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COLEÇÃO
INTERDISCIPLINARIDADES

A Cátedra UNESCO de Leitura PUCRio e o Instituto Interdisciplinar de Leitura
desejam partilhar pesquisas sobre leitura
sob seu acompanhamento e que consideram
as múltiplas linguagens e as áreas diversas
do conhecimento: cinema, pintura, medicina, música, corpo, cidade, etc. Anal, não há
saber que se construa sem leitura, ou seja,
sem interpretação que se constitua uma
sobre-interpretação — interpretação da
interpretação se acompanhamos Foucault —
mas, não necessariamente, uma superinterpretação, arriscada, na perspectiva de Eco.
Entre os homens tudo é linguagem, o corpo
que se move e gesticula ou estático espera, as
palavras, os traços, as imagens, os silêncios.
Ou se preferirmos seguir a elaboração de
Ricoeur, a guração do mundo é já uma
metáfora do real inacessível e só o percebemos em sua complexidade (diria Morin),
quando regurado pela arte, por força da
cção, nascida do mesmo imaginário que intui
a matéria escura no cosmos, assim como o
Romanceiro da Incondência soube o que se

passava atrás das portas fechadas de Vila Rica.
Mas tudo isso, segue Ricoeur, só encontra seu
sentido quando o receptor congura o entendimento em que também se entende. Eis porque a
COLEÇÃO INTERDISCIPLINARIDADES parece-nos
importante para os estudos da linguagem. Leitor
é a condição signicante para estar no mundo,
dizendo-o, dizendo-se, construindo a teia
rizomática a que se prendem valores, referências, percepções, axiomas que só contextualizados reverberam a seu modo, no ato de ler. Não há
disciplina que os isole. Ao contrário, a leitura faz
interagir campos distantes, associa memórias e
experiências. Ler é para quem está no escuro e,
de repente, vê; para quem levanta os olhos do
texto e, aí, lê; ler é o reno do pensar que pensa o
outro para se pensar. O que fazer com o lido é da
ordem ética, onde desemboca a experiência
estética por necessidade política — sua hora,
sua vez, como o fez Matraga. Pode alguém
entrever o mundo sem ser compelido a
partilhar, a compartilhar sua descoberta?
Aqui estão duas em uma: a leitura e a
interdisciplinaridade.

Estes nomes compõem minha trajetória
Augusta Gobbo Ferreira
Marta Machado Pereira
Santos Ferreira de Souza
Joice Gobo Ferreira Lamas
Maria Leonor Paoliello
Luiz Marques de Souza

À minha mãe, Augusta,
à Marta, sua dobra, e
a meu pai, Santos, os quais não posso adjetivar.
A Joice,
lâmina, e sempre delicadeza e encantamento.
As tintas também lhe permitiram o corte.
Aos companheiros de jornada,
Leonor e Luiz,
que, a seu prazer e somente a seu modo,
sabem a que corresponde esse gesto.
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APRESENTAÇÃO
PARA QUEM SABE VER, UMA IMAGEM É TEXTO

Uma viagem arriscada, imprevisível,
para dentro da imagem, é o que nos propôs
A. Kurosawa, em Sonhos, no episódio Os
Corvos. Autobiográco, o relato de sua
visita a uma exposição de Van Gogh,
maneja à perfeição uma prática que W. Iser
teorizou, com sua Estética da Recepção,
desdobrando a postura paradigmática
inovadora de H. R. Jauss. O historiador da
literatura colocara, depois de séculos sem
voz ativa, o leitor e seu acervo de vida no
eixo da interpretação, em relação pessoal
com o texto, e por este com o autor, seu
tempo, seu contexto.
Parecia tudo mais simples e mais
livre. Mas toda liberdade é um ninho de
responsabilidades. Ser livre para escolher
demanda uma resposta signicativa do que
se pensa, do que se é. Ler é dizer-se, tanto
quanto dizer de um texto, concordavam
Barthes e Chartier, por caminhos diversos.
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Cada leitor leva suas perguntas e suas
informações prévias ao encontro do texto,
seja ele verbal, seja pictórico: Kurosawa
tinha perguntas para o pintor amenco, e
mesmo falando línguas diferentes, puderam entender-se.
Aqui vamos com Santinho Ferreira de
Souza, professor de linguística e literatura,
que optou por um árido caminho na tese
doutoral, uma vez que mesmo o Lendo
Imagens, de Alberto Manguel, é um exercício livre cuja metodologia oscila conforme a
biograa e associações pessoais do pesquisador. O desao seria pretensioso se
quisesse agir como um professor de artes
ou design. Mas sua opção foi outra: com
olhos de ver o não visto adentrou a pintura,
como um leitor interessado, contemplando, no sentido etimológico do termo, posturas e sinais deixados nas doze escolhas do
artista, inspirado por Kurosawa.
Difícil foi recortar o material imenso
disponível com imagens de leitores. A
seleção, em dado momento, xou-se em
mulheres leitoras já que o percentual de
guras femininas lendo era expressivo se
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considerado o período pesquisado, de quatrocentos anos. Mas a curiosidade nasceu
da comparação, de um a outro quadro,
quando mais que, ao contemplá-las lendo,
nasciam dos detalhes certas concepções de
leitura. O subtítulo então mudou: de
compromisso entre ler e ver para ler e
deixar-se ler. Mais adiante, também o título
se alterou de A Mulher Leitora na pintura,
para Mulheres Leitoras.
Partindo de o que se vê num quadro,
para o que se lê neste quadro, os exercícios
de leitura, que justamente perscrutavam esta
prática entre as mulheres "agradas" pelos
pintores, avançaram sobre questões de
história da teoria da leitura. E também para
certa abordagem da história da mulher, em
ambientes socioculturais que se alteram
sempre marcando, no entanto, um lugar
privilegiado pela leitura, mesmo em épocas em
que o ato de ler poderia sugerir uma libertação
— imperceptível de imediato —, dada a gestão
masculina do mundo.
Assim é que, lendo, as mulheres se
deixam ler, e indiciam nas pinturas percepções
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em torno da leitura que prevalecem ao longo
do recorrido histórico.
O livro traz, então, uma rara contribuição ao estudo da conuência entre artes
plásticas e literatura, pois que é da leitura das
imagens que o leitor pode gerar a concepção
de leitura vigente, quer na visão do pintor,
quer no contexto sociocultural do momento.
Com isto, o pesquisador capixaba na área
dos estudos literários pode inferir informações que foram ao encontro de teorias
formuladas no campo literário para apreender os modos de ler, suas práticas e as
teorizações delas nascíveis.
Dessa forma, você, leitor, está diante de
um livro bastante audacioso e original, que
criou sua metodologia de leitura no próprio
processo do trabalho de pesquisa, além de
contribuir para uma compreensão efetivamente interdisciplinar da leitura.
E, neste caso, da conuência, de
múltiplas linguagens — a cientíca, da
análise, a da teoria, a da pintura, a da
imagem e a da história cultural tanto do
lugar da mulher, quanto dos valores que
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impregnaram, em diferentes épocas, a
sociedade moderna.
O exercício a que se dedica inicialmente
ajuda a situar o leitor da pesquisa pelo uso
franco da observação; só então, depois, a
passar para o lado imaginário, desdobrado do
que não se vê mas se pode intuir, o que potencialmente lá está, antes do ato de leitura. É
com este primeiro passo que ele adentra o campo dos implícitos, dos subentendidos, das
deduções e alcança construir este ato como
revelador não só da teoria que lhe subjaz,
mas como articulador do sentido das
práticas culturais que o sustentam.
A leitura como... provocação, experiência, apropriação, aventura, partilha, interação, excesso, pertencimento vai se desenhando na postura dos corpos, na medida dos
olhares, na disposição cênica, na expressão
facial, entre outras condições que afetam o
contexto e o contexto da prática. Sem recorrer
aos grandes teóricos da imagem e da ilustração, volta-se, antes, para o perl dos não
iniciados que estão diante da cena, no corredor da galeria, como Kurosawa, franqueando
pela palavra o mistério da imagem. Esta que se
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mostra, mas não diz, a menos que interpelada
por um leitor que tenha um repertório pronto
para ser ativado. O aporte teórico dialogado
alivia o peso das formulações.
Assim é que as geometrias da leitura
podem demandar certo (des)compasso,
surpreendendo aquela observação primeira e
investindo mais tempo em desconstruir antes
de formular pela escrita algum sentido para a
obra. Neste rumo, o trabalho se expõe como
um durante, a meio do caminho, podendo o
leitor, retomadas estas premissas que já se
colocam como possíveis e não como certezas,
assumir seu próprio caminho de leitura das
imagens, suas guras e composição.
Ler é uma aventura pessoal e, como
arma Santinho, acaba por ser um ato
político: um compromisso não só da intelecção, da afetividade, mas do homem todo
que se põe em marcha para dentro do
quadro e para dentro da vida.

Eliana Yunes,
julho de 2013.
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MULHERES LEITORAS
por Beny Ribeiro dos Santos

A representação da mulher leitora em
obras pictóricas do século XVII ao XX é
analisada por Santinho Ferreira de Souza
em Mulheres leitoras: dar a ver, dar a ler,
em que explora as relações multifacetadas
entre leitura e visibilidade, de modo a matizar
convergências e divergências entre imagens e
textos que fundam o ato da leitura. Sua diculdade reside justamente neste ponto: é
preciso entender as relações humanas cambiantes entre olhares, imagens e textos sem
reduzi-las a uma identidade uniforme que
anule as perspectivas que as deslocam em
cenários movediços.
Nesse sentido, o autor se dedica a
compreender tanto as concepções e modos de
ler representados na pintura, quanto os
processos e valores de criação na pintura e na
literatura, que fazem do ato da leitura no/do
quadro uma experiência estética receptiva ao
desconhecido. O autor também reete sobre a
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condição feminina expressa nesse ato, na
medida em que se envolve afetiva e criticamente com as perspectivas de leitura, com
os papéis sociais da mulher que vê nos
quadros e textos relacionados, sem a ilusão
"racional" de esgotar a experiência estética,
pois tem consciência de que o ato da leitura
é uma tentativa, densa, mas uma tentativa,
de aproximação dessa experiência.
Não se trata de uma postura protocolar,
metódica, diante do objeto de investigação. O
autor não é acadêmico, ou melhor, não é
academicista. Não escreve como crítico de
arte, nem como historiador da leitura. Mostra
que o leitor-espectador "comum" pode ler
imagens e textos, contanto que vivencie o ato da
leitura como uma experiência afetiva, estética,
política... Ou seja, que restitua à experiência
estética sua dimensão integradora da vida. Tal
via de acesso às imagens e textos reconhece o
ato da leitura como uma experiência estética de
dimensão histórica. A experiência estética que
se dá entre o olhar e a obra produz o objeto
estético pleno de "incitações".
O autor atinge descrições densas,
deduções sutis, associações sugestivas,
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que, se desenvolvidas pelo leitor em nova
leitura e escrita das pinturas, reenviam o
pensa-mento para uma situação-limite, de
onde o leitor só pode avançar se aprender a
ver de outra forma, a pensar de outro modo
em relação aos afetos e ideias que o constituem.
Na experiência estética diante de um quadro, o
espectador-leitor é tomado e devolvido ao
mundo. No encontro entre o olhar e o quadro,
sem limites determinados, transforma-se. Ao
conceber o ato da leitura, a experiência estética,
como devir que nunca se sabe, Santinho
Ferreira de Souza explora o diálogo innito
entre visibilidade e literatura.
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1
PREÂMBULO

Os poetas, os artistas e toda a raça
humana seriam bem infelizes se o
ideal, esse absurdo, essa impossibilidade, fosse encontrado. O que faria
então cada um de seu pobre eu — de
sua linha interrompida?
Charles Baudelaire – Salão de 1846.
Lisez pour vivre.
(Gustave Flaubert,
em Correspondances).

1.1 - INTRODUÇÃO BREVÍSSIMA

Trago para reexão um assunto de
que se fala e sobre o qual se escreve cotidianamente: leitura.
Falar e escrever sobre leitura não só
signica que somos pródigos em dizer
(supercialmente) ou em pensar mais demoradamente sobre esse ato, mas também que
sempre estamos buscando reexivamente e
encontrando outro modo de dizer ou de pensar sobre ele. É o que talvez seja novidade nesta pesquisa, ora submetida a avaliação: o viés
aqui encontrado tem como referência doze
pinturas que têm como tema a mulher leitora.
Este trabalho se organiza em dois
eixos. O primeiro consiste de exercícios
meus de leitura de doze quadros escolhidos
entre as pinturas representativas do período
histórico que vai entre 1620 e 1944 em contraponto a apontamentos de natureza teórica
sobre a mulher e a leitura nos quadros

21

selecionados. A leitura dos quadros é de natureza descritivo-semântica e interpretativa e se
desenvolveu com e pela compreensão de que os
exercícios de leitura precisavam circunscreverse aos elementos constituidores de cada tela,
para que deles se pudessem fazer as inferências
e as associações adequadas à temática apresentada. Outro aspecto é que foram concebidos
no sentido de o leitor-espectador estar com as
pinturas, ser capturado por elas, porque "me
olham" e há nelas algo que "me faz virar o corpo
e me sga". Nesse sentido, pretendeu-se
que nenhum traço analítico-crítico de cunho
artístico, que é próprio dos conhecedores de
arte, marcasse os exercícios de leitura feita. No
que chamei de apontamentos de natureza
teórica há uma clara intenção de destacar,
para discutir e também rearmar, alguns
conceitos pertinentes ao ato de ler e a seus
modos de fazer ao longo da história e de suas
representações diversas, especialmente
quanto à importância instituidora do livro
na emergência social feminina.
Nessa linha de compreensão, ler pintura
é uma novidade, pois não se faz ordinariamente leitura de pintura ou se escreve a leitura
de pintura com a mesma determinação e
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abundância discursiva com que se lê ou se
inscreve a escrita.
O segundo eixo se constitui da discussão de alguns princípios e desdobramentos
que decorrem do primeiro movimento ou, antes, da busca de aproximação e também de
distanciamento entre o que é ler a escrita e o
que é ler a pintura, não só do ponto de vista
localizado quanto ao objeto de análise, mas
também das concepções e representações que
deixam ver as pinturas. A concepção de leitura
como aventura e experiência e como força
reorganizadora da partilha do sensível é
trazida à discussão no sentido de que não
podemos ser mais os humanos que raciocinamos, calculamos e argumentamos, mas,
um pouco mais além, precisamos encontrar a fronteira da busca constante do que,
para que e por que somos seres-no-mundo.
A procura do que nos falta, para sermos
cada vez mais humanizantes. Outras referências ou, mais apropriadamente dito,
outras categorizações vêm tangenciadas
ou mencionadas tão só como ancoragem ou
suporte às reexões: leitura silenciosa e
solitária, leitura compartihada, leitura
abandonada, leitura dialogada, leitura
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intensiva, leitura extensiva, leitura intelectualizada, leitura de corpo, leitura pública,
leitura privada.
O que o homem é, efetivamente, na
sua experiência existencial, está nesse ponto
abstrato e inconcluso na sua relação com o
Outro e necessariamente passa pelos gestos
da palavra e da pintura e por todas as possibilidades da criação do homem.
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1.2 - À GUISA DE PRÓLOGO

Não há como dizer de outro modo,
senão que:
Esta obra, em sua continuidade, procede
por via de dois movimentos: a linha reta (a
repetição, a ampliação, a insistência de
uma ideia, de uma posição, de um gosto, de
uma imagem) e o ziguezague (o contrapelo,
a contramarcha, a contrariedade, a energia
reativa, a denegação, a volta de uma ida, o
movimento do Z, a letra do desvio)
(BARTHES, ano 1977, p.98).

Quando me aproximo de uma escultura, de uma fotograa, de uma pintura, de
um afresco, e permaneço diante do objeto,
há um sutil movimento que emerge do
escopo mudo e me energiza: um gesto
desaador, um chamado aliciador para a
leitura, um sinal de adestrar-me, algo que
me incita.
Não é esse um estado de permanência comum, tampouco singular. O vínculo
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entre as pessoas e os objetos tem traços
distintos, e isso advém das relações entre
os indivíduos, que se constituem histórica
e socialmente, e, em especial, na situação
concreta em que se encontram. Os valores
se qualicam nos elos em que se articulam,
o escopo do olhar não se congura num
espaço newtoniano, daí decorre que um
crucixo românico, de início, não era uma
escultura; Madona de Cimabue não era
também um quadro; tampouco Atena, de
Fídias, era uma estátua¹.

MALRAUX

MALRAUX

Por sua vez, o homem pré-histórico
se envolveu com outro olhar e construiu um
outro modo de fazer com as cores da pintura.
Altamira e Lascaux são dois exemplos
antológicos desse encontro, nas quais
estão registrados, como primeira representação pictórica e como sistema de signicação,
os grasmos e seus ocres, amarelos e vermelhos como resultado da mistura da madeira,
dos ossos queimados, das matérias minerais.
Os séculos, no Ocidente, seguiram seu
curso e promoveram a coocorrência de outras histórias, congregaram outros modos
¹ André Malraux, outros pensadores e suas ideias estão elencados, sob a forma
dicionarizada, nos FRAGMENTOS REMISSIVOS, com vistas a contextualizar
informações e reexões consideradas pertinentes ao desenvolvimento desta
tese.
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de ver e de fazer e trouxeram ao homem a
Itália da Renascença, em que Miguel Ângelo é sua referência de destaque: o olhar se
chamou perspectiva. Esse lapso de tempo e
de visualidade é um cruzamento entre arte
e ciência, coincide com o desenvolvimento
da imprensa, faz o mundo compreensível
pela centralização da imagem. Passados os
anos, a relação com a pintura se estabeleceu sob a organização dos grandes salões
de Paris e dos museus. O século XIX viveu
sob essa articulação, o século XX também.
E, por um bom tempo, o homem contemporâneo terá diculdade em estabelecer
vínculo com a arte, a não ser sob esse
escopo de estrutura organizacional e de
exposição, ainda que o espaço museológico
seja considerado impreciso, ora por congregar uma seleção de peças, cuja unidade
de relação está sempre em questionamento, ora por ter tido sempre diculdades de
promover a ancoragem das experiências
estéticas em sua força crítica, seja pela escolha
das obras, seja pela aceitação da novidade pelo
público espectador. Não há como duvidar de
que a ausência de um e de outro quadro é o
silenciamento da envergadura ou da desqualicação que os sustenta, e isso signica abrir
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espaço na partilha, para que um outro possa
ganhar visibilidade. O espaço-tempo das
artes se desenha e se redesenha, conforme
seja a força ou o diagrama de forças que
impulsiona essa partilha. Não terá outra
trajetória, naturalmente, o século XXI:
mais que luz à cor da pintura, está o jogo
social no seu modo de criá-la e de reverenciar. Essa marcha ganha focos diversos
com o tempo e gera polêmicas, sem dúvida.
Os museus, as galerias de arte, as vernissages são espaços e movimentos, e sua
estruturação e percurso pertencem ao homem. Nesse mesmo limite, e não poderia
ser de outro modo, porque nele está envolvida, mostra-se a pintura: sua utilidade
corre no tempo, sua variação é sua permanência. Variação e permanência que abrigam o pressentimento de perenidade, de um
"decifra-me"; variação e permanência, no
entanto, em contraponto ao que carregam
todos os outros objetos de criação humana.
Que combinatórias são próprias à
pintura e que me instigam a querer permanecer diante dela? Estar diante de um
quadro, para compreendê-lo, é um exercício de leitura? Esse ato de ler tem o
mesmo escopo da leitura da escrita?
28

Pode-se armar que ver ou ler um
quadro está na esfera da mesma atitude e
expectativa. Não se pode armar, no
entanto, a mesma coisa no que diz respeito
a ler ou ver uma página escrita. O que há
como linha de intersecção e de traço demarcatório entre um e outro é que uma página
ou um quadro se mostram no enquadramento da moldura e da visão; outro aspecto é
que a leitura, tanto do quadro quanto da
escrita, corre no curso do tempo. De outro
lado, o que os diferencia está em que a
pintura se vela ou se revela como um bloco; a
escrita se disfarça e escapa ou se mostra, se
desenha numa estrutura sintático-semântica
que se deixa ver pela linearidade, mas se
organiza como resultado da seleção e da
combinatória, em processo simultâneo, dos
elementos que a compõem.
Outra pergunta que se apresenta
como necessária é: que importância tem
essa busca de renamento, de distância ou
de aproximação, entre ler um quadro ou ler
um conto, uma carta, uma poesia?
Ler a escrita é prática secular; ler a
pintura como prática comum é novidade.
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Isso basta como destaque de que é oportuno e apropriado discutir e saber um pouco,
ou ainda mais, sobre o que é ler uma
pintura, do que se reveste esse ato e quais
são os seus desdobramentos. A singularidade de que se reveste pode estar no fato de
que ler uma pintura introduz um viés
fundamental no conceito e na compreensão das palavras; anal, há, nele, para sua
emergência e ancoragem, uma série de
pressupostos. O primeiro, que já foi anunciado, e em outro sentido seria enganoso, é
o de que a leitura não se circunscreve ao
círculo de envolvimento com a escrita; um
outro, também já referido, mesmo que
embrionariamente, é de clareza meridiana:
a matéria de que se compõe um texto não se
hierarquiza e ganha valor num processo
similar sob o qual se caracterizam os
elementos e a relação entre esses elementos na constituição de um quadro; o terceiro, que retoma a pintura e a escrita, ganha
curso nas histórias de leitura construídas e
denidas no engendramento de outras
práticas culturais.
Um traço distinto de deslocamento
entre uma prática e outra, a da escrita e a
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da pintura, é que o exercício da primeira é
diretamente ensinado na escola, de uso
urgente e não redutor, como necessidade
do indispensável e do permanente; da
segunda, tem-se ordinariamente a compreensão de que dela se pode prescindir ou
que é reservada aos privilegiados social e
intelectualmente. E não é novidade que,
mesmo nos cenários em que se está diante
de uma pintura, de maneira geral e pública, se olha e se admira, mas não se lê o
quadro. É que os códigos de leitura da
pintura estão distantes dos espectadores,
no mesmo sentido em que se encontram
afastados os códigos de leitura da escrita,
embora ilusoriamente assim não pareça,
porque não são efetivamente exercitados
no processo pleno pelo qual se ordenam
enquanto teoria.
O que se busca, com essas considerações, é um modo outro de compreender e
de fazer: ler uma imagem é tão complexo
quanto ler um texto — sob essas duas
referências abrigam-se todas as manifestações culturais —, e um e outro exercícios
mencionados são indispensáveis à formação humana. Cada imagem enquadrada,
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como qualquer outra obra de arte, plástica,
visual e literária, tem sua estrutura, contém signicados potenciais que só se
atualizam ao aprimorar das anotações,
com o escrever em espiral e deagrar nomes,
historicizá-los em épocas e espaços. É
necessário compreender, portanto, quais
são as trajetórias que se fazem entre os
gestos de olhar que recaem sobre a tela, seja
do pintor, seja (especialmente) do espectador. Aparentemente é um exercício simples;
no entanto a linha de visibilidade entre o
quadro e o leitor-espectador é tênue,
porque é movediça, de curso incerto, e faz
tropeçar tanto o neóto quanto o crítico.
Trago de pronto, a título de ilustração, dois exemplos seminais de exercício de
leitura pictórica: o de 1973 recai sobre o
quadro Ceci n'est pas une pipe, de Magritte.
Leitura que se congura sobre dois
referentes, um de 1926, no qual um
cachimbo, bem desenhado e visível, traz
sobre si e logo acima, com cuidada caligraa, a seguinte menção: "Isto não é um
cachimbo". O que chama a atenção é que os
limites entre o desenho e o texto estão
denidos por uma linha imaginária, sem

FOUCAULT
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nenhum recorte visível que os acolha num
mesmo espaço e, nesse sentido, estão
justapostos numa relação de indiferença; o
segundo referente, ao contrário, pode ser
encontrado na Alvorada nos antípodas e
traz o mesmo cachimbo e frase, pois se
repetem como desenho e como escrita, e se
pode armar com essa certeza, porque está
tudo orquestrado com o esmero do quadro
anterior. Dois aspectos chamam a atenção,
porque se diferenciam: ambos, a caligraa
e o desenho, estão circunscritos no intervalo
de uma moldura, e o que ainda se desdobra
como incerteza e desconcerta é que, logo
acima do recorte da tela, como a utuar sobre
a cena, com o mesmo desenho do quadro
anterior, ainda que seja maior, está posto
visivelmente um cachimbo, do qual o
espectador não pode se libertar.
É que Magritte não arma com a frase
Isto não é um cachimbo, ainda que seja
reclamada como armação. Do mesmo
modo, não poderia dizer Isto é um cachimbo, pois, se armasse, estaria mentindo.
Nessa linha de compreensão, o título não
contradiz a imagem, e o que surge na tela ou
au dehors da moldura dá abrigo a uma escrita
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que desconcerta pela simplicidade e, subrepticiamente, contesta a representação da
semelhança manifesta e lhe cava fundo:
Isto continua a não ser um cachimbo.
O segundo exemplo de exercício de
leitura ocorre um pouco antes, em 1966, e
tem como referente Las Meninas, de
Velázquez. O espelho nela contido nada
reete do que a pintura representa. A seu
prazer, o pintor se afasta, contempla o
modelo com o pincel suspenso à espera
para o último golpe, ou, pode ser o contrário, para o primeiro golpe, ou ainda outro
movimento não anunciado. É o que se
revela como possibilidade, porque nada se
pode armar com certeza. O que conta é
que o espetáculo ganha volume nesse seu
gesto: o quadro cresce para fora dele. O
espectador olha para o quadro do ponto em
que o olhar do pintor o encontra. Nesse
momento os olhos do pintor sgam o olhar
do espectador e o obrigam a entrar no
quadro. Lembra-me um dos episódios do
lme Sonhos (1996), de Akira Kurosawa. A
câmara objetiva acompanha passo a passo o
movimento de um jovem pintor que aprecia
sete quadros de Vincent van Gogh. Num
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determinado momento, o pintor renova e rearma sua atenção sobre um deles, Le Port de
Langlois; recolhe seus apetrechos e se deixa
enredar pelas cores e traços no mesmo
sentido em que o espelho captura as imagens que produz. O quadro aceita esse
deslocamento. Em sequência imediata, há
novo movimento de olhar em que o jovem se
concede uma preparação de corpo e de
alma para a viagem da leitura: inclusive,
acomoda harmoniosamente seu chapéu na
cabeça; o olho da câmera capta esse movimento, imprime ritmo à pintura, e, a cada
traço na tela e a cada gesto de quem o olha,
eterniza-se no quadro esse tempoexpectativa: o leitor-espectador ganha o
direito de percurso na tela exposta. Adentra-se no quadro e "vive" a cena, a estende,
prolonga e lhe dá uma vida que não se
representa no momento xado pelo autor.
No quadro Las Meninas, a posição do
espelho é quase central. O que nele se reete é o que os personagens em cena denunciam haver diante deles e que se poderia
tornar visível, se a tela se prolongasse além
da moldura. Está aqui o seu modo de
representar: o que permite ver é: o que há
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no quadro está duplamente invisível. Tudo
é guiado pela pincelada que vem sobre a
tela, em cenário de luta encenada e no
limite desaador do gesto.
É o momento em que o olho do espectador percebe que seus movimentos não são
os mesmos do pincel, dão-se como sendo
movimentos distintos — quadro e espectador, então, fazendo passar o alimento de
fora para dentro ou de dentro para fora da
moldura, demoradamente em ruminação: o
olhar se dá agora como sendo por um outro
olhar do que era antes. Um caminho que
permite naturalmente conrmar que visibilidade e legibilidade se encontram numa
relação que se institui necessariamente como
resultado da composição do quadro.
Talvez a similitude entre olhar uma
pintura e ler um texto esteja no ato de interrupção e transformação do pensamento que
se faz pintura ou se faz leitura. O objeto não é
resultado do pensamento propriamente, mas
é a própria interrupção e transformação do
pensamento como novidade. Não é pensamento em palavras ou imagens em pensamento. O conhecimento surge em um
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momento, com a destreza de um velho
arqueiro. Não se trata também de um
estado de espírito excepcional, impensável
em seres "normais". Criar é manter um
estado de tensão psíquica, é trabalho como
força intensiva, potencializada em criatividade. É conito e é intensicação de viver,
não como substituição gurativa da
realidade, mas como condição de mudança
de si próprio em níveis de complexidade
sempre diferenciados.

KANT

POE

Há duas posições bem demarcadas
que se antecipam a esse modo de conceber
e que merecem destaque: o conceito de que
os artistas não sabem explicar como e de
que resulta sua criação e, em decorrência
dessa incapacidade, não sabem ensinar os
caminhos de sua produção artística; a
compreensão de que o artista dene passo
a passo a composição de sua obra, e de que
o resultado que daí decorre reete uma
operação matemática, que se consubstancia
numa disposição traçada e cuidadosamente
pensada dos elementos que a compõem.
Neste ponto, reencontro-me com
Kurosawa, para armar: pode-se estar com
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ele, sem estar com van Gogh, mas é diferente
atitude poder estar com um e outro num
alongamento e intersecção de seus próprios
círculos. Pode-se estar com a escrita, mas é
indispensável que se enlace com outras
formas de criação humana que se dão no
âmbito da vida. É a isso que se pode chamar de
exercício constante e continuado de desdobrar superfícies, para que se vão construindo
potencialidades, não como resultado de
repetição e soma, mas de antropofagia e
ruminação. E é com esse gesto de leitura que
pretendo me encontrar com a pintura. Entre
as dezenas de quadros em que homens,
mulheres e livros estão representados, nos
quais as cenas são de leitura efetiva, ou o livro
é natureza morta, ora é pintura gurativa, ora
é natureza abstrata, e o objeto, ainda que
fechado, é imaginação de ideias e de reexão, e
ancora as relações do indivíduo com o mundo,
esteja ele no espaço público, esteja no ambiente privado e, portanto, sempre apresentado
como símbolo ou reverência religiosa, distinção social ou saber e poder intelectual.
A mulher leitora é a referência desse
repertório, com o qual anuncio e inauguro
esta exposição de doze quadros escolhidos,
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de autoria variada, que aqui vão relacionados na sequência ascendente de sua
datação: Uma jovem moça no ato de ler, Domenico Fetti, 1620; A educação da Virgem,
Georges de La Tour, 1650; Retrato de
Madame Pompadour que consulta a
Encyclopédie, Maurice Quentin de Latour,
1775; A leitora, Jean-Honnnoré Fragonard,
1776; Leitura, Almeida Júnior, 1892;
Sonhos, Vittorio Corcos, 1896; A sala de
estar, Balthus, 1908; A leitura abandonada, Félix Valloton, 1924; A leitura, Fernand
Léger, 1924; Leitura compartilhada, Otto
van Rees, 1926; A taça de chá, André
Derain, 1935; A leitora à mesa amarela,
Henri Matisse, 1944.
Esse repertório traz consigo o
caráter do arbitrário e, como tal, se constitui numa pequena amostra, mas tem a
pretensão de representar diferentes
momentos da produção artística pictórica
em que a mulher e o livro tenham sido
escolhidos como tema. Os doze quadros
estão referidos nos espaços culturais de
arte, uns naturalmente mais apreciados do
que os outros, mas necessariamente todos
consagrados como objetos artísticos. O

39

meu encontro com eles se dá na linha de
intensidade e de aproximação e na linha de
intensidade e de envolvimento, sob moldura denida ou incerta, linha incolor e
neutra, como condutora do enquadramento da visão que recai sobre a pintura,
enquanto modo de ler a leitura pelo olhar
da cultura sobre a mulher.
Neste corte introdutório de escrita,
em que o olhar e a tela se fazem um só, uma
pergunta nal reclama seu espaço de forma insistente e como se necessária: por
que referenciar e privilegiar a leitura como
um dos gestos inaugurais da civilidade, da
sociedade civilizada?
Participando do mundo, a existência humana se realiza como diálogo e desse
modo se faz experiência. O mundo não
existe fora de cada um de nós, enquanto
humanos. É inerente e essencial ao homem
estar-no-mundo e ser-no-mundo. O que é
dizer o mesmo, mas de modo desigual: o ser
humano habita um espaço de que sai e em
que entra, e nesse vai-e-vem estabelece
com ele contrastes, o digere. Códigos e
sistemas diferentes, das frases aos gestos,

HEIDEGGER
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às cores e às formas, da literatura à política, ao cinema e à fotograa, tudo está em
conexão, e os elos que daí decorrem, ora se
fortalecem ora se fragilizam. Os temas que
ganham sentido no mundo, conquanto se
constituam eixo de reexão, serão sempre
força que, como ato inaugural, guina e
range ou apruma, estilhaça a partir de um
pensamento de diferença. Os temas estarão atravessados por outras verdades, por
outros desejos e ensejos, por turbulências
e por rupturas. Lá onde o homem se reconhece ou não se reconhece como movimento no mundo e em razão desse movimento: segredo da imprevisibilidade.

