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Resumo 

 Neste trabalho a leitura é entendida enquanto experiência inventiva e de produção 

de subjetividade. Para além de uma capacidade de decifração e de compreensão de 

palavras, discutimos a dimensão de experiência da leitura. Essa experiência é pensada a 

partir da perspectiva do leitor, investigando os efeitos da leitura sobre sua subjetividade. A 

fim de recuperar o caráter problemático e experiencial da leitura, impõe-se a necessidade 

de desnaturalizar tanto um saber do senso comum, quanto o paradigma do processamento 

da informação, que restringe a leitura à decifração e compreensão do texto escrito. 

Realizamos uma articulação entre psicologia, ciências cognitivas, filosofia e literatura, a 

fim de abordar a leitura de uma maneira original. Esperamos com isso fazer pensar e 

produzir movimento dentro deste tema.  

 Recorremos inicialmente à abordagem histórica de Roger Chartier (2003) como 

forma de demonstrar a multiplicidade de práticas da leitura. A partir de seu trabalho fica 

claro que não existe “a leitura”, mas diversas formas de ser leitor e que o sentido do texto 

não está dado, uma vez que sua construção ocorre na relação entre o leitor e a obra. Esta 

abordagem, juntamente com os escritos de Jorge Larrosa (2003a), que trata a leitura do 

ponto de vista da diferença e da pluralidade, apontando para o caráter transformador da 

leitura, contribuiu para a construção da concepção de leitura deste trabalho, que é da leitura 

enquanto possibilidade de experiência atenta e inventiva. Ainda quanto ao referencial 

teórico, partimos de uma concepção de cognição como invenção, ou seja, a cognição não 

apenas como solução de problemas, mas enquanto ação produtiva que engendra sujeito e 

mundo. Abordamos também o conceito de becoming aware, formulado por Depraz, Varela 

e Vermersch (2003), e as idéias de Deleuze (1997) e Guattari (DELEUZE E GUATTARI, 

2004) acerca do encontro com signos da arte e da produção de subjetividade. A literatura é 

percebida, portanto, como obra de arte, que age diretamente sobre a subjetividade e nos 
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2 Pesquisadora colaboradora do NUCC - Núcleo de Pesquisa Cognição & Coletivos da Pós-Graduação em 
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move, nos faz pensar. Sob a perspectiva da arte a leitura produz um movimento de 

desprendimento de si, levando a um limite, para além da polarização interior-exterior, onde 

habitamos uma zona de fronteira. Os efeitos da leitura podem se dar a partir de um 

encontro de diferenças em um plano impessoal e múltiplo, composto de forças 

heterogêneas, fluxos moventes, fragmentos, multiplicidades.  

 Neste âmbito a leitura é potencialmente uma experiência de problematização e de 

breakdown (VARELA, 1995), quando se vivencia uma quebra, uma bifurcação na 

recognição e é preciso inventar novas formas de ser e de viver. Ao sermos afetados somos 

levados a um contato consigo mesmo que não é reflexivo, quando podemos perceber a não 

unidade do eu. Abre-se, então, a possibilidade da invenção. As mudanças que decorrem 

dessas experiências, porém, são incontroláveis, ocorrem como uma deriva, resultante dos 

acoplamentos com o mundo. Esses acoplamentos podem forjar tanto subjetividades 

recognitivas, que buscam a manutenção do mesmo, apenas captando informações e 

resolvendo problemas, 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.  

 Partindo da perspectiva do leitor, operamos uma diferenciação entre uma leitura de 

aquisição de informação e uma leitura de acolhimento ou à espreita. A primeira é 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. 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, 

são mais reduzidas as possibilidades de que ele venha a se transformar com a leitura. Uma 

outra maneira de ler, característica de uma cognição inventiva, 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 

outras possibilidades de relação consigo, com o mundo e com a alteridade. O leitor se 

coloca em perigo e se libera para que ocorram transformações a partir do que leu e das 

ressonâncias que se deram nele. É importante frisar que não apontamos a leitura como 

garantia de sabedoria ou amadurecimento. Isso porque uma experiência de encontro com 

signos da arte é imprevisível, é uma aventura, uma abertura para o desconhecido, e seus 

efeitos não podem ser previstos ou controlados. 
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 Claro está que existem outras experiências de problematização, outras maneiras de 

ser afetado. A leitura se posiciona junto a acontecimentos como viver em um país 

estrangeiro, uma situação de perigo ou o contato com outras formas de arte. Existem ainda 

práticas diversas de relação consigo, como a meditação, o aprendizado de filosofia, a 

psicanálise, a escrita (DEPRAZ, VARELA, VERMERSCH, 2003). Essas experiências de 

problematização e estranhamento de si e do mundo são práticas de produção de 

subjetividade. Na leitura de um texto, podemos experimentar uma surpresa estética, que é 

capaz de suspender a atitude natural, os julgamentos acerca do mundo externo, e deslocar o 

eu do centro do processo de conhecimento.  

