemplo, que cada texto de Jorge Luis Borges “contém um modelo 

do universo ou de um atributo do universo – o infinito, o inumerável, o tempo, eterno ou 

compreendido simultaneamente ou cíclico” (CALVINO, 2003, p.133). Ler literatura pode nos 

levar numa viagem ao indefinido, onde encontramos intensidades, forças, movimento. Muitas 

vezes lendo sem motivos ou razão, lendo por ler, podemos viver intensamente:

Lê-se porque sim, por ler. Ainda que leiamos para isto ou para aquilo, ainda 

que inventemos motivos, utilidades ou obrigações, ler é sem porquê. Algum 

dia começou, e continua. Como a vida. Viver é sem porquê. Fazemos uma 

coisa ou outra para preencher a vida, para dar-lhe uma razão. Mas sabemos, 

quiçá sem sabê-lo, que a vida nada mais é do que esse sentir-se vivo que às 
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vezes nos comove até as lágrimas. Viver é sentir-se vivendo, prazerosa e 

dolorosamente vivendo. As ocupações da vida, desde as mais necessárias às 

mais nobres, se tornam um hábito. Mas o sentimento de viver se dá sempre 

sem buscá-lo e como uma surpresa. E então é como se tocássemos a vida 

da vida. O que poderia ser como seu centro vivo, sua entranha viva, sua 

pulsação. Ou quem sabe seu exterior, o outro da vida, aquilo que não se 

deixa viver, que não se pode viver, mas para o qual a vida algumas vezes 

aponta, ou indica, como seu fora impossível. Um instante calado e 

prazeroso. Pleno e vazio ao mesmo tempo. Plenitude e inocência.

Lê-se para sentir-se ler, para sentir-se lendo, para sentir-se vivo lendo. 

Se lê para tocar por um instante e como uma surpresa, o centro da vida, 

ou seu fora impossível, e para escrevê-lo. Se escreve por fidelidade a essas 

palavras de ninguém que nos fizeram sentir vivos, gratuita e 

surpreendentemente vivos. (LARROSA, 2003a, p.16, grifo nosso)

 O acesso ao plano de composição exige um desprendimento de si. No entanto, mesmo 

sendo fundamental, esse perder-se não se dá tão facilmente e, algumas vezes, encontra 

resistência. Coloca-se a necessidade de enfrentar o medo, de arriscar. Clarice Lispector (2004, 

p.114) é quem afirma: “Repito por pura alegria de viver: a salvação é pelo risco, sem o qual a 

vida não vale a pena!”. No trecho abaixo podemos perceber essa dificuldade em deixar-se 

perder, seu questionamento e a emergência da força para sofrer o risco:

É difícil perder-se. É tão difícil que provavelmente arrumarei depressa um 

modo de me achar, mesmo que achar-me seja de novo a mentira de que vivo. 

Até agora achar-me era já ter uma idéia de pessoa e nela me engastar: nessa 

pessoa organizada eu me encarnava, e nem mesmo sentia o grande esforço 

de construção que era viver. 

[...] sei que entrei, sim. Mas assustei-me porque não sei para onde dá essa 

entrada. E nunca antes eu me havia deixado levar, a menos que soubesse 

para o quê.

Ontem no entanto perdi durante horas e horas a minha montagem humana. 

Se tiver coragem, eu me deixarei continuar perdida. Mas tenho medo do que 

é novo e tenho medo de viver o que não entendo – quero sempre ter a 

garantia de pelo menos estar pensando que entendo, não sei me entregar à 

desorientação. Como é que se explica que o meu maior medo seja 

exatamente em relação: a ser? e no entanto não há outro caminho. Como se 

explica que o meu maior medo seja exatamente o de ir vivendo o que for 

sendo? como é que se explica que eu não tolere ver, só porque a vida não é o 

que eu pensava e sim outra – como se antes eu tivesse sabido o que era! Por 

que é que ver é uma tal desorganização?

E uma desilusão. Mas desilusão de quê? se, sem ao menos sentir, eu mal 

devia estar tolerando minha organização apenas construída? Talvez 

desilusão seja o medo de não pertencer mais a um sistema. No entanto, se 

deveria dizer assim: ele está muito feliz porque finalmente foi desiludido. O 

que eu era antes não me era bom. Mas era desse não-bom que eu havia 

organizado o melhor: a esperança. De meu próprio mal eu havia criado um 
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bem futuro. O medo agora é que meu novo modo não faça sentido? Mas por 

que não me deixo guiar pelo que for acontecendo? Terei que sofrer o sagrado 

risco do acaso. E substituirei o destino pela probabilidade. (LISPECTOR, 

1998a, p.12-13) 
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4.4 RISCOS DA LEITURA – ENCONTROS RUMO AO DESCONHECIDO

Os livros já levaram mais de um à sabedoria e mais de um à loucura. 

Plutarco
49

 Diversos fatores podem dificultar ou mesmo impedir que o leitor se entregue à leitura 

e se coloque em risco. Estes podem envolver o medo de abandonar o que é conhecido, o medo 

da mudança, o medo do desconhecido. Todos os medos e receios em relação a uma leitura 

aberta, de acolhimento, não são infundados. Uma vez que quando nos permitimos ser afetados 

pela leitura literária, nos arriscamos, nos colocamos e perigo. Os perigos decorrem do fato de 

que não podemos controlar os efeitos dessa leitura. De que não podemos controlar as 

ressonâncias (CAIAFA, 2000) que uma obra de arte pode ter em nós. Não há um destino 

traçado, nem um caminho de crescimento ou de desenvolvimento garantido para o leitor. Ele 

precisa realmente sofrer o risco do acaso (LISPECTOR, 1998a), abrindo-se à probabilidade, 

às possibilidades e multiplicidades. 

 A leitura envolve risco, não há garantias, não podemos prever seus resultados. A partir 

do encontro com a literatura nos colocamos em um movimento rumo ao desconhecido. Não 

existe qualquer possibilidade de previsão em relação aos efeitos da leitura. Sequer podemos 

afirmar que ler traga sabedoria, tolerância, crescimento pessoal ou amadurecimento. E muito 

menos que faça “pessoas melhores”, seja lá o que isso queira dizer. Entretanto, se ler não 

garante sabedoria, crescimento, nem mesmo conhecimento, quais são os riscos a que nos 

expomos na leitura? Impossível enumerar todos os riscos, visto que como já dissemos, o 

efeito de um texto no leitor é indefinível, mesmo imponderável. Podemos apenas procurar 

pensar sobre alguns desses possíveis riscos.

49 

apud Silveira e Ribas, 2004.
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 O conto O personagem em seu labirinto ou uma aproximação a outro modo de ler de 

Héctor Salinas (1998, p.120-134) aborda muito bem o risco do leitor se perder em suas 

leituras. Ele conta a história de um comerciante de livros, que apreciava a conversa e a leitura. 