YUNES
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Nesse cenário de relações, quem lê
se relê e dá a ler em permanência, abre-se a
novas possibilidades de experiências,
avalia as próprias ideias e ações, reorienta
os modos de dizer e de fazer, dimensiona
novos olhares para consigo mesmo no
mundo e com o mundo. Na verdade, vai-se
projetando, vai aprendendo e reaprendendo a pensar e a agir, dialoga com outras
vozes, em concordância ou em desconcerto, retrai-se, avança, sempre, no entanto,
constituído por sua história e por seu tempo,

que não são seus exclusivos, mas estão no
curso de algo em relação necessária à
dimensão em que se situam.
O princípio é que as relações humanas transformem o homem. A leitura aqui
se inscreve no seu sentido lato, no necessário trânsito da interpretação do mundo
para sua transformação, na observação
ingênua que os homens fazem do seu
entorno, no percurso que empreendem e na
destreza de experiência com que se movem,
para serem cada vez mais hábeis, autores do
que querem que seja o humano.
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2
GALERIA
IMAGINÁRIA:
EXERCÍCIOS
DE LEITURA
Toda obra de arte ou de literatura
alcança seu innito nos limites
consentidos, desejados que são os
limites espaciais do quadro e os limites
espaciais do livro, mas se abrem para
dentro e para fora, sem entrever qual é o
limite do innito.
Gilbert Chaudanne,
em Pintura e Literatura

Os exercícios de leitura que vão
sequenciados na ordem numérica de 1 a 12
reetem a busca do encurtamento do hiato
que vai entre mim e os quadros que olho.
Tendo como referência a ordem do
tempo e, mesmo que precariamente, o
cenário espacial em que o toque da mão do
pintor as fez, há muito enquadrados na
moldura, as doze telas que escolhi para
leitura estão como que distantes. Evocam a
presença de um passado que não pude e
jamais poderei experienciar vivamente. É
razoável insistir em que a distância que vai
entre um quadro e quem o olha não se
materializa somente pela referência cronológica de tempo passado. A distância pode se
manifestar no curso do presente, pois o fato de
quem olha ser contemporâneo à criação do
quadro não implica que o considere com valor
estético, que distinga nele desenho e arte
como qualidade diferenciada de outros
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quadros, ou mesmo que saiba fazer com ele
o percurso de caminhada que oferece, pois
não vemos, além do que nos permite ver,
nosso território conceitual. Sei, no entanto,
que, de maneira ordinária, os quadros se
movimentam pelo olhar de quem os vê ou
pelos escritos que existam ou ainda
venham a existir e que venham a tê-los
como tema.
Outro aspecto é que a série de datação
das pinturas escolhidas não signica que o
exercício de leitura de cada uma delas tenha
obedecido à sequência histórica nem que
somente um erro de disposição das peças
tenha implicado o seguimento em que vão
expostas. A disposição das pinturas e a
ordem proposta de leitura que daí decorre são
as que aqui se registram por uma razão: a
organização indica e reete a cronologia em
que os exercícios de leitura foram realizados,
quadro a quadro, independentemente
um do outro. Isso não implica, no entanto,
que a leitura de cada pintura e do texto
que lhe segue tenha de ser feita nessa
mesma continuidade sequenciada. Não há
impertinência em que sejam livres as
leituras uma da outra, na ordem que aprouver
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ao leitor-espectador destes ensaios, da
mesma forma que a escrita de cada uma delas
se fez independente.
Uma independência que, de certo
modo, se conjuga com os gestos e com os
olhares dos acionados em leitura, neste
ato tendo como fonte viva a mulher e os
artistas-poetas que, com ela, compõem
suas mais delicadas joias.
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EXERCÍCIO DE LEITURA 1

Fig. 1: Jean-Honoré Fragonard, A leitora, 1776. Washington, National Gallery.

Esta é de fato a primeira visada de
olhar sobre a tela: uma jovem mulher lê um
livro entre o conforto da leitura e o da
almofada que a acolhe. À margem inferior
da moldura, uma inscrição multifacetada
com o título do quadro, o nome do pintor, o
ano da assinatura — 1776 — e o nome do
museu que o tem como última referência.
Há um formato de escrita não identicada
que traça suas linhas no corpo do livro; da
capa não se mostra nenhum aceno de
legibilidade. O título é o que nomeia, mas o
nome não é próprio. O cenário em que se
instalam os interlocutores anônimos dessa
dança também não traz visível nenhum
indício que permita caracterizá-lo de forma
absoluta: demarca-se, como referência
plausível, um dos quatro cantos de um
quarto de dormir; viabiliza-se, como
possibilidade de espaço, uma sala de estar
ou uma nesga de sala com janela contígua.
Nesse clima de ambiguidade, o golpe do
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pincel dá conta de abrir um recorte na tela,
em que se avizinham duas paredes em
ângulo reto, um canto, um recolhimento,
uma proteção: aí denem seu lugar a
mulher e o livro num assento e encosto
almofadados. Postura convencional de
corpo para a leitura, conforme apontam os
siologistas, quase ereta, mãos segurando
o livro à altura do peito, ao alcance correto
dos olhos. O amarelo do vestido, elegante e
farto pelos detalhes, se expande pelo tecido
das almofadas e se harmoniza como um
conjunto único, um volume, reetindo-se
em parte no rosto e na mão que segura o
livro. Há evidente recusa a adereços, exceto
pela gola branca em frufru, pois não há
nenhum adorno nas orelhas ou nos dedos,
que aparecem nus, acentuando um recato.
A atitude do corpo e a posição da cabeça
sugerem a linha perpendicular de uma
abóbada e insinuam o equilíbrio do corpo
entre o acolhimento da leitura e a comodidade da almofada. A cabeça cede linha ao
repouso somente à altura de um laço de ta
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que dá contorno e nó à suspensão dos
cabelos. Necessária, talvez, se faça essa
suspensão como ponto de equilíbrio entre
três sentidos: a audição, o tato e a visão. O
primeiro está desarmado, apesar da escuta: nenhuma mecha impede o uxo de
qualquer onda de som que ali procure
abrigo, mas ela está no limite do inaudível;
os dois outros, concentrados num encontro de cumplicidade: o livro e a mulher se
enlaçam um ao outro pelo olhar e toque.
Suspenso e seguro pela mão direita — os
dedos não apertam o livro, o afrouxamento
indica leveza —, o livro se abre em estado de
oferta e pede recíproca. Um dos dedos, o mínimo, levemente distanciado dos demais,
conrma essa maciez de encontro, conjunção que é comum na mão feminina, quando
ergue aos lábios uma taça de vinho ou
degusta uma xícara de chá. O volume tem
sustentada sua abertura pelo polegar.
Suas folhas, as lidas e as não lidas, se
agrupam com densidade e sem distinção,
face a face umas e outras; as páginas entrea-
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bertas no agrante sinalizam um ponto de
encontro à esquerda, mas a escrita, tocada
pelo olhar, é movimento, leitura. A outra mão,
a esquerda, está à altura do ventre, em descanso no braço do assento — uma cadeira
ampla, um canto de sofá? —, e somente seu
dorso se expõe com liberdade fora da manga
longa e punho rendado, como o peitoral da
blusa arrematada por um laço similar ao dos
cabelos. Experimenta uma diferença aproximativa com o livro: relação de expectativa
como braço auxiliar ou compensação necessária pelo esforço de sustentação do livro
apenas na mão direita?
A luminosidade que recai sobre o
quadro tem força de intensidade angular,
vinda do alto à esquerda, e alcança a parede
às costas da jovem, mas não a de fundo do
quadro à sua direita, que permanece muito
escura em contraste com tudo o mais. Sua
origem espera decifração: surge do dia ou
já é noite? De onde vem a luz que atravessa
a superfície do corpo que lê? O amarelo do
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vestido e suas labaredas extrapolam como
luz e se abatem sobre a parede como em
reexo. É luz de crepúsculo que se inicia ou
a que ganha declínio ao entardecer? Ou
será sugestão de luminosidade do livro que
abre novo viés para a percepção da personagem e para a minha interpretação?
Redimensione-se o espaço de onde se
vê a tela e se pode entrar no quadro, fazendo-o
tridimensional, sob outra perspectiva. Mesmo
que não se lhe dê contorno e feição, instaurase um terceiro elemento: o espectador, leitor.
Abre-se a cortina a um cenário que já não se
compõe da simplicidade das aparências. Por
ser innita a possibilidade de relação entre a
linguagem e o visível/invisível, não é mais um
lugar fechado, mas um corpo que se emoldura
pelo movimento de signicações múltiplas.
Mas o espectador pode apenas se
aproximar da escrita indecifrável, seja no
verso, seja no anverso das folhas. Na capa
oculta, onde pode estar o título, também
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nessa sombra ilegível, o nome não nos dá
sua identidade. Anônimos, livro e mulher
ganham volume pela incógnita: quem é?, o
que lê? — e indiciam a simbiose, um vir-aser. A cumplicidade se substantiva e se expande no paradigma semântico: a leitora, a
leitura. Denida pelo artigo e sem nome
próprio, a leitora pode ser identicada pela
postura nobre, pela disposição confortável
e pelo vestuário da época, aristocrático,
pela sua presumida instrução pessoal em
século de poucas luzes, ainda 1776.
Retarda o entendimento o que intriga
o olhar e aguça a curiosidade: o que é que
se lê? Ou, efetivamente, o que se depreende
do que se vê e que possa estar sendo lido
como exercício feito entre a leitora e o livro?
O que é que se lê como resultado do encontro entre leitor-espectador e leitora-livro e
leitor-espectador e pintura? Fixar o olhar
na área que os olhos da leitora delimitam
não é algo que qualquer ângulo do quadro
permita. O leitor-espectador vê o enlace
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entre o olhar concentrado e o trapézio
aberto do livro, mas só o vê sob ângulo
enviesado. Ela lê a página da esquerda,
seguramente, e nenhuma outra ajuda ao
leitor-espectador pode advir do pintor, pois
o gesto do pincel já se encontra imobilizado: a obra está pronta; nada pode mais
alterar a tela, sugerir algo para seu modelo
e encenar um último golpe. A obra viva é o
leitor-espectador com ela.
A legibilidade da escrita — somente a
leitora retém o código que decifra o aí
gravado — faz contraponto com a ilegibilidade com que se mostra para o leitorespectador. Se assim não fosse, poder-seia fazer uma leitura, mesmo que pela
esguelha da obliquidade.
Tentemos: o que pode estar lendo ainda
não são romances burgueses ou de aventuras
— as medievais eram coisa para leitores,
quixotes ou não. Mas bem poderia, pelo
tamanho "de bolso", ser uma hagiograa, um
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livro de horas, uma obra de meditação. Mas
não há devoção na postura, ainda que a
cena traduza serenidade. Há no volume um
entretenimento que não faz mal. Nada
sugere sentimento de apreensão e desassossego. A expressão da leitora é de leveza e
doçura: não revela concentração intensiva,
pois a leveza do ser nada grita. Ela não nos
olha, nem nos ouve, nem nos sente. Ignoranos, porque nos tem em excesso, ao leitorespectador e aos personagens da contracena — o pintor, os anos de exposição no
museu e as repro-duções como referência.
O espetáculo se avoluma na tela. O
pintor está morto, mas não há como imobilizar, no entanto, a leitora, nesse agrante,
mesmo que se lhe crave um corte na tela e
se apague o ano de sua criação. A leitora foi
inscrita na galeria dos idos dos setecentos,
e não parece carecer de nome próprio que
lhe dê distinção no espaço público-social.
Não é um retrato de encomenda de uma
personalidade. O que se quer registrar não
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é um sujeito especíco, mas um gênero que
avança no futuro: uma mulher lê, em 1776,
e o que ca é o ato: a leitura feminina. A
condição de leitora para a mulher talvez
tenha sido necessariamente um vir-a-ser, à
medida que passassem os anos. O que o
título nomeia não é uma identicação denida
e clara — nome de uma mulher e nome de um
livro. O que os relaciona e caracteriza é uma
ação, que o quadro concretiza e põe em movimento, existência sem forma: uma escrita que
só a leitora decifra e se desprende da página
para dar vez a um movimento potencializado — a leitura.
A luminosidade que recai sobre o
quadro também espera decifração. Se é do
amarelo que surge em labareda, sem fonte
visível, a conjunção melódico-cromática
das tintas em ouro é que ganha razão no
fundo de sombra em que se desenha o perl
da leitora. Está aí uma relação que se
organiza, num primeiro plano, do mesmo
modo como se estruturam as frases nas
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línguas, uma imbricação de movimentos
simultâneos de escolha e de combinação;
de um outro plano, as pinceladas deslizam
do sincrônico para indiciar o que escapa ao
cifrado. O fogo tem seus matizes, mas
rompe as trevas. O fogo é espelho que não
reete senão o que sua luz alcança.
Este quadro, portanto, não se propõe
ao espectador senão como ato; não importa
sequer com o que lê a leitora. Uma relação, no
entanto, de invisibilidade em dobro transparece: a leitora se xa numa escrita imaginariamente resgatada, e o leitor-espectador,
diante dessa mesma invisibilidade, se
desloca: o que vê é o exercício permanente e
contínuo do ato de ler, como integrante da
nova condição feminina, em contraponto à
percepção de um mundo ainda obscuro ao
fundo. Esse modo de ler só, no recolhimento,
no silêncio que "o instantâneo" do pintor
registra, ilumina um agrante da história,
em que, lendo, a mulher começa a sair do
círculo fechado socialmente, para
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adentrar-se no mundo, seu e dos outros,
através da leitura.
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EXERCÍCIO DE LEITURA 2

Fig. 2: Maurice Quentin de Latour, Retrato de Madame Pompadour que consulta a Encyclopédie, 1775.
Paris, Musée du Louvre.

O que se vê, de primeiro lance, no
quadro, é uma mulher que traz um grande
caderno aberto à altura do colo, e dirige seu
olhar para fora da moldura. Seu vestido,
longo, de corte exíguo e panos volumosos,
avulta em uma estampa de arabescos
coloridos. O decote tem linhas retas, em
ângulos à altura dos seios, permitindo que
seu colo se alinhe à nudez do pescoço. Seus
cabelos são presos provavelmente em um
coque na nuca, e o penteado lembra a
forma orgânica dos caracóis. Está à vista,
quase ilusoriamente, o pé direito, que se
esconde por detrás do esquerdo, ligeiramente erguido num movimento natural de
acomodação do cruzar das pernas inteiramente cobertas pela saia. Os sapatos são
de salto, cuja nura se alinha à elegância e
suntuosidade do vestido. As mangas justas
abrem-se em babados nos cotovelos, mas
não cobrem por inteiro os braços, numa
forma de alongar a delicadeza das mãos. Um
fascículo está aberto à altura de seu colo e
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por sobre a mesa, com a cumplicidade das
mãos que o folheiam. A esquerda acomoda
algumas folhas do volume; a direita tem
segura, entre seus dedos delicadamente
postos, uma única página, e as que lhe
seguem, cedem sobre seu regaço. A leitura
foi interrompida, o olhar suspende a cabeça
e recai numa outra referência à linha do
horizonte em um ponto indenido. O ambiente reete o status e o valor de propriedade: os
móveis, os grossos livros, o quadro à parede, a
cortina pesada ao fundo, o globo terrestre
semiencoberto pela moldura, tudo transpira
nobreza e suntuosidade.
O olhar do leitor-espectador se desloca em direção à escrita que traz a tabuleta
à margem da pintura: Madame Pompadour
é o seu nome. O conjunto e seu cenário
emergem do quadro.
Retrato de Madame Pompadour que
consulta a Encyclopédie revela-se sob dupla função: nomeia o quadro e se institui
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como tema, ao anunciar dois nomes próprios que o particularizam sob o escopo de
duas categorias: Pompadour e Encyclopédie.
O pintor — Maurice Quentin de Latour (o ano
da assinatura, 1775) — e o museu de exposição — Musée du Louvre — são referências
que ancoram essa dupla entrada e a fazem
pendular como movimento alternado e
conjugado na geograa do seu tempo e na
história do seu espaço.
O vestido de Madame Pompadour em
corpete e saia rodada é longo, conforme o
costume da corte dos Luíses; seus sapatos
dão-se à mostra por uma das faces do pé
esquerdo. Não há como não dizer que é
suntuoso o vestuário, e não há por que
dizer que sua suntuosidade é incomum à
sua condição e se tenha desatualizado no
tempo. A roupa é signo de uma época e de
uma classe. O tecido de seda brocada abrese em ondas, e sua superfície tem motivos
que revelam a natureza em estilizadas
folhagens; no nível da cintura, a saia abrese em panos, sobrepostos, enquanto o
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corpete se ajusta ao corpo, acima. Esse é o
movimento que o olhar perfaz, vindo do
chão atapetado que as saias escondem, e
chega ao decote sobreposto à linha do coração. A pele e o pescoço, de cor rosa pálido, e
os cabelos presos para trás em caracóis
discretos contrastam com esse farfalhar de
folhas e ramos em cores. Num gesto à
direita, a cabeça se movimenta, e todo o
corpo espera em atenção. Se o que a chama
é um espelho não se sabe; não se sabe
também se conversa, nem se sabe, ainda, o
que sustenta seu olhar.
A suntuosidade do vestuário se
harmoniza com o estilo da mobília. Essa
suntuosidade se conrma nos detalhes
entalhados do joelho de uma perna da
mesa, que se mostra, quase em si mesmo,
uma peça artística e combina com o no
acabamento do encosto estofado da cadeira em que Madame Pompadour, sentada —
daí se percebe —, mantém ereto o corpo,
em posição articial.
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É nesse cenário que Madame Pompadour consulta a Enciclopédia. Enquanto
a cabeça se volta e afasta o olhar, seu braço
esquerdo, pousado sobre um volume
maciço, acomoda os delicados dedos, de
forma que retenham e rmem seguras,
repousadas umas às outras, as páginas
iniciais do volume da Enciclopédia. De
espessura pouca, páginas muito grandes e
leves, a contar o detalhe das dobras exíveis do papel, displicentes sobre as pernas, o
fascículo tem uma página separada das
demais pela mão direita, num toque sutil
de encontro entre os dedos indicador e
polegar, o qual mantém em esta-do suspenso
a página, como se folheasse o volume ao
acaso. Madame Pompadour não lê, e a consulta à Enciclopédia é desatenta. Um misto de
elegância e supercialidade?
Do ângulo esquerdo, ao alto, depreende-se o movimento de uma cortina a indicar a
existência de um espaço mais amplo, que, tão
sugerido quanto oculto, permite se tenha a
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expectativa de uma janela ou uma porta,
fora da cena, enquanto, por trás da dama,
um violino repousa numa poltrona. Não há
indícios de partitura ou de que alguém lhe
tenha dado ou venha a dar movimento. Mas
todo o cenário conclama as artes e a cultura.
Além do fascículo aberto, outros estão na
pasta elegante ao pé da mesa, livros encadernados sobre ela, mapas abertos, quadro de
paisagem na extremidade oposta à cortina.
Uma outra nesga de geograa se estabelece
pela insinuação de um globo terrestre; sua
exibição em meio-círculo se faz necessária. Os
livros, cuidadosa e rena-damente expostos em sua encadernação gravada a ouro,
lado a lado como armadura, reforçam esse
movimento de exibição de renamento, de
sosticação, de acumulação, de que a
Enciclopédia será a máxima expressão. O
pintor congurou e denominou o volume às
mãos de Madame Pompadour: uma brochura como forma e, como conteúdo, parte
da Enciclopédia. A face que não se mostra
tem sua correspondência no número de
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ordem do tomo, na versatilidade dos verbetes, em especial no conteúdo de referência
enciclopédica, que justicaria a consulta à
página em estado de suspensão entre seus
dedos. Ao pé de Madame Pompadour, uma
mala anuncia, pelos seus dois laços e o pegador, o uso feminino e ainda sugere a existência
de outros fascículos que acompanhariam o
deslocamento da proprietária.
Estão introduzidos aqui o conjunto e
o cenário em que Madame Pompadour e a
Enciclopédia se relacionam como interlocutores. Apenas uma cena, e no título se
revela uma relação: justicada?, plausível?,
efetiva? Como cruzar o que vê o leitor com o
que a obra diz pelo pincel entre as cores
e os traços?
Esse espaço-tempo de cenário
verdadeiramente só ganha legibilidade à
margem do quadro e com sua dobra
histórica, feita numa segunda visada do
leitor-espectador.
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Veja-se que o quadro, sem o título
que lhe dá o nome, conduziria a uma outra
visibilidade e a uma outra legibilidade. À
falta da mulher nomeada e da identicação
do livro, um avesso de leitura poderia ser
encontrado. Essa legibilidade que, neste
segundo momento, se descortina, quando
muito, se ancoraria numa incursão histórica aguçada à busca de uma proposição
entre o poder que emana da gura de
mulher e sua ligação com o saber. Os
elementos do segundo plano, no entanto,
organizados como símbolos de conquistas
da cultura humana não se inocentam de
sua ilustração para um cenário de nobreza,
ainda que a cabeça não esteja coroada.
O título do quadro explicita a obra:
um nome muito próprio, uma grandeza que
se associa à outra, mais denitiva ainda, de
que a realeza é mecenas.
O leitor-espectador estende o olhar
para a direita e se orienta pela esfera
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terrestre: a Terra se mostra ao Sol mais à
linha do Ocidente que à linha do Oriente.
No quadro, sua exibição em meio-círculo,
no entanto, se justique talvez porque toda
forma tem sua causa: a Enciclopédia quer
dar conta de toda a humanidade; circunscreve-se, no entanto, ao Ocidente, embora
se pleiteie como referência para todo o
mundo. É no Atlântico que se encontram
temas velhos e novos, e se avolumam, na
passagem dessas águas, o conhecimento e
a economia europeia. O horizonte do
quadro à parede, com uma distância, é
chamado a galope, com a compreensão de
que os livros surpreendem e permitem o
acesso ao que não se sabe.
Mas, de verdade, a marquesa não
consulta a Enciclopédia. Distraída, folheia-a.
Seu olhar insinua um devaneio, desviado e
atento a outra referência: um inter-locutor?
Mas não há rastro dele. O rei é uma possibilidade. No entanto, isso seria imaginar uma mulher
capaz de enobrecer-se pelo conhecimento,
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arrazoar-se para inuir no Estado. Ao
contrário, é isto: mira a si mesma no espelho que dá relevo ao modelo do quadro. Só
então sua condição transfere à obra sua
alta dignidade.
A Enciclopédia, que Madame Pompadour ilumina com seu retrato, folheando-a, bem
pode ser uma transferência de sua nobreza à
coletânea, digna de seu gesto. Talvez até
pudesse ruminar a importância da razão e
da liberdade de espírito, de que a Enciclopédia ou Dicionário Raciocinado das
Ciências, das Artes e dos Ofícios é portadora. Como se a imponência do cenário e da
cena convidasse o leitor-espectador a
associar o registro do saber humano à
realeza no talhe de uma mulher sedutora.
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EXERCÍCIO DE LEITURA 3

Fig. 3: Félix Vallotton. Die niedergelegte Lektüre, 1924. Musée des Beaux Arts, Lyon
Foto: © Studio Basset. NACKT! DAS STÄDEL, Frankfurt, 25.09.2003 - 11.01.2004.

O leitor-espectador se aproxima e se
vê diante de um quadro, cuja composição
se dá pelo viés da horizontalidade: os seios
e o umbigo de uma mulher, em estado de
quase nudez, estão à vista. A sua mão
esquerda segura um livro, e o que aviva o
destaque é a cor da capa, de um tom intermédio entre o vermelho escuro da colcha
que cobre o divã em que seu corpo se
estende e a seda de suave verde-amarelo
que recobre seu baixo-ventre e as pernas. A
cabeça está apoiada em seu braço direito
dobrado e compõe com o cotovelo uma
triangular que acompanha a linha imaginária para onde se dirigem os olhos. São
curtos os cabelos, e deixam ver o lóbulo da
orelha. O olhar é de brilho, e os olhos, de
cor escura. Não há nenhum adorno que
atenue a nudez do corpo.
O que chama a atenção no livro,
preso pela mão esquerda, é que seu estado
indica um ir-e-voltar das páginas: a capa,
as folhas estão grossas de uso. Há um
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indicativo de que a leitura ou está concluída ou pode ter sido suspensa, e a mulher
olha em longes. Medita? O livro está fechado, apoiado num ponto de encontro entre a
cama e a mão que o segura à altura do
umbigo. Essa primeira aproximação do
quadro dá conta de que livro e o olho não se
aliciam um ao outro no exercício da leitura.
A mulher repousa o livro e a cabeça. O
olhar viaja.
Esse olhar anuncia uma segunda
visada sobre a tela. Em Die niedergelegte
Lektüre ou A leitura abandonada, o cheiro é
de pele. O movimento que vai da silhueta
da coxa à cabeça da mulher permite que o
leitor-espectador encontre o umbigo e os
seios em estado de nudez pura: se lhes
escorre o leite da vida, não perderam ainda
o vigor da pubescência. O tecido que lhe
cobre o baixo-abdômen provoca um chamamento à nervura do corpo: uma eroticidade estética se conjuga com a leitura. Sua
sexualidade traz o livro como manto, e do
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olhar de quem a vê, sua nudez não alucina.
Abandonada à leitura, a mulher está nua,
desvestida. A leitura abandonada, por um
momento, despe ainda mais o corpo desnudo, aliciando o imaginário nu.
Se há eroticidade provocada pelo nu,
sua essência escapa e se desloca, transita
para um novo ponto de encontro: os olhos.
De cor escura, em harmonia com os cabelos, eles é que sgam quem os vê. A expressividade dos olhos é conrmação de que o
corpo pulsa e vive como reveladores da
anima em repouso.
As imagens que se delineiam na
retina se projetam do fundo escuro da
câmera, e a mulher as contempla, solitária.
O seu corpo, em contraponto, se abre à
claridade — são câmeras claras que desnudam e reetem a materialidade do próprio
corpo e, no curso de seu movimento e
reexo, mergulham e prolongam sua
condição transitória no mundo. Nesse

73

cenário de incerteza, o livro é uma incógnita. Está fechado e retido pela mão esquerda; quatro dedos à mostra e o polegar
oculto — marcando uma página? — o
seguram displicentemente nessa condição
de leitura interrompida.
Não se sabe ao certo se a ambiguidade
que daí decorre se atenue face ao olhar que
não se propõe lânguido e lascivo, enquanto o
corpo quase nu não se incomoda em mostrar-se visível. Ainda favorece essa ambiguidade a indenição do espaço em que o seu
corpo ganha presença na tela: o cenário é
público ou privado? Público em que se
inserem os leitores-espectadores do museu?
Privado, como o do pintor? Ou recluso
como um quarto efetivamente pessoal? A
mulher e a leitura de deleite se oferecem às
nossas representações imaginárias.
O que se sabe é o que sobressai: o corpo
nu, real, subjetivado, que se abre como possibilidade e promessa, mas a nudez não pode
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ser castigada: – eu não me descoisico em
você que me olha, eu me reinvento e renovo
em meu corpo que me vê. O tecido que a
cobre se emoldura do pudor que dá luz à
criatura humana.
E o livro? Por que se mantém retido
pela mão esquerda, se a leitura é dita
abandonada? O leitor-espectador se
pergunta sobre esse enlace no quadro. É
que a mulher insiste no redesenho de seus
lugares de sociabilidade e urbanidade, não
se fende como território de uso, instituindo-se, ao contrário, como corpo que subverte os limites e reaparece na conquista de
um pensamento que conduz como seu.
A atitude de que se vale é que modela
uma nova esfera pública. Move o pêndulo
da câmera obscura para a câmera clara, o
mundo passa a ser efeito do corpo que
sente e pensa, do olho que vê, de um olho,
que não é lente reexo de um mundo dado
a priori. A palavra não é solitária e não se
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cala, mas se coloca em nível de consciência
reexiva, menos ainda, pré-reexiva.
Todas as mulheres do mundo transitam em
potencial das sensações à convicção do que
sentem e do que fazem. Mas cada qual na
sua solidão de pele, impregnada de sua
profundidade, na busca da reconciliação
íntima, e os sentidos do corpo captam e
processam a energia que lhe chega da
exterioridade, e, no reverso da relação, a
interioridade rumina, se instituindo como
linguagem que se movimenta e se reveste
de acontecimentos. A consciência da
leitura assoma ao corpo e lhe dá compasso
e fôlego; daí se inscreve a mulher como
corporeidade e se instaura em novo paradigma, e sua condição está para além da
sua nudez.
Nesse conjunto, o encontro com o
mundo não se circunscreve ao livro; o
rosto interroga, não há nenhuma certeza
do que se possa encontrar, na verdade, na
escrita — a capa é vermelha, de sangue, de
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luta. A relação da mulher com o mundo se
insere no curso das galerias nômades,
anal cada corpo reage e é percebido a
partir do que o envolve e se esgota na sua
provisoriedade e nitude. O o de sua
caminhada tece os pontos que bordam
seus dedos, seguindo o risco que vai entre o
cume e o horizonte estendido que se abre
como fenda, de onde jorra o sangue da
criação. Os sonhos não se dissipam, e as
ideias fervilham, os pensamentos se deslocam, expressam, guinam, rangem, e as excitações se associam nômades em galerias
que estão por vir — o corpo pulsa, e sua
mão esquerda vai deixando suas marcas
impressas nas folhas lidas. Abandonada a
leitura, ela abandona o livro. O olhar
mergulha em si, conduzido pelos pensamentos que lhe vêm do que acaba de ler.
O livro, nesse cenário, aponta para
um novo curso de viagem, em que saber e
poder se interseccionam e o exercício da
leitura não se faz para fugir do mundo;
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porém (o que se intui), aponta para o
deslocamento em direção a uma nova
geograa, que, em essência, é movediça,
deslizante como o lençol de seda. No corpo
abandonado ao pensamento encontram-se
o visível e o invisível, em que o primeiro não
signica ter acesso à transparência do corpo
e do sentido; o segundo não implica bloquear a
dimensão reexiva do desejo. A mulher
revelada na tela o sabe, porque seu olhar se
alonga num ponto que não é xo, divaga.
Ainda aos olhos e aos outros sentidos cabe
operar o que ao corpo falta escavar, para
instaurar outras possibilidades.
É uma das possibilidades que o livro
permite supor sob o olhar da mulher na tela:
o recorte aponta para uma expectativa,
interroga sobre a procura, entre os quatro
cantos da cruzeta, do sentido que cada um
possa antecipar ao movimento do olhar e do
corpo em expectativa. Se a leitura estimula,
também desconcerta, ora avança, ora se
interrompe. O gesto de permanência das
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mãos sobre as páginas é o que reete o
retorno ao escrito.
Die niedergelegte Lektüre tem a
assinatura de Félix Vallotton, rmada em
1924. A obra está exposta no Musée des
Beaux Arts, de Lyon.
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EXERCÍCIO DE LEITURA 4

Fig. 4: BALTHUS (*1908). The Living Room, 1941-1943. Das Wohnzimmer Le Salon. Oel, 114/147 cm.
The Minneapolis Institute of Arts, Minneapolis.