 Este trabalho pretende marcar a força da leitura literária para provocar uma parada 

na correria da que vivemos no dia-a-dia. A leitura é vista como uma forma de resistência 

ao excesso de informação. Como uma parada que pode fazer pensar e levar a um 

movimento de alterização, que é um encontro com a alteridade que existe em nós mesmos, 

para que possamos retornar transformados. A experiência da leitura é capaz de nos 

propiciar um ato de becoming aware. Um processo pelo qual pode surgir na minha 

consciência alguma coisa de mim mesmo que eu não tinha consciência, pois estava 

confuso, opaco, afetivo, imanente, pré-refletido. Esse tornar-se ciente não se dá em todas 

as leituras, mas existe enquanto possibilidade, que depende de um cultivo, de um fazer, 

para que possa ocorrer. Quando a leitura desencadeia uma experiência de breakdown, o 

leitor redireciona a atenção para si, estabelecendo uma relação consigo mesmo que não 

pertence à dimensão recognitiva e que também não é reflexiva, 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. Em 

uma leitura à espreita o encontro com a literatura pode levar a uma experiência imprevista, 

inventiva, de encontro consigo mesmo e com a alteridade. Podendo constituir um 

acontecimento de liberdade e pluralidade, produção de sentidos e de subjetividade, é uma 

abertura para a invenção.  

Palavras chave: leitura, literatura, cognição, invenção, produção de subjetividade. 
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Introdução 

Quando se fala em leitura na contemporaneidade, um vasto campo de possíveis se 

abre. Roger Chartier (2003) afirma que não existe “a leitura”, mas diversas práticas de  

leitura. Desta forma, no estudo deste tema, faz-se necessário delimitar de início a prática de 

leitura que se tem em foco. Neste trabalho abordamos, especificamente, uma experiência 

de leitura silenciosa e solitária de textos literários e seus efeitos sobre o leitor. Analisamos 

este processo, este momento particular em que o sujeito pára suas atividades cotidianas 

para se dedicar à leitura de literatura. Uma leitura que não é obrigatória, que não é 

compulsória e 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?  

Em levantamento dos estudos sobre leitura realizado na área da psicologia, 

podemos perceber que tem sido privilegiado o estudo experimental e pontual das 

capacidades cognitivas envolvidas na leitura4, deixando de lado muitas outras nuances que 

consideramos fundamentais. A fim de investigarmos a experiência do leitor de literatura 

como  prática de problematização e de invenção, recorremos aos trabalhos de Varela, 

Depraz e Vermersch (2003) no que concerne o campo da cognição, Chartier (1999, 2003) e 

Larrosa (2003a, 2003b, 2004), quanto à experiência de leitura e os escritos de Deleuze 

(1997) e Guattari (DELEUZE, GUATTARI, 2004) 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. 

O que fazemos neste trabalho é ampliar o campo tradicional dos estudos da cognição, a fim 

de dar conta de um tema cujo interesse é mais recente. 

                                                 
4 Ver, por exemplo: Ferreira, 2004; Pinheiro, 2001; Silva, 2002; Zucoloto e Sisto, 2002; Manoel, 2003; 
Ferreira e Toledo, 2003; Capovilla, Capovilla e Suiter, 2004; Guimarães, 2003, 2004; Witter, 2004. 
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Práticas de leitura 
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) 

 

 Temos com Chartier (1999) que 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. Desta forma, a diversidade de práticas 

possíveis é grande. 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.  

 Chartier (2003) configura um amplo cenário histórico das práticas da leitura. 

Aponta 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).  

 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. 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 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 se deixar levar pelo que lhe vem ao encontro.  

 Tomando como parâmetros a relação do leitor com o texto e os efeitos que a leitura 

pode ter sobre ele, propomos uma distinção entre: 
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a) 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  

b) 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. 

 

 A experiência de leitura abordada aqui 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, que envolve um risco e a 

possibilidade de invenção.  

 

 

Cognição ampliada e becoming aware  

 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.). O conhecer é entendido 

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). O conhecer depende da estrutura 

daquele que conhece. E a cognição não é mais vista apenas como processamento de 

informação através 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.  

 A partir das abordagens de Maturana e Varela a cognição surge como invenção 

(KASTRUP, 1999). 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. O conceito de breakdown 

formulado por Varela (1995), procura dar conta de que a cognição é inseparável de 

bifurcações que ocorrem quando o funcionamento cognitivo sofre uma perturbação. São 
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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.  

 Posteriormente, Depraz, Varela e Vermersch (2003) descrevem o que eles chamam 

de becoming aware, que é o tornar-se ciente de sua própria experiência presente. Os 

autores partem de seus diversos campos de atuação para juntos elaborarem uma abordagem 

prática para investigar a experiência humana. O objetivo é descrever como examinamos 

nossa experiência, como nos tornamos cientes de nossa própria vida cognitiva. Ressaltam 

que o becoming aware 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. 