Costumava desfrutar de “longas horas de café, de cigarros e de palavras”, pois nada lhe 

parecia mais essencial e belo do que a conversação. “Na conversação, dizia, consigo [...] 

sentir algo de distância com respeito a meu nome e com isto recuperar algo de minha primeira 

voz”. Tinha aproximadamente 19.000 livros, organizados em ordem alfabética, por causa da 

necessidade de quem procura. “Em silêncio ou através do silêncio entrava em contato com o 

mundo. O seu mundo eram os personagens. Durante anos o vi passar de um livro a outro. Essa 

era sua cronologia do tempo, ininterruptamente livro após livro iam caindo os dias, 

ininterruptamente todos esses anos teve sobre sua mesa sempre um livro aberto, um livro lido 

até a metade”.  Considerava os livros como naves, como: 

pequenos barcos sobre o vaivém das costas, esperando seus remadores, ou 

como vozes que convidam a caminhar com a promessa da companhia. 

Necessitava deles para caminhar mundo adentro, necessitava de seus 

personagens para suportar esse caminho sem destino, mas, ao mesmo tempo, 

sentia como eles lhe roubavam sua liberdade, sentia como, ao escutar rotas, 

voltava mais insuportável a si mesmo. Estava, creio eu, em luta com seus 

livros, porque estava em luta consigo mesmo, porque havia perdido seu 

centro, em parte por esses livros, em parte por sua forma de ler. Ele lia como 

sentia, lia com todas suas paixões despertadas, lia com os olhos da alma. Era 

sua alma que ia ficando cega de tanto ler; era sua alma que começava a ficar 

deserta, depois de ter podado tantas árvores que lhe haviam dado sombra. 

Ele não lia como o especialista que busca afiançar sua especialidade, lia 

esquecendo-se de sua posição. Ele ficou sem posição, voltou-se contra os 

livros, voltou-se contra o mundo, sacudiu o mundo de seu corpo e só 

manteve a conversação e a leitura. Separou-se do mundo, mas não pôde tirar 

de si a carga do mundo. (SALINAS, 1998, p.123-124)

 Com as leituras excessivas, ele havia perdido seu centro. Pois, além de ler em 

quantidade, lia de forma intensa, entregue e “com todas suas paixões despertadas”. Mas sabia 

muito bem os riscos que corria: “E aqui, dizia, reside o perigo da leitura, na acidez com que 

algumas palavras nos distanciam da costa para águas tormentosas, e no modo como nos 
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aproximamos da ferida da lucidez que nos abisma para nosso interior; na periculosidade com 

que alguns livros nos atraem para si, fazendo-nos perder pé em nossos bem traçados 

corredores”. Com o tempo, passava cada vez mais dias sem levantar a cortina metálica, as 

conversações se tornaram cada vez menos freqüentes e ele foi se distanciando mais e mais das 

pessoas. Segundo Salinas (1998, p.125):

Ele tinha perseguido as palavras muito além da névoa. Patética ousadia. 

Havia alterado a ordem de seus livros, essa arquitetura que o protegia, 

sucumbindo a essa estratégia de ir cada vez mais para dentro das 

perguntas. Não se divertia ao ler, divertia-se ao ler-se, o mais perigoso dos 

empenhos humanos. Exteriormente, seus livros conservavam a ordem, mas, 

interiormente, amontoavam-se entorpecendo todos os corredores de sua 

labiríntica alma. Lia os livros com os olhos da alma – dramático erro –, 

não com os olhos educados pelo mundo. Por isto, seu modo de olhar perdia, 

dia a dia, a gravidade com que o mundo nos atrai para si. Não foram os 

livros, mas sua forma de ler que o levou para longe do mundo. Foi o 

tamanho de sua ilusão, de seu amor ao mundo que o transportou muito 

além dele. (grifo nosso)

 Perdeu-se, porque sua forma de ler era um lançar-se à deriva, em viagens sem rumo e 

sem porto: 

Eu me lanço no interior dos sonhos dos personagens, me confundo na 

cor das temáticas e, estendendo ininterruptamente linhas distintas, 

perco meu centro e navego à deriva, quer dizer, viajo sem rumo, preso 

nos trajetos, mas carente de qualquer lugar ou ponte. Consumindo 

linhas, me consumo, dizia, consumindo paisagens me consumo, dizia, 

consumindo livros me consumo, dizia. De livro em livro, viajo incrustado 

em muitos corações, em distintas naves, sem coordenadas, sem portos de 

espera, porque sou e não sou, porque sou todas as vozes de Quixote, 

porque ao ter viajado em tantos corações, já não sou mais do que 

agitação de um trajeto cada vez mais imperceptível. E ao dizer que já não 

tenho centro, dizia, posso aventurar-me em qualquer direção, posso 

embarcar em diferentes naves, posso fragmentar-me em distintas paisagens, 

porque abandonei todo lugar, toda memória, e, consumindo muitas verdades, 

posso consumir muitas mortes. (SALINAS, 1998, p.130-131, grifo nosso)

 

 Sua viagem foi um “lançar-se a rodar livros adentro”. E a cada novo livro, “ia se 

desprendendo de seus cabos de segurança. Viagem de destruição e de reconstrução, mas 
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reconstrução sem centro, sem eu dominando seu ser e fazer” (ibid.). Nesse ler interrupto, ele 

foi, pouco a pouco, indo além de si mesmo, vivendo a vida dos personagens, equilibrando-se 

nos infinitos fios e tranças que iam e viam caoticamente de todos os livros lidos. Até que não 

houvesse mais volta e ele realizasse a:

viagem até o centro do mundo através do próprio abismo, afogando-se nas 

miríades de sentidos que a terra inteira desprendia. Viagem ao mundo, mas, 

ao mesmo tempo, perda do mundo, substituição de um mundo por outro e 

incapacidade de recolher os sinais que a partir dele lhe chegavam através das 

vozes dos homens. Impossibilidade de retornar dessa profunda fenda que se 

adentra na impassível parede cega revestida de livros. (SALINAS, 1998, 

p.134)

 

 Salinas percebe essa maneira de ler como a forma que ele tinha de guerrear, de resistir. 

Pois, ao colocar suas leituras numa “relação de simbiose com seu estilo de vida, colocava-se 

fora de todas as estratégias de uso da biblioteca, negando-se a parar sua viagem pelo interior 

do mundo dos livros” (SALINAS, 1998, p.133). Deixava-se levar por sua paixão pela leitura, 

lendo os livros “com os olhos da alma”. Mesmo que isso também tenha significado sua ruína.