Não há dúvida quanto à armação
de que as duas adolescentes têm familiaridade com o ambiente em que se encontram
na tela: uma dorme, despojadamente
dorme, a outra lê, sofregamente lê. Estão
em momento de descontração, de lazer e
prazer. O ambiente é de intimidade, e nele
podem estar da maneira que lhes cabe car
e de que gostam. Os móveis que compõem o
cenário são todos escuros e estão distribuídos e conjugados em ambiente que recorda
uma experiência diária: uma mesa ao
centro tem a sua toalha em desalinho, e
sobre ela uma fruteira. A toalha tem tom
avermelhado, a fruteira de cristal dá arranjo a quatro frutas arredondadas que podem
ser maçãs. Um sofá bergère, no segundo
plano, atrás da mesa, no qual a adolescente
dorme, permitiria ainda a outras duas
pessoas ganharem assento com conforto.
Ao fundo do cenário sobressai um corte de
lambri, branco esmaecido e amarelado,
que adorna e recobre a parede. Sua cor
contrasta com o tom escuro dos móveis.
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O piano que dá fecho à direita da tela está
diante das moças, aberto e, na estante, uma
partitura. O ângulo que marca a posição do
piano sugere um canto do cômodo da casa.
No primeiríssimo plano, sobre um
tapete, agachada, a outra adolescente lê
dobrada sobre o livro.
As cenas em que se envolvem as
adolescentes instigam a curiosidade pela
atitude do corpo. São apenas adolescentes,
mas a posição de cada uma se sobrepõe ao
ordinário. O leitor-espectador se deixa
conduzir pelo desao e eleva sua atenção aos
detalhes de uma cena bastante despojada.
A adolescente que dorme abandonada
em estado de relaxamento e prazer parece
em sono profundo: a cabeça está tombada
à direita sobre o ombro, o braço direito
pende sobre o seu ventre, o esquerdo se
alonga à mesma linha da cabeça e ganha
repouso no encosto da cadeira em que está
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sentada. A perna direita, à mostra, se deixa
naturalmente apoiar no chão, e a esquerda,
não se sabe se alcança seu conforto em
dobra ou estendida ao longo do assento. A
borda arredondada da mesa em desalinho
oculta-nos parte do corpo relaxado.
Na linha horizontal do primeiro plano,
também o encontro com a leitura se dá em
enlace incomum. A probabilidade é de que,
se a jovem estivesse deitada, estaria de
bruços, e seus cotovelos e suas mãos, em
forma de trapézio, acolheriam o livro à
altura dos olhos. Não é esse o momento que
se agra, ainda que os olhos se encontrem
à altura da escrita. A moça e o livro ocupam
a medida de um dos dois tapetes estendidos em paralelo. O livro encontra-se aberto
e com sua capa apoiada no chão. A jovem,
quase de gatinhas, se debruça sobre a
página em distanciamento natural entre a
escrita e os olhos. Apoiada num cotovelo e
nos joelhos, ajusta a coluna à linha horizontal da cabeça, que se inclina em direção
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ao livro: a relação é de simbiose, corpo e
livro formam um todo e ignoram os outros
elementos do quadro.
O contraponto entre um recanto
ordinário e severo de um cômodo de estar da
casa e a possibilidade de duas adolescentes
estarem à vontade nele é acontecimento que
o leitor-espectador perscruta, e uma segunda visada se pode, então, pousar sobre o
quadro A sala de estar, de Balthus, em
especial sobre essas duas adolescentes e
seus prazeres. A escolha, no entanto, é de
quem se posta diante dele.
A novidade dessa representação
estética surpreende pelo clima que enlaça
as adolescentes em sua proximidade com a
música e a escrita, como se o ambiente as
atraísse e liberasse o Eros que se movimenta no curso da adolescência.
O mesmo gesto de desalinho em que
a moça adormecida se deixa tombar,
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deslocando o equilíbrio da cabeça, tronco e
membros nas curvas de um ângulo do sofá,
é repetido, no mesmo compasso, pela
toalha espessa de tecido avermelhado,
amarfanhada, pondo a nu as linhas de curvatura da tábua da mesa e da perna que lhe dá
sustentação. Se o tecido lhe descobre a sinuosidade, a mesa escura dialoga e ganha elo
com as maçãs e a fruteira que as recolhe. As
frutas poderiam ter sido substituídas por um
arranjo de ores ornamentais: narcisos,
gloxínias, magnólias, nenúfares... Mas lá
estão elas, tentadoras, signos do gozo da
liberdade do corpo e do pensamento. O
piano, por sua vez, poderia ser apenas esse
móvel de adorno. No entanto o teclado
aberto e a partitura em alinhamento são
um convite a arrancar o som ao concurso
das teclas. Uma das moças dorme o sono
que lhe concede a música, como desdobramento do prazer. Não mais intriga, portanto, a motivação desta escolha: a fruta se oferece, como o piano aberto, e o corpo abandonado ao sono, ao gozo da sensibilidade.

85

O que importa é o estado de espírito
que se alcança no exercício da busca. O que
estimula é a caminhada, é o ruminar da
decifração. Os desaos estão nos desejos,
os desejos uem como procura.
A moça do primeiro plano lê, avidamente, o corpo quase dobra sobre o livro.
As formas se inscrevem sob os contornos
de uma coreograa. A moça não se encontra em atitude acomodada e de conforto,
numa postura convencional, em que as
mãos acolhem o livro e os olhos seguem a
escrita. Não é uma cadeira que acolhe a
moça; a leitura é que lhe suspende o corpo
do chão e o curva sobre a atração da escrita. Há um envolvimento sensual entre a
moça e o livro. Mas o que surpreende é a
representação coreográca que as mãos e
as pernas da moça sugerem de um ir-e-vire-ir, não como equilíbrio mecânico, mas
um equilíbrio dançado, em que a escrita e o
corpo interagem em compasso de leitura e
de dança. Sua postura é de entrega ao livro,
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o rosto, próximo à página, boca e olhos,
quase a encobrindo.
Talvez haja outros modos de compreender a sala de estar e suas personagens,
envolvidas, cada qual a seu modo, com o
prazer das artes, literatura e música,
tensão e sono. A cena é, antes, uma potência para interpretação: o leitor-espectador
precisa se colocar do lado de dentro da
moldura para se mobilizar para os possíveis sentidos. O agrante, quase uma foto
instantânea, convoca quem vê o quadro a
reetir sobre os efeitos das artes sobre o
espírito humano. As meninas, adolescentes, aprendem o gozo dos sons e das letras
como espaço de bem-estar.

87

EXERCÍCIO DE LEITURA 5

Fig. 5: André Derain (1880-1954), La Tasse de thé, (v. 1935). Huile sur toile, 92 x 74 cm. Musée national
d'art moderne - Centre de création industrielle, Centre Georges Pompidou, Paris. Achat de l'Êtal, 1939.

O que compõe o conjunto deste
quadro, num primeiro lance de vista, é uma
mulher com um livro aberto sobre a mesa a
que está sentada numa cadeira de alto
espaldar. A verticalidade é o ponto de corte
da tela. A mulher é colhida em posição
frontal, seus olhos miram longe, à linha do
horizonte, além da moldura. O livro que lê
está aberto numa página ímpar em que a
mão esquerda está apoiada, pronta para
virar a folha. Seu braço direito apoia o
cotovelo sobre a mesa, e a mão segura o
queixo. Os traços e a espessura das mãos se
destacam, porque as vestes escuras e
serenas pouco deixam ver. O vestido é de cor
preta, ajustado ao corpo, de mangas compridas e gola arredondada à altura do pescoço,
como se a mulher quisesse deixar à mostra
somente suas mãos e o rosto. Não há enfeites que sirvam ao corpo de adereços. Seus
cabelos escuros podem ser longos, porém
deixam à mostra suas orelhas e cobrem toda
sua testa. Os olhos se harmonizam com a
tonalidade escura dos cabelos, mas há um
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quê no seu olhar que chama a atenção; dito
de uma outra forma: os seus olhos, erguidos,
como a cabeça, para reler o lido, estão fora
do livro. O batom vermelho forte dá destaque
a seus lábios.
O livro está aberto em uma página
cheia no meio do volume. A escrita não é
decifrável. A mão esquerda se apoia delicadamente sobre essa folha; o polegar, no
entanto, se esconde à borda das que ainda
falta ler. É o que sugere a posição de enlace
entre a mão e o livro. Entram na composição
do quadro, sobre a mesa, um recipiente de cor
preta, provavelmente um bule com chá — o
que explica o título que dá nome à tela — e
uma taça, de tom claro. Vê-se que ambos
estão no centro da mesa e, à sua margem, a
mulher e o livro, como um conjunto, se dispõem quase de lado no seu extremo arredondado. Ganha imponência nessa organização
um sobretudo, de tom vermelho escuro, que
sobressai no encosto da cadeira em que se
encontra sentada a mulher. O espaço físico
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em que contracenam os interlocutores — o
livro, a taça de chá, a mulher e o ponto xo
que ela mira — não traz pistas de legibilidade. O cenário de um café, de um hotel, é
uma possibilidade, dado o aprumo da
mulher, que não deixa entrever relaxamento. A antessala de trabalho de seus aposentos é outro cenário ao alcance da imaginação. Vê-se que a mulher tem bom gosto ao
se vestir, e o cair da tarde, ou o início da noite, é um intervalo de tempo que bem acolhe
uma taça de chá, enquanto, lendo-se, se
espera por alguém ou lê-se indo ao encontro do sonho.
Mas a pergunta que o leitorespectador se pode fazer é se o que está
escrito à margem da tela é o que orienta a
sua visibilidade (da tela). Se o título do
quadro é o seu tema, em decorrência, o eixo
da pintura, centrado na mulher e na leitura
em estado de suspensão, pode ter outras
razões que não aquelas perceptíveis num
primeiro contato com a obra. O objeto que o
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título enuncia talvez se constitua um contraponto, para deslocar a atitude do leitorespectador. Corre, ainda, no mesmo sentido
de desvio que aí se manifesta, uma outra
formulação: o que mostra a tela e o que dá a
entender o título não são, portanto, uma
relação de representação óbvia à legibilidade. O legível está por trás da sua dobra.
Nesse olhar, o que se vê trai o dito; a sua visibilidade é uma luta encenada entre o que vê
o leitor — espectador e o que a obra não
anuncia — o não dito.
A taça de chá, deslocada do centro
da cena, como elemento de contraponto,
tem um sentido que propõe um outro modo
de ver a tela. Para onde olham esses olhos
de mulher em espera, suspensos provisoriamente da escrita? Para o passado de reminiscência, para a solidão desse chá que não
partilha, para a memória do próprio tempo? Não se sabe, também, o rumo do tempo, se recompõe o percurso como reminiscência ou se antecipa um futuro que
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somente se pode ver como possibilidade.
Uma terceira via de sentido se anuncia: a
leitura é um gesto público ou privado que
permite à mulher ensimesmar-se sem
ceder ao bovarismo.
O que intriga é que há outra maneira
de ler o olhar que se vê. Não é verdade única
que os olhos da mulher articulam seu
círculo de ver fora da tela. Há uma outra
escolha plausível que, por sua natureza
complexa, se desdobra. Estamos à porta de
um espaço que ainda não se consegue
escavar sem atropelos: esse espaço, que é
interior ao homem, na sua experiência de
pensamento, que só se revela, mesmo que
ilusoriamente, a quem a vivencia. É que, às
vezes, o olhar não enxerga o que os olhos
miram. Essa ainda não é uma formulação
apropriada. Dito de outro modo: é que os
olhos veem outro cenário que não aquele
para o qual os olhos apontam. Resultado de
que o pensamento segue no contrapasso de
seu próprio curso numa geograa interior
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de constante mutação e que se revela, às
vezes, no abismo de um vazio imenso. A
hora do chá reclama um calor. Por isso, é
que os olhos não dissimulam.
O que mais pode revelar o registro de
escrita que está à margem da moldura e no
que vai além do nome que a intitula? La
Tasse de thé tem a assinatura de André
Derain, foi inscrita na tela em 1935 e está
exposta no Museu Nacional de Arte Moderna, do Centre Georges Pompidou.
O que embaraça é que, embora nada
revelem, esses dados me permitem, por
exemplo, dar à pintura outro nome: A
leitura em suspensão. Mas de que valeriam,
se assim se pode perguntar, o bule e a taça
ao centro da mesa?
Seu registro, então, tem sua importância, mesmo que estejam quase à margem. O nome do quadro não pode ser
alterado, porque criatura e autor já se
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reclamam um ao outro. Nesse sentido,
selada a relação, não mais pode se desfazer. E a tela ganha lugar no acervo e no
espaço de um museu denido. Nesse lugar,
num tempo que é incerto, posso novamente
perscrutar esse olhar, mesmo que não
segrede o que tem de secreto. A taça de chá
é uma duração, um momento breve de
espera e consumação.
O olhar da mulher se faz como uma
armadilha e prende o leitor-espectador,
enquanto o chá que lhe corre no imaginário
inquire a escrita como companheira da
mulher a um canto de salão em m de tarde
escura e fria.
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Fig. 6: VITTORIO CORCOS (1859-1933). Träume/Dreams/Rêves, 1896. Öl auf Leinwand, 161 x 135 cm.
Galleria d'art moderna e contemporanea, Rom Foto: Vincenzo Pirozzi, Rom. Printed in Switzerland –
Vontobel, CH-8706 Feldmeilen.

Uma moça jovem está sentada num
banco de madeira com pés de ferro e traz
consigo, a seu lado direito, três livros,
chapéu para adorno e sombrinha, e ainda
uma rosa e sua haste, que se encontra
pendida, de vermelho viçoso entre os livros
e o chapéu. O banco tem seu encosto
alinhado a uma parede e a uma janela, que
somente se pode divisar pelo recorte que
denuncia seu peitoril e uma ponta de
transparência interior. Um galho de planta
em folhas lhe corre encostado. O chão tem
cobertura feita pela mão humana. Vê-se
que é um piso com placas de cimento; sobre
ele, folhas caídas.
Numa segunda visada, os olhos de
quem está diante do quadro podem enredar-se com o volume do vestido e dos sapatos da moça, alcançar o percurso das
luvas cobrindo os seus braços e as mãos,
pender para os livros, o chapéu e a sombrinha, ou recair nos pés de ferro que dão
sustentação ao banco; o olhar pode se
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envolver de outro modo, à medida que se
desloque da rosa, pelo curso da natureza
outonal e de suas folhas dispersas no chão,
e volte ao alcance da rama de galho, em
movimento, por sobre a cabeça da moça.
A mulher é elegante no vestir-se e
sentar-se, tem o rosto em face franca e os
olhos semicerrados. O vestido é longo, com
volume de tecido compondo a roda da saia e as
mangas. Têm a mesma cor o chapéu e as
luvas, cor sóbria, próxima do tom de terra
escurecida, acinzentada, do piso. Uma nesga
de tecido de cor azul dá contorno a seu pescoço, e um pequeno detalhe de renda branca
revela o enlace entre a manga e o ombro. As
pernas estão entrecruzadas, o joelho direito
no mesmo nível do esquerdo, o primeiro sobre
o segundo, uma sobreposição que lhe permite
dar apoio ao cotovelo e dobrar seu braço
esquerdo em forma triangular, elevando sua
mão e dedos escondidos ao encontro do
queixo. O braço direito se estende e descansa
ao longo do encosto do banco. Essa posição
mantém o corpo numa postura ereta e
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permitiria aos olhos, se eles se abrissem,
avançar e se alongar em linha reta. Seus
cabelos estão presos à nuca, puxados para
trás, à altura do lóbulo das orelhas; uma
mecha cai para a esquerda; a outra, maior, se
alonga por sobre a testa. Seus lábios se desenham pelo uso de batom vermelho.
A madeira do banco em que está
sentada tem peça única para seu encosto, no
mesmo estilo do assento, cuja peça também é
única, mas não passa desconforto, pois o
corpo se coloca com comodidade no móvel.
A sombrinha é branca e só permite
sua identicação pelo que lhe sobressai, e
surge detrás dos livros e por debaixo do
chapéu: sua haste pontiaguda está adornada por um tecido em frufru. O chapéu
tem tom marcadamente feminino pela ta
que cinge a palha, em harmonia com o
vestir-se da mulher. Os três livros estão
fechados e dispostos um sobre o outro,
todos com o dorso à vista, sem deixar ler na
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lombada nenhum título. Há outro traço
que lhes é comum: capas amarelas, como
se pertencessem à mesma coleção, embora
não se possa armar se o conjunto compõe
três títulos ou agrupa três tomos da mesma
obra. Tampouco se identicam o autor ou
autores. Por esses anos, as séries femininas
proliferaram. Os livros estão fechados, mas
francamente manuseados. O que contribui e
reforça, de forma signicativa, essa percepção são alguns marcadores de página, de cor
branca, contrastando com o papel amarelecido, o que conduz o leitor-espectador a
deduzir uma ou mais leituras iniciadas.
Mas o que se pode ainda armar é
que, provavelmente — porque a disposição
dos objetos sugere ao leitor-espectador —,
a moça depôs sobre o banco, num primeiro
movimento, a sombrinha, a seguir, os
livros, e, por último, o chapéu. Talvez a
moça descanse de uma caminhada ao sol,
trazendo livros à casa, de volta, depois do
passeio em que lhe zeram companhia. É
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algo que se pode presumir, sem que se
adultere o sentido da pintura, porque o
quadro o permite. Outro ponto passível de
imaginação é acompanhar o gesto decidido de
apoiar o queixo no braço qual um pensador de
Rodin, mais ereto, elegante, feminino, que se
deixa sonhar (Rêves!) de olhos fechados. O que
teria lido a sonhadora, que a tivesse levado a
essa pausa, à sombra da casa, num pequeno e
acolhedor jardim? Há um ramo de rosa sobre
os livros, recém-colhido. A leitura se revelaria
em devaneio: o que o pensamento da moça
revela no semblante lhe teria sido sugerido
pela escrita? Realizada a leitura, demorase o sabor das páginas marcadas. Como se
vê, os três livros ignoram essas indagações.
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Fig. 7: Henri Matisse (1869-1954). Lectrice à la table jaune, 1944 Huile sur toile / 53,5 x 72,5 cm.
Inv.63.2.7. Collection musée Matisse Succession Henri Matisse et. R.M.N., Paris 1993.
Réunion des musées nationaux - IC006563.

Uma mulher está a uma mesa amarela. Mais que isso, a mulher está identicada
como leitora.
O que se vê é uma mulher lendo um
livro e, a seu modo, o artista singularizou
sua pintura com o nome Lectrice à la table
jaune. A mulher lê um livro de imagens,
páginas abertas com desenhos que têm a
mesma natureza dos traços que conguram a leitora e seu cenário. O ambiente é de
natureza doméstica. Sobre a mesa há um
vaso com ores, frutas, uma taça. Há bemestar na cena. O deleite feminino, as frutas,
a bebida, as ores, as imagens são tão
modernas quanto o perl da leitora. O corpo
bem delineado e elegante da sonhadora do
nal do dezenove cede espaço em plena guerra
(1944) a uma leitora já não de romances, mas
de pinturas, em vestes despojadas, roupão
entreaberto, seios quase à mostra, debruçada
sobre o livro e visivelmente satisfeita; contempla a página da esquerda, como se a acabasse de "descobrir". Tudo é leve e cômodo, em
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tom pastel. A leitora contempla o livro, aberto
em suas imagens, e nós a contemplamos,
reconhecendo a semelhança dos traços.
O ato de ler constituído na tela permite
sua apreensão sob dupla face. Num dos
movimentos, no nível do primeiro plano da
tela, a relação entre os elementos do quadro
desencadeia a leitura de uma pintura que
ganha seu uxo; no segundo plano, a leitura
se revela como reexo da leitura encenada no
primeiro plano e se desdobra no curso de um
desenho congurado na página de um livro.
Essa apreensão do quadro se conrma
na medida em que se pode armar que a
expectativa e a atitude que tem a mulher
diante da página do livro reetem a expectativa e a atitude que tem o leitor-espectador
diante da pintura. Não há nada de novo entre
um e outro enquadramento. É como se a
conguração em dupla face ensejasse uma
duplicidade neutra, ainda que dupla. Dito de
outro modo, com o mesmo sentido: a ordem de
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relação entre os elementos que compõem as
cenas, a que se estabelece no quadro e a que
se instaura como resultado da atitude do
leitor-espectador, ao mesmo tempo sinaliza e harmoniza o que as leituras anunciam.
Em ambas as ordens de relação, a
procura está na apreensão do sentido do
que se vê na moldura da pintura e do que
admite a moldura do livro. O que se vê no
quadro? Uma mulher lendo. O que se vê na
página do livro? Uma imagem que é o objeto
da leitura. O ponto de vista não é o mesmo, e
o objeto que se vê, em cada um dos quadros,
é de natureza diversa. A duplicidade aparentemente se desfaz. No primeiro plano da tela,
a leitura se revela como exercício e como
objeto de leitura; no segundo, o que se
mostra é o que se lê: guras. Mas essas são
apenas o que a leitura deu a ler.
É ainda oportuno insistir em que os
desenhos e as cores que se leem estão entre
os olhares e a tela que os sustenta.
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Fig. 8: © Otto van Rees (1884-1957) c/o Stichting Beeldrecht. Amsterdam 2003 / De vertelling, 1926
Olieverf op doek, 108 x 80 cm. Particuliere collectie / www.vanreesstichting.nl. Reproduction prohibited.

Uma mulher e um adolescente estão
sentados em uma única cadeira de vime: o
adolescente, acomodado sobre as pernas e
tendo as costas apoiadas sobe o peito feminino, enlaça, com seu braço direito, o pescoço
mulher, cobrindo-lhe a nuca; as duas faces,
como se a mão direita do menino forçasse o
movimento, estão voltadas com o olhar baixo
para a página de um livro aberto, entre a
mão direita da mulher e a esquerda do
jovem, que o sustentam.
A roupa da mulher pende leve sobre o
corpo, blusa de manga curta e pantalona de
cor vermelha. O menino veste uma camisa
de tom avermelhado, fechada e de mangas
compridas, com gola e punhos escuros. Ela
lhe cai solta sobre uma bermuda curta, de
cor preta, cujas pernas cobrem até quase
os joelhos, e suas meias são longas, comum
entre escolares.
Ambos têm os cabelos curtos: os da
mulher, lisos e pretos, recobrem a cabeça,

107

orelha coberta, emoldurando um rosto
jovem; os do menino são mais claros e lhe
caem parcialmente sobre a testa. Uma luz
vinda do alto à esquerda ilumina as faces e
o livro, cuja contracapa, apenas ela, se
pode ver. Ao lado deles, vê-se uma mesa
arredondada, e, sobre ela, aparecem uma
or, um jarro preto e um pote sem tampa. À
parede, um quadro ou uma janela, que se
confundem; a luz vem do lado oposto.
Juntos, numa atitude amorosa, em
que o adulto enlaça a criança e o livro, aproximando-os: uma iniciação à leitura? Leitura
em voz alta para o pequeno? O título que
denota o quadro nos indica a leitura compartilhada como um gesto de amor. O bem-estar
dos corpos, acomodados um ao outro,
conrma essa hipótese.
O leitor-espectador procura ver o que o
quadro não mostra, perscruta em que ponto
os olhares das personagens-leitoras se
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cruzam, procurando ver, na página inacessível, o motivo de encontro e de compartilhamento do interesse pelo livro e pelo ato de ler.
A afetividade na leitura abre caminho
para o gozo estético se instalar e cativar neoleitores no processo de aproximação para com o
livro. A cena remete a tantas outras imemoriais, na beira da cama em que uma voz acalenta
com histórias contadas e cantadas, à hora
do sono, do escuro, da separação. Enquanto lê para o outro, um o de querer se
estende e chama quem ouve à vida, às vidas
narradas. Compartilhar a leitura é um rito
de iniciação à escrita, à palavra que se pode
semear na troca afetiva.
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Fig. 9: ALMEIDA JÚNIOR, José Ferraz de - Itu, SP, 1850 - Piracicaba, SP, 1899. Leitura, 1892 – óleo sobre
tela, 95 x 141 cm. Pinacoteca do Estado de São Paulo – Transferência do Museu Paulista, 1905.

O leitor-espectador se aproxima da
tela e vê que, na varanda superior de uma
casa, uma mulher está lendo, e próxima à sua
cadeira, outra, vazia, acomoda em seu assento um lenço ou um xale de tecido branco. A
varanda é ampla, livre do telhado que, de
costume, cobre os terraços. Sua grade protetora, de cor azul, se faz de quadros retangulares, com hastes nas e retas, cujos cantos se
unem pelo eixo de uma cruzeta — uma rosácea é o seu adereço. Ao leitor-espectador é
dada a escolha de permanecer com seu olhar
sobre essa cena, no primeiro plano, ou alcançar um outro em que se pode ver a linha do
horizonte, os telhados de casas próximas e o
entorno da vegetação que as acompanha.
Então, numa primeira visada sobre a tela, são
duas perspectivas que se podem distinguir:
a da varanda e a do lugar em torno dela.
A paisagem que cerca a varanda é
bucólica, um caminho de terra, uma
mancha de água clara, telhados, árvores.
Na varanda, uma mulher lê, sozinha.
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Uma outra visada sobre a tela permite
que o leitor-espectador se movimente para
a margem abaixo e se depare com o nome
que dá título à pintura, com a assinatura
que lhe dene a origem e com o ano que a
remete no curso do tempo (Leitura, Almeida
Júnior, 1892). São referências que conduzem quem as lê para um tempo cada vez mais
distante, em que se podia desfrutar a leitura
em cenário tão sugestivo e motivador. De todo
modo, o que se vê é uma mulher que lê, e uma
cadeira, vazia, sugerindo a companhia
momentaneamente ausente, marcada pelo
xale abandonado sobre ela.
A leitora não olha a paisagem. Estende o braço direito sobre a perna; a outra
mão está suspensa, rme, segurando o
livro à altura da linha em que os olhos
encontram o texto.
A vestimenta, própria da moda do seu
tempo, lhe recobre todo o corpo, deixando
ver a ponta dos pés, acomodados no solo.

112

Trata-se de uma jovem senhora que segue
a leitura de forma concentrada. Será um
romance, com certeza, como Machado e
Alencar nos indicaram.
Pode-se dizer que a mulher é de
origem burguesa, pelo largo da varanda e
pelo que veste; também o seu rosto, renadamente pintado, o batom, a tez e o porte:
sua postura apoia as costas no espaldar,
inclinando-se levemente para trás. A
leitura decorre dessa postura, senão a mais
adequada, a que lhe traz mais conforto.
Há um indício e alento em cena, no
entanto, que o espetáculo da pintura
propicia, como último golpe sobre a tela,
não do pincel, mas do olhar do leitorespectador. Uma mulher ignora a névoa de
obscuridade em que se enreda seu entorno,
e a leitora, a leitura e o livro seguem seu
curso, solidários e siameses. Quem sabe
alguém retorne — seria outro livro junto a
um xale sobre a cadeira ao lado? —, e
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mulheres leitoras podem trocar ideias,
impressões, experiências?
Que leitura fazem? As sugeridas por
Flaubert ou as denunciantes de Eça?
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Fig. 10: Domenico Fetti (1589-1624). Jeune Fille en train de lire (vers 1620, attribué à Domenico Fetti).
Venise, musée de l'Académie.

Não pode ser expresso de outro
modo o que se vê no quadro, senão que
uma moça está lendo. Esse é o primeiro
olhar que o leitor-espectador recolhe da
tela e do título que a nomeia: Jeune Fille en
train de lire. Domenico Fetti assim o quis
em 1620, e assim o quadro é identicado
na galeria das artes em Veneza. De pronto,
portanto, não há quem tropece, nem
mesmo um espectador desatento.
Trata-se de uma camponesa, pelas
vestes rústicas, pela falta de adornos, pela
cadeira em madeira bruta, sem estofamento.
O candelabro suspenso está apagado. A luz
que entra no quadro vem do ponto em que
está o olhar do espectador, de fora da tela:
uma janela ou uma porta aberta?
Possivelmente a essa data uma
mulher leitora e campônia seria algo muito
raro, e entre suas mãos poderia estar um
texto hagiográco como os que manuseou e
por aí se converteu Inácio de Loyola. Ela lê
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atenta, quase como que ora. Em face dos
olhos baixos, postura siologicamente
correta, nada sugere uma leitura excitante,
divagadora. Ela lê com entrega atenta ao
livro que tem nas mãos.
Parece ancorar os braços em uma
mesa de tábua, escura como a cadeira, e
próximos a um pão. Bastante sugestiva a
presença do alimento: o pão do corpo faz-se
paralelo ao pão do espírito. Ler é recitar os
salmos, conhecer as parábolas e tomar
como exemplo para uma vida simples, de
serviço, as palavras de Cristo que recomendam e privilegiam os pobres.
Esse é o quadro revelado num primeiro movimento de olhar que o leitorespectador pode fazer recair sobre a tela.
Sem levantar ou considerar questões
que retardem a leitura ou que, antes, a seu
modo, a conduzam, as páginas encadernadas
sob a forma de livro, que a moça lê, são objeto
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de devoção, pelo qual tem interesse o leitorespectador: um texto de horas ou uma hagiograa? Isso conta, mas não reclama atenção
aos olhos de quem vê a tela senão pelo desgaste das folhas, orelhas nas pontas. Conrma-se
a familiaridade e o hábito de lê-lo.
A escrita na página aberta, embora
indecifrável, nada mais é do que provocação
ao leitor da tela, que, juntando índices, pode
imaginar, com êxito, o que lia tal personagem.
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Fig. 11: Fernand Léger (1881-1955) La lecture, 1924. Huile sur toile / 113,5 x 146 cm Paris,
Centre Georges Pompidou, Musée National d'Art Moderne. Photo J. Faujour. © Adagp et
CNAC/MNAM/Dist. R.M.N., Paris 2001. Réunion des musées nationaux - IC 008973.