Eles passam, então, a descrever 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 becoming aware é constituída por um ciclo básico, que 

consiste da époché e evidência intuitiva, além das fases opcionais de expressão e 

validação. 

 O ciclo básico da redução ou époché possui três componentes que são a suspensão, 

a redireção e o letting-go ou acolhimento. A fase de suspensão é a que inicia o processo de 

becoming aware e algumas vezes precisa ser reativada durante o mesmo. 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, de interrupção de um fluxo 

contínuo, seja de uma ação ou pensamento, 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.  

 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, já 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 
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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, quando passamos de um buscar para um deixar-vir, deixar revelar-se (DEPRAZ, 

VARELA, VERMERSCH, 2000).   

 Estes três gestos não são sucessivos, mas 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. 

 

 

O becoming aware na leitura 
 
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. [...] 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. [...] 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) 

   
 Na passagem acima Larrosa trata de uma modalidade de escrita que teria a 

capacidade de criar silêncios. Essa modalidade de escrita permite ao leitor um tipo de 

leitura nos parece um ato de becoming aware.  Primeiro ele fala que esta escrita que 

silencia o convencional produz no leitor um calar e um estar voltado para si mesmo. 

Podemos considerar isto 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 becoming aware. 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. Caracterizaria, então, um tipo de relação 

consigo mesmo propiciado pela emergência da evidência intuitiva, um contato consigo que 

é abertura e alterização. 
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 Podemos dizer que, para que o becoming aware possa se dar na leitura, é preciso 

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. O leitor dirige sua atenção à situação presente e se abre à 

uma surpresa estética. O encontro com a alteridade do texto pode levar a uma experiência 

de quebra, de breakdown. Esta provoca uma reafirmação do gesto suspensivo e a redireção 

da atenção do exterior para o interior. Há uma disposição receptiva para si e para o mundo, 

uma atenção que acolhe. Enfrentando um tempo vazio, 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 e levando o leitor a entrar em contato 

com a alteridade que existe nele mesmo. 

 

 

A leitura como encontro  

 Para Deleuze 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 

(DELEUZE, 2003) que funcionam como atratores, perturbando e forçando a pensar. Mas 

não um pensar qualquer, voltada para a solução de problemas. Ao contrário, eles têm a 

potência de gerar experiências de desterritorialização (DELEUZE, 2002) e de produzir 

subjetividade. A literatura enquanto obra de arte, age diretamente sobre a subjetividade e 

nos move. Segundo 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.  

 Encontros com signos da arte são uma quebra na recognição, uma experiência de 

breakdown (VARELA, 1995), que produzem movimentos de alterização. Esta 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 
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desterritorialização (DELEUZE, 2002). Por isso há sempre um risco inerente a estas 

experiências. Somos lançados em encontros rumo ao desconhecido.  

 

Conclusão  

 Este trabalho buscou realizar uma relação transversal entre filosofia, ciência e arte 

para pensar a leitura de textos literários. Neste trabalho, a leitura é percebida enquanto 

experiência, abertura para a invenção e produção de subjetividade. E a literatura é 

entendida como obra de arte, que age diretamente sobre a subjetividade e nos move.  

 Segundo 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. Desta forma, há a necessidade também de se “escutar aos poetas” 

(LARROSA, 2004, p.337) e os escritores quando se trata do tema da leitura. Para 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 conhecimento 

da alma, nossos mestres, que somos homens vulgares, pois bebem de fontes que não se 

tornaram ainda acessíveis à ciência”. 

  Em seu livro 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 nele 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 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 
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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) 

 
 Nomeamos uma experiência deste tipo de leitura de acolhimento ou à espreita. 

Consideramos, porém, que ela decorre de uma prática, envolve um cultivo. Por isso, diz 

respeito a um aprendizado que nunca está completo, dominado ou garantido. Lendo desta 

forma, o leitor se entrega à leitura e permite ser afetado pelo texto, há uma abertura para o 

inesperado e para a transformação de si. Temos, em oposição à esta forma de ler, as 

leituras de aquisição de informação ou de acumulação, onde o leitor apenas reafirma suas 

próprias concepções e permanece sempre o mesmo. 

 A leitura é, então, uma das possibilidades que se colocam de que uma experiência 

(BENJAMIN, 1994) ocorra. De que algo se passe conosco e de que sejamos afetados e 

transformados. Constitui uma resistência ao excesso de informação e uma possibilidade de 

parada e de relação consigo. É uma abertura para o desconhecido que permite a invenção 

de novas formas de ser e de viver. O se coloca como algo fundamental na realidade 

contemporânea, onde somos freqüentemente atropelados pelo rolo compressor da 

informação.  
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