 “Ler bem significa arriscar-se muito. É deixar vulnerável nossa identidade, nossa 

possessão de nós mesmos” (STEINER apud LARROSA, 2002, p.17). Quando estamos 

entregues à leitura, imersos em um plano de forças, em contato com a alteridade, as fronteiras 

do eu se esmaecem e ele fica ameaçado. Arriscamo-nos, então, a perder-nos. Essa perda de si 

pode se dar de diversas maneiras. Como uma sensação de perda do controle de si mesmo ou 

de sua vida ou não se reconhecendo mais, estranhando a si mesmo. Como loucura ou mesmo 

destruição e morte. Segundo Jorge Larrosa (2003a, p.581), a literatura nos convida a uma 

experiência de leitura como uma experiência com a exterioridade, como uma relação com o 

que nos é outro e estranho. Falar da experiência de leitura é, portanto, falar de uma 

experiência onde o sujeito encontra uma alteridade que não pode ser admitida em seu interior 

sem o risco de destruí-lo. 
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 Maria Zambrano (apud LARROSA, 2003a) alega, porém, que pela leitura podemos 

nos libertar, uma vez que esta é uma experiência que não podemos controlar. Para ela, o que 

se passa na leitura é da dimensão do acontecimento, isto é, do que não se pode predizer, nem 

prever, nem prescrever, nem dominar. Devemos nos lançar nessa aventura arriscada, incerta, 

para que algo aconteça conosco, para sermos afetados. Exercendo nossa liberdade e 

inventando a nós mesmos e o mundo. Pois “a liberdade é a experiência da novidade, da 

transgressão, do ir além do que somos, da invenção de novas possibilidades de vida” 

(LARROSA, 2002, p.117)

 A literatura é um risco não só para o leitor como também para o escritor. Aquele que 

escreve o faz a partir de algum encontro que teve (DELEUZE, 2003). E os encontros que o 

afetam, podem ser de diversos tipos. Podem incodomodá-lo, desestabilizá-lo, ameaçá-lo. Já 

citamos T.S. Eliot (1922) na seção 2.3, quando ele diz que a poesia é um escapar da emoção. 

O escritor se sentiria de tal forma tomado pela emoção, que precisaria livrar-se dela de 

alguma forma. Para Clarice Lispector “escrever é procurar entender, é procurar reproduzir o 

irreproduzível, é sentir até o último fim o sentimento que permaneceria apenas vago e 

sufocador”.  Ela revela que escrever:

pode ser um sofrimento. É perigoso. O ato criador é perigoso porque a 

gente pode ir e não voltar mais. Por isso eu procuro me cercar na minha 

vida de pessoas sólidas, concretas; de meus filhos, de uma empregada, de 

uma senhora que mora comigo e que é muito equilibrada. Para eu poder ir e 

voltar dentro da literatura sem o perigo de ficar. Todo artista corre grande 

risco. Até de loucura. [...] O cotidiano como fator de equilíbrio das incursões 

pelo desconhecido da criação. (LISPECTOR apud GOTLIB, 1995, p. 461, 

grifo nosso)

 Dois trechos do livro Água Viva, de Clarice Lispector, transcritos abaixo, tratam de um 

arriscar-se e da possibilidade de “descobrir terra nova”:

Para me refazer e te refazer volto a meu estado de jardim e sombra, fresca 

realidade, mal existo e se existo é com delicado cuidado. Ao redor da sombra 

faz calor de suor abundante. Estou viva. Mas sinto que ainda não alcancei os 
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meus limites, fronteiras com o que? sem fronteiras, a aventura da liberdade 

perigosa. Mas arrisco, vivo arriscando. Estou cheia de acácias balançando 

amarelas, e eu que mal e mal comecei minha jornada, começo-a com senso 

de tragédia, adivinhando para que oceano perdido vão os meus passos de 

vida. E doidamente me apodero dos desvãos de mim, meus desvarios me 

sufocam de tanta beleza. Eu sou antes, eu sou quase, eu sou nunca. 

(LISPECTOR, 1998b, p.17) 

O risco - estou arriscando descobrir terra nova. Onde jamais passos humanos 

houve. Antes tenho que passar pelo vegetal perfumado. (LISPECTOR, 

1998b, p.41) 

 Ou seja, os escritores se arriscam em sua escrita e os leitores também podem se 

colocar em perigo ao lê-los. Um outro risco que existe na leitura, e é colocado por 

Schopenhauer, diz respeito ao excesso de leitura, pois para ele:

Durante a leitura nossa cabeça é apenas o campo de batalha de pensamentos 

alheios. Quando estes finalmente se retiram, que resta? Daí se segue que 

aquele que lê muito e quase o dia inteiro, e que nos intervalos se entretém 

com passatempos triviais, perde, paulatinamente, a capacidade de pensar por 

conta própria, como quem sempre cavalga e acaba por desaprender a 

caminhar. Este, no entanto, é o caso de muitos eruditos: leram até ficar 

estúpidos. Porque a leitura contínua, retomada a todo instante, paralisa o 

espírito ainda mais que um trabalho manual contínuo, já que neste ainda é 

possível estar absorto nos próprios pensamentos. (Schopenhauer, s.d., 

p.17)

 Logo, para Schopenhauer o leitor voraz corre o risco da estupidez. Uma vez que 

aquele que lê de forma ininterrupta não permite que nada fique de suas leitura, que nada 

reverbere nele. E, mais ainda, perde aos poucos a capacidade de pensar por si mesmo. 

Somente com a ruminação, com o parar e pensar no que foi lido, é que nos apropriamos do 

que lemos e permitimos que os efeitos da leitura se dêem. Nelson Rodrigues (1993) também 

fala dos malefícios de uma leitura excessiva. Segundo ele: “deve-se ler pouco e reler muito. A 

arte da leitura é a da releitura. Há uns poucos livros totais, três ou quatro, que nos salvam ou 

que nos perdem. É preciso relê-los, sempre e sempre, com obtusa pertinácia. E, no entanto, o 

leitor se desgasta, se esvai, em milhares de livros mais áridos do que três desertos”.
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 Somente “as grandes obras ‘estimulam a inventividade dos leitores’. Elas contêm ‘uma 

incitação a criar, uma espécie de contágio do processo de criação’. Essa afirmação ressoa por 

sua vez as questões da duração, do suplemento e da pós-vida da obra de arte” (TOURNIER 

apud CAIAFA, 2000, p.46). Cabe, no entanto, o alerta de que não se deve atribuir à arte uma 

virtude pedagógica. Uma vez que “instruir uma criança não é como encher um vaso, é como 

acender uma fogueira” (MONTAIGNE apud CAIAFA, 2000, p.46). Esta imagem ilustra bem 

a dimensão de risco, de inesperado e incontrolável, envolvida no encontro com a arte. A arte 

não é produtora de formação ou de educação, mas de transformação. Conforme Janice Caiafa 

(2000, p.46) “ouvir, ler e contar são processos ativos, geradores de fagulhas, chamas. A obra 

como campo criador abre antes de tudo riscos e transformação”.

Quando o leitor é capaz de se entregar à experiência da leitura e de mergulhar no texto 

parece não haver mais separação entre ele e o que está lendo. Em uma leitura à espreita, 

podemos perceber que “o texto transforma-se em ser vivo. Ele respira, transpira, aceita ser 

lido ou se recusa. Ele nos envolve: ‘Ela que, habitualmente, cada vez que abria o primeiro 

livro encontrado, logo mergulhava inteirinha nele, com o movimento instintivo de uma 

criatura aquática entrando em contato com seu elemento natural...’ (Nabokov, Ada ou o 

ardor)” (MORAIS, 1996, p.13). Esse tipo de leitura não ocorre impunemente, envolve riscos 

e transformações, inclusive de si mesmo, Morais (1996) cita: 

Ah sentir tudo de todos os feitios! [...]