Fernand Léger, La lecture, 1924. É a
legenda ao lado da tela, como em geral se
identicam as pinturas. E é o primeiro
ponto sobre o qual o leitor-espectador pode
fazer recair temporariamente seu olhar. De
outro modo, pode adiá-lo e ganhar a moldura, buscar nela o seu conteúdo e contemplar
com interesse, aproximação e envolvimento
com o quadro. Trata-se de pôr um olhar
atento que busca entendimento ou para ver
a disposição dos elementos e o sentido em
que se organizam as guras, a cor e os
traços, já no plano da admiração.
A relação entre o título e a pintura é
singular, não porque seja única, circunscrita e pressuposta; ao contrário, porque é
multifacetada pelo modo como dá a perceber ela própria ao leitor-espectador o que
há de essência na visibilidade-legibilidade
da pintura. Mas seria apenas o óbvio, um
título descritivo?
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Entram em cena, desse modo, uma
mulher, um homem, cada qual com seu
livro, comprimidos ao encontro do corpo.
Um pouco inclinada para a direita, a
mulher, ao que parece, está inclinada
sobre um sofá com as pernas deitadas por
trás do homem, assentado à sua borda. Ela
mantém acomodada a parte interna do seu
cotovelo no braço da poltrona, o que lhe permite estender a mão direita à linha do abdômen, formando um ângulo reto, e abraçar o
livro e suas páginas abertas. A mesma espessura de páginas agrupadas ao lado esquerdo
do volume e a seu lado direito aponta que a
interrupção da leitura se deu exatamente no
meio do livro. Por sua vez, a mão esquerda se
acomoda para trás, entre a cabeça e a almofada azul em que repousa. Os cabelos, em
função das linhas e dos desenhos e das cores,
são curtos, pretos e cheios até à altura das
orelhas, que não são vistas. Chamam ainda e
mais a atenção o arredondado do rosto, a
robustez dos braços, a mão com seus dedos
grossos que sobressaem no dorso do livro, o
seio esquerdo e o adereço que lhe dá destaque
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por uma ta em prata que lembra a alça do seu
sutiã. Os olhos chamam muito a atenção —
grandes, abertos e um tanto melancólicos,
divagam, pensam. Ao lado, o homem também
lê: conversam sobre o que leem, numa pausa?
A leitura os toca: partilham a cena e a leitura.
O homem tem o corpo aprumado, em
corte vertical na tela, se acomoda e tem
assento um pouco à frente. Seus ombros estão ajustados em um mesmo nível; e, na
mesma linha de postura, estão o pescoço e
a cabeça. O braço esquerdo está solto e
acompanha a linha das pernas em calças
de cor azul, do mesmo tom da almofada que
sustenta a cabeça da mulher. O braço
direito prende o livro no peito com a dobra
do seu cotovelo, mantendo-o junto ao
tórax. Ambos estavam a ler, lado a lado,
mas à mão ele traz um arranjo, de hastes
nas, longas e entrelaçadas em cujas
pontas se abrem três corolas de ores.
O que interessa de perto, neste momento, então, é que o olhar do leitor-espectador se
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prende a observar, mais de perto e com
mais agudeza, a geometria dos desenhos.
Ainda que os dois livros representados na
tela sejam iguais, pelo vermelho da cor e
pelo formato, não se sabe se trazem os
mesmos registros, porque não há nada que
os identique. Não importam os livros.
Importa a leitura. Um primeiro aspecto é
que o homem e a mulher leem juntos.
Como se diz ordinariamente, têm o mesmo
gosto pela leitura, cada qual a seu modo e
ritmo, ela despojadamente deitada, ele de
outro modo e com um arranjo à mão, à
espera para uma oferta. A leitura é um
exercício que se rma e se rearma na troca.
A mulher não somente lê; lê, como um
homem, um livro que pode ser de mesmo
título. E a leitura o incita a um gesto de
delicadeza, a uma associação com a beleza:
os homens começam a portar ores.
O leitor-espectador, diante da tela, faz
com que aumente o grau de interpelação sem
poder abrir mão da comparação e do risco.
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Fig. 12: Georges de La Tour (1593 - 1652) (Studio of). The Education of the Virgin, c. 1650.
Oil on canvas. 33 in. x 39 1/2 in. (83,82 x 100,33 cm). Purchased by The Frick Collection, 1948.

O que o leitor-espectador vê, de
pronto, ao olhar a pintura de Georges de La
Tour, intitulada The Education of the Virgin,
e inscrita na galeria das artes desde 1650, é
uma criança e uma mulher, uma defronte à
outra, envolvidas na leitura de um livro.
Elas se encontram num ambiente velado
onde o sagrado se insinua. A mulher está
sentada; a criança, em pé. Esta tem uma
vela acesa, ancorada por sua mão esquerda; aquela traz o livro, aberto, entre as
mãos, e o dorso de cada uma está apoiado
no colo, enquanto, de cada lado, o polegar
rma um conjunto de páginas, para que
não se feche o volume. Os trajes de tecido
aparentemente espesso recobrem do
pescoço ao punho o colo visível de ambas,
uma camisa de gola alta branca, como
roupas monásticas. A cabeça da mulher é
coberta por um pano que enrola seus
cabelos, mas os da menina estão soltos,
longos às costas, mal divisadas. Nenhum
adorno, a não ser uma correia à cintura da
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mulher adulta. A simplicidade faz conjunção entre a mulher e a menina. A luz da vela
que se expande sobre o livro é guardada em
sua chama pela mão direita da menina,
como a protegê-la, concentrá-la. Se lemos a
legenda antes de ver o quadro, sabemos,
sem ter as letras, o quê e em que língua está
o livro; também sabemos quem lê, e por
quê. "A educação da virgem" se refere à
Maria de Nazaré, menina, aprendendo na
Torá e nos Profetas a narrativa de sua
própria história. O anunciado por Messias
nasceria de uma virgem, dessa virgem: a
luz da vela tem tanta energia quanto a que
parece emanar tanto do livro quanto do
peito e do próprio rosto da menina, um e
outro iluminados. Esse é o triângulo de que
nasce o sentido da leitura. Sobre o mais a
luz reete, mas não é fonte. A expressão do
rosto da mulher revela com serenidade o
que se passa no interior do seu corpo: ela
ainda não sabe que sua lha é a Virgem
Maria, mas, se o soubesse, igualmente a
faria ler a história profetizada. É preciso
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ler. Não deve ser outro o curso da escrita
senão o de reencontro com a luminosidade
que envolve o rosto da menina. Sobre o
rosto da mulher, somente o reexo da
claridade e de seu distanciamento. Desse
modo, é chegado o momento de armar que a
chama é o reexo do percurso entre o revelado
na página do livro e o antecipado pelo rosto da
menina. Por isso, a chama se protege por
detrás da mão da criança, que a eleva em
proteção. A chama não surge de uma escolha
narcísea e encenada à frente do espelho ou de
uma decisão apolínea. Decorre, naturalmente, do gesto de acolhimento ao que ainda
nenhum outro leitor pode compreender. A
mão anuncia e acompanha a Boa Nova,
mistério que se anuncia no corpo da página.
Mas o gesto da mão suspensa pode ser
prosaicamente uma tentativa para que a
claridade não se espraie por todo o ambiente
em prejuízo das condições de leitura do livro.
Seria descrever a cena, sem interpretá-la.
Há um outro elemento no quadro ao
qual ainda não se fez referência e que
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endossa a cena sagrada em que se encontram a mulher e a menina: um cesto de
vime. O cesto simboliza a presença do
alimento para o corpo e para o espírito em
todos os ambientes cristãos. O próprio
Messias é o pão do céu, luz dos homens. O que
haveria no quadro que mostra tratar-se de A
Educação da Virgem? O título o referencia,
mas o quadro só permite ver que há uma
mulher e uma menina em situação de leitura.
No livro, naturalmente, uma referência para a
reexão. Mas a legibilidade efetiva da cena
depende do contexto histórico.
É como se o título outra vez induzisse à
legibilidade da invisibilidade da tela. Aceita
essa possibilidade, pode-se armar que uma
Virgem e uma Maria entram em comunhão no
espetáculo que se encena. A mulher é a mãe
da criança a quem está sendo revelado,
porque assim está escrito, o mistério da sua
vida. Mas que aparece e está registrado como
pintura. É o anúncio da Palavra, da Letra para
a condição feminina. Ela precisa conhecer a
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palavra para dar-lhe corpo, chegada a
hora. Isto é duplamente encenado pela
obra de La Tour.
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3
O OBJETO
DE REFLEXÃO
[...] o maior defeito deste livro és tu,
leitor. Tu tens pressa de envelhecer, e o
livro anda devagar; tu amas a narração
direita e nutrida, o estilo regular e
uente, e este livro e o meu estilo são
como ébrios, guinam à direita e à
esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o
céu, escorregam e caem [...].
Machado de Assis,
em Memórias Póstumas de Brás Cubas.

3.1 — A LEITURA NA PINTURA

Há três referências bem demarcadas
que justicam a escolha do tema A mulher
leitora: o compromisso entre ler e ver enquanto
objeto de investigação.
A representação da leitura é tema
que instiga os pintores, ao longo dos séculos, e o volume de obras que daí decorre,
acervos de museu e galerias de arte, é
amplo, no que se refere tanto à origem no
tempo, quanto aos recortes que lhes foram
dados pela cultura de cada época. Não é
surpresa que assim seja, uma vez que a
escrita — manuscrita, impressa e, mais
proximamente nos últimos anos, a digital
— pertence à categoria das experiências
extraordinárias do homem. Sabe-se que as
sociedades de cultura e civilizadas, as
contemporâneas com maior destaque, têm
a escrita como instrumento de excelência
na emancipação dos povos. Com o gesto da
escrita, o homem faz história, no sentido da
experimentação e da avaliação do mundo
como acontecimento.
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O segundo ponto está no conceito de
leitura a que o título remete: a acepção do
termo se alinha a um conceito lato, no
sentido de que toda ação humana é resultado de exercícios de leitura do mundo.
Arma-se costumeiramente que é preciso
aprender a ler, para compreender os olhares e
os gestos humanos, porque revelam procedimentos e atitudes; conta-se da leitura que os
trabalhadores da terra faziam (e muitos ainda
o fazem) do tempo e dos astros e, com isso,
podiam projetar o plantio e a colheita com
precisão; sabe-se que os falantes cuja língua
ou cujas línguas são ágrafas — no mesmo
sentido, os analfabetos — se compreendem
entre si, porque leem o que dizem seus interlocutores; fala-se da maestria dos navegadores no curso das longas viagens — liam o
movimento das correntes marítimas, dos
ventos; reporta-se o termo como ato de
compreender a escrita, destacando-se sua
importância para o desenvolvimento e
fortalecimento das relações humanas.

BARTHES

A terceira razão se apoia no volume
de estudos acadêmicos que versam sobre o
tema da leitura aqui referido; mas, especicamente no que se refere e se circunscreve
às obras pictóricas, ainda há lugar para
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algumas novas considerações. Não há
dúvida de que o campo é fértil, e os estudos
e as pesquisas têm espaços para novas
adesões. Não está aqui mencionado que
quantidade e qualidade sejam duas equações
que reclamem uma a outra, pois, em essência,
não está ancorada, no maior ou menor número de estudos realizados, a qualidade de
que deles se espera. Num outro sentido, não é
o número de informações em excesso que traz
melhor visão do objeto de análise, mormente
se não se estabelecem entre elas os de
articulação que conduzam a um nível de
compreensão satisfatória do que se quer
mostrar. Por sua vez, entretanto, o volume de
trabalho reete quão instigante e propulsor de
novas e diferenciadas abordagens pode ser determinado campo de conhecimento humano.
Contrastados e conjugados os três
motivos, o objeto que daí decorre e se insere
como novidade nos estudos sobre o tema da
leitura é a proposta de análise do elo entre
leitura e visibilidade. Esse viés de investigação
foi sugerido por Karl Erik Schøllhammer,
tendo-se manifestado no que se segue:
Gostaria de demarcar um campo de
trabalho comparativo que me parece ser,
hoje, de renovado interesse para os estudos
133

literários. Rero-me ao estudo da relação
entre texto e imagem, entre a representação
visual e a literatura, como abordagem fértil
para a compreensão da literatura numa
sociedade cada vez mais dominada pela
dinâmica da "cultura da imagem". [...] e que
propomos aqui entender como uma
abordagem aos estudos culturais a partir
da relação entre discurso e visibilidade
(SCHØLLHAMMER, 2001, p. 28).

Mais precisamente: o que "se vê
manifestado" como leitura nas obras pictóricas e o que a escrita "diz" sobre o ato de ler,
com o objetivo de reunir elementos que permitam congurar as concepções de leitura
registradas ao longo dos séculos. A representação visual dessas concepções são
agrantes de leitura que podemos propor,
assim como a existência de alguns discursos teóricos não facilmente discerníveis.
É oportuno lembrar que não reclamo a inexistência e infertilidade de diálogo
entre literatura e pintura, pois é sabida a
relação profícua entre esses dois modos de
representar.
Por outro lado, a leitura nas artes
visuais é um tema muito abrangente que
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pode abraçar o cinema, a fotograa. Preferi
insistir na pintura, porquanto, a seu tempo,
essas imagens do ato de ler eram apenas
intuitivamente representativas das concepções e dos modos de ler.
Mais: tomei por cena(-s) eleita(-s)
apenas pinturas que trouxessem como
personagem-leitor a mulher, quase sempre
alienada das circunstâncias que deram lugar
ao aparecimento e ao uso da escrita.
Que relação será possível estabelecer
entre o livro, o ato de ler e a condição feminina em franca transformação nos últimos
quatro séculos, quando a escrita, por conta
de Gutemberg, ganhou o mundo, invadiu as
casas e abalou homens e mulheres, dentro e
fora dos romances?
Delimitado o campo de trabalho, é
natural que sobrevenha a dúvida quanto à
denição do corpus de análise, em razão da
variedade de cores e profusão de formas
existentes ao longo da história da pintura.
A decisão se apoiou no modo como, de maneira geral, os espectadores se comportam
nas exposições e nos museus: a entrada em
cada uma das pinturas se dá em silêncio,
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não há como reorganizar de imediato sua
geograa; é preciso o labirinto que em cada
quadro se espraia; as leituras não são
únicas, podendo haver tantas quantos os
olhares que recaiam sobre os quadros. A
insistência em olhar um quadro vai-se conrmando como leitura, não simplesmente
como olhar de perceber; pelo contrário,
com a expansiva sutileza de considerar
onde está o ponto entre o reexo da
tessitura do quadro e o olhar reexivo de
quem o olha. Com mais insistência, faz-se
então compreender a relação entre o que a
imagem permite e faz entender e a escrita
permite e faz ver, concedendo visibilidade e
legibilidade à relação intersectiva entre o
verbal e o visual. O exercício de olhar descobre
camadas no que percebe, compreende e dá
estrutura. E a leitura se inquieta, volta,
rumina os traços e as cores, ajusta o olhar
como se de um olho só, no meio da testa — ter
olho único e no meio da testa é característica
dos ciclopes e dos arimáspios, homens gigantes e notáveis por sua força prodigiosa e gênio
laborioso —, e procura encontrar o sentido
do cerne, camada em camada, em busca de
detalhes que revelem os modos de conceber
o objeto e de lhe dar forma, segundo sua
relação com valores do seu tempo.

HOMERO
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Outro aspecto que inuiu na
escolha está no que há de envolvente nos
quadros. Ainda que me aproxime e quase
toque o objeto, não o sei decifrar exatamente, porque tudo depende do ponto de vista;
ainda que o procure, essa armadura abstrata se descobre e se revela em cada traço,
mas não se conhece por antecipação.
Rero-me ao punctum, descortinado por
Roland Barthes, aquele ponto microscópico, que não se deixa ver com a neutralidade
que se espera; ao contrário ou com ironia,
emerge do outro do lado da face como
pequena mancha ou corte sutil, como
acaso. A questão é complexa. Faz-se necessária uma abordagem prudente. Armadilha seria um dos nomes desse elo que às
vezes liga e desliga, que, com o mesmo
gesto, esgarça e sutura, abre os interstícios
e os reencadeia à distância, num movimento innito. O que se espera do punctum? Se
me é permitido usar o termo, ganha o
sentido de "vibrações", enunciadas por
Italo Calvino — eu me aproximo do objeto,
porque o objeto me punge —, que me
fazem virar em sua direção, e sou levado a
desenvolver meus dispositivos hormonais e
fazê-las "fruir" sob a forma de leitura e de
escrita. Uma leitura de corpo enrolado em
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todas as suas emoções, que pulsam e que
contêm a perturbação da entrega. Essa
entrega é incitamento, que se instala como
força que escapa ao controle, a não ser que
dela se desista. Mas, ao mesmo tempo em
que, como os ébrios, escapa ao controle,
gargalha e cai, há de se envolver o leitor
com os efeitos das "incitações", de Marcel
Proust, que lhe provoque a obra, porque a
sua sabedoria ganha curso no ponto exato
em que a relação entre um e outro se
distancia do esperado, pois tudo que a uma
obra convém é trazer como oferta ao leitor o
que inicialmente ele não busca, a possibilidade não prevista de um desejo incerto. É que
a leitura somente se torna incitadora do
prazer, com efeito, um prazer estético e erotizado, no momento em que o eixo da relação se
bifurca ou se desdobra e reclama ou permite
ao leitor o drible imprevisto, uma pergunta
trapaceadora, um gargalhar, não como prazer
zombeteiro, mas como riso da alegria, porque
tocou, num processo simultâneo de deslocamento, o limite da vizinhança e da aproximação e o limite da indeterminação e da
singularidade.
A leitura só ganha importância quando permite perseguir o que falta. Encontra o
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devir, acompanha a terceira margem. Um
outro giro sintático do dizer: o movimento que
se pode fazer no curso de um círculo é nito,
previsível, e nesse sentido é tautológico e
dogmático, seu compasso, ainda que de
espera, é uniaxial; de outro modo, trata-se
de um movimento que a espiral permite
fazer. Nesse cenário, o ir e o vir se fazem sob
nota variada e imprevista, mesmo que
passem e repassem o mesmo curso, e o que
efetivamente os demarca está na diferença,
porque ziguezagueante. Um contraponto:
em um ponto qualquer há um cilindro, cuja
dimensão não se sabe exatamente, o que se
tem como referência exata é que o cilindro
tem o piso de terra, e o que o adorna é uma
mesa e um banco de madeira, um homem
que se parece com um homem que escreve
e que lê caracteres estranhos à minha
capacidade de compreensão, pelo menos
por enquanto, porque seus caracteres
remetem a uma outra leitura e escrita,
desenvolvida por um outro homem, que
não se sabe exatamente onde se encontra
nesse cilindro e que faz também gestos de
leitura e de escrita que se parecem por
efeito da sombra, mas que se diferem exatamente pelos caracteres, ainda que se assemelhem pela organização, mas dizem de

outro modo e com outro sentido, e não posso
mais dizer por enquanto, porque esse movimento não tem m, mas o que estranha é que
os movimentos são circulares.
Talvez daí decorra o terceiro elemento articulador da escolha: é que, nas relações humanas, a linha de força que aproxima ou distancia o homem e a mulher se
constitui no eixo de ligação das duas
extremidades da escala de valores em que
se encontram: As mulheres que leem são
perigosas, frase que retoma o título Les
femmes que lisent sont dangereuses (Adler;
Bollmann, 2006) e também Reading
Women (Bollman, 2006), pois, na leitura,
descobriram o caminho que as leva a ver o
mundo de outra forma e, como tal, lhes
permite novos contrastes, lhes ancora
decisões sob outras referências.
Ao longo da história, a mulher ocupou
o espaço privado como lugar adequado de
circulação e permanência: cuidar do lar e da
prole, para que o homem tivesse força física e
poder moral para o exercício da atividade
pública. Não como escolha e resultado de
projeto próprio e autônomo, tampouco por
comodidade na ausência da luta, mas,
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sobretudo, como silenciamento pela presença
iniludível do homem no território das relações.
Observadas as democracias ocidentais,
as mulheres hoje têm ascendência no cenário
público, mas alcançar esse estádio de autonomia
e de individualização redundou de um percurso
insistente, perseverante e doloroso. Três lócus
temporais são referência nesse transcurso: a
Revolução Francesa, a Revolução Industrial e as
duas Guerras Mundiais.
O ideário dos iluministas de fundar
uma sociedade ancorada na trilogia "liberdade, igualdade e fraternidade" não se fez
Estado de direito e de dever de todos os
franceses. Conquanto a mulher tenha tido
participação efetiva e intensa na França revolucionária, a aplicação e os efeitos da
nova organização lhe negaram a igualdade
política, num desencontro frontal com a
reivindicação de direitos civis e cidadania
política. A mulher só passou a ter pleno
direito de voto e de ser eleita no Parlamento
francês em 1944. O ideal e a realidade não se
harmonizaram, portanto, e esse confronto de
princípios traz desacordo e incomoda;
nada contradiz que os elos entre a mulher e
o homem sejam de complementaridade.
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A mulher ocidental passou a não
mais se acomodar ao papel social de esposa
e mãe; ao contrário, reivindicava a posição
de igualdade em qualquer situação. A voz
não era uníssona, no entanto, pois tanto
mulheres quanto homens manifestaramse clara e contrariamente a essa nova
perspectiva. Mas foi outro o testemunho:
por uma maior autonomia, no matrimônio
ou fora dele, o movimento inspirou e incitou milhares de "novas" mulheres e, nesse
sentido, alcançou o apogeu, nos Estados
Unidos e nos países da Europa, no nal do
século XIX: organizações femininas, aceitação no mercado de trabalho, crença de um casamento com equilíbrio das vontades, abertura para a prática dos esportes, do interesse
pela música, do envolvimento com a leitura e
com a educação. A Revolução Industrial deu
fôlego a essa expectativa manifestada. Se, por
um lado, o serviço doméstico estava no ranking da referência para trabalho, num outro
movimento, as oportunidades vinham-se
avolumando em busca das operárias,
costureiras, chapeleiras, professoras,
secretárias, decoradoras.

MARILYN
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As duas Guerras Mundiais consolidaram essa tendência, mas foi a Segunda
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que fez com que os postos de trabalho
fossem ocupados pela mão feminina, com
um número ascendente em relação às
casadas. E não poderia ser outro o movimento das tropas, mesmo que o sentimento
fosse de passagem: a mão de obra masculina estava escassa na indústria da guerra.
Não era fácil para a mulher, contudo,
provar a capacidade que tinha para o
trabalho nas ocupações reservadas aos
homens. Também a mulher encontrava
diculdades, nesses tempos de guerra,
para cuidar da casa e dos outros lhos,
porque os produtos eram caros, escassos,
retardando e até impedindo o preparo do
alimento.
Uma outra face da decisão encontra
referência nos poetas, que quase todos eles
sempre pintam as mulheres, Irene ou
Teresa ou ainda Marília, tenha sido grega,
tenha sido latina. Ainda: a poesia é perturbadora. Existe nela algo de misterioso, que
talvez se encerre naquilo que faz com as
palavras: mesmo instrumento de trabalho
como da prosa, ali são organizadas, entretanto, no mesmo nível de relação com que
os pintores tratam os desenhos e as cores,
na associação de imagens postas em ritmo.
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O texto da poesia — e no mesmo sentido o
da pintura — é único, singular, mas múltiplo pela maneira como escolhe o que diz ou
faz de forma compacta, numa combinação
de sons, imagens e ritmos imiscíveis.
O leitor-espectador e a obra que se
mostra. Certos motivos, portanto, devem
car claros.
Esta passagem de Sartre é elucidativa, embora redutora, para tratar do sexto
motivo que me fez sonhar com a escrita e
sua representação visual:
Quanto à forma não há nada a dizer de
antemão e nada dissemos: cada um
inventa a sua e só depois é que se julga.
É verdade que os temas sugerem o estilo,
mas não comandam: não há temas
situados a priori fora da arte literária. [...]
Em suma, trata-se de saber a respeito de
que se quer escrever: de borboletas ou da
condição dos judeus. E quando já se
sabe, resta decidir como se escreverá
(SARTRE, 1999, p. 23).

É oportuno ressaltar: nenhum exercício de leitura reclamou o outro, e não recaiu
sobre os quadros nenhuma intenção de fazer
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crer que a pintura seria ilustrativa da leitura,
sobretudo porque a beleza de cada um explode na tela e sga o alvo na velocidade de uma
echa. É um cenário que me instiga a curiosidade, estímulo que espero tenha sido consolidado, à proporção que minha escrita e minha
leitura se tenham feito em crescendo. Uma
visada de meu prazer estético, variadas
vezes e naturalmente, não se conjuga com
outros modos de prazer. Desse modo,
tendo o espectador algum naco de contentamento, não deve guardar para si o regozijo da contemplação.

A sétima e última razão se constitui
na síntese das que a precedem: o que está
reetido na pintura, em especial nos doze
quadros escolhidos para leitura, me faz,
como leitor-espectador, concluir ou perguntar de outro modo sobre as formas e as tintas
— elas apontaram, de certa forma e sob
algum aspecto, para essa atmosfera de
liberdade e de esperança que vem movendo a mulher ao longo da história?
É necessário rearmar sobre o
percurso de leitura que me atraiu, mesmo
que importune: a escolha não decorreu do

145

fato de, a priori, individual ou coletivamente,
os quadros conterem ou demonstrarem um
escopo teórico de referência para a análise ou
tentativa de análise projetada em que os
quadros selecionados e os exercícios de leitura
feitos permitissem e zessem entender o ato
de ler como regime representativo de um
determinado momento histórico e dos movimentos sociais e culturais em curso. Há uma
marca de aleatoriedade nessa escolha; se bem
que, num segundo olhar, porque indispensável, a datação dos quadros e a diferença de
representação tenham sido critérios em
que se embasasse a escolha.
De outro modo, e no mesmo percurso, valho-me, para encerrar esse conjunto
de motivos que sustentam a minha escolha, da compreensão de que o passado se
destaca na conjunção com que se manifesta no presente, o que está explicitado por
Coelho:
[...] os valores estéticos só são possíveis em
princípio no contexto da história dessa
arte. T.S. Eliot, cujas posições no passado
ditas conservadoras sobre a cultura hoje
servem para revigorar em mais de um
aspecto o pensamento fossilizado sobre
arte e cultura, diz aproximadamente a
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mesma coisa em outras palavras: nenhuma obra de arte de nenhum artista ou
poeta tem sentido em si mesma, o que
signica dizer que nenhum poeta ou
artista tem sentido em si mesmo. O valor
de uma obra somente surge quando ela é
comparada a obras de outros artistas ou
poetas, e, em particular, a obras de artistas
mortos. Dizendo isso, T.S. Eliot dava forma a
uma percepção que imemorialmente se revela
aos que se comprometem com mais empenho
nesse processo, como pede Muntandas, e se
recusam a seguir por trilhas comuns: a
percepção de que o primeiro público de um
grande artista é aquele que já morreu, a
percepção de que a grande frustração de todo
grande artista do século 20 é que os artistas
dos séculos anteriores que ele admira nunca
poderão ver sua obra e sobre ela dizer alguma
coisa. Essa a grande solidão do artista e do
poeta. Solidão nal e irreversível: ele sabe o
que aconteceu antes dele ao passo que aquilo
que aconteceu antes dele o ignorará para
sempre. Isso signica, ainda, que o artista e o
poeta falam para o presente e para a posteridade, na medida, e apenas na medida, em que
buscam um lugar na série passada que se
prolonga: esse é o único sentido da posteridade (COELHO, 2005, p. 4).

De uma obra — escrita ou pintura —
podemos não compreender seus sete ou
setenta e sete emaranhados de ideias, mas,
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pelo menos, encontrar nelas perguntas que há
milênios tenham sido pronunciadas para nunca
mais abandonarem o pensamento. Esteja, talvez,
manifesto nisso o que caracteriza efetivamente a
leitura, porque somente a ela é pertinente a
multiplicidade das respostas.
A escolha dos doze quadros se deu
pelo que neles há de envolvente e suas
intenções somente foram se conrmando
com mais clareza segundo a leitura-escrita
de cada um deles; não quis dar aos quadros
os signicados que a cada um pertençam,
mas compor com eles as inferências que
deles z, para estabelecer uma leitura
desarmada, embora não única. As obras só
têm sentido se forem vistas, lidas e se forem
vistas e lidas por um número cada vez mais
crescente de indivíduos, para que não
quem circunscritas a um espaço similar
ao que têm as palavras no dicionário. A
diferença entre a vida e a pintura, e assim o
é com todas as artes, é que a primeira é
movimento contínuo, não tem intermitência, corre sobre si própria, é labareda
ininterrupta. O quadro, a escrita, se não
forem revolvidos os seus traços, são peças
estáticas, inertes, fechados em si mesmos,
ainda que estejam à espera da leitura. Estão
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prontos, são objetos que dependem do olhar
humano, para que entrem em cena outra vez.
De um lado, porque a leitura é exercício que
corre na sua própria estrutura de seu objeto; de
outro, dissemina; sua natureza é associativa,
como quer Barthes:
Quero dizer com isto que o leitor é o sujeito
por inteiro, que o campo da leitura é o da
subjetividade absoluta (no sentido materialista que esta velha palavra idealista pode
ter a partir de agora): toda a leitura procede
de um sujeito, e não se separa dele senão
por mediações raras e tênues, a aprendizagem das letras, alguns protocolos retóricos,
para além dos quais depressa o sujeito se
descobre na sua estrutura própria,
individual: ou desejante, ou perversa, ou
paranoica, ou imaginária, ou neurótica —
e, é claro, também na sua estrutura
histórica: alienado pela ideologia, por
rotinas de códigos (BARTHES, [1987],
p. 37).