Seja eu leitura variada

Para mim mesmo! 

(Bernardo Soares – Livro do Desassossego).

 O contato com a literatura enquanto arte pode transformar o leitor em direções 

desconhecidas e imprevistas. Quantas vezes nos vimos afetados ao lermos um livro? Quantas 

vezes nos sentimos comovidos, emocionados, incomodados ou mesmo experimentamos um 

sentimento de inquietação durante uma leitura de literatura? Bellenger (1978) afirma que a 
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leitura é uma vertigem, e que a procura do sentido de ler é incerta e fluida. A leitura tem 

efeitos sobre o leitor, todavia não sabemos quais eles serão. Os signos da arte são inequívocos 

em sua presença, mas são equívocos em seu sentido (DELEUZE, 2003), uma vez que não se 

sabe onde vai dar. Seus efeitos não podem ser previstos ou antecipados. São transformações 

rumo ao desconhecido.

 Por fim, um conto que fala, entre outras coisas, sobre riscos, coragem, medos e rumos 

imprevisíveis é A terceira margem do rio de Guimarães Rosa (1988). Nele, temos a forte 

presença do rio, com seu fluir sem fim. Temos a figura do pai que, mesmo tendo sido sempre 

“homem cumpridor e ordeiro”, um dia toma uma atitude que surpreende a todos e que 

ninguém consegue explicar. E vemos sua família, em sua luta para compreender e viver com 

“aquilo que não havia, acontecia”:

A terceira margem do rio

João Guimarães Rosa

    “Nosso pai era homem cumpridor, ordeiro, positivo; e sido assim desde mocinho e menino, pelo que 

testemunharam as diversas sensatas pessoas, quando indaguei a informação. Do que eu mesmo me 

alembro, ele não figurava mais estúrdio nem mais triste do que os outros, conhecidos nossos. Só 

quieto. Nossa mãe era quem regia, e que ralhava no diário com a gente — minha irmã, meu irmão e 

eu. Mas se deu que, certo dia, nosso pai mandou fazer para si uma canoa. 

[...]  E esquecer não posso, do dia em que a canoa ficou pronta. 

    Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalçou o chapéu e decidiu um adeus para a gente. Nem 

falou outras palavras, não pegou matula e trouxa, não fez a alguma recomendação. Nossa mãe, a gente 

achou que ela ia esbravejar, mas persistiu somente alva de pálida, mascou o beiço e bramou: — ‘Cê 

vai, ocê fique, você nunca volte!’ Nosso pai suspendeu a resposta. [...] Nosso pai entrou na canoa e 

desamarrou, pelo remar. E a canoa saiu se indo — a sombra dela por igual, feito um jacaré, comprida 

longa. 

    Nosso pai não voltou. Ele não tinha ido a nenhuma parte. Só executava a invenção de se 

permanecer naqueles espaços do rio, de meio a meio, sempre dentro da canoa, para dela não saltar, 

nunca mais. A estranheza dessa verdade deu para estarrecer de todo a gente. Aquilo que não havia, 

acontecia. 

[...] A gente teve de se acostumar com aquilo. Às penas, que, com aquilo, a gente mesmo nunca se 

acostumou, em si, na verdade. Tiro por mim, que, no que queria, e no que não queria, só com nosso 

pai me achava: assunto que jogava para trás meus pensamentos. O severo que era, de não se entender, 

de maneira nenhuma, como ele agüentava. [...] E nunca falou mais palavra, com pessoa alguma. Nós, 

também, não falávamos mais nele. Só se pensava. Não, de nosso pai não se podia ter esquecimento; e, 

se, por um pouco, a gente fazia que esquecia, era só para se despertar de novo, de repente, com a 

memória, no passo de outros sobressaltos. 

[...] Os tempos mudavam, no devagar depressa dos tempos. Nossa mãe terminou indo também, de uma 

vez, residir com minha irmã, ela estava envelhecida. Eu fiquei aqui, de resto. Eu nunca podia querer 

me casar. Eu permaneci, com as bagagens da vida. Nosso pai carecia de mim, eu sei — na vagação, no 

rio no ermo — sem dar razão de seu feito. [...] Só as falsas conversas, sem senso, como por ocasião, no 
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começo, na vinda das primeiras cheias do rio, com chuvas que não estiavam, todos temeram o fim-do-

mundo, diziam: que nosso pai fosse o avisado que nem Noé, que, por tanto, a canoa ele tinha 

antecipado; pois agora me entrelembro. Meu pai, eu não podia malsinar. E apontavam já em mim uns 

primeiros cabelos brancos. 

    Sou homem de tristes palavras. De que era que eu tinha tanta, tanta culpa? Se o meu pai, sempre 

fazendo ausência: e o rio-rio-rio, o rio — pondo perpétuo. Eu sofria já o começo de velhice — esta 

vida era só o demoramento. Eu mesmo tinha achaques, ânsias, cá de baixo, cansaços, perrenguice de 

reumatismo. E ele? Por quê? Devia de padecer demais. De tão idoso, não ia, mais dia menos dia, 

fraquejar do vigor, deixar que a canoa emborcasse, ou que bubuiasse sem pulso, na levada do rio, para 

se despenhar horas abaixo, em tororoma e no tombo da cachoeira, brava, com o fervimento e morte. 

Apertava o coração. Ele estava lá, sem a minha tranqüilidade. Sou o culpado do que nem sei, de dor 

em aberto, no meu foro. Soubesse — se as coisas fossem outras. E fui tomando idéia. 

    Sem fazer véspera. Sou doido? Não. Na nossa casa, a palavra doido não se falava, nunca mais se 

falou, os anos todos, não se condenava ninguém de doido. Ninguém é doido. Ou, então, todos. Só fiz, 

que fui lá. Com um lenço, para o aceno ser mais. Eu estava muito no meu sentido. Esperei. Ao por 

fim, ele apareceu, aí e lá, o vulto. Estava ali, sentado à popa. Estava ali, de grito. Chamei, umas 

quantas vezes. E falei, o que me urgia, jurado e declarado, tive que reforçar a voz: — ‘Pai, o senhor 

está velho, já fez o seu tanto... Agora, o senhor vem, não carece mais... O senhor vem, e eu, agora 

mesmo, quando que seja, a ambas vontades, eu tomo o seu lugar, do senhor, na canoa!...’ E, assim 

dizendo, meu coração bateu no compasso do mais certo. 

    Ele me escutou. Ficou em pé. Manejou remo n'água, proava para cá, concordado. E eu tremi, 

profundo, de repente: porque, antes, ele tinha levantado o braço e feito um saudar de gesto — o 

primeiro, depois de tamanhos anos decorridos!  E eu não podia... Por pavor, arrepiados os cabelos, 

corri, fugi, me tirei de lá, num procedimento desatinado. Porquanto que ele me pareceu vir: da parte de 

além. E estou pedindo, pedindo, pedindo um perdão. 

    Sofri o grave frio dos medos, adoeci. Sei que ninguém soube mais dele. Sou homem, depois 

desse falimento? Sou o que não foi, o que vai ficar calado. Sei que agora é tarde, e temo abreviar com 

a vida, nos rasos do mundo. Mas, então, ao menos, que, no artigo da morte, peguem em mim, e me 

depositem também numa canoinha de nada, nessa água que não pára, de longas beiras: e, eu, rio 

abaixo, rio a fora, rio a dentro — o rio”. 
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CONCLUSÃO 

O que importa não é nem vencer o caos nem fugir dele, mas conviver 

com ele e dele tirar possibilidades [...] 

Há três ordens de saberes que mergulham e recortam o caos, 

produzindo significações: a filosofia, que cria conceitos; a arte, que cria 

afetos, sensações; e a ciência, que cria conhecimentos.  Cada uma é 

irredutível às outras e elas não podem ser confundidas, mas há um diálogo 

de complementaridade, uma interação transversal entre elas. De volta do 

caos, do mundo dos mortos, o filósofo traz variações conceituais, o cientista 

traz variáveis funcionais e o artista traz variedades afetivas. Todas as três 

figuras – do filósofo, do cientista e do artista  –, cada uma de seu modo, 

contribuem,  portanto, para que a multiplicidade seja possível, para que 

as  singularidades possam brotar e para que não sejamos sujeitados a 

viver  sob a ditadura do Mesmo, que é o que busca nos impor a opinião, 

através da literatura pasteurizada, das mídias homogeneizantes e 

mesmo de certas ‘filosofias’ que, longe de  buscar a criação de conceitos, 

contentam-se em ficar numa ‘reflexão sobre...’. (GALLO, 2000, grifo 

nosso)

 Este trabalho buscou realizar uma relação transversal entre filosofia, ciência e arte para 

pensar a leitura. A fim de engendrar significações que nos permitam “conviver com o caos e 

dele tirar possibilidades” (ibid.). A leitura é percebida enquanto experiência de pluralidade, de 

abertura para a invenção e de produção de subjetividade. Entendemos a leitura como uma 

prática encarnada. Buscando pensar essa experiência na perspectiva do leitor, investigando os 

efeitos da leitura sobre a sua subjetividade. Com o objetivo de produzir não uma reflexão 

sobre, nem uma teoria sobre, mas simplesmente para experimentar idéias, fazer pensar e 

produzir movimento dentro deste tema.

 Existem alguns aspectos da leitura que foram abordados neste trabalho que merecem 

ser retomados aqui. Vimos inicialmente como um grande número de pesquisas em psicologia 

cognitiva privilegia o estudo das habilidades envolvidas na leitura. Uma vez que partem de 

uma concepção da cognição como representação, a leitura surge enquanto decifração e 

compreensão do texto escrito (MORAIS, 1996). Neste âmbito, buscam definir os diferentes 

níveis de tratamento implicados na leitura, do tratamento visual ao nível semântico. 
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Consideram a leitura enquanto atividade cognitiva, que envolve a “capacidade de identificar 

cada palavra, desde sua forma ortográfica até uma significação e de atribuir a ela uma 

pronunciação” (FERRAND, 2001, p.23). Colocou-se, assim, a necessidade de desconstrução 

desta que nos pareceu uma visão tão arraigada, que é a da leitura como compreensão de um 

sentido pré-estabelecido. Além disso, por ser uma prática cotidiana, implica que todos saibam 

o que é ler. Buscamos, então, desnaturalizar tanto um saber do senso comum, quanto o 

paradigma do processamento da informação acerca da leitura, a fim de recuperar sua 

dimensão problemática e experiencial (LARROSA, 2004, p.314). Recorremos à abordagem 

histórica de Roger Chartier (1999), como forma de apreender a multiplicidade de práticas de 

leitura possíveis. Para ele “a leitura é rebelde e vadia”, com a construção de sentido ocorrendo 

na relação entre o leitor e a obra. Esta abordagem, juntamente com o trabalho de Jorge 

Larrosa (2004, p.338), que trata a leitura do ponto de vista da diferença e da pluralidade, 

contribuiu para a construção da concepção de leitura deste trabalho, que é da leitura enquanto 

possibilidade de experiência atenta e inventiva. 

 A entrada neste tema e a colocação do problema refletem nosso embasamento teórico, 

que é a concepção da cognição como invenção (KASTRUP, 1999, 2005), a inserção da 

experiência nos estudos da psicologia cognitiva e a noção de devir-consciente (DEPRAZ; 

VARELA; VERMERSCH, 2003). As idéias de Deleuze e Guattari também compareceram, 

com a visão da leitura como encontro com signos da arte e como produção de subjetividade. 

Além da valiosa aproximação com a própria literatura. Pois há a necessidade de se “escutar 

aos poetas” (LARROSA, 2004, p.337) quando se trata do tema da leitura. Uma vez que, de 

acordo com Freud (apud SOUZA, 1999), “os poetas e os romancistas são aliados preciosos, e 

o seu testemunho merece a mais alta consideração, porque eles conhecem, entre o céu e a 

terra, muitas coisas que a nossa sabedoria escolar nem sequer sonha ainda. São, no 
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conhecimento da alma, nossos mestres, que somos homens vulgares, pois bebem de fontes 

que não se tornaram ainda acessíveis à ciência”. 

 A literatura é percebida como obra de arte, que age diretamente sobre a subjetividade e 

nos move. Como vimos, para Deleuze (2003), os escritores são seres de saúde frágil, pois 

viram e ouviram coisas excessivas. No entanto, foram capazes de retornar e de escrever. Por 

isso podem nos falar sobre o indefinível, o insuspeitável, sobre o que não imaginávamos, mas 

que, ao mesmo tempo, quando lemos, nos parece óbvio, como se já o soubéssemos ou 

adivinhássemos. Clarice Lispector (1999, p.43) em seu conto Onde estivestes de noite, 

demonstra essa capacidade do escritor de ir até onde nós não podemos, não sabemos ou não 

ousamos ir. De poder ver e ouvir coisas “irrespiráveis”, que o esgotam, que perfuram seus 

tímpanos e avermelham seus olhos (DELEUZE, 2003). Nesse conto, a noite aparece como 

uma “possibilidade excepcional”, onde uma multidão aguardava em silêncio. Fascinados por 

Ele-ela, uma mistura andrógina que “criava um ser tão terrivelmente belo, tão horrorosamente 

estupefaciente que os participantes não poderiam olhá-lo de uma só vez”. Eles estavam ali 

exatamente para sofrer o perigo. Realizam uma viagem fora do tempo, uma ausência, na qual 

arriscam tudo e sentem-se a salvo do “Grande Tédio”. Ele-ela pensava dentro deles, porém, 

quando parava um instante, homens e mulheres, vendo-se entregues a eles próprios se 

assustavam, dizendo: “eu não sei pensar”. Entretanto, lentamente opera-se uma metamorfose 

e eles começam a sentir a si próprios, soltos, livres, “tinham caído finalmente no impossível”. 