Sei ainda, especialmente e de maneira
mais intensa, que se movem porque os vejo,
mas, porque os contemplo e, ao mesmo
tempo, me rearmo ou reconstruo. O
movimento do homem é sem trégua, como a
vida o é, até que pereça. A mim também,
mesmo que me queira recluso, não me calo,
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pois meu silêncio se dá em movimento, que é
uxo. O meu "eu" que lê compreende,
interpreta, não é um indivíduo transparente
para si mesmo e para o outro; pelo contrário,
um indivíduo multifacetado e complexo, de
crenças e desejos randomizados em vários
"eus". Um eu não inteiro ou orgânico, mas
necessariamente em natureza relacional com
outro. Um eu que se congura com e no
outro, ambos se reconstituindo no interior e
no curso da história e em cada instante
fundados e refundados pela história. O
homem ui. Os cenários em que se inscreve são
sempre devir, mesmo em lugares em que as
janelas olhem devagar. Apesar disso, um "eu"
construído socialmente. Isso signica que o que
leio é resultado de minha experiência pessoal,
mas coletivizada. Nesse sentido, a minha independência de leitura ilimitada está circunscrita,
porém, aos limites de minha inscrição no mundo. Nessa linha de raciocínio, as leituras, a priori,
são todas possíveis, mas as leituras que de cada
quadro me permiti fazer hão de estar construídas e delimitadas pelo sistema de inteligibilidade e legibilidade da comunidade interpretativa de que faço parte.
À medida que esse encurtamento se
estabelece, outro viés de distanciamento
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vai-se produzindo. É a leitura que se
projeta para um ponto alternativo. Nesse
vai-e-vem, cada ato de ler reclama seu
curso, ele próprio, e o que me instiga é que
não consigo (re)constituir com precisão ou
constituir a priori o encontro com a leitura
dos quadros ou o próprio exercício da
leitura. Daí advém que seu movimento me
escapa, e dele não se tem uma conguração, só uma expectativa de projeção. A
leitura se faz como ato e, como resultado,
vai além do corpo de quem lê; um eu, no
entanto, que está em mim, mas que só
ilusoriamente consigo identicar como
sujeito: em verdade não é senão acontecimento de associações. Ao outro vou deixando, em seu caminho, o que não posso reter;
o outro vai imaginando coisas de que não
posso mais me valer. Assim se manifesta
Deleuze:
Se existe sujeito, é um sujeito sem
identidade. A subjetivação como processo é uma individuação, pessoal ou coletiva, de um ou de vários. Ora, existem
muitos tipos de individuação. Há
individuações do tipo "sujeito" (é você...,
sou eu...), mas há também individuações de tipo acontecimento, sem sujeito:
um vento, uma atmosfera, uma hora do
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dia, uma batalha [...]. Não é certeza que
uma vida, ou uma obra de arte, seja
individuada com um sujeito, pelo contrário.
O próprio Foucault, não o apreendíamos
exatamente como pessoa. Mesmo em
ocasiões insignicantes, quando entrava
num aposento, era mais como uma
mudança de atmosfera, uma espécie de
acontecimento, um campo elétrico ou
magnético, como preferir. Isso não excluía
de modo algum a suavidade ou o bemestar, mas não era da ordem da pessoa. Era
um conjunto de intensidades. Aborrecia-o
às vezes ser assim ou provocar esse efeito.
Mas toda sua obra se alimentava disso. O
visível, para ele, são os reexos, as
cintilações, os fulgores, efeitos de luz. A
linguagem é um imenso "há", na terceira
pessoa, ou seja, o oposto da pessoa: uma
linguagem intensiva, que constituiu seu
estilo (DELEUZE, 2004a, p. 143).

Quero rearmar que, ao contrário de
tensionar a relação de leitura com os
quadros, meu objetivo foi o de construir um
cenário de intuições na aproximação de
cada um, sem que me deixasse capturar
por algum esforço de teorização sobre
leitura ou realizar uma análise crítica da
obra — ressalto, sobre este último aspecto,
a precariedade de meus estudos na área. A
isso chamei leitura desarmada, pois não é
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como crítico de arte que me apresento. Leitura
feita, não no sentido de estar com os quadros e
saber deles, mas para estar com seu feitiço, ser
enredado por eles, ao mesmo tempo, pervertêlos e levá-los para fora da moldura, associá-los a
outras possibilidades de sentido — eis o primeiro gesto do leitor-espectador. Leitura, enm,
não como hábito, mas gosto e paixão, porque
sofrimento, ou gosto e amor, porque esperança.
Por estar sendo revelado: o que vem ao encontro
de nossos desejos e o que vem de encontro aos
nossos anseios, mas exercício de felicidade.
Borges (1987, p. 5), em referência ao livro, o
dene como a extensão da memória e da imaginação do homem, e a leitura como uma forma
de felicidade ou uma das possibilidades de
felicidade. Borges (1987) fala em forma e em
possibilidades; eu prero "exercício". Sim,
exercício de felicidade. Se constante, alimenta a
vida. Anal, o homem lê para eternizar-se; a
leitura, arma Proust (1991, p. 27), faz o
homem "[...] permanecer em pleno trabalho
fecundo do espírito sobre si mesmo. E q u e
outras combinatórias lhes são próprias e
que me instigam querer olhá-las?
São características que permitem
aludir ao distanciamento que tem a pintura
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das relações diárias de uso, por ser intacta
e circunscrita à nalidade que lhe é
inerente: o seu lugar está denido em um
contexto cifrado, com iluminação e altura
equilibradas em relação a quem a observa.
O ritmo visual contido na tela orienta o
leitor a lhe seguir os traços, as cores, os
contrastes. O leitor xa o olhar ou concede
a seu corpo um passo de afastamento. O
ato de ler está no entrelugar, intervalo
entre o objeto e olho. A essência estética
ganha volume nesse movimento.
O que constato é que o objeto de
análise eleito não está inscrito, na quantidade
extraordinária e vasta de abordagens com
referência à leitura, com a profundidade e a
profusão que reclama. Leitura e visibilidade
são o nexo sobre o qual cada quadro escolhido me faz escrever, como resultado de minha
atitude diante dele como leitor-espectador e
do que o conhecimento teórico me faz entender sobre o tema da leitura.
Quadros de pintura, da renascença à
modernidade, em que o livro seja a personagem encenada, segundo modos e imagens
próprias da concepção de época e do autor,
atraem meu olhar.
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Mas escolhi, sim, obras em que o
livro está associado ao feminino, à presença
da mulher. Preferência estética? Curiosidade intelectual? Hipótese política? Profusão
de quadros nos museus em que mulheres —
e santos — leem, não necessariamente com
as mesmas intenções e destinos.
Mas o que, na leitura feminina,
instiga o olhar, o pincel de tantos pintores?
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3.2 — EM BUSCA DO CAMINHO OU DO MÉTODO

Toda metodologia busca o princípio
da concretização de uma prática. No curso
inverso do modelo, a prática pode conduzir a
que se dena um modus operandi de fazer, o
que pode vir a se estruturar como construto
teórico. Talvez estejam aqui tangenciadas as
"vivências iniciais" ou "as próprias coisas e a
ela nos voltamos", que é um princípio
fundamental da Fenomenologia de Husserl.
Esse foi o percurso, então, que se engendrou
para o desenvolvimento deste trabalho,
tanto pela carência de um ferramental bem
mais especíco na de teoria da leitura sobre
pintura, quanto pela impossibilidade de
uma escolha prévia de qualquer método.
Nesse sentido, não houve uma metodologia
preestabelecida, de cujos princípios me
inteirei para poder conrmá-los. Tenho
referências iniciais, no entanto, que conduziram meus exercícios de leitura: o por
várias vezes e incansavelmente lido texto de
Foucault, consagrado a Las meninas, de
Velásquez. Antes, no entanto, já havia
tateado uma iniciativa de escrita com foco
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em quatro quadros, a qual que chamei As
Moças de Veronese, expostas na estação
Arcoverde, do metrô do Rio de Janeiro. Essa
trajetória produziu, como resultado, o texto
A propósito da (primeira) leitura de um
quadro, o qual inicialmente recebera o nome
A propósito do primeiro exercício de leitura de
um quadro. Para tanto, vali-me de Ler um
quadro — uma carta de Poussin em 1639,
de Marin (2001), em paralelo à leitura do
texto Regimes representativos da modernidade, de Karl Erik Schøllhammer. A propósito do (primeiro) exercício de leitura é uma iniciação, precária, à escuta para o encontro. Se mais
não olho, a pintura espera tranquilamente e
volta a me atrair, com a decisão de signicar.
Com a decisão de signicar, mas sob que
importância? Na importância de que há, no
quadro, algo que ele me faz ver e que preciso
dizer e que posso dizer de outro modo (linguagem) e noutros sentidos, mas que necessariamente me dá, como ponto de partida e ponto
de chegada, o escopo de sua moldura.
Uma outra referência de destaque:
Sobre um autorretrato de Rembrandt
(1987), de Ricoeur (1996). Li, enm, leitores
de pintura. Mas há quatro referências
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teóricas a serem mencionadas, porque
essenciais: Descrição e interpretação, de
Groulier; Sobre o problema da descrição e
interpretação de conteúdo das obras das artes
plásticas e Et in Arcádia ego: Poussin e a
tradição elegíaca, de Panofsky; Padrões de
intervenção: a explicação histórica dos
quadros, de Baxandall (2006). Todas foram
tomadas não como base, mas em paralelo,
como sugestão para meus insights.
O princípio que norteou a produção da
leitura dos quadros, mesmo em se tratando de
um exercício de doutoramento, foi realizar os
exercícios sem conhecimento prévio de qualquer
referência deliberada a eles, do momento histórico de sua inserção e de outros aspectos que
pudessem interferir na leitura, isto é, nada mais
do que um espectador leigo faria: no primeiro
momento, descrever brevemente a cena no
quadro e, a seguir, tornar escrita a signicação
que o quadro me fazia gerar ou o do que dele
me permitia compreender do seu arranjo. E
por esse princípio foram escritos os doze
exercícios de leitura.
Um outro ângulo registro, pois merece
alusão, porque a esse princípio está estreitamente relacionado: as cinco primeiras
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leituras de quadro apresentadas foram
feitas antes de qualquer registro da escrita
que dá organização a este trabalho.
Os resultados alcançados pretendem,
então, reetir o que se segue: fazer alguns
exercícios de leitura de produções artísticas; congurar um regime representativo
de leitura, conforme os possíveis recortes;
resgatar variantes conceituais de leitura
em situações múltiplas.
O Exame de Qualicação me fez
valorizar a discussão sobre o feminino que
não aparece com muita intensidade na
leitura dos quadros até então realizada.
Mas, no desdobramento do trabalho,
sobretudo nas pertinências eleitas para a
designação das possibilidades de ler,
contemplei o lugar da mulher que se esboça na cena e compromete um papel, uma
atuação social diferenciada.
Em resumo: o início da escrita desta
tese se converteu, de certo modo, na preponderância dos exercícios de leitura dos
quadros escolhidos; nos momentos seguintes (com os oportunos intervalos, evidentemente), ocorreu o processo de inter159

relação, de envolvimento e intuição ou de
distanciamento, ruminação dos conceitos e
das ideias, contidos no conjunto de referências registradas, e o processo da escrita, propriamente. Deste modo: sujeito e objeto, polos
aparentes, mas necessariamente ligados um
ao outro pela relação de cognoscibilidade.
Do ato de ler, algumas pertinências levando em conta a mulher leitora.
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3.3 — A LEITURA E PERTINÊNCIAS
3.3.1 — LEITURA COMO AVENTURA

Todo ato de ler é uma aventura. O
termo está inscrito em Charaudeau (1983, p.
50), com a armativa de que todo ato de linguagem, do ponto de vista da produção, pode
ser considerado uma expedição e uma aventura. Valho-me dessa metáfora, para armar
que também a leitura o é, pois o leitorespectador desconhece o caminho que lhe é
reservado perseguir. Há na obra ou na pintura
a ser lida um cenário proposto, seus hiatos, os
nuances, os lugares seguros, seus escombros.
Sempre o leitor estará na procura do que lhe
falta ou como resultado do que não sabe. Por
sua vez, Iser recorre à imagem do viajante e
assim se manifesta:
[...] o leitor é estilizado como viajante
que, através do romance, empreende
uma viagem difícil, a partir de seu ponto
de vista utuante. É evidente que ele
combina, em sua memória, tudo que vê e
estabelece um padrão de consistência,
cuja conabilidade depende parcialmente do grau de atenção que manteve
em cada fase da viagem. Em nenhum
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caso, porém, a viagem inteira é disponível para o leitor a cada momento (ISER,
1996, pp. 44-45).

Por sua vez, Certeau nos traz a metáfora do viajante nômade e do caçador:
Longe de serem escritores, fundadores
de um lugar próprio, herdeiros dos
servos de antigamente, mas agora
trabalhando no solo da linguagem,
cavadores de poços e construtores de
casas, os leitores são viajantes; circulam
nas terras alheias, nômades caçando
por contra própria através dos campos
que não escreveram, arrebatando os
bens do Egito para usufruí-los. A
escritura acumula, estoca, resiste ao
tempo pelo estabelecimento de um lugar
e multiplica sua produção pelo expansionismo da reprodução. A leitura não tem
garantias contra o desgaste do tempo (a
gente se esquece e esquece), ela não
conserva ou conserva mal a sua posse, e
cada um dos lugares por onde ela passa
é repetição do paraíso perdido
(CERTEAU, 2003, p. 269).

Mais apropriadamente: todo ato de ler
é uma aventura, com a mesma intensidade, em maior ou menor nível, e sob um
mesmo escopo, nos quais toda ação
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humana se realiza e revela. Somente se
vivencia essa intensidade, se a experiência
se faz como exercício permanente. Há, na
vida, movimentos simples e cotidianos.
Abrir uma porta é um procedimento ordinário, mas abrir uma porta, quando a
chave não gira adequadamente, pressupõe
um procedimento de escuta, potencializado. Pressupõe um exercício de leitura. O
que estimula e se faz como jogo, jogo contínuo e indecifrável, é que não há como descortinar o rumo desse ato, não há nele limite que se
possa congurar: onde é seu m ou seu
começo. Leitura é busca do que não se vê e não
se sabe o quê por antecipação. Antes, é uma
intenção, que busca porto seguro; depois, é a
própria aventura, devir. Não há garantias a
priori. Os cenários vão-se revelando, e, como
resultado, revelam, também, um lugar onde o
homem se reconhece ou não se conhece como
movimento no mundo: segredo da imprevisibilidade. Mas esse exercício é uma linguagem
que se a e que se aprende e reapreende à
medida que vai sendo tecida. Quando um
quadro se aproxima ou se distancia. num
museu, quando a escrita se apressa ou se
retrai, num livro, vai-se em busca de algo
que se avoluma como novidade. Sabe-se
que muitos voltam aos museus, voltam a
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ver os mesmos quadros, voltam aos livros,
voltam a ler a mesma escrita, porque a
caminhada não cessa; é uma procura
incessante de um tempo que está sempre
por vir, que não se sabe se está longe ou
perto, se está à frente ou atrás, um vir-aser, uma sensação-sentimento que ainda
não se conhece. Insiste-se na busca de um
encontro, de um encontro que só se percebe e se sente depois de realizado, e, quando
supostamente se tem ele à mão, esse
encontro não se dá por satisfeito e alenta
para uma nova procura, como se tudo fosse
se realizar pela primeira vez. A leitura é
sempre movimento, ilusoriamente de
recomeço, e movimento-liberdade com
amarras, porque está por vir, e assim se
mantém ainda indisponível, no fora e no
dentro da obra, no fora e no dentro de quem
lê; daí, ser uma liberdade sempre indisponível a priori, porque não é pura, absoluta.
Para Sartre (1999, p. 39), "[...] nunca se
encontra no livro a razão suciente para
que o objeto estético apareça, mas apenas
estímulos à sua produção [...]", não porque
o autor não o queira, é que sua subjetividade lhe escapa ao domínio, e a objetividade
do objeto não emerge da própria realidade.
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A leitura é força intensiva e movediça,
que deriva no interior da natureza solitária
de cada indivíduo sempre como ato inaugural. Ganha seu curso no próprio movimento, descansa ou guina e range ou se
estilhaça a partir de um pensamento de
diferença. É que se ancora e se manifesta na
procura, aqui ou ali, no engendramento de
ideias que, conquanto não permitam, em algum lugar, sua inscrição como novidade
renovadora, encontram direção, talvez pela
sua efervescência, possivelmente anárquica
ou em desordem mesmo, ilusória ainda que
seja, mas resultado de tensão entre o que é
pensado da superfície de cada quadro,
camada em camada, e o conhecimento
como resposta que revele os modos de olhar
o objeto e dê a conhecer sua relação com
outros modos de olhar das relações do
homem no mundo. É assim atravessada
por outras verdades, por outros desejos e
ensejos, por turbulências e por rupturas.
Se o desejo do encontro vê rompido o
contrato, é porque os cenários em que se
inscreve são sempre vir-a-ser.
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3.3.2 — LEITURA COMO APROPRIAÇÃO

Já foi armado: ler precede o ato, dos
mais simples aos complexos da vida. Examinemos essa armativa do ponto de vista do
surgimento da escrita. Antes dela, o homem
percorria a oralidade, manifestava seus
desejos e anseios pelos desenhos, pelas suas
gravuras — e hoje ainda percorre, pois há
milhares de línguas ágrafas. Ou seja, o
homem fazia e faz memória e cultura, o
homem se comunica e produz sentido, mesmo
que a língua de que faça uso não tenha representação gráca, como mostra Martins:
O que é certo é que a "história da escrita é em
essência uma longa tentativa para desenvolver um simbolismo independente com base
na representação gráca seguida da lenta e
amargurada constatação de que a linguagem
falada é de um simbolismo mais poderoso do
que qualquer espécie de gráco e que o
verdadeiro progresso na arte da escrita
repousa no abandono virtual do princípio de
que originalmente partiu". A escrita é apenas
um — provavelmente o mais perfeito e o
menos obscuro — entre inúmeros outros
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sistemas de linguagem visual: a essa mesma
categoria pertencem os desenhos, a mímica,
os códigos de sinais marinhos e terrestres,
luminosos ou não, os gestos, em particular a
linguagem por gestos dos surdos-mudos etc.
A razão nos levaria a pensar que tais sistemas
são posteriores à linguagem auditiva, mas
nada se sabe a esse respeito, e não seria
desarrazoado, igualmente, supor que alguns
desses rudimentares recursos de linguagem
visual tenham mesmo precedido a linguagem
auditiva (MARTINS, 2002, p. 33).

Examinada a mesma armativa,
levando-se em conta a estrutura das
línguas neolatinas, o uso de ler vem conjugado com outros sentidos, que não somente aquele da compreensão, discussão,
conrmação, discordância do que está dito
pela escrita. O que há de registro é que ler
proveio de legere, que, por sua vez, em sua
primeira acepção, signicava apanhar,
colher, juntar, armazenar, e. g., legere
nuces (colher nozes), legere oleam (colher
azeitona). Portanto, os sentidos das línguas
transitam² e se estendem para outros
² A propósito, Sutter (2002, p. 71) se manifesta assim: "Mas colher não consiste apenas em apanhar e juntar, mas também em selecionar, escolher os frutos da terra. Não é por mero acaso, então, que os dois últimos verbos também são derivados de legere; cf. seligere (selecionar), donde
selectio e selectior, e eligere (escolher), donde electio, elector, etc. Mas, mais instigante e curioso
ainda é o verbo intellegere ou intelligere (compreender), também derivado de legere (<inter +
legere, em que o -r- de 'inter' sofreu assimilação parcial, resultando o dígrafo -ll-) e que em seu
sentido primeiro signicava 'escolher mentalmente entre' adquirindo, a partir daí, o sentido de
compreender, conhecer, perceber, discernir, reconhecer, saber, etc.".
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contextos, e é nos contextos e por intermédio deles que os sentidos ganham valor e se
diferenciam. Os exemplos são fartos, na
modalidade escrita e falada da língua
portuguesa, e um bom número de ocorrências pode ser mencionado: leem-se paisagens, lê-se a arquitetura das cidades e das
metrópoles, leem-se mapas e coreograas,
lê-se o circular dos transeuntes no campo e
na cidade, leem-se a história e a geograa
dos homens em sociedade, leem-se os
modos de vestir, os gestos, os olhares, os
costumes das pessoas, leem-se cartas de
jogar — a cartomancia é prática comum da
adivinhação —, leem-se números; lê-se a
linha das mãos — é um ato milenar entre os
orientais e ciganos. Leem-se as artes plásticas. Há ainda a referir: não "lemos" lmes ou
programas de televisão; por força de uso,
"assistimos" a eles, mas efetivamente fazemos
uma leitura do que vemos, porque geralmente
opinamos a respeito dos lmes ou programas
com interpretações e críticas.
Todos os modos de dizer e fazer, assim
como os modos de ler, estão consubstanciados, portanto, nessa compreensão de que
leitura tem seu conceito e exercício estendidos
— a própria linguagem neutraliza a oposição
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unidirecional ler x escrever —, isto é, o ato de
ler ancora as ações humanas e não se limita
nem se circunscreve à leitura da escrita.
Na abertura do 3º Congresso de
Leitura, realizado em Campinas, em 1981,
Freire (1985, p. 11) assim se manifestou: "A
leitura do mundo precede a leitura da
palavra, daí que a posterior leitura desta
não possa prescindir da continuidade da
leitura daquele. Linguagem e realidade se
prendem dinamicamente." Na mesma
linha de raciocínio, Lajolo dá o seguinte
destaque:
Se ler livros geralmente se aprende nos
bancos da escola, outras leituras se aprendem por aí, na chamada escola da vida: a
leitura do voo das arribações que indicam a
seca — como se sabe quem lê Vidas secas de
Graciliano Ramos — independe da aprendizagem formal e se perfaz na interação
cotidiana com o mundo das coisas e dos
outros (LAJOLO, 2005, p. 7).

No mesmo escopo de compreensão,
esse conceito e a prática daí decorrente
estão consubstanciados pelos princípios
do Programa Nacional de Incentivo à
Leitura (Proler), instituído, em 1992, sob a
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responsabilidade da Fundação Biblioteca
Nacional/ Ministério da Cultura. Ler como
ato de ascensão das subjetividades recônditas passa, necessariamente, pela cultura
e suas manifestações.
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3.3.3 — LEITURA COMO PROVOCAÇÃO
E EXPERIÊNCIA

Todo ato de ler que se efetiva como
leitura é provocação e experiência. Isso
signica que ler, pelo simples ato de ler,
não é conhecer; é preciso experimentar
o que se lê, experienciar viva e pragmaticamente o que se lê.
Ler não é descobrir, revelar, tornar
compreendido um escondido, um já sabido, como se depreende da concepção de
arte presente em Konder:
A arte, como práxis, não só é inovadora
como precisa buscar o novo, em geral. E o
novo, por sua própria natureza, nunca está
no lugar do "já sabido". Se o novo fosse algo
de fácil acesso, a dimensão da sua busca
não teria o caráter de uma aventura; para
encontrá-lo bastariam procedimentos mais
ou menos burocráticos e ele, ao ser encontrado, não nos surpreenderia. Mas também
perderia seu interesse e sua capacidade de
fecundar a criação artística e incentivar
o efetivo aprofundamento do conheci-

mento (KONDER, 2005, p. 63).
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Lê-se para aprender o que se ignora,
não no sentido de que o que se lê traga respostas e aí esteja a função da leitura, mas na
perspectiva de que ler é experimentar a perda
do que somos para sermos o que não sabemos
e, assim, criar um novo encontro, um outro
mistério, imponderável.
Somente quando se experiencia³ essa
ruptura é que se expressam as sensações e
os sentimentos experimentados. Enm,
são duas faces em que uma reclama a
outra: a aventura vai-se tecendo na própria
ação de realizar-se, e as sensações, as
ideias, as emoções aí experienciadas se
fazem em desassossego. O termo foi cunhado por Pessoa (1974, p. 58): "A minha
sensibilidade do novo é angustiante: só
tenho calma onde já tenho estado." Esta é a
explicação que José Gil traz:
O estado de estagnação representa a
paragem do desassossego, a imobilidade
da ausência de vida. Se o desassossego é
³ "[...] Eu posso mesmo imaginar que antes da maçã Newton estava já cansado de saber da lei da
gravidade. Então, eu vinha de uma escola onde o mundo era explicado num círculo de giz no
quadro-negro frio e vazio, enquanto dentro da criança havia inquietação do saber através da
vivência. Deve ter sido uma das razões da escolinha de arte. Aquilo que eu pensava, vim depois
encontrar numa frase do padre Lebret que fala na relação direta entre ser e objeto — a
experiência viva que é você poder encontrar a verdade da vida. Falando do padre Lebret, me
lembro de uma frase dele que me fez esforçar-me para não perder a humildade. 'Não adianta
ruminar antes de pastar' é a frase que me fez não andar por aí cantando loas. Aliás, ele dizia
ainda outro troço que é mais importante: 'Não há outro jeito senão entrar no banho'" (Augusto
Rodrigues, em entrevista a Clarice Lispector, In: WILLIAMS, 2007, p. 181).
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o momento que prepara e conduz ao deviroutro, a estagnação deve negar toda a
possibilidade de metamorfose. Mas de um a
outra, a passagem mal se faz sentir, pois,
paradoxalmente, a estagnação pode
derivar do desassossego — deslizar
imperceptível do movimento para a paragem do movimento, da vida para a morte,
do sentido para o não-sentido, do expressivo para o inexpressivo (GIL, [s/d], p. 25).

O segredo, então, é o que não se revela
no exercício da leitura. O segredo está compactado nos momentos instantâneos que precedem o ato de interrupção e transformação do
pensamento que se faz objeto, escrita ou
pintura. Pois o objeto, aqui concebido como
conhecimento, porque produção humana, não é
resultado do pensamento propriamente, isto é,
não é pensamento que se faz converter simultaneamente em palavras ou em imagens, mas é a
própria interrupção e transformação do pensamento como novidade. Toda obra de arte é um
acontecimento novo. O conhecimento surge em
um momento, em um minuto, com a destreza
e a velocidade de uma echa. Criar, então,
por esse viés de entendimento, é manter um
estado de tensão psíquica, é trabalho como
força intensiva, potencializada em criatividade. É conito como condição de mudança
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de si próprio em níveis de complexidade diferenciados, não é substituição gurativa da realidade, como mostra Ostrower:
[...] ao seguir certos rumos a m de
congurar uma matéria, o próprio
homem com isso se congura. [...] Dando forma à argila, ele deu forma à uidez
fugidia de seu próprio existir, captou-o e
congurou-o. Estruturando a matéria,
também dentro de si ele se estruturou.
Criando, ele se recriou (OSTROWER,
2005, p. 51).

Nesse sentido, Sartre vai ao encontro
do que é a obra artística, sempre um apelo:
Uma vez que a criação só pode encontrar
sua realização nal na leitura, uma vez
que o artista deve conar a outrem a
tarefa de completar aquilo que iniciou,
uma vez que é só através da consciência
do leitor que ele pode perceber-se como
essencial à sua obra, toda obra literária é
um apelo. Escrever é apelar ao leitor
para que este faça passar à existência
objetiva o desvendamento que empreendi por meio da linguagem (SARTRE,
1999, p. 39).

E sua materialidade está no seu curso,
na sua movimentação pela mão humana. A
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leitura tem esse escopo. A vida é labareda
ininterrupta, não tem intermitência, pulsa,
enquanto pulsa cada coração humano. O
quadro e a escrita, por sua vez, serão peças
imobilizadas, objetos pálidos, inertes, se não
houver quem os olhe e os faça como curso de
um rio. O leitor-espectador é o seu desbravador, um provocador. A leitura é uma conssão de que a vida não satisfaz.
Mas é necessário insistir num
ponto: o ato de ler somente se converte em
leitura na medida em que se faça como
experiência. Experienciar o exercício da
leitura resulta em permitir que algo nos
aconteça, porque o objeto nos punge. No
sentido de que o objeto não está lá, num outro
lugar, ao contrário, o indivíduo já não mais o
vê, porque se enreda com ele. Leitura como
exercício de felicidade, numa relação tensa e
continuada entre prazer e dor, alegria e sofrimento, entre conhecimento e vida. Mas essa
experiência vivida tem natureza particular,
contingente, nita, esgota-se, quando encerra o
seu ciclo, ainda que seus resquícios se amalgamem com outras nervuras de outros encontros
e descontinuidades. Não pode ser transferida
em sua essência, e ninguém pode se valer
da experiência de outrem, daí seu valor ser
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precário ao ser contada, pois já não é ela; o
relato de uma experiência é uma aparência
do que foi ela própria, e desse modo passa a
ser uma outra experiência, a de contar, porque experiência não é o que acontece, mas
o que nos acontece. Experienciar a leitura
não é um fazer pensado, também não é um
fazer pensante, é um fazer em exercício
pleno no curso do ainda-que-pense-queme-sacio, não me nutro, em êxtase puríssimo de uma felicidade clandestina.
Nessa linha de raciocínio, a informação não é conhecimento, e o conhecimento
somente se revela como tal quando experienciado. O conhecimento está nisto, para
Larrosa:

CLARICE
LISPECTOR

Este é o saber da experiência: o que se
adquire no modo como alguém vai
respondendo ao que vai lhe acontecendo ao
longo da vida e no modo como vamos dando
sentido ao acontecer do que nos acontece.
No saber da experiência não se trata da
verdade do que são as coisas, mas do sentido ou do sem-sentido do que nos acontece
(LARROSA, 2002, p. 20).

Inventar-se, portanto, é o momento
mais fértil da leitura, está nele a sua
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celebração. Nesse sentido, ler é aventura,
experiência e celebração. O homem se
perpetua, porque se transforma, e, ao se
transformar, reinventa-se.
O atravessamento do ser pela leitura, um
ser que não é, mas vai sendo, transformandose no embate com a linguagem, implica levantar os olhos do texto, ler-se interiormente para
ler o mundo nas suas relações.
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3.3.4 LEITURA COMO INTERAÇÃO

Outra referência que trago é minha
leitura-escrita ela própria, esse traçado
que se revela ordinariamente como tradução do seu referente, mas que, em essência,
é resultado dela mesma, que se faz nova
pelo recorte que lhe é próprio, conquanto
esse recorte possa se fazer como similar a
tantos outros recortes.
Quando o indivíduo tem diante de si o
que vê (num museu) ou lê (num livro), esse
seu ato constitui-se na sutura de dois blocos de ossatura, o que está no outro — no
quadro ou na escrita — e o que está nele
próprio. Ler é caminhar na sutura da
própria leitura. A leitura é movimento e
pode ser potencializada quantas vezes o
leitor-espectador quiser, pode ser retomada pelo mesmo leitor-espectador ou por
vários leitores-espectadores numa mesma
época ou em épocas diferentes. E a leitura
ganha potencialidade ou diferentes níveis
de potencialização, conforme seja a sua
materialidade. Essa materialidade resulta
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do entrecruzamento do repertório da escrita
e do quadro e do repertório do leitorespectador. Por isso, a leitura é potencial
individualizado. Não há quem faça uma
leitura igual à outra leitura feita. E não há
como descrever esse ato, porque se consubstancia no abstratum. Há um itinerário, uma
rota, que vai se revelando no contraponto
entre o repertório do quadro e o repertório do
leitor-espectador. É como aventurar-se na
corredeira de um rio. O leitor a percorre,
conforme seja sua potencialidade.
Um destaque: quanto mais elevada é
a relação de similaridade entre os repertórios — repertório do leitor-espectador e
repertório do quadro —, tanto menos
tensiva é a relação de leitura que se estabelece. O conceito de repertório é desenvolvido por Iser numa explanação longa, detalhada e criteriosa. E como tal, é oportuno
destacar o seguinte excerto:
Os valores extremos da escala em que
sucede a correspondência parcial dos
elementos do repertório de texto e leitor
evidenciam que o texto exige do leitor
diferentes modos de participação. A
participação é bem pequena quando o
texto reproduz quase todas as normas
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comuns, e é bastante intensa quando a
correspondência tende a zero. Em ambos
os casos, no entanto, o repertório organiza
as reações dos leitores ao texto e assim as
respostas aos problemas dos sistemas de
referências que ele oferece. O repertório
forma assim uma estrutura de organização de sentido, que deve ser otimizada na
leitura do texto. Essa otimização depende
do conhecimento do leitor e de sua
disposição de aceitar uma experiência que
lhe é estranha. Ela depende também das
estratégias do texto, que, como potencial
orientador, projetam os caminhos da
atualização (ISER, 1996, p. 156).

Nesse cenário de relações, a intersecção
entre os repertórios de leitura ganha curso em
grau de visibilidade aproximada. Se o grau
máximo ocorre, tem-se rompimento com a
expectativa de que algo está por vir. A leitura
deixa de ser prazer, ganha nela corpo o estado
do tédio, da fadiga, da impaciência. Nessa
linha de raciocínio, a obra se fecha. Porque os
sentidos são vários e são tantos quantos sejam
os leitores capazes de fazê-los possíveis,
porque em potencial conjugam o código
⁴ "É que a leitura só se torna um prazer no momento em que nossa produtividade entra em jogo,
ou seja, quando os textos [escrita e pintura] nos oferecem a possibilidade de exercer nossas capacidades. Sem dúvida há limites de tolerância para essa produtividade; eles são ultrapassados
quando o autor nos diz tudo claramente ou quando o que está sendo dito ameaça dissolver-se e
tornar-se difuso; nesse caso, o tédio e a fadiga representam situações-limite, indicando em
princípio o m de nossa participação" (ISER,1999, p. 10).
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sociocultural de que os leitores fazem parte,
emerge, num outro viés, um leitor vivo, que,
próximo da obra ou distante dela, à primeira
vista, traz materialidade à leitura, materialidade
no sentido de dar curso ao desassossego,
concebido como dança, movimento contínuo de
energia vital. Esse desassossego é como os
corpos se movimentam nos limites de seu
espaço coreográco e na transcendência do
próprio círculo.
Os recortes da pintura ou da escrita
se materializam como modus vivendi de
realidade e, como modus de realidade, se
constituem como organização de sentido. É
importante destacar duas diferenças entre a
vida "real" e a "realidade" da pintura e da
escrita. A primeira, que a pintura e a escrita
são ações humanas como modus ccionalizados de vida. A segunda, que, como são pensamentos, e os pensamentos correm o mais das
vezes à frente das ações, a pintura e a escrita
se revelam e constituem atos de insurgência,
cortam por antecipação, criam, desse modo,
existências inexistentes.

RANCIÈRE
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Para Mário de Andrade ([1955], p.
104), a literatura é "[...] obra de arte. Não mais
a realidade, mas como que o seu símbolo –

esse formidável poder de convicção da
beleza que a torna mais real que a própria
realidade." Assim também o é a pintura,
como todas as artes. Uma realidade escolhida e artisticada, por abrigar a refuncionalização da complexidade de relações do
homem em sociedade e por conter um
interrogar constante sobre o tempo que lhe
é dado viver, como representação ou como
insurgência. Isso, então, ocorre, para Iser
(1999, p. 11), "[...] à medida que traz uma
perspectiva para o mundo presente que
não está nele contida". Reclamam, portanto, um exercício de leitura (e de escrita) fora
do seu próprio círculo. É esse o olhar,
engendrado como reexão e ato inaugural
de sentido novo para os homens. Textocriação e, como tal, não passível de modicação enquanto ato de escrita, mas estimulador da procura. A história é dita, então,
pelo silêncio instigador entre o mundo
luminoso e o mundo obscuro, pois a escrita, como a pintura, se instauram, segundo
Sábato (1973, p. 72), "[...] para revelar o
sentido da coragem, do dever, do alcance
da justiça, da liberdade, o sentido da vida e
da morte deste terrível, sujo, nobre,
pequeno e grande animal metafísico
chamado ser humano".
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O texto (literatura, pintura, estatuária) é
uma estrutura potencializada de ações
humanas. Ainda que sejam congurados
somente como atos experiencializados, no
curso de cada toque da pena ou do pincel,
inuenciam atitudes e comportamentos.
Leitura e escrita ou pintura, uma reclama a
outra, mas cada qual tem exclusividade de
curso em seu movimento. O espelho cativa,
mas simultaneamente compromete, porque
denuncia.
É oportuno, como busca de equilíbrio
e sustentação da escrita, dar destaque ao
fato de que a literatura (como qualquer
arte) se circunscreve a seus limites. Não se
pode tê-la, portanto, segundo Costa Lima
(1986, p. 71), como "[...] legisladora de
coisa alguma, como pretendia o romântico
inglês; é apenas aquilo que, de seu comércio com o concreto, propõe dúvidas e
questões, o que permite o prazer na dúvida." Sob outro aspecto, e ainda no sentido
de garantir a importância e a argumentação da escrita, é necessário registrar com
Antonio Candido que
[...] a literatura não é uma experiência
inofensiva, mas uma aventura que pode
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causar problemas psíquicos e orais,
como acontece com a própria vida, da
qual é imagem e transguração. Isto
signica que ela tem papel formador da
personalidade, mas não segundo as
convenções; seria antes segundo a força
indiscriminada e poderosa da própria
realidade. Por isso, nas mãos do leitor o
livro pode ser fator de perturbação e
mesmo de risco. Daí ambivalência da
sociedade em face dele, suscitando por
vezes condenações violentas quando ele
veicula noções ou oferece sugestões que
a visão convencional gostaria de proscrever (CANDIDO, 1989, p. 113).
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3.3.5 — LEITURA COMO PARTILHA

Aproximar os termos cção (leitura,
escrita e pintura) e partilha do sensível é
uma tentativa, não mais do que uma
tentativa de compreensão da intensidade
de como a relação entre os termos se efetiva. Nesse sentido, própria e provisória,
porque é busca por desembaraçar o nó entre a
encruzilhada e o desfecho, entre a escolha e o
resultado desse ato. Um sofrimento de busca
constante, um ruminar de procura, enm, de
conrmar, com Rancière (1995, p. 7), que "[...]
antes de ser o exercício de uma competência, o
ato de escrever é uma maneira de ocupar o
sensível e de dar sentido a essa ocupação."
O ato de ler e o ato de pintar e todas as
outras formas de dizer e fazer também o
são, ainda que não estejam na mesma
medida. Nessa e com essa maneira de
ocupar e dar sentido a essa ocupação,
movimenta-se com politicidade, pois toda
 É como se ver na posição do asno de Buridan. "Buridan colocava a hipótese de um asno atormentado com igual intensidade pela fome e pela sede, que se encontrava a igual distância de um
balde de água e de uma ração de feno. Por onde começaria para satisfazer as duas necessidades
igualmente prementes? É o problema da 'liberdade de indiferença', que signica a situação de
um homem perplexo entre duas resoluções que o tentem por igual" (EINSTEIN, 1982, p.24).
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escolha humana é resultado de decisão
política. Ocupar o sensível e dar sentido a esse
ato pressupõe, portanto, um modo de ver, de
dizer, de pensar, um modo de ser no que é
próprio e no que é comum na comunidade. É
estar em relação de partilha: induzir à partição
ou à participação de um conjunto comum e,
inversamente, induzir a apartar-se por decisão ou ser apartado, em face da separação e
distribuição dos quinhões. Rancière (1995, p.
7) apresenta um outro modo de dizer e com o
mesmo sentido: "Uma partilha do sensível é,
portanto, o modo como se determina no
sensível a relação entre um conjunto comum e
partilhado e a divisão de partes exclusivas."
Ou ainda, segundo esse mesmo autor:
[...] o sistema de evidências sensíveis que
revela, ao mesmo tempo, a existência de
um comum partilhado e partes exclusivas. Essa repartição das partes e
dos lugares se funda numa partilha de
espaços, tempos e tipos de atividade que
determina propriamente como um
comum se presta à participação e como
uns e outros tomam parte nessa

partilha (RANCIÈRE, 2005, p.15).

Mas tal partilha é movediça, pois o
imprevisível se presta antes de tudo para
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dar corpo a existências inexistentes.
Também, conforme Rancière:
Vamos partir de um exemplo e um
enunciado aparentemente simples. [...]
Chegados ao lugar, eles reconhecem
primeiro, nessas braças de mato para
capinar, sua Icarie ("nossa Icarie é
grande e bela", escrevem eles) antes de
sentir o desacordo entre o livro e o
território, mas também a chamada à
ordem do guia ("Icarie existe, pois nós a
trazemos no coração"). Em torno de uma
palavra e de vários lugares, dene-se
assim toda uma série de operações de
pensamento: crença, reconhecimento,
identicação, decepção e até, no caso,
um processo contra estelionato que os
operários ganham na primeira instância
e o utopista quando recorre (RANCIÈRE,
1995, p. 227).

Em Platão e em Fedro, pode ser lido:
nenhum poeta pôde contar nem poderá
cantar em versos o que se situa acima dos
céus, porque os corcéis e os cocheiros das
almas divinas são belos, de boa raça e bons
de espírito, sobem com graça e docilidade;
os corcéis e os cocheiros dos poetas são
mestiços. Ora levantam, ora abaixam a
cabeça, sem ritmo e harmonia, e, nesse
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bater de asas em cenário de confusão e
luta, os poetas se machucam e não conseguem elevar-se e contemplar a essência do
Absoluto. São meros imitadores e jamais
expressam a realidade. Precisam de tempo
para o gozo da sesta e do canto das cigarras
acima de suas cabeças, como o fazem os
escravos e as ovelhas à hora do calor a
pino. São como homenas comuns e, como
cam cansados, quando pensam, ocupam
o sexto lugar na hierarquia das almas. Não
são, do mesmo modo, merecedores de novo
espaço em A República. Sem exceção, e a
começar por Homero. São todos não mais
do que fantasmas e como tais não trazem
nada de sólido no que proferem, porque
efetivamente não conseguem desenvolver
de forma reexiva o que armam. Nesse
sentido não são capazes de instruir os
homens e fazê-los melhores do que são.
Não façamos, pois, nenhuma exigência de
que nos deem conta do que dizem.
E os pintores são também artistas da
mesma espécie? Sem dúvida que o são.
Para tanto, basta que se comparem suas
atividades com as de um carpinteiro.
Tomemos como exemplo um móvel de um
quarto de dormir. Há três espécies de leito.
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Uma se encontra escrita na natureza e tem
como autoria Deus, a outra é feita pelo
carpinteiro e, ocupando o terceiro nível de
categoria das espécies, encontra-se a que o
pintor realiza. Como se vê, sua produção está
afastada em três graus da natureza e, por isso,
está muito distante do que é verdadeiro, pois
representa o que parece ser a realidade. Desse
modo, o pintor não é, mas se assemelha a um
marceneiro, não tendo, portanto, conhecimento da técnica tampouco do manejo processado para o que produz. Nesse sentido,
poetas e pintores estão no mesmo nível e
relação hierarquizada no pensamento e na
partilha platônica.
Os lósofos, ao contrário, podem
transitar da multiplicidade das sensações à
unidade racional. Os homens que se dedicam
à losoa cantam melodias mais belas e fazem
discursos tanto sobre os homens quanto
sobre as coisas divinas. Por isso, têm todas
as condições de aproximação de Deus. É o
que lhes dá garantia da qualidade de seus
cavalos e cocheiros e de suas asas.
Ainda em Platão, a escrita. Amon
retrucou que, ao invés da escrita ser um
bem, seria para o povo um mal, porque, na
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sua compreensão, ler sem a ajuda de um
mestre era logro, porque dava o mais das
vezes a entender que sabia o leitor muitas
coisas, mas efetivamente não sabia e não
saberia ir ao encontro da saída da caverna
sem a ajuda de um mestre. A referência a
Amon está inscrita em Fedro, no episódio
em que Sócrates, para argumentar sobre o
que convém e como convém ou não dizer ou
escrever, enm, examinar quando a arte de
dizer ou escrever é bem ou mal empregada,
retoma uma história transmitida pelos antigos sobre a invenção dos números e dos
cálculos, da geometria e da astronomia, do
jogo de damas e dos dados, e também da
escrita. Este é o registro de Platão:
O uso da escrita, Fedro, tem um inconveniente que se assemelha à pintura.
Também as guras pintadas têm a atitude de pessoas vivas, mas se alguém as
interrogar conservar-se-ão gravemente
caladas. O mesmo sucede com os discursos. Falam das cousas como se as conhecessem, mas quando alguém quer informar-se sobre qualquer ponto do assunto
exposto, eles se limitam a repetir sempre a
mesma cousa. Uma vez escrito, um
discurso sai a vagar por toda parte, não só
entre os conhecedores, mas também entre
os que o não entendem, e nunca se pode
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dizer para quem serve e para quem nãoserve. Quando é desprezado ou injustamente
censurado, necessita do auxílio do pai, pois
não é capaz de defender-se nem de se
proteger por si (PLATÃO, 1954, p. 257).

Esse é o logos platônico, e vem se
reetindo no pensamento ocidental e na
partilha do sensível ao longo dos séculos.
Neste estado contemporâneo de
sociedade escrita, impressa e eletrônica, a
escrita é também muda ou falante. Muda,
porque não há voz, voz própria que a oriente,
conduza, diga dela sua verdade. Inerte e, como
tal, contraditoriamente errante, ébria, falante,
porque as leituras lhe sobrevêm com pressa
ou sem pressa e sem destino denido,
embaralhando o ver, o dizer e o fazer. Escreve
Rancière (1995, p. 8): "Qualquer um pode, então, apoderar-se dela, dar a ela uma voz que
não é mais 'a dela', construir com ela uma
outra cena de fala, determinando uma outra
divisão do sensível." Estado legítimo de
democracia, porque há sobra de palavras;
no contraponto, porque as palavras e as
ações, muitas vezes, não se interpenetram
e interfazem. Com isso e em face disso,
desconforto, sulcos, mordacidade, entre o
que se diz e o que se faz. E não podem fazer
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parte dessa partilha os pobres, os negros,
especialmente os pretos, porque escravos,
mais escravos do que os pardos. As mulheres
também, porque ganham menos do que os
homens, as mulheres negras ainda mais,
porque percebem ainda menos, menos do que
as mulheres brancas. Sousa sumariza o
processo histórico dessa desigualdade:
No Brasil, a história é longa. Houve um
tempo, antes de os portugueses chegarem, em que os povos indígenas viviam
seus regimes comunitários nos quais
cabia todo mundo, uma sociedade de
todas as gentes, ninguém era excluído.
[...] Depois veio o poder de quem tem a
informação e meios de comunicação.
Primeiro a oligarquia e depois todos os
outros senhores da Terra e dos bens que
nela se produzem. Foi assim que o Brasil
chegou hoje a 80% de pobres e milhões
de indigentes, divididos entre o campo e
a cidade. E isso num país onde o que não
falta é riqueza. A matemática brasileira
soma, acumula e multiplica, mas não
aprendeu a dividir, a compartir. Aqui o
bolo sempre cresce, nunca é dividido

(SOUSA, 1996, p. 68).

Não têm tempo para pensar; como
resultado, não podem participar do quinhão comum. É um povo em sua boa parte
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analfabeta; se tem escolaridade, lê o cotidiano, não assiste a programas de televisão
que conduzem à reexão crítica, não
compra jornal e revista, não vai ao cinema e
ao teatro, não vai aos museus. Não vai à
escola. É um povo apartado dos bens culturais. Os apartados, mesmo que compreendam a linguagem, não a possuem. Falam
às cegas, fora do acontecimento, porque
para eles falar já é um acontecimento. Não
possuem linguagem crítico-reexiva,
porque não têm tempo de se dedicar a ela,
de compreendê-la para desorganizá-la, de
se insurgir contra ela, de amordaçá-la.
Assim, descem na escala humana, como se
infere de Rancière:
A posse desse órgão de manifestação
marca a separação entre duas espécies
de animais como diferença de duas
maneiras de se participar do sensível: a
do prazer e do sofrimento, comum a
todos os animais dotados de voz; e a do
bem e do mal, própria somente aos
homens e já presente na percepção do
útil e do nocivo. Funda-se, por aí, não a
exclusividade da politicidade, mas uma
politicidade de tipo superior, que se
perfaz na família e na pólis (RANCIÈRE,
1996, p. 17).
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O aspecto da partilha, o qual se
processa pelo viés da socialização, implica e
pressupõe que a leitura tenha a função de
fazer dos homens iguais. Isto é, alcançado em
sociedade o exercício efetivo da leitura, em que
todos os homens leiam todos os dias, em todos
os espaços, públicos e privados, isso não
signica que a sociedade venha a ser igual em
seus hábitos e costumes, em suas atitudes e
decisões. Mas, se é alcançado esse efetivo
exercício — todos têm a capacidade de fazer
dele procedimento contínuo —, é preciso que
somente façam vibrar essa instantaneidade
de ideia e sentimento. Isso se faz. Cada
homem pensa, porque encontra solução para
aquilo que o incomoda, mas somente quem
exercita a leitura cotidianamente sabe o que é
essa decifração, o que é esse exercício, o que é
essa permanência de procura. É um ato de
ocupação do sensível e de insistência de que
essa ocupação tenha uma nova geograa.
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3.3.6 — LEITURA COMO EXCESSO

Não há unanimidade quanto ao
entendimento de que o sentido e o próprio
exercício de leitura como experiência extrapolam o ato de ler textos escritos. De forma muito
incisiva de compreender, muitos são os que
defendem a concepção de que ler é exclusivo
da linguagem humana, porque somente
nessa estrutura de organização de sentido os
elementos se relacionam e se hierarquizam de
forma articulada. Um reclama o outro, e a
articulação que entre eles se efetiva se processa simultaneamente sob dois eixos em movimento: o da combinação de elementos e o da
seleção. Há um outro procedimento, a esse
associado: é o fato de a linguagem humana ser
manifestada num continuum fônico, a fala.
Quando manifestada na escrita — a título de
lembrança, ainda existem milhares de língua
ágrafas no mundo —, a sua representação
corre também pela linearidade. Não há dúvida
de que só a linguagem humana possui
essas duas características, que, em essência, a diferenciam de outras estruturas de
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sentido propostas, porque se aproximam
sobremaneira dos mecanismos de estruturação de um sistema linguístico. A título de
exemplo, três referências: o sistema alimentar, o sistema da moda, o sistema
mobiliário. O que os faz de natureza diferenciada e passível de agrupamento em duas
categorias — a linguagem humana e outras
linguagens — não está somente na forma
como se estruturam, também está na matéria e na referência. Nas outras linguagens —
aqui, especialmente, a referência recai sobre
a pintura —, os elementos, cores, traços,
tamanhos, riscos, sombra, não têm um
sentido a priori, porque não há convenção e
sintaxe própria que os relacionem. O que
efetivamente há, numa tela, é que a relação
de sentido entre os elementos é produzida, o
signicado não está dado, porque signicados não se pintam. Em decorrência, a relação de sentido entre os elementos não concorre para que sejam decompostos em
unidades básicas a serem usadas com o
mesmo sentido em um outro quadro.
Mas quero rearmar o óbvio; às vezes
o óbvio escamoteia e esconde as propriedades em que foi connado, torna-se opaco. O
discurso ordinário e público não traz
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internalizado o ato de ler como ação cotidiana e de experiência. Dito de outra forma e
na mesma linha de raciocínio: conquanto o
termo leitura ocorra, em sentido lato, na fala
cotidiana dos espaços públicos e privados e
nela seja ressaltada a importância do ato de
ler, na realidade o homem em sociedade não
o efetiva como exercício permanente e de
reexão. O que há é o uso banalizado do termo, e o que se concretiza é uma impressão, é
a compreensão ilusória de que o processamos e exercitamos cotidianamente. A
leitura, nesse sentido, está em excesso.
Mesmo nos espaços de formação —
social, política, econômica, cultural e
especialmente escolar, espaço de referência teórico-prática e metodológica e de
produção e socialização do conhecimento
—, muito raramente se desenvolvem
atividades de leitura com foco em outros
modos de dizer e fazer que não aquele dito
pela escrita⁶. Os estudos sobre a imagem
estão restritos às disciplinas com conteúdo
pertinente à Arte, à História, à Psicologia e
⁶ Retomar Orlandi (1988, p. 7) é oportuno: "No sentido mais restrito, acadêmico, 'leitura' pode
signicar a construção de um aparato teórico e metodológico de aproximação de um texto: são
as várias leituras de Saussure, as possíveis leituras de um texto de Platão, etc. // Em um
sentido mais restritivo, em termos agora de escolaridade, pode-se vincular leitura à alfabetização (aprender a ler e escrever) e leitura pode adquirir então o caráter de estrita aprendizagem
formal.".
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à Sociologia da Arte. Esse distanciamento
ganha destaque em nível de formação dos
prossionais da educação, pois esparsas
são as oportunidades em que outros modos
de dizer e fazer são propostos ou apresentados como atividades de leitura nas salas de
aula, e raros são os currículos das licenciaturas que estabelecem o tema da leitura
como conteúdo de primeira instância a ser
examinado. Cria-se um círculo vicioso, e
daí decorre que o ensino fundamental e
médio reete a prática ou o exercício de
reexão levados a termo na graduação
universitária⁷. Nega-se e não se processa,
na prática, o conhecimento teórico que se
tem de que leitura não se limita à compreensão da escrita. Constitui-se numa
lacuna que, entrevista e perpetuada na
escola — na escola ou fora dela, também
⁷ Nesse sentido ca manifestada a expectativa de que estudos apurados possam revelar a razão
pela qual as discussões sobre a temática da leitura não gozam de destaque na hierarquia dos
conteúdos elencados como essenciais na formação dos educadores e se a ausência dessa vertente de trabalho tem efetivamente implicação direta nos resultados da formação escolar em nível de Educação Básica. A propósito, Rebouças (2006, p. 102) faz a pergunta a respeito da
leitura de textos: "E os não verbais, como são apreendidos na e pela escola? Preocupamo-nos
com eles? Na complexidade das relações socioculturais que se processam na escola e fora dela,
entrelaçamos práticas e ideias a respeito da comunicação e das imagens que circulam em nosso
entorno, a maioria delas presentes nas mídias." Outro registro necessário é que o professor
precisa aprender a conduzir seu trabalho no mesmo sentido de quem faz ciência. O professor
deve ser crítico e perspicaz, ao mesmo tempo em que deve dar curso normal às atividades, deve
conjecturar e anunciar hipóteses, recuar e reorientar procedimentos, mas sempre na
perspectiva de um gesto revolucionário. Teorias melhores, sempre será possível formular e,
nesse sentido, serão mais verdadeiras que as anteriores, em um determinado tempo-espaço,
até que uma outra explique de forma mais clara ou em maior volume o que a anterior não
conseguira explicar. Para rearmar: "[...] sempre será possível obter-se teorias melhores e,
neste sentido, mais verdadeiras que as anteriores por um determinado tempo t, até que uma
outra teoria, T, apareça e explique tudo aquilo que a anterior explicou, e mais o que ela não
conseguiu explicar. O exemplo é o da Teoria de Newton, TN, e a teoria de Einstein, TE" (KNOX,
In: CASTRO, 2006, p. 89).
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não se verica a leitura da escrita como ato
permanente de reexão —, se revela
contraditória, em razão do que e como é
concebida e do que se espera dela. Nesse
cenário, o escrito ganha justicativa no fato
de que as sociedades de cultura e civilizadas, as contemporâneas com maior destaque, têm a escrita como forma primeira
para o intercâmbio de informações e de
outros modos de relação, ainda que a imagem tenha aí signicativa importância. O
que há de ironia e impertinência na relação
entre o homem e a escrita é o distanciamento
entre ambos. Uma crise da razão e do
raciocínio crítico, talvez.
Tem-se aqui um convite à superação
desse contraditório. A escola não pode prescindir de pensar e sistematizar o conhecimento, e, fazendo-o, organizar-se para propor
e fortalecer novas possibilidades de relação
entre os homens.
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4
ESBOÇOS
DE LEITURA
PARA UMA OBRA
PICTÓRICA
Minha experiência pessoal me ensinou
que jamais aprenderei a ler tão bem
quanto necessitaria.
Leandro Konder,
em As artes da palavra

As perguntas ou as respostas que
venha a formular, numa única vez ou em
várias outras, só terão o valor que seja
próprio a cada uma. Porque esses momentos são, em essência, os que contam, uma
vez que reetem a minha relação com a
pergunta ou a resposta que proponha. Será
o mesmo o que ocorrerá, e de forma mais
incisiva, ainda que semelhante, se a pergunta for feita a outrem, porque sua resposta percorrerá um outro caminho. As
jornadas humanas se distinguem pelas
interrogações e pelos movimentos exclamativos ou duvidosos das reticências. Não
há resposta adequada, portanto.
Mas há um caminho que persigo. Ao
lado da pergunta O que é ler uma obra
pictórica?, posso adensar outra: O que é
ser leitor de um quadro para o próprio
pesquisador que apresenta a pergunta?
Numa ou noutra situação, o modo
como compreendo a relação entre leitor e o
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quadro pictórico se dá no ato da experiência de estar diante dele. Nesse sentido, e
esse é o primeiro ponto que retomo para
reexão, é que a melhor forma de justicar
a permanência de um espectador diante do
quadro é ancorar esse movimento com uma
outra forma substantiva que com ele contracene. Quem lê um quadro é um espectador-leitor. Essa conjugação de gestos
substantivos congrega o sentido de que
esse ser não é um espectador que passa,
meio enviesado e de esguelha, pelo quadro.
É ele o espectador que requer para si e para
a pintura um momento de enlace, que se
desdobra em sensação e pensamento. É o
espectador-leitor que, antes de tudo, quer
ser colaborador e cúmplice, com a suspensão do ato automatizado e em curso de
pura observação, escutando e pensando
mais devagar, tateando os detalhes, correndo os olhos com mais acolhimento, em
silêncio. Sensação e pensamento se amalgamam num sentimpensamento. Assim
compreendido, o quadro é que me percebe e
me olha, porque há nele um sutil movimento que me punge.
Se há acordo no que está posto, há o
momento em que o espectador-leitor precisa,
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no entanto, distanciar-se da obra, em função
do tempo histórico-cultural e cronológico que
os afasta, para, de outro modo, reaproximarse dela, como mostra Salgueiro:
Estamos então diante de um objeto
"deslocado" do seu mundo/tempo e sobre o
qual se acumulam discursos de diferentes
contextos/tempos, cada observador
construindo a descrição segundo as formas
de contemplação, bagagem cultural ou as
formas de apropriação da sociedade em que
se insere (SALGUEIRO, 2006, p. 10).

O que se evidencia nessa relação,
porque dela decorre, é que o que se vê ou se
descreve é o que se pensa sobre o quadro e
não propriamente o que ele representa.
Pode-se explicar deste modo: não há
descrições idênticas de uma mesma obra.
É que cada indivíduo, no uso da linguagem
que o institui como ser humano, estrutura
os dados da experiência a seu modo, pois
qualquer expressão linguística é de natureza
particular. É o que permite a língua de uso a
seus falantes, pois ela mesma é una e singular, porque sua estrutura é própria e diferenciada das tantas outras estruturas linguísticas
existentes. A segunda nota é que, mesmo que
a descrição da obra seja qualitativa e minuciosamente detalhada, não será nunca bastante
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para que o quadro, caso venha a ser produzido, seja conforme os desenhos e as cores
da forma-referente da descrição. Tudo é
guiado pela pincelada que vem sobre a tela,
em cenário de luta encenada, e a experiência é única: os resultados serão tantos
quantos sejam os pintores. É nesse sentido
que Dourado escreve:
[...] se Machado de Assis fosse desenhista ou pintor, não seria capaz de transpor
plasticamente a mesma Capitu que ele
criou com palavras, seriam Capitus
diferentes, ele como artista plástico seria
apenas mais um leitor de Dom Casmurro. Porque quando o escritor diz casa ou
mar, mar e casa não são a mesma coisa
para todos os leitores, tudo vai depender
da vivência que cada um tem dessas
palavras, o que elas dizem para cada um.
Quem nasceu num palácio, quando se
diz casa, vê um palácio e não um casebre. O inverso é verdadeiro. Quando um
pintor pinta uma casa ou um mar, o mar
e a casa são sempre aqueles mesmos que
ele pintou, a imagem é uniforme. [...] O
retrato que o escritor traça de sua personagem não tem materialidade visual, senão
imaginativa, é tão aéreo e dinâmico como
um sonho, só existe na mente de quem o
criou e de quem o lê, o romance funcionando, vamos dizer, como máquina de
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promover e dar vida, machine à emouvoir. Os dados objetivos e materiais que o
escritor dá à sua personagem são um
convite à imaginação dinâmica e material do leitor. Sem imaginação é impossível
ler. Sem imaginação é impossível ver um
quadro? Não sei, tenho minhas dúvidas
(DOURADO, 1975, p. 55).

E como também pode nascer como
pintura, mas múltipla em seus escombros,
Biela, ou antes, prima Rita, que se reetiu
no punctum daquela canastra preta de
longas e distintas viagens e não se sabe
para onde ela se dirige? Ou o cheiro do café,
moído ou torrando, ora o copo de chá, ora
na escuta da voz, ora o deslizar das chinelas, proustianamente sua presença na
cozinha que já não vem, senão na lembrança, sinuosa e fugidia? Não há como retratar
plasticamente essa multiplicidade de
espelhos partidos, senão por um corte de
escrita, o de Madame Bovary ou o de Uma
vida em segredo, senão por um outro corte,
o dos traços e das cores de Uma taça de chá,
ou em tantos e variados outros recortes, e um
deles está na amargura e ansiedade aubertiana de que jamais me deixarei ilustrar,
porque, assim como, para Manguel,
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[...] um personagem é denido pelo lápis
perde seu caráter geral, aquela concordância com milhares de outros objetos
conhecidos [...], ao passo que uma
mulher apresentada por escrito evoca
milhares de mulheres diferentes."
Nunca concordei com essas segregações
inexíveis (MANGUEL, 2001, p. 20).