“Todos eram tudo em latência”; “eu me chamo povo, pensaram”. Ele-ela contou que quando 

uma pessoa não atende ao chamado da noite, a pessoa vivia sem anestesia o terror de se estar 

vivo. “Sua vida era uma constante subtração de si mesma. Tudo isso porque não atendeu ao 

chamado da sirene”. De repente há “uma debandada assustadiça como de pardais”. E “na 

mesma hora estavam ora deitados na cama a dormir, ora já despertos. O que existia era 

silêncio. Eles não sabiam de nada. [...] Acordavam, pois, um pouco cansados, satisfeitos pela 
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noite tão profunda de sono”. “Enfim, o ar clareia. E o dia de sempre começa”. O açougueiro 

abriu o açougue e “parou embriagado de prazer ao cheiro de carnes e carnes cruas, cruas e 

sangrentas. Era o único que de dia continuava a noite”. “Ele-ela há muito sumira no ar. A 

manhã estava límpida como coisa recém-lavada”. No epílogo ela afirma: “Tudo o que escrevi 

é verdade e existe. Existe uma mente universal que me guiou. Onde estivestes de noite? 

Ninguém sabe. Não tentes responder” (LISPECTOR, 1999, p.43-56 ).

 No contato com a arte, com a literatura, as essências são reveladas. Isto é, a diferença 

ou “qualidade encontrada em qualquer matéria” e que a distingue. Segundo Deleuze (2003, 

p.47) “diferença e repetição são as duas potências da essência, inseparáveis e correlatas”. 

Silvia Tedesco (2000), ao discutir o problema da relação entre repetição e diferença no plano 

da linguagem, propõe “fundar a natureza do elo entre linguagem e subjetividade num 

movimento de oscilação entre repetição e diferença, considerados como dois aspectos 

indissociáveis da linguagem”. Uma vez que coexistem na linguagem processos de produção 

das formas-sujeito, com o processo de produção de diferença. Este último tem “caráter 

performativo e inventivo” e potência para romper com os códigos vigentes, “criando não 

apenas novos sentidos, mas novos mundos”. O encontro com palavras híbridas no texto 

literário, por exemplo, pode funcionar como fator de desestabilização, demonstrando a 

potência criadora da literatura (ibid.). 

 Virgínia Kastrup (2001) fala do aprendizado sob a perspectiva da arte. Podemos 

transmutar o que ela diz sobre o aprendiz artista, para o que chamaríamos de leitor artista, 

uma vez que ambos tomam a si mesmos como objetos “de uma invenção complexa e difícil”. 

Essa leitura sob a perspectiva da arte envolve a invenção e a corporificação do conhecimento. 

Exigindo uma errância do leitor, “um movimento de dessubjetivação, de desprendimento de 

si”, com um “sacrifício do eu preexistente”. A leitura inventiva pressupõe uma atitude limite 

que faz o leitor “escapar da polarização sujeito-objeto, interior-exterior e habitar a zona de 
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fronteira”. Assim, os efeitos da leitura podem se dar a partir de um encontro de diferenças em 

uma zona adjacente, o plano de produção da subjetividade. Que é um plano impessoal e 

múltiplo, composto de forças heterogêneas, movimentos esboçados, fluxos moventes, 

fragmentos, multiplicidades, diferenças. A leitura, sob esta visada, constitui-se como “um 

exercício da liberdade de fazer diferentemente, de ser diferentemente, de inventar a si e 

também um mundo” (KASTRUP, 2001, p.221).

 Este trabalho pretendeu marcar a força da leitura de literatura em provocar uma parada 

na correria da vida diária, proporcionando uma experiência inventiva. Onde podemos 

estabelecer uma relação intensa com o texto, uma relação de entrega. Sendo a leitura, 

potencialmente, uma experiência de problematização, de incômodo e de descoberta. E, a 

partir do momento em que somos afetados, podemos engendrar uma forma de contato consigo 

mesmo que não é reflexiva. Mas onde percebemos a não unidade do eu. Como vimos com 

Silvia Tedesco (2003), o contato com a heterogeneidade da linguagem provoca “a 

fragmentação da unidade fictícia do eu”. São momentos de criação, “instantes em que o 

processo de produção bifurca e seus efeitos desviam-se da rota esperada e geram, na 

estranheza desta ruptura, realidades ainda desconhecidas” (ibid.).

 Defrontamo-nos com a possibilidade de “construção de novas formas de dizer e 

experimentar a vida” (TEDESCO, 2003). Essas mudanças, porém, não são controláveis, uma 

vez que “a transformação temporal da cognição não segue um caminho previsível, mas ocorre 

como uma deriva, que resulta dos acoplamentos com as forças do mundo” (KASTRUP, no 

prelo). E esses acoplamentos podem forjar tanto subjetividades recognitivas, que buscam a 

manutenção do mesmo, captando informações, quanto subjetividades inventivas, que 

“exercitam a problematização, são afetadas pela alteridade trazida pela experiência presente e 

tomam o conhecimento como invenção de si e do mundo” (ibid.). Os diferentes modos de 

“relação que estabelecemos com a alteridade que existe em nós mesmos e no mundo” dizem 
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respeito a uma política cognitiva (KASTRUP, no prelo). Quando a política cognitiva é 

inventiva, e não recognitiva, surge uma abertura para a alteridade e para a invenção, com a 

ampliação de territórios habitados. Quando se percebe que o “que se repete permanentemente 

é a alterabilidade do ser” (VASCONCELLOS, 2002), pode-se compreender que a saúde está 

no movimento e a doença na parada. Assim constata-se que é preciso enfrentar o medo de 

abandonar as certezas prontas, permitindo-se ser afetado pelos signos da arte, que impelem a 

pensar (DELEUZE, 2003). Sendo o pensamento fundamental para o movimento, para a 

transformação. Por isso, precisamos estar à espreita para que aconteçam encontros com signos 

da arte e para que sejamos forçados a pensar. A importância da criação, da arte, da literatura é 

que elas nos movem. E a importância do movimento, da invenção se coloca na medida em 

que nos possibilitam sairmos da pobreza de experiência (BENJAMIN, 1994) e vivermos uma 

vida mais intensa. 