Manguel (2001) dá realce ao seu
sentimento na sua discordância com essas
segregações inexíveis. Mas, em essência,
não há como viver do mesmo modo, senão
experienciar intensamente cada instante e
cada gesto, e no reverso da experiência,
explicá-la; mas uma explicação nada mais
é do que reformular a experiência que se
explica. Nesse sentido, pintar a escrita ou
ler ou escrever a pintura é fazer uma e
outra de outro modo. O resultado não pode
ser cópia, precisa ser original, ser único e,
no seu próprio ato, insuperável, ainda que
as pinturas de Clarice Lispector não
tenham alcançado o grito de sua escrita.
Daí o inconveniente: as reformulações não
são todas aceitas, porque há observadores
⁸ Clarice teve efetivamente experiência com as tintas, mas sabia das suas limitações no trato
com o pincel. Dava fôlego ao exercício de pintar como passatempo. Resultaram dessa experiência dezessete quadros, dos quais quatorze constituem acervo na Fundação Casa Rui
Barbosa. São peças pequenas, no formato 40 cm x 30 cm: Gruta; Escuridão e luz, centro da
vida; Raiva ou gesto de cção; Volumes; Cérebro adormecido; Medo; Tentativa de ser alegre;
Luta sangrenta pela paz; Sol da meianoite; Sem sentido; Explosão; Pássaro em liberdade;
Amanhecer; Eu te pergunto por quê, este último de 1976, os anteriores, de 1975.
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que as ignoram e, por isso, deixam de ser
uma explicação válida. É preciso então que
o observador aceite a reformulação proposta em Biela ou ao gosto bauvariano, ou
pelos desenhos e cores "androidealizados"
de Fernand Léger em La lecture (cf. Exercício de leitura 11), ou ainda outras, variadas
e impertinentes, que já tenham sido ou
estejam sendo vividas ou que sejam um
corte por antecipação, por isso nada mais
estimulante do poder pensar ou dizer de
outro modo.
A superfície de um quadro é simultânea em sua totalidade, e o olhar a apreende
nesse intervalo sincrônico, ainda que a
primeira impressão seja exploratória e, por
isso, imprecisa. A resposta está em que a
matéria com que se pinta é diferente da
matéria com a qual se escreve, como lembra Sartre:
[...] uma coisa é trabalhar com sons e cores,
outra é expressar-se com palavras. As notas,
as cores, as formas não são signos, não
remetem a nada que lhes seja exterior. [...]
Para o artista, a cor, o aroma, o tinido da
colher no pires são coisas em grau máximo;
ele se detém na qualidade do som ou da
forma, retorna a elas mil vezes, maravilhado;
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é essa cor-objeto que irá transportar para a
tela, e a única modicação por que a fará
passar é transformá-la em objeto imaginário.
Ele está, portanto, muito longe de considerar
as cores e os sons como uma linguagem [...] o
pintor não deseja traçar signos sobre a tela,
quer criar alguma coisa; e se aproxima o
vermelho do amarelo e do verde, não há razão
alguma para que o conjunto possua um
signicado denível, isto é, para que remeta
especicamente a algum outro objeto
(SARTRE, 1999, p.10).

Nesse sentido, já se pode armar que
a sintaxe do quadro não se organiza do
mesmo modo que a sintaxe da escrita. Na
linguagem humana, uma maneira de
pensar se subordina a outra, as ramicações à esquerda ou à direita de um termo se
fazem de forma hierárquica, as palavras
são convenção e são organizadas e processadas em dois eixos de movimento simultâneo: a escolha e a combinação, necessariamente de acordo com as características
pertinentes de cada segmento, nulo de
sentido, mas diferenciador como invariante, ou as de cada palavra, que carregam, de
certo modo, signicados construídos e
conduzidos a priori. Mas os resultados de
sentido que dessa estrutura hierarquizada
advêm são imensuráveis, tanto do ponto de
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vista da extensão, quanto da sua natureza
polissêmica. Claro que também são resultados innitos os que vêm da pintura. A
diferença está entre a origem da pintura e
da escrita. A escrita nasce do uso da palavra, mas a palavra não está do lado de fora,
a palavra está nas vísceras, o homem se
institui pela palavra; a palavra, inclusive,
pode prescindir da escrita como matéria,
como representação, porque pode ser dita,
ouvida ou pronunciada, não precisa ser vista.
A pintura faz uso dos desenhos e das cores,
precisa deliberadamente das mãos, dos pés ou
da boca enquanto membros mobilizadores do
pincel. Nesse sentido, a pintura, como ato de
criação, é arte da mão, e não do olho. Outra
diferença bem demarcada é que um objeto
pintado é único e apresentado como um ash,
puramente ash. Sua percepção e reconhecimento se dão pela rapidez, e esses dois movimentos complementares alcançam sua
espacialidade em nível universal. De certo
modo, o objeto enquanto matéria é o mesmo
em qualquer lugar. O que os diferencia surge
do seu encontro com quem o olha. Nem todos
percebem um gato como um animal felino.
Outro aspecto é que a pintura parece, mas
não é uma fotograa, porque o registro da
câmara justica e situacionaliza o fato, o
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acontecimento, ainda que o seu referente vá
desaparecendo com o tempo, porque não é ele
mesmo, como o era ou foi no ato do ash. O
objeto descrito, por sua vez, corre pela linearidade, é névoa, disfarça, é cigano, ora tem
pressa e redimensiona seu enredo em ashforward, ora retarda seu movimento, ora dá
curso à linha do ashback. A imagem, porque
é outro modo de representação, é imóvel e,
como tal, é seletiva, está circunscrita à transparência que teve como foco, está na ordem do
perceptível mais imediato e, portanto, mais
real do que a palavra. As informações registradas numa imagem emergem, simultaneamente e num instante, em todos os poros de
sua estreita circunscrição de espaço. Nesse
cenário, a relação e o valor entre os elementos
não se estabelecem em função dos seus
sentidos históricos em uso, porque não os
possuem, pois não há sujeito que os caracterize, mas imagem projetada. Essa relação e
esse valor se estabelecem como tais num
jogo de dados, numa espécie de epifania
para Chaudanne:
A palavra, mesmo a mais simples, como
"mesa", nunca deixa de ser algo intelectual.
Uma mesa é reconhecida, quando é vista;
quando é nomeada, ela pode se tornar algo
tão estrangeiro como um deus ou um
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extraterrestre. [...] Quero dizer que o quadro
tem um efeito de deslumbramento repentino; é a epifania. O quadro se apresenta de
uma vez, como uma aparição, como um
relâmpago (CHAUDANNE, 2008, p. 91).

A história e o enredo em ashforward e
em ashback também ocorrem com a pintura,
não como ato de criação, mas de recepção. A
pintura, como criatura, é olho do espaço, de
algo menos abstrato do que a letra; a escrita
está acima da tangibilidade da visão, a sua
essência é a do som, é a do tempo.
Mas, feito o quadro e concluída a
escrita, o que permitem provocar é de
natureza plural.
Mesmo que o tenha armado Autran
Dourado, é possível e é comum ver um
quadro sem imaginação — não se deve ter
dúvida sobre isso. Nesse movimento diante
do quadro, no entanto, o espectador não
tem nenhuma expectativa, não reage
diante da pintura, isto é, o espectador vê a
pintura, mas não a percebe, não consegue
fazer associações entre os elementos do
quadro, tampouco com as referências
externas, o mais das vezes tão necessárias
e tão caras para a compreensão das
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relações entre os homens. Enm, vê com o
olho, não vê com o espírito. Tem a mesma
atitude que tem diante da escrita, que somente descodica e não tem incitações com ela.
Não é um espectador-leitor, portanto, porque
sem imaginação não é possível ler um quadro.
O que necessariamente completa a
segunda nota explicativa é que a descrição
do quadro se faça com a presença da obra.
É o que se vem congurando no curso das
práticas de descrição no decorrer dos
últimos quinhentos anos. Trata-se de uma
fuga aos desacertos de leitura, talvez. Um
dos exemplos desconcertantes está nas
críticas feitas por Diderot, que não deixam
claros os cenários de presença do leitor na
ambiência dos Salões de Pintura, cujas
obras analisou. No século XVI, Vasari
contava com um conhecimento meramente
genérico de quase todas as pinturas que
analisava; no XVIII, Lessing se apoiou no
grupo escultórico de Laocoonte; mais
minucioso, em 1800, Fiorillo acrescentou
notas de rodapé com foco nos autores das
melhores gravuras que discutia; Wölfin,
no século XIX, orientou os procedimentos
de análise no uso da projeção de pares de
diapositivos em preto e branco.

BAXANDALL

212

O exercício de leitura de Las meninas,
desenvolvido por Foucault, congrega a tela
como referência explícita. Os livros que trazem
a pintura como objeto de reexão, de maneira geral, o fazem nesse estilo, e quando
desse modo não ocorre, a ausência do
quadro é reclamado pelo olhar do leitor,
não por ser imprescindível para a compreensão da escrita, mas por necessidade
estética de aproximação e contato do olho
com a imagem. É o que ocorre em relação a
Sobre um autorretrato de Rembrandt
(1987), leitura de pintura feita em 1660,
oito anos antes da morte do pintor, e que
não traz a tela como unidade contribuidora
e reveladora imagética da escrita. Talvez o
próprio Ricoeur tenha sido traído pelas
orientações procedimentais de análise
crítica das produções artísticas, ou mesmo
não tenha trazido a pintura à página por
opção, mas o que se vislumbra, no entanto,
é que o seu texto indicia uma resposta à
primeira indagação:
[...] esse autorretrato, como todos os
outros de gênero, viola uma regra
ascética admitida por muitos críticos de
arte, em literatura, assim como em
pintura, segundo a qual a abordagem
puramente estética exige que se esqueça
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o autor real, de carne e osso, e que se
deixe a obra, assim tornada órfã,
defender sozinha a sua causa. Ora, o
autorretrato, para merecer esse título,
pede-me para identicar o personagem
representado como sendo o mesmo que
aquele que o pintou. Assim, são dois
ausentes que me pedem para considerar
idênticos: um é personagem irreal,
visado além da tela material; o outro é o
pintor real, mas hoje morto. Um abismo
é criado entre o personagem sem nome
do quadro e o autor cujo nome é atestado
pela assinatura. Não sendo evidente sua
identidade, é-me preciso, pois, construíla (RICOEUR, 1996, p. 13).

Outro viés da leitura de quadro, que
merece destaque, é o resultado que daí
advém e que inuencia a organização da estrutura linguístico-discursiva que ancora
essa leitura. Aproximar-se e distanciar-se
do quadro, no momento adequado e no
sentido de que a leitura se circunscreva a
ele, ou seja, não extrapole o escopo de
legibilidade que permite, é uma orientação
normativa, para que a descrição tenha
caráter demonstrativo. Uma descrição há
de ser descritiva e não informativa. Esse nível de descrição não é meramente formal, já
carrega um sentido congurado, de forma
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ainda circunscrita aos elementos constitutivos do quadro. O terceiro nível é o das
associações e da interlocução históricopolítico-cultural, a região interpretativa.
Em síntese, a leitura de uma pintura
pressupõe e implica a concomitância
presencial do quadro e do texto oral ou
escrito, o distanciamento ou a aproximação do quadro, um texto verbal de sentido
necessariamente circunscrito ao que o
quadro permite ver. Com esses princípios,
alcança-se o grau de qualidade de leitura
esperado? Não necessariamente, porque
há ainda a conrmar: a intenção inferida é
a verdade? Há como dimensionar o nível de
qualidade da descrição e da interpretação
e, para tanto, se recorre a depoimentos,
cartas, entrevistas, comentários críticos,
informações biográcas e bibliográcas e
qualquer outro registro, ainda que não se
saiba qual o nível de qualidade dedigna.
Ou o nível de aceitabilidade dos que vierem
a ler os exercícios de leitura.
Não está no propósito deste trabalho
atender ao primeiro viés de inferência
mencionado. O segundo é, sim, seu objetivo, uma vez que a aceitabilidade dos
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exercícios de leitura e das reexões que daí
advêm pode se concretizar e ancorar como
resultado da reação dos analistas e pesquisadores que lerem este trabalho.
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5
APONTAMENTOS
SOBRE A LEITURA
E A MULHER
NA PINTURA
A compreensão correta de uma coisa
e a má compreensão dessa mesma
coisa não se excluem completamente.
Franz Kafka,
em O processo.

A leitura é manifestamente ela
mesma, em seu pleno exercício, uma
pluralidade de gestos e de sentidos. Não é
demais rearmar que somente há leitura
quando os gestos e os sentidos estão em
movimento. A leitura então se faz releitura ou
leitura outra do que foi lido. Essa é a concepção contemporânea, ou, pelo menos, é a
concepção que concretiza um dos modos
atuais de pensar e de fazer. Entre outros, há
espaço para que permaneça e tenha continuidade o pensamento de que é possível
congurar uma invariante das narrativas
ou das artes em geral ou, na mesma linha
de raciocínio, fazer da leitura um ato
conclusivo, circunscrito à especicidade de
cada objeto visto e lido. Mas, ainda que
sejam possíveis, porque as escolhas são
variadas — o ponto de vista é que congura
o objeto, para dizer do modo da ciência ou
da literatura —, esses dois últimos modos
de apresentação da leitura são redutores,
inviabilizam o paradigma da diferença, das
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incitações, do devir, de poder colocar a
leitura em estado de suspensão, um cessar
provisório da leitura e permitir a ela novo
ato fundador, o de ler como novidade ou
antecipação, cuja linha de força é o innito
das possibilidades.

BARTHES

Numa palavra ou num gesto de um
pincel, nunca aconteceu de se ter tido a
necessidade de levantar a cabeça, ao ler
um livro ou ao ver um quadro?
A taça de chá ou André Derain —
1935 (cf. Exercício de leitura 5) — reverencia essa necessidade. A seu modo, Barthes
([1987]) também o faz, dando início à sua
reexão sobre o que é escrever a leitura: um
gesto desrespeitador e, ao mesmo tempo,
enamorado, porque o olhar se volta para
outro ponto e dele se alimenta; retorna, no
entanto, porque sente necessidade de ancoragem. Uma segunda operação é força
movediça: nem uma leitura embasada,
nem uma leitura livre, mas múltipla e
entrelaçada na pluralidade de que pode ser
realizada. Aqui, visivelmente, não se trata
de leitura interrompida (cf. A leitura abandonada – Exercício de leitura 3), tampouco
como leitura de referenda, marcadamente
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receptiva, conclusiva, sem nenhum esboço
de crítica ou desconança, como se pode
dizer de uma leitura comportada que ocorre
em A leitora (cf. Exercício de leitura 1), em
Uma jovem moça no ato de ler (cf. Exercício
de leitura 10) e em A Educação da Virgem
(cf. Exercício de leitura 12).
Marcel Proust consagrou, por sua vez,
a suspensão do gesto, em Du côté de chez
Swann, tornado público aos 8 de novembro de
1913, com o episódio da madeleine (cf. m da
Parte I): num dia de inverno, sua mãe, a do
protagonista, insistiu em que tomasse uma
taça de chá; maquinalmente, levou um pedaço
de madeleine embebido e amolecido à boca,
tomou uma segunda colherada, e a mesma
sensação invadiu seu corpo; uma terceira,
ainda, e estava muito claro que a verdade que
procurava não estava no chá, tampouco nas
madeleines, estava em sua lembrança, nos
anos que se tinham ido, em Combray — esse
gosto era a reminiscência do pedaço de madeleine, no quarto de sua tia, enferma, Leonina,
quando lhe fora dar um bom-dia, e toda
Combray e seus caminhos, cidade e jardins,
surgiram com alegria plena de "minha taça
de chá".
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A recordação do passado não é privilégio da contemporaneidade, está estreitamente
relacionada com a angústia humana da transitoriedade do tempo, da irreversibilidade do que
passou, da impossibilidade de experienciar a
vivência, mas a necessidade de experimentar
essa impossibilidade se revela e alimenta num
ponto do passado, em que está seu traço,
involuntária e contraditoriamente disponível e
irrecuperável no curso do imaginário e na
eterna busca de um contraponto à fugacidade
da vida. Aqui está um dos núcleos de criação de
Proust (1992), em sua obra la recherche du
temps perdu. Aqui está a sua psicologia evolutiva, em que o "eu" não é uma referência estática,
e se transforma sem cessar, ainda que seja ao
gosto de um pedaço de bolo ou ao perfume de
uma or. É também essa imagem e esse estado
de suspensão que se visibilizam no quadro A
taça de chá. Um estado de suspensão que não
se circunscreve, no entanto, a um passado,
porque se alonga ao futuro. A taça de chá não
demarca o passado e o futuro cada qual em
seu tempo, mas os encerra únicos, compactos
no ato de suspensão da leitura.
E o que ca é uma vontade imensa
de saber o que há de tão envolvente num
pensamento da escrita, que faz com que os
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olhos se ergam. Ainda: ou que lembrança
traz o chá da taça, recordação que não é
mais sua como experiência viva. O mais certo é que não é nem uma coisa nem outra. A
taça de chá simboliza o texto-pensamento
que escrevemos em nós próprios no pleno
exercício da leitura.
Outra via de sentido se anuncia: a
leitura é um gesto público ou privado que
permite à mulher ensimesmar-se sem
ceder ao bovarismo, vislumbrando o seu
verdadeiro papel sem idealizar cções
vividas pelas leituras, pelos prazeres
ensejados por um lme ou uma telenovela.
Nesse sentido, o lme, o livro, a pintura
podem ser fator de perturbação na medida
em que o indivíduo não estabelece a diferença entre o real e o imaginário.
Trago ainda como referência três
aspectos, porque os considero pertinentes,
mesmo que a menção a eles seja de passagem:
"memória involuntária" tem seu contraponto
no termo "memória voluntária", abordados
por Bergson em Matéria e Memória. A
memória voluntária ou consciente é ativa,
esclarecida, canalizadora, porque se vale dos
movimentos com os quais a memória involun222

tária ou espontânea se desenvolve, no sentido
de organizar esses movimentos, para dar-lhe
uma estrutura, como hábito de corpo, presente, em processo. A memória inconsciente faz
um registro que independe de nova vontade,
são recordações que emergem ao acaso e nos
invadem ao sabor de um acontecimento: uma
rosa ou, dela, o perfume, a musicalidade de
um som, uma cena. Ou o gosto fugidio de
uma madalena.
Assim, em resumo, Bergson se manifesta sobre a ocorrência de duas memórias: a
involuntária parece ser efetivamente a "memória por excelência" — a que "imagina" não
necessariamente representa o passado, mas o
"encena", porque aproxima seu "efeito útil" do
momento em curso; a memória voluntária é
aquela que os psicólogos, em geral, estudam
— de natureza pragmática, motora e ativa,
sustenta um hábito esclarecido que se torna
cada vez mais distante do passado. Nesse
sentido, torna-se impessoal, porque sai do
tempo, à medida que a lição seja mais bem
aprendida.
Um segundo aspecto, estreitamente
relacionado com o primeiro, recai na retomada
do fenômeno da "recordação". A recordação é
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um modo de reagir a um estado presente.
Vai-se ao passado como justicativa,
ancora-se no passado como fuga ou no que se
foi e falta no presente. É uma retomada de dor
ou prazer. E o paraíso palpável está no passado de boas recordações que já nos escapam e
não são experienciáveis como tais.
Mas o passado é passível de aproximação ou de distanciamento ou bifurcação. Paz
chama esse movimento de "analogia":
[...] a correspondência universal signica
uma perpétua metamorfose. [...] cada
página é a tradução e a metamorfose de
outra e assim sucessivamente. [...] No
centro da analogia há um buraco: a
pluralidade de textos subentende que não
há texto original. [...] A analogia é a ciência
da correspondência. Só que é uma ciência
que não vive senão graças às diferenças:
precisamente porque isto não é aquilo, é
capaz de lançar uma ponte entre isto e
aquilo. A ponte é a palavra como ou a
palavra é: isto é como aquilo, isto é aquilo. A
ponte não suprime a distância: é uma
mediação; tampouco anula as diferenças:
estabelece uma relação entre termos
distintos. A analogia é a metáfora na qual a
alteridade se sonha unidade e a diferença
projeta-se ilusoriamente como identidade.
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Pela analogia, a paisagem confusa da
pluralidade e da heterogeneidade ordena-se
e torna-se inteligível; a analogia é a operação,
por intermédio da qual, graças ao jogo das
semelhanças, aceitamos as diferenças (PAZ,
1984, pp. 98-100, grifo meu).

Nesse mesmo sentido, Blanchot se
manifesta:
Lemos um livro, comentamo-lo. Comentamo-lo, percebemos que esse livro é ele
mesmo apenas um comentário, a "mise en
livre" de outros livros aos quais ele remete.
Nosso comentário, nós o escrevemos, nós o
elevamos ao estatuto de obra. Tornado coisa
publicada e coisa pública, por sua vez, atrairá
um comentário que, por sua vez...
(BLANCHOT, 1969, p. 569, tradução minha).

Costa Lima arma, na mesma direção:
Como qualquer narrativa, um livro não
tem m; apenas ganha um ponto de
suspensão. Um livro tampouco principia
por sua primeira frase: esta remete a
constelações doutras, assim como a
constelações de vozes esquecidas, lembradas ou sequer ouvidas. Todo livro é o
produto de múltiplos e dispersos diálogos,
muitos dos quais o próprio autor desconhece (COSTA LIMA, 1984, p. 7).
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Está aqui congurada uma das
maneiras com que se espelha ou se vê o
mundo. Não é bastante, portanto, que os indivíduos recebam uma mesma mensagem. Se
não é bastante que assim seja, está em ruínas
o modelo Shanon & Wheaver em que um
indivíduo A transmite algum dado ou informação a B e o indivíduo B os descodica e retém.
Concebido desse modo, não há uma mesma
mensagem, porque não há uma mesma forma
de receber a mensagem veiculada. O que há é
que B cria novas associações como resultado
do contato com uma mensagem do circuito
das relações entre A, C, D e E etc. A imagem já
não está no lugar. Ela se desloca.
Se podemos sentir, no sentido bem
amplo de todos os sentidos, de todo o corpo,
enm, isso signica que podemos ser
percebidos e, de outras vezes, podemos não
ser percebidos. São possibilidades que nos
permitem armar que somos sentidos
tantas e tantas vezes e não somos sentidos
em tantas outras oportunidades.
Um terceiro aspecto é que, se os textos
— pintura, escultura, lme, desenho,
narrativas (impressas e orais), discursos da
comunicação ordinária ou resultado dos
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códigos culturais elaborados — em alguma
medida demarcam relação, ainda que seja
tangencial, com outros textos, essa relação
jamais poderá ser compreendida, apreendida ou explicada e, de outro modo, desconstruída fora desse círculo. Todo texto,
portanto, é um mosaico, uma constelação,
uma trama entre um e outro texto; não há
texto, portanto, sem que nele haja indícios
ou demarcada inuência de um texto
anterior ou de qualquer outro num cenário
de coexistência, seja no sentido da construção de um novo texto, seja no caminho da
desconstrução do que pertença ao outro
texto.
Kristeva formulou essa questão do
seguinte modo:
[...] todo texto se constrói com mosaico
de citações, todo texto é absorção e
transformação de um outro texto. Em
lugar da noção de intersubjetividade,
instala-se a de intertextualidade, e a
linguagem poética lê-se pelo menos
como dupla (KRISTEVA, 2005, p. 68).

Lê-se pelo menos na oposição contrastiva entre o denotativo e o conotativo; em tempos contemporâneos, no entanto, multifacetado, plurissignicante.
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Nesse escopo de compreensão, ca
sobremaneira fragilizado o pensamento de
que é possível congurar uma invariante das
narrativas ou das artes em geral ou conceber
leitura como ato conclusivo e circunscrito à
individualidade de cada objeto.
Voltemos ao quadro A leitora, de
Fragonard, 1776. Mesmo que se possa
armar que se trata de uma leitura comportada, porque se visibiliza uma expressão utuante e sem concentração interna,
em que a leveza do ser nada grita, de outro
modo o quadro apresenta um cenário de
leitura do nal do século XVIII ou uma
apologia em favor do efetivo exercício da
leitura: as mulheres leem ou as mulheres
têm o direito de ler ou de escolher o que ler.
E o modo de elevar o livro é elegante e aristocrático, ainda que seja lido pela burguesia.
Um destaque necessário é que, conforme
registros sobre a evolução da leitura no
mundo ocidental, o acesso ao impresso e as
práticas de leitura estavam circunscritos ao
texto bíblico, às obras de devoção e a alguns
folhetos. Num outro modo de ver, já estamos
no nal do século XIX, e se pode ter como
referência o quadro Leitura, 1892 (Exercício de leitura 9). Almeida Júnior está na
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sua fase madura, deixando-se conduzir
naturalmente pelos reexos europeus e
pelos ares de independência brasileira. Aqui
está proposta a leitura como experiência
concentrada, em espaço e tempo adequado,
ato de mulheres com o poder social e econômico, que se entregam a um momento só seu de
leitura. As sugeridas por Flaubert ou as
denunciantes de Eça? Os romances de José
de Alencar: Cinco minutos (1856), A viuvinha
(1860), Lucíola (1862), Ubirajara (1874)? Os
romances ou os contos de Machado de Assis:
Ressurreição (1872), A mão e a luva (1874),
Papéis avulsos (1882), Histórias sem data
(1884)? Será, com certeza, um romance como
esses dois escritores nos indicaram: as
mulheres de berço, de posses, já liam, no
Brasil, naquela data, inclusive em outras
línguas. Mas também pode ter recaído a
escolha na produção literária de tantos
outros, entre os quais se podem mencionar:
Bernardo Guimarães, Manuel de Almeida,
Escragnole Taunay, Aluísio de Azevedo. Esta
passagem que segue, trecho extraído de
correspondência entre Machado de Assis e
Magalhães de Azeredo, conforme registra
Maria Arisnete Câmara de Morais, reete o
clima de efervescência cultural, instalado
especialmente, na Rua do Ouvidor:
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A Casa Garnier fez uma edição das
minhas Memórias Póstumas de Brás
Cubas. É a terceira contando por
primeira a publicação na antiga revista
brasileira. Vai também uma edição nova
de Quincas Borba, cuja primeira edição
data de 1891, e estava esgotada.
A Casa Garnier reimprimiu ultimamente
um dos meus livros mais antigos, os
Contos Fluminenses; fê-lo sem que eu
houvesse revisto o trabalho, e sem aviso
prévio, e sem lhes pôr a nota de que era
edição nova. Por todo isso não lhe mando
um exemplar. Se ler a notícia que o
Veríssimo escreveu sobre ele no Jornal
do Comércio, verá que este nosso ilustre
companheiro e amigo sabe ser menos
amigo que crítico. As Páginas Recolhidas
estão prestes a sair, impressas em Paris.
Também lá se está imprimindo o livro de
que já falei, Dom Casmurro, não me
lembra se lhe conei o título. O primeiro
não é propriamente novo, segundo se vê
bem do título, mas também não é reimpressão do outro livro. Dom Casmurro é inédito,
veremos o que sairá impresso (ASSIS,
apud MORAIS, 2002, p. 40).

Mas o que advém de Almeida Júnior e
de Machado de Assis é um forte apelo, um
convite especial. Ou só queriam mesmo um

230

modo exclusivo e limitado de partilha do
sensível? A título de lembrança, a instrução feminina somente começa a ter espaço
nos projetos educacionais brasileiros a
partir desse século: a Constituição de 1824
faz referência explícita somente à educação
primária, que é gratuita e destinada a todos
os cidadãos. Nesse contexto, ler e escrever
era restrito aos privilegiados, levando-se
em conta, em especial, a morosidade com
que se movimenta a sociedade brasileira,
ao longo de sua história, em favor de políticas adequadamente conceituadas de
formação escolar e cultural. Lajolo e Zilberman lembram que
Só por volta de 1840 o Brasil do Rio de
Janeiro, sede da monarquia, passa a exibir
alguns dos traços necessários para a
formação e fortalecimento de uma sociedade leitora: estavam presentes os mecanismos mínimos para produção e circulação
da literatura, como tipograas, livrarias e bibliotecas; a escolarização era precária, mas
manifestava-se o movimento visando à
melhoria do sistema; o capitalismo ensaiava seus primeiros passos graças à expansão da cafeicultura e dos interesses
econômicos britânicos, que queriam um
mercado cativo, mas em constante progresso (LAJOLO; ZILBERMAN, 1996, p. 18).
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O que se constata é que, no Ocidente,
a condição feminina vai emergindo no
século XVIII com o atravessamento do ser pela
leitura, um ser que não é, mas vai sendo,
transformando-se com a interação que se vai
dando com os romances e no embate com a
linguagem. A liberdade se instala e se conrma no século XIX, podendo-se ler — esse era o
sentimento — em qualquer lugar: Sonhos,
1896 (Exercício de leitura 6) é um bom
exemplo. Vittorio Corcos, pintor italiano do
nal do século XIX, está atento às mudanças
nos costumes de seu tempo, em que as mulheres aubertianas não têm acesso a livros que as
convidam a "sentir" a narrativa, o poema, e a
mover-se em sentimentos prazerosos.
Os registros apontam para essa mudança revolucionária de comportamento, tanto
na Alemanha quanto na Inglaterra e sobretudo na França. Em Paris, todos traziam um livro
à mão, praticantes, crianças, mulheres, viajantes, aprendizes. De forma intensiva, instalou-se
um sentimento e uma expectativa de consumo
de novos e variados materiais de leitura, seja
como busca da informação, seja, principalmente,
como distração pessoal, como mostram
Cavallo e Chartier:
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[...] Mas, mesmo que se queira evitar
falar de "revolução da leitura", é indubitável que, no m do Antigo Regime, em
toda a Europa, de modo regional e
socialmente diverso o comportamento
ledor de um público cada vez maior se
diferenciava, tanto quantitativa quanto
qualitativamente (CAVALLO; CHARTIER,
2002, p. 136).

Em Uma jovem moça no ato de ler,
1620 (cf. Exercício de leitura 10), e A Educação da Virgem, 1650 (cf. Exercício de
leitura 12), também a leitura é comportada,
mas essa atitude se forja sob outra face: a
leitura se conduz sob o efeito ou das ideias
de Calvino e de Lutero ou da reação a suas
ações reformistas. Quanto ao tema trazido
por Georges de La Tour, tem-se como
acertada a indicação de sua origem católico-romana.
Conforme orienta Julia (2002), o
índex dos livros proibidos, publicado em
1564, que veio precedido de regras precisas
quanto às traduções e aos usos da Bíblia,
recebeu novas injunções impostas por
Roma em 1593. Clemente VIII retirou dos
bispos ordinários o poder que tinham de
permitir a leitura ou a aquisição de Bíblias
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ou dos livros da Escritura Sagrada em
qualquer língua vulgar que fosse. A pressão
tornou-se mais intensa, especialmente por
determinação dos inquisidores. E as
publicações só se poderiam fazer nas
línguas originais hebraica, grega, latina,
caldeia, siríaca, etiópica, persa e árabe. Foi
somente no nal do século XVIII que a
pressão inquisitorial se retraiu, com a
promulgação do pontifício por Bento XIV em
1757. Mas, na França, ainda na primeira
metade do século XVII, foi pouco a pouco
denindo-se uma posição romana católica
que retomou o teor da regra de 1564, favorecendo, ao contrário do pensamento doutrinário do episcopado francês, a leitura controlada
do texto sagrado entre os leitores considerados capazes e de reputação indiscutível. O
que chama a atenção é o registro de que a
leitura não era permitida nem para os
artesãos nem para as mulheres.
Não só a Igreja Romana se predispunha às mulheres, os pensadores também
enfatizavam quanto à diferença biológica e
intelectual entre o homem e a mulher. No
homem, o predomínio era — em tempos
atuais ainda se pode usar a forma verbal no
presente — o da razão; na mulher, a sub234

serviência, suas ações orientadas e comedidas, sua fragilidade perante o mundo. Já
estamos no século XVIII, e Rousseau
(2004) é um bom exemplo para demarcar a
posição sócio-político-religiosa da mulher,
a qual ainda persistia claramente, embora
gure nesse século o marco enciclopédico
iluminista e emancipador da liberdade,
fraternidade e igualdade entre homens e
mulheres. Vejam-se os excertos de sua obra
Emílio ou da Educação:
Na união dos sexos cada qual concorre
igualmente para o objetivo comum, mas
não da mesma maneira. Dessa diversidade, nasce a primeira diferença
assinalável entre as relações morais de
um e de outro. Um deve ser ativo e forte,
o outro passivo e fraco; é necessário que
um queira e possa, basta que o outro
resista pouco. Estabelecido esse princípio, segue-se que a mulher é feita para
agradar ao homem. [...] Se a mulher é
feita para agradar e ser subjugada, ela
deve tornar-se agradável ao homem ao
invés de provocá-lo [...] (ROUSSEAU,
2004, p. 516).
Oferecei sem escrúpulos uma educação
de mulher às mulheres, fazei com que
gostem dos trabalhos de seu sexo, com
que tenham modéstia, saibam zelar por
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seu lar e cuidar da casa; o cuidado
excessivo com a beleza desaparecerá por
si mesmo e elas só se vestirão com um
gosto melhor (p. 541).
Toda menina deve ter a religião de sua
mãe, e toda mulher a de seu marido.
Ainda que essa religião seja falsa, a docilidade que prende a mãe e a família à
ordem da natureza elimina, junto a
Deus, o pecado do erro (p. 547).
A procura das verdades abstratas e
especulativas, dos princípios, dos
axiomas nas ciências, tudo o que tende a
generalizar as ideias não é da competência das mulheres, seus estudos devem
todos voltar-se para a prática; cabe a
elas fazerem a aplicação dos princípios
que o homem encontrou [...] ( p. 565).

Os dois quadros referenciados, embora
a Igreja, a sociedade, o Estado, os homens
tivessem fortes restrições a que as mulheres
tivessem acesso à escrita, demonstram a
compreensão e o sentimento de que a mulher
desejava e precisava instruir-se; a sociedade
tinha o dever e o direito de se alfabetizar,
mesmo que de início a leitura se circunscrevesse ao sagrado.
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No livro, naturalmente, uma referência para a reexão. Mas a legibilidade
efetiva de cada cena depende do contexto
histórico. Sem o entorno cultural, sem as
associações de um acervo ocidental cristão, a leitura seria outra.
Por sua vez, A Educação da Virgem
tem sua importância na sua anterioridade.
O registro não apenas de uma mulher
lendo, mas de uma menina que aprende a
ler, agrado no século XVII, quando os
meninos mal tinham preceptores. O quadro antecipa talvez, sem o intencionar,
uma revolução social.
A sociedade europeia era analfabeta
em que proporção? A questão é duvidosa,
tendo-se registros precários do século XVI e
dos que antecedem a ele. Sabe-se que, do
século XVI ao século XVIII, houve um
volume considerável de procedimentos e de
políticas de escolarização, mas ter dados
precisos sobre em que nível se dava a
leitura é registro que não se pode obter com
facilidade, como argumenta Julia:
[...] estamos mais informados sobre as
leituras espirituais das monjas que
sobre as dos leigos. Há uma grande
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distância entre as almas da elite nobre
ou forense que são aconselhadas
individualmente por seus diretores de
consciência sobre os livros necessários à
sua conduta espiritual e sobre a maneira
adequada de os ler [nota 51], e o povo das
cidades ou do campo ao qual se distribuem maciçamente imagens, pequenas
brochuras ou folhetos por ocasião das
missões. [...] Um momento decisivo, pelo
menos na França, foi, sem dúvida, a
segunda metade do século XVII, período
em que a hierarquia eclesiástica optou
expressamente por uma escolarização
maciça, sem forçosamente medir suas
consequências a longo termo (JULIA,
1997, p. 98).

Retomemos o Exercício de leitura 2:
Madame Pompadour é referência histórica,
modelo-retrato, o único identicado nos doze
quadros referenciados nesta pesquisa. Sua
vida foi tão polêmica quanto foi o curso de
publicação dos trinta e seis volumes da
Enciclopédia.
De origem burguesa, lha ilegítima de
um comerciante parisiense, culta, bela,
sedutora, inteligente, animada pela sua
vivacidade, deu curso a sua entrada na corte
no fulgor de seus vinte e quatro anos. Fez-se
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senhora de Versailles no decorrer dos vinte
anos subsequentes, manteve relações cordiais com a rainha e engendrou habilmente as
ações de Luís XV, imprimindo nova cor ao
espectro político e artístico da época e tornando-se uma das mulheres com inuência forte
e decisiva sobre a nobreza francesa. Auxiliou
sobremaneira a salvação e publicação da
Enciclopédia. Foi amante do Rei. O povo, no
entanto, a odiava, em função do luxo como
ultraje que imprimiu ao curso de sua vida.
Mas relembremos propriamente a
Enciclopédia, que está na correspondência
que vai do seu primeiro tomo, publicado em
1751, ao trigésimo sexto, de 1772. Diderot
é o seu idealizador e dedica vinte e cinco
anos de sua vida a esse empreendimento,
ora no calor da efervescência intelectual e
cultural, no entusiasmo da existência
afetiva, com o pensamento livre e da descoberta, ora no escombro das rupturas, das
perdas afetivas, na censura à obra. Auxiliado por D'Alembert, que escreve, em 1750, o
Discurso preliminar, reúne autores de
prestígio, e vai dando corpo à Enciclopédia.
As ciências e as artes aí congregadas
representam o sumo do saber humano em
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ns do século XVIII. Dumarsais se encarrega da gramática, e o abade Morellet, da
teologia. Buffon, Voltaire, Condillac,
Montesquieu, Quesnay, Turgot, Marmontel, Holbach imprimem ritmo e velocidade
ao espetáculo do conhecimento encadernado. Nos seus verbetes sobre música, escritos por Rousseau, o violino que se mostra
no segundo plano do quadro está como que
à espera de que lhe sejam desveladas e
reveladas as grandes harmonias universais.
A propósito da pintura: a arte vai além
do conhecimento. O quadro não mais
depende do modelo para sua existência.
Embora permaneça a relação entre o objeto
(o quadro) e o objeto-modelo, a pintura não
congela uma referência material ou psicológica, tampouco a imagem que o pintor
tem de seu modelo, que pode ser uma
realidade concreta (Madame Pompadour)
ou uma realidade abstrata (uma mulher
culta lê). Ainda: talvez Pompadour esteja
efetivamente com o olhar xo nos olhos do
Rei Luís XV, ao qual perguntaria por que
não concedera apoio ocial à determinação
e coragem de Diderot em insistir em deixar
à França o legado dessa grande obra, ainda
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que sua história de construção pudesse ser
longa de instabilidades e tropeços. É apenas
uma possibilidade. O que há de destaque é
que o olhar ultrapassa a moldura, porque a
Enciclopédia o encoraja em direção ao lado
externo, a leitura é abertura. Nesse sentido,
estaria nela o primeiro passo para a incredulidade: todos os seres carregam em si o ser e o
não-ser — Diderot aproximando-se de Heráclito. Como se lê em Textos escolhidos
(Diderot, 1979, p. XIII), "[...] Diderot, ao contrário de seus contemporâneos, soube integrar em sua visão do mundo os primeiros
resultados de estudos cientícos que fundamentariam as teorias evolucionistas do
século seguinte".
Em A leitora à mesa amarela (Exercício
de leitura 7), a mulher lê um livro de imagens.
A mulher está identicada como leitora por
Matisse, um dos pais da vanguarda europeia
na pintura. A representação que o Renascimento aperfeiçoou em vários séculos se dilui
entre cores e rabiscos. Ao lado direito da tela,
sobre a mesa amarela, um jarro ingênuo, sem
a "perspectiva" — tão cara aos lhos de Da
Vinci —, se sobrepõe ao amarelo, com ores,
quase transparente, assim como as duas
frutas e a taça de vinho. A leitora lê Matisse.
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A obra convida a pensar na mudança de
representação da mulher leitora (cf. o Exercício de leitura 1— A leitora, e o Exercício de
leitura 2 — Retrato de Madame Pompadour
que consulta a Encyclopédie), assim como na
do conteúdo, objeto de sua leitura.
Uma pergunta que se pode fazer é se o
livro é todo ele de imagens ou se a escrita
estaria porventura inserida no livro para
explicar a pintura moderna? Uma mulher
nova entra na história como sujeito e não
só como objeto da atenção do pintor.
A metalinguagem da pintura moderna
passa pela gura feminina como leitora dessa
nova linguagem com ganhos de intimidade e
prazer pouco apontados antes.
Mulheres, mais sensuais, interessam-se
pela pintura moderna, pela obra moderna. Ler
não é apenas instruir-se, ler é interagir com as
novas linguagens que o próprio quadro apresenta. Nesse sentido, leitura se torna pertinente
como ato de ascensão das subjetividades,
passando pela pluralidade e impertinência
das manifestações. Segundo Barthes,
[...] o verbo ler, aparentemente muito
mais transitivo do que o verbo falar,
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pode ser saturado, catalisado por mil
complementos directos: leem-se textos,
imagens, cidades, rostos, gestos, cenas,
etc. Estes objectos são tão variados que
não é possível unicá-los sob nenhuma
categoria substancial, nem sequer
formal; apenas é possível encontrar-lhes
uma unidade intencional; o objecto que
leio é fundado apenas pela minha
intenção de ler: é simplesmente: a ler,
legendum, liga-se a uma fenomenologia,
não a uma semiologia (BARTHES, 1987,
p. 32).

Vou enviesar minhas reexões em
direção a outro caminho: conjugar os
quadros representativos do século XX — A
sala de estar, Balthus, 1908; A leitura
abandonada, Félix Valloton, 1924; A
leitura, Fernand Léger, 1924; Leitura
compartilhada, Otto van Rees, 1926; A taça
de chá, André Derain, 1935; A leitora à
mesa amarela, Henri Matisse, 1944 —
como potencialmente perturbadores,
instigadores, e antecipadores no que toca a
atitudes e comportamento das leitoras.
Rero-me, em especial, a estes dois
quadros, que se podem categorizar anárquicos — são irreverentes e, como tais,
fazem perguntar com mais insistência: A
leitura abandonada e A sala de estar, no
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sentido de uma clara recusa ao cânone do
convencionalismo e da tradição das práticas institucionalizadas: postura do corpo
— sentado e ereto, com os braços apoiados
na mesa; concentração no ato de ler, sem
que haja perturbação ou ocupação demasiada de espaço, sem mover-se ou fazer barulho; cuidado com o livro, folheando-o de forma
que as páginas não sejam dobradas; disposição do livro em lugar apropriado — nas bibliotecas e livrarias, organizados os volumes, de
um mesmo modo, em estantes, somente
lombada à vista; em casa, ordinariamente em
armários de prateleiras. Hoje, não é mais essa
a disposição ou essa a atitude. O livro coabita
com outros objetos ou instrumentos de
informação ou de enfeite. As escolhas são
pessoais, rejeitam-se as regras de orientação,
em larga medida, entre os jovens, o modelo
tradicional vem cedendo espaço, a partir da
segunda metade do século XX, para novos
comportamentos, alguns deles imprevistos,
como lembra Petrucci:
[...] uma disposição do corpo totalmente
livre e individual; pode-se ler deitado no
chão, apoiado na parede, sentado embaixo (note-se) das mesas de consulta, com os
pés apoiados sobre a mesa (é esse o
estereótipo mais antigo e conhecido), e
244

assim por diante. Em segundo lugar, "os
novos leitores" recusam quase que totalmente ou usam de modo impróprio, isto é,
não previsto, os suportes normais da
operação de leitura; a mesa, o assento, o
tampo da mesa. Muito raramente apoiam
neles o livro aberto, mas tendem, de
preferência, a usar tais suportes como
apoios para o corpo, para as pernas,
para os braços, numa série innita de
interpretações diferentes das situações
físicas de leitura. Finalmente, o novo
modus legendi compreende também uma
relação física intensa e direta com o livro,
muito mais do que nos modos tradicionais.
O livro é fortemente manipulado, amassado, dobrado, forçado, carregado junto ao
corpo, e dele se toma posse, através do
uso intensivo, prolongado e violento, que
é típico de uma relação não tanto de
leitura e de aprendizagem quanto de
consumo (PETRUCCI, 2002, p. 222).

O que dizer da leitura codicada em A
leitura compartilhada, de Otto van Rees
(Exercício de leitura 8), e A leitura, de Fernand
Léger (Exercício de leitura 11)?
A afetividade na leitura abre caminho
para o gozo estético se instalar e cativar
neoleitores no processo de aproximação
com o livro. A cena remete a tantas outras
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imemoriais, na beira da cama em que uma voz
acalenta com histórias contadas e cantadas, à
hora do sono, do escuro, da separação.
Enquanto lê para o outro, um o de querer se
estende e chama quem ouve, à vida, às vidas
narradas. Compartilhar a leitura é um rito
de iniciação à escrita, à palavra que se pode
semear na troca afetiva.
O expressionismo ertava com a
representação nova. Uma obra moderna e
surpreendente pela cena. É o todo da
relação que remete a um modo diferenciado
e não cotidiano de ver — estamos ainda em
1924. Os movimentos do homem e da
mulher não procedem da linearidade e do
senso comum que normalmente se observavam e eram conclusivos por antecipação.
A mulher já não lê somente, mas lê, ao lado
de e como um homem, um livro que bem
pode ser o mesmo. E já não são mulheres
que portam ores com livros, são os
homens que o fazem.
Vejo-me na necessidade de retomar a
última linha contida no excerto acima
mencionado, porque chama a atenção: o
que ainda incomoda e faz perguntar mais
fundo — esse é o calcanhar de aquiles ao
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longo dos séculos — está no descompasso
entre as modicações de ordem físicobiológica diante do livro e o compasso de
espera no que se refere propriamente ao
exercício, isto é, à qualidade da leitura
feita. A pintura e a literatura ainda não
deram conta de mapear esse viés.
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6
À GUISA DE
CONCLUSÃO:
O OLHO, A LETRA E
SUAS GEOMETRIAS
Busca, em literatura, é tema mais do
que consagrado: Borges já o disse. A
centenas de heróis a literatura impôs a
árdua tarefa de buscar alguma coisa
para então contar a história dessa
busca.
Reinaldo Santos Neves,
em A longa história

GEOMETRIA 1

A leitura é uma habilidade que nos
conduz a pensar sobre questões nossas
que não foram questionadas ou a conhecer
aquilo que não tínhamos ainda reclamado
no interior de nosso horizonte (cognitivo) de
compreensibilidade.
Como leitor, dou a minha palavra ao
texto; o texto recongura minha história.
Leio com o que sou, e a cada leitura sempre
me leio de novo. E a minha leitura é sempre
memória de outras leituras, e só me distanciando do que foi lido é que posso ser de
novo. Nesse movimento sou um outro eu; e
me identico, porque há um tu com
diferentes características. É justamente
nesse entrelaçamento de linguagens que
me rearmo, o que, para Yunes (2000), "[...]
implica [e pressupõe] afetos, identicações,
interações e — verbo — linguagem, na qual
deem conta de se expressar e comunicar o
que sentipensam [...]". Somos feitos de
histórias com as quais nos envolvemos, a
se fazerem herança consubstanciada pelos
atos do homem.
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Essas formulações têm seus desdobramentos, e, à medida que se vão processando, ganham volume as manifestações de
discordâncias com o que armo ou tenha
armado. Em essência, e é o que estimula,
está, nessas manifestações, um dos caminhos
férteis que o homem tem à sua disposição para
desenvolvimento do pensamento e do conhecimento: a possibilidade de contrastar. O
conhecimento somente se constrói e se desenvolve a partir dos contrastes.
No fundo, no fundo, quis-me por à
prova, colocando-mediante de um quadro,
"fazer dele uma leitura" e, ao mesmo tempo,
oferecê-la como objeto de um diálogo
fundado no princípio da crítica produtiva.
O conhecimento não está na escrita, tampouco na pintura. Também não está na
leitura. Está no ser. E é resultado do que
penso e faço e do embate com o que o outro
pensa e faz e o que a realidade me mostra.
Fazer ciência é, então, tornar públicos
os resultados, mas também o modelo
procedimental usado para o desenvolvimento
e o alcance desses resultados.
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GEOMETRIA 2

Sabe-se da diferença entre uma
criação e outra: escrita se faz com palavras, e,
ainda que plana, porque linear, desconcerta,
uma vez que ilude pela simplicidade com que
se movimenta pela sua representação unidirecional — com a fala isso ocorre também desse
modo — e rearma essa ilusão, porque está
sob o prisma do tempo; um tempo, no entanto,
que é o da narrativa, que ora vai e volta, ora
avança e ganha espaço noutro tempo e, uma
vez e outra, se descobre que é um só o comentário, porque encontrado num outro livro, de
outro modo talvez, também com dor e ódio,
comiseração e acolhimento, com prazer e
gargalhadas, e as possibilidades se arranjam
em misturas intermináveis e humanas.
Pintura se faz com pincel e tintas, matéria viva
e concreta; intelectualiza-se no corte das cores
e seus entrelaçamentos. O que se agra e
desloca é que se vela ou se mostra plana,
instantânea, espacial, ash, mas sintetiza o
que se processa necessariamente no curso
do tempo.
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GEOMETRIA 3

Com a pintura, a leitura pode ser
iniciada em qualquer ponto randomizado
— começa-se a ler o quadro do lugar em que
o espectador quer, mesmo que os elementos orientem a organização da moldura no
sentido da existência do primeiro plano, do
segundo etc.
A escrita, ou a pintura, se vela ou se
revela, se mostra e se dá ou se retrai, como
as ervas dormideiras que se encobrem a
qualquer sinal de aproximação.
Para estar com elas, é preciso esperar
um tempo, um tempo que não é somente
cronológico, é um tempo interno, de ruminação, não é um tempo intelectual, não tem
método, não é positivista e determinístico. A
leitura é esse manifesto exercício de relação
entre o corpo e a obra redobrados sobre si
mesmos, em que não há fronteira entre um
e outro e cujo impulso depende da energia e
da força do desejo que dão curso a ele. Não
basta, portanto, que denamos ou predeterminemos como fazer com tal ou qual
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procedimento, que deve, enm, nos conduzir. Não é pensar, é sentir. Uma vontade
de elucidar o mistério de si mesmo. O texto
se apresenta ao leitor na medida em que o
leitor pode segui-lo, no que se refere tanto
ao entrelaçamento com sua estrutura
quanto à sua superação. O visto está posto,
isso é fácil de compreender; o não visto, de
outro modo, se esconde, se desloca, é algo
que escapa, ui. Só ganha forma com a
leitura, com o que se anuncia no ato de ler,
porque não tem forma, mesmo que abstrata, ui, se desloca. E o não visto somente se
anuncia como processo lento, demorado,
que espera pela redescoberta de detalhes.
O que anuncia é que ler é a busca pelo que
não se sente e não se vê, pode estar por vir
ou pode ter acontecido. O leitor-espectador
talvez não saiba ainda. O que é preciso é
que não perca a paciência, porque sempre é
imprevisível o momento em que se dá forma
a uma base amorfa. A forma só ganha
qualidade particular quando adquire
essência. Um dia, talvez, como resultado da
velocidade de uma echa.
Leitura tem a ver com experiência,
não com doutrina e com dogma.
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GEOMETRIA 4

É como se o olho sgasse subrepticiamente o objeto e o enlevasse ao ponto
deslocado da suspensão. Na dança da galeria
imaginária das relações, o olhar (do pintor) e o
gume do pincel enredam o objeto, que pode ter
como âncora ou o modelo que é visível, ou o
modelo-imagem presa do pensamento. Num
ou noutro cenário, a pintura não congela uma
referência material, mas a imagem que o
pintor tem do seu referente, seja concreto,
seja abstrato. E essa visibilidade vai se congurando objeto capturado, ao movimento de
cada corte do pincel e no encadeamento de
linhas e cores. Todos os quadros apresentados e congurados em cada um é um atalho
desse movimento, deslocado no espaço e
suspenso no tempo, que o estreita no olho da
câmara e para o ponto em que cada pintor
suspendeu o intervalo entre a mira e a echa,
ou, de golpe, preparou o adiamento do
último corte.
Um primeiro gesto que pode ter o
leitor-espectador diante de um quadro é
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senão aquele de colocar-se no enquadramento da moldura. É senão um daqueles
gestos que escapam ao pintor: na moldura,
ganha volume um corpo masculino ou um
outro corpo feminino. O leitor-espectador
entra no quadro como modelo, momentânea a
visada ou no compasso da espera e do desejo
do corte. Do mesmo modo, uma forma estendida de ver se dene, porque se deixa enredar
o leitor-espectador, nas cores do desenho,
no mesmo sentido que o espelho captura as
imagens que produz. O quadro aceita esse
deslocamento. Mas há um outro movimento
de olhar em que o leitor-espectador se concede
uma preparação de corpo e de alma para o
exercício da leitura. Divisa-se no quadro esse
tempo-expectativa. A cada traço na moldura e
a cada gesto de quem o olha, é como se a câmara imprimisse ritmo ao objeto, que dissimula a sua referência sob dois compassos: o
modelo ou seu referente, no seu verso ou
reverso, o seu percurso, ele próprio.
Os limites de cada permanência oscilam pela relação de adensamento entre o
quadro e quem se coloca diante dele, o pintor
ou o espectador. Embora permaneça a relação
entre o objeto (o quadro) e o objeto-modelo, a
pintura não congela uma referência material ou psicológica, tampouco a imagem
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que o pintor tem de seu modelo, que pode ser
uma realidade concreta ou uma realidade
abstrata. Enquanto presa-pensamento ou
como verdade concreta, a vida real de um ou
de outro se encerra no limite de cada golpe do
pincel. Isto é, entre o modelo e o quadro não há
aderência, ao contrário, se um reclama o
outro, essa independência se dene como
luta encenada entre realidades contíguas.
Esse é o olhar que recai sobre a tela do
ponto de vista de quem a persegue.
O leitor-espectador se movimenta ao
curso do pincel, em que as tintas se entrecruzam e fazem signicação, ora para se
xar num ponto, ora para delinear outro
viés. Se não lê, é como se estivesse sem as
chaves no bolso, se faz uso da chave, é preciso dar conta de seus passos, caso a
imprevisibilidade lhe bata à porta.
O que estimula é a caminhada. Os
desaos estão nos desejos de perguntar, vão no
mesmo curso do uido da procura. E não
convém nem traz solução tentar conter esses
movimentos de força escondida e incessante. O
indivíduo se atormenta pela exclusão da oportunidade de conhecer o outro e a si próprio,
emerge-lhe a súplica do interrogar-se caso não
se deixe levar pela vontade e desejo de saber.
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A cada virada de página e a cada
compasso de gestos e movimentos em
direção ao quadro, o leitor-espectador
encontra outra pergunta em busca de
lugares sem nome: que outras obras leu ou
que outras obras lerá.
É o que quis dar o pintor ao leitorespectador, não como moldura, mas como
escolha que a antecede, aí é que está a sutileza da diferença e do encanto: o que é
próprio do atalho de movimento como tela e
que se antepõe a ele, na verdade, como
reexo intangível para o resto do mundo.
E, por esses sentidos, a escrita, a
leitura e a pintura cortam por antecipação.
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GEOMETRIA 5

A imagem na contemporaneidade,
melhor dizendo, o estatuto da imagem na
contemporaneidade ganha o escopo de
imagens que se entrelaçam e enredam,
porque a sociedade contemporânea é uma
complexidade uida e movediça. Em
outros momentos da humanidade, não há
dúvida de que os caminhos eram menos
cambiantes e tortuosos, a relação espaçotempo se estabelecia em outra dimensão, e
de outro modo se congurava o estatuto da
imagem. O tempo era de natureza linear, ou,
pelo menos, o homem o sentia como uma linha
em movimento, como um novelo sendo desenrolado. Não é o caso da contemporaneidade.
Permitam-me uma digressão: o tempo tem
atravessado a história e sempre incomodou o
homem, sobretudo os lósofos. Tudo corre
inexoravelmente na abstração do tempo. O
tempo não é coisa. Todo minuto pode ser uma
origem. Pensar sobre a natureza do tempo,
tentar explicá-la, é atormentar-se.
Mas essa percepção, esse modo de ver
e sentir de exclusividade dos tempos
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atuais, não está em todos, pois não há uma
compreensão pela humanidade de que o
tempo é esse mosaico, esse entrelaçamento
espiralado. Uma das razões para essa lacuna de entendimento está em que, apenas
para citar um exemplo, há uma cronologia
de dias, de noites e dias, de meses e anos,
congurada num calendário, demarcado
entre dois tempos: antes e depois de Cristo, e é
o que conta efetivamente no imaginário das
pessoas, é que há uma ordem, uma sequência
cronológica, uma sucessão que tem como
ponto de referência concreto os dias, os meses,
o ano. Não necessariamente os anos e os séculos, mas o que naliza e começa é o ano,
que, para os cristãos, naliza com o renascimento de Cristo e, para a humanidade, se
inicia com a confraternização entre os povos.
Imaginemos, por contraponto, a
história dos homens numa referência
distante do universo contemporâneo, num
período que antecede ao da imprensa. Ou
distanciemos um pouco mais o olhar, a
partir das imagens talhadas nas paredes
das cavernas. As imagens estiveram ali, ou
estão ali, para dizer que os atos humanos,
os objetos, os instintos animais existem,
que o que há e pode ser visto ou pensado
pelo homem é passível de representação e
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conguração. O papel da palavra, nesse
cenário, remete a uma sociedade que ainda não
conhecia a escrita. E ainda hoje ocorre assim
com as sociedades ágrafas. Pois todo o construto cultural de uma sociedade de oralidade
primária abriga sua sustentabilidade e sua
identicação na memória dos indivíduos,
associada à linguagem falada ou a outro modo
de manifestação. Isso signica que qualquer
referência da cultura dos povos ágrafos só se
mantém viva se for periodicamente repetida e
retomada em voz alta.
O olhar sobre o objeto se altera, então,
com o advento da escrita, e se aprofunda o
distanciamento mais ainda com a impressa. A escrita e a imprensa constituemse em duas cesuras decisivas na história do
homem. Se, com a escrita, o pensamento
humano se xa em durabilidade e, mesmo,
pela extensão dos registros a indivíduos
não compreendidos nas relações de mesmo
círculo, com a imprensa consolida-se o
devir sem marcas. Porque não há mais um
mestre que detém a informação e só a ele
faz mesura ou o conclama a comunidade,
para que seja satisfeita em sua expectativa.
Com a escrita e com a imprensa mais
ainda, o indivíduo ganha autossuciência.
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Ao contrário do movimento para o
passado, com os dois cenários anteriores,
imaginemo-nos num futuro, que não se revela concretamente por antecipação, mas
que pode ser experimentado hipoteticamente como possibilidade; este nos dando
conta da substituição do livro impresso pelo
eletrônico, seja sob o formato CD-Rom, seja
pelo seu deslizamento nos ambientes
virtuais de leitura.
Estamos diante de dois modelos de
apresentação da escrita: o livro impresso e
o livro eletrônico. São dois formatos de
apresentação que implicam formas diferentes de olhar, de impor as mãos, de
vergar o corpo sobre o objeto. Mas a escrita
permanece como escrita. Não há subversão
à sua representação. Não que me preocupe
a possibilidade de que sua representação
seja deslocada de seu eixo, o que pode
favorecer o surgimento de uma outra forma
de o homem se conduzir à comunicação,
podendo chegar mesmo a haver a substituição da escrita. Pelo contrário, seduzem-me
sempre resultados criativos. E a escrita
eletrônica, melhor dizendo, o texto escrito e
veiculado pelo meio digital — assim se deve
dizer, porque o texto eletrônico, sirva a ele a
escrita como um de seus componentes ou
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que dela seja ele o único, tem-se feito
representar sob o modelo da escrita
impressa — responde plenamente à expectativa do homem atual, pela necessidade de
maior rapidez na transmissão das informações, em decorrência de a relação tempo e
espaço ter sido alterada em sua essência. Se o
telefone é o instrumento que deu o primeiro
toque para alterar os intervalos de conexão
tempo-espaço, os ambientes virtuais de
convivência consolidaram essa indissociabilidade em grau zero de divisibilidade.
Mas o desaparecimento do livro
impresso foi dado há pouco como possibilidade, uma projeção de não existência, ou
de um esquecimento que está por vir, uma
lembrança, somente como resquício. Não
se pode negar que esse estado de existência
inexistente não é possibilidade remota,
porque exemplos variados de invenção, ao
longo da história, comprovam a capacidade
humana de inovar: antes, a oralidade
memorável, depois a escrita, passados
séculos, a imprensa, na atualidade, o
espaço virtual. Há poucos anos atrás,
compreender e explicar a ideia de aldeia
global no sentido de que as informações
chegariam simultaneamente em diferentes
e variados espaços era algo marcadamente
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abstrato, privilégio dos seus idealizadores
ou dos que sempre se anaram com a
inesgotável capacidade humana de inovarse. Para muitos, portanto, uma necessidade para a convivência entre os homens. No
entanto, para tantos outros, uma notícia de
ter ouvido dizer e, para os incrédulos, uma
impertinência ou um sacrilégio. É tolerável
que assim pensem e ajam, pois era do senso
comum pensar, séculos e séculos atrás, que
signos gravados no barro transmitiriam um
dia esse universo de conhecimento de que nos
valemos na sociedade contemporânea? Da
mesma forma, muitos ainda não sabem que o
universo do conhecimento humano é registrado pelas línguas de cultura pelo uso de um
número limitado e nito de letras, e que um
volume indiferenciado de sentidos é produzido
como resultado da articulação e do arranjo de
um número xo de unidades de som. Nesse
sentido, olhar para o futuro e ver suprimido o
livro e, propriamente, a escrita é uma possibilidade. A leitura, num lance de projeção bem
futurística, poderá não ser mais uma exclusividade da visão. Em que outros sentidos se
localizará o privilégio? A resposta ainda
está por vir.
Há outros aspectos a serem considerados. A escrita impressa corre pela
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linearidade, o tempo é delimitado cronologicamente, e o espaço é territorializado; a
escrita eletrônica se ramica de forma
interativa, porque reduplica a informação.
E dá ao olho a sensação de que pode ultrapassar a linha da superfície, pode brocar,
ver microscopicamente. A informática se
movimenta em uxo randômico.
Essa rede de interfaces se fortalece
como reexo e instituidor da economia de
relações globalizada que a humanidade
atravessa. Como se sabe, globalização é
consequência de um arranjo de natureza
empresarial de mercado que tem sua origem nos séculos XV-XVI e que desponta
como ápice de organização e resultados da
metade do século vinte para os nossos dias.
Nesse cenário, os seres humanos não se
contentam com o que veem e têm, quando
percebem a uidez e o descarte que dão
sustentação aos apetrechos e valores
humanos. Revelam-se necessariamente
pela expectativa de movimento-mudança
em estado permanente de mutação. Tanto
os que produzem quanto os que consomem. É uma busca constante pelo novo,
incorporada e banalizada na experiência
cotidiana das pessoas. Mas essa relação
não é de natureza bipolar e com espaços
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demarcados de participação produtiva e de
consumo. As fronteiras não estão claramente denidas num espaço de separação
e diferenciação, ao contrário, ambos os
limites, indecifrados e uidos, permitem a
movimentação humana e se produzem e
consomem simultaneamente.
O ser humano, nesta organização de
sentido contemporânea, se revela múltiplo e
diferenciado, o que o alimenta e referencia é a
busca permanente, voraz, insaciável de uma
nova explicação de como e porque se assemelha e se diferencia na sociedade. Esse desassossego resulta da desconança na concepção
determinista de que há uma explicação
acabada da realidade. É o vislumbrar de
compreensão de que a homogeneidade de
princípios e ações emancipatórias para a
humanidade é aparente