 Um outro aspecto que precisa ser destacado é que, ao longo do trabalho e das 

discussões engendradas por ele, percebemos que a leitura de que tratamos aqui não é um tipo 

de experiência a qual todos tenham acesso. Para Ruth Rocha (1998) muita gente lê apenas por 

obrigação, sem verdadeiramente saber ler. Segundo ela, há uma espécie de zona cinzenta 

entre o analfabetismo e o que ela chama de saber ler. Significando primeiro decodificar, 

compreender o texto. E, em segundo lugar, “ler com uma certa rapidez, rapidez essa que leva 

à fluência e fruição do livro”, diz ela. Definimos no corpo do trabalho (Seção 2.3) o que seria 

uma leitura de acolhimento, realizada à espreita e aberta para a transformação. Esta forma de 

ler pressupõe dois tipos de aprendizado. Estes estariam distribuídos ao longo de um 

continuum do saber ler. O início deste continuum envolve os contatos iniciais da criança com 

o texto escrito, ouvindo história, manipulando livros etc. Em seguida vem a alfabetização. A 

partir dela, o leitor se torna capaz de realizar um outro tipo de aprendizado, que envolve um 

fazer contínuo. Lendo com freqüência, diferentes tipos de texto, o leitor poderá se tornar 
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fluente na leitura. Este é um aprender fazendo, que nunca está completo ou dominado, mas 

decorre de uma prática, envolve um cultivo. Com essa fluência e continuando a ler, o leitor é 

capaz de caminhar por esse continuum do aprendizado da leitura. Aprendendo com a prática a 

entregar-se à leitura, a experienciá-la de forma aberta, colocando-se em perigo e 

possibilitando que transformações aconteçam. Esta é uma maneira de ler que definimos como 

uma leitura de acolhimento ou à espreita, onde o leitor se permite ser afetado pelos signos do 

texto, possibilitando a produção de subjetividade. Entretanto, é importante ressaltar que essa 

leitura, enquanto experiência de relação consigo mesmo, e de abertura para a transformação, é 

uma possibilidade, mas não está garantida. Mesmo para os leitores fluentes e abertos, que já a 

experimentaram, ela não ocorre sempre. Não há certeza de que encontros acontecerão, ainda 

que realizemos uma leitura à espreita, ainda que se trate de um livro de um autor de que 

gostamos. Mesmo com todas as condições, o encontro pode não se dar naquele momento. Por 

isso a importância de estar à espreita. Há a dimensão do acaso, da sorte. Não temos como 

assegurar que seremos afetados por determinados signos. Além disso, existem outras maneiras 

de ser afetado. Outras práticas que podem levar a um devir-consciente, como vimos com 

Varela, Depraz e Vermersch (2003). Desta maneira, a leitura se posiciona junto a outras 

experiências de problematização e de breakdown. Situações como viver em um país 

estrangeiro, uma situação de perigo, ou o contato com outras formas de arte, por exemplo. Ou 

ainda com outras práticas de relação consigo, como a meditação, o aprendizado de filosofia, a 

psicanálise, a escrita etc. Sendo importante frisar que a leitura não é considerada panacéia 

para todos os males. É certo que acreditamos na alfabetização como um direito de todos, e 

pensamos que o acesso à educação e à cultura precisa ser democratizado. Entretanto, como já 

foi colocado ao falarmos sobre os riscos da leitura, não percebemos a leitura literária como 

garantia de sabedoria. Ou que leve necessariamente a um amadurecimento ou crescimento 

pessoal. E, muito menos, que ler literatura faça de alguém uma pessoa melhor. Enfatizamos 
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que uma experiência de encontro com signos da arte é imprevisível. É uma abertura para o 

desconhecido e, desta forma, os efeitos não são o que se espera e, muito menos, o que a 

sociedade pretende. Ao contrário, ela permite, justamente, a invenção de novas formas de ser 

e de viver. O que consideramos fundamental na realidade contemporânea, onde somos 

atropelados pelo rolo compressor da informação. 

 A leitura é, então, uma das possibilidades que se colocam, dentre outras, de que uma 

experiência (BENJAMIN, 1994) ocorra. De que algo se passe conosco e de que sejamos 

afetados e transformados. O que se colocou como mais importante no decorrer desse trabalho 

foi a percepção da leitura como uma possibilidade de experiência inventiva. Constituindo uma 

resistência ao excesso de informação e uma possibilidade de parada e de relação consigo. 

Embora não caibam fórmulas, vimos alguns fatores que podem levar a essa leitura como 

experiência atenta e inventiva. Em relação ao texto, percebemos o texto literário como de 

grande potência, por ser uma obra de arte. Pois os signos da arte (DELEUZE, 2003) são os 

que possuem maior força, exigindo decifração e agindo diretamente sobre a subjetividade. 

Pensando a partir da perspectiva do leitor, operamos uma diferenciação entre uma leitura de 

aquisição de informação e uma leitura de acolhimento ou à espreita. Sendo a primeira uma 

prática segura e confortável, onde o leitor não se coloca em risco, mas pretende apenas 

reafirmar suas crenças e concepções de mundo, fazendo uma leitura auto-centrada e 

narcisista. Esta prática está ligada a uma concepção da cognição como representação, onde o 

leitor não se abre para que encontros aconteçam e busca somente adquirir conhecimentos. 

Desta forma, não há possibilidade de que ele venha a se transformar com a leitura. E uma 

outra maneira de ler, característica de uma cognição inventiva, que nomeamos de leitura de 

acolhimento ou à espreita. Nesta o leitor adota uma disposição aberta para acolher o que vem 

do texto. Estabelecendo uma relação intensa, de entrega, que pode levar à criação de uma 

outra política cognitiva, de outras possibilidades de relação consigo, com o mundo e com a 
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alteridade. O leitor se coloca em perigo e possibilita que ocorram transformações a partir do 

que leu e das ressonâncias que se deram nele. Segundo Janice Caiafa (2000, p. 26) “as 

grandes obras são necessariamente incompletas, mas não porque falte um final que seria 

preciso lhes fornecer. É por não se esgotarem no momento de sua aparição, por não se darem 

nunca de uma vez por todas, que elas perduram e continuam provocando ressonâncias”. 

Diferentemente dos produtos de consumo, que após o primeiro contato não têm mais nada a 

nos dizer, precisando ser substituídos por outros, a obra de arte satisfaz o desejo com “alguma 

coisa que alimenta continuamente esse desejo” (BENJAMIN apud CAIAFA, 2000), não se 

esgota. Para Benjamin, diante de uma pintura o olhar “não consegue se saciar” (ibid.), pois 

nunca temos o suficiente do que a arte pode nos dar. A arte, mesmo depois de muito tempo, é 

capaz de suscitar espanto e pensamento. 

Nietzsche afirma em Genealogia da moral (apud BRUNI, 2002): “É certo que, a 

praticar desse modo a leitura como arte, faz-se preciso algo que precisamente em nossos dias 

está bem esquecido [...] e para o qual é imprescindível ser quase uma vaca e não um ‘homem 

moderno’: o ruminar...”. A necessidade de um tempo maior para realizar uma leitura como 

arte, também é colocada por Janice Caiafa (2000, p. 18-19). Para ela “é preciso um lapso de 

tempo para que a experiência se dê. E é na dimensão da experiência que o desejo se inscreve, 

assim como a criação poética. Na ‘experiência vivida em sentido restrito’ que a abreviação 

promove temos um esgotamento, diríamos mesmo um consumo no sentido literal. Os 

acontecimentos se esvaziam ao serem consumidos”. Os efeitos da leitura demandam um 

tempo de ruminação, um lapso de tempo para que se estabeleça uma relação consigo mesmo, 

para que possamos pensar. “Se lemos continuamente sem pensar depois no que foi lido, a 

coisa não se enraíza e a maioria se perde” (SCHOPENHAUER, s.d., p.21). Não há 

apropriação do que foi lido, no sentido de que fala Chartier, onde o leitor torna o texto seu, 

sendo afetado e transformado pela leitura. Mas há um modo de olhar o livro, um modo de ler, 
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que conduz, segundo Paul Valéry (2002), a um “movimento que gera efeitos intelectuais e 

descontínuos”. Acrescentamos que esse movimento não é somente intelectual, mas afetivo, 

subjetivo e do próprio fazer. Nesse sentido é que a literatura tem força de transformação e 

pode ser invocada como estratégia para o pensamento e a ação (CAIAFA, 2000, p.12). 

Perdendo tempo, no silêncio e na solidão, nos afastamos do que é mundano e podemos 

realizar uma “leitura genuína” e permitir que o texto ressoe em nós e produza efeitos. George 

Steiner (2001) analisa a pintura Le philosophe lisant de Chardin e percebe que “algo envolve 

o leitor de Chardin: é o silêncio. Chardin é um virtuoso do silêncio. Ele faz do silêncio uma 

presença quase táctil [...] Uma leitura genuína requer silêncio. A leitura, como Chardin a 

representa, é um ato silencioso e solitário. Trata-se de um silêncio vibrante de emoção e de 

uma solidão abarrotada de vida. Mas a pesada cortina separa o leitor do resto do mundo - do 

que é mundano” (STEINER, 2001). Nessa descrição, se fazem presentes as questões da 

solidão povoada (DELEUZE, 2002), neste caso “solidão abarrotada de vida”, e do silêncio 

criador, “vibrante de emoção”, necessários à experiência da leitura.

 Ao longo deste trabalho, procuramos formular pensamentos acerca da leitura, a fim de 

produzir movimentos e provocar outros pensamentos. Não propomos conclusões ou soluções 

definitivas. Percebemos a leitura, como resultado da influência recíproca entre diversos 

fatores. Entre os principais estão o mundo, com suas transformações técnicas, sociais, 

culturais; o texto e o livro, com seus diferentes formatos e configurações; as concepções de 

leitura e as várias formas de ler, construídas ao longo do tempo e em diferentes lugares. Neste 

imenso mosaico das formas de ler, buscamos pensar os efeitos da leitura sobre a 

subjetividade. Acerca da força que o texto pode exercer sobre o leitor, o escritor Wilson 

Morais (1999) afirma sobre a obra de Guimarães Rosa: “Rosa, como poucos, diz coisas que 

sentimos, coisas que nos remexem por dentro sem achar jeito de sair. Rosa vem, e diz no 

exato o que é aquilo, como se forma, a cor e o cheiro que tem, o volume, e como vem à tona. 
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Ele cria o estímulo, a diferença de pressão necessária para esguichar pra fora os sentimentos 

de que nem suspeitávamos”. 

 Com inspiração em disciplinas como a filosofia, psicologia, ciências cognitivas e 

tradições orientais de meditação, Depraz, Varela e Vermersch (2000) buscaram descrever o 

“processo pelo qual advém à minha consciência clara alguma coisa de mim mesmo que me 

habitava de modo confuso e opaco, afetivo, imanente, logo, pré-refletido”. Este processo pode 

ser nomeado de redução fenomenológica, ato refletinte, tomada de consciência, becoming 

aware, prática da presença atenta, mindfulness. Uma vez que estamos no campo da psicologia 

cognitiva, adotamos o termo becoming aware, traduzido para o português como devir-

consciente, com base na tradução que os próprios autores fizeram para o francês
50

. Temos que 

a époché é o centro dessa dinâmica estrutural de chegada à consciência. Uma vez que dela 

dependem seu início e sua continuidade. A prática da époché e a evidência intuitiva compõem 

o ciclo básico do ato de devir-consciente. Além dos exemplos trazidos pelos autores, 

consideramos que a experiência da leitura também pode ser um ato de devir-consciente. 

Como já foi pontuado, ele não se daria em todas as leituras, mas existe enquanto 

possibilidade, que depende de um cultivo, de um fazer, para que possa ocorrer. Para Virgínia 

Kastrup (2005) a leitura é um caso específico de devir-consciente de experiência de 

breakdown. Essas experiências de problematização e estranhamento de si e do mundo, 

suscitadas pela leitura literária, são práticas de produção de subjetividade (ibid.). Na leitura de 

um texto, podemos experimentar uma surpresa estética. Segundo Depraz, Varela e Vermersch 

(apud KASTRUP 2005) “a experiência estética tem uma natureza especial, sendo capaz de 

suspender a atitude natural, os julgamentos acerca do mundo externo. A experiência estética 

surge também como uma experiência que desloca o eu do centro e da pilotagem do processo 

de conhecimento. [...] A descontinuidade experimentada faz com que o leitor redirecione a 

50 

Como já foi mencionado na página 10.



145

atenção para si”. Desencadeando uma relação consigo mesmo que não é reflexiva, que não 

pertence à dimensão recognitiva, mas que se dá no plano de produção de subjetividade. Após 

a leitura, ou mesmo em interrupções que podem ocorrer durante a própria leitura, coloca-se a 

necessidade de um tempo vazio. Nessa espera, há uma mudança na qualidade da atenção que 

passa de uma atenção que busca, para uma atenção que acolhe. Se o leitor conseguir sustentar 

esse vazio sem preenchê-lo, permitindo que o texto ressoe nele, poderá ocorrer a evidência 

intuitiva. A emergência de algo que nos habitava, mas que não tínhamos conhecimento e que, 

por isso, pode nos surpreender. 

 Desejamos que todos tenham, enfim, a possibilidade de realizar leituras que sejam de 

acolhimento e de transformação. E que esses encontros com a literatura constituam 

experiências inventivas, que levem ao imprevisto. Para, quem sabe um dia, possamos dizer 

junto com Clarice Lispector: 

Estou me fazendo. Eu me faço até chegar ao caroço. 

De mim no mundo quero te dizer da força que me guia e me traz o próprio 

mundo [...]. Estou prestes a morrer-me e constituir novas composições. [...] 

Minha forma interna é finamente depurada e no entanto o meu conjunto com 

o mundo tem a crueza nua dos sonhos livres e das grandes realidades. Não 

conheço a proibição. E minha própria força me libera, essa vida plena que  

me transborda. E nada planejo no meu trabalho intuitivo de viver: trabalho 

com o indireto, o informal e o imprevisto. (LISPECTOR, 1998b, p.37)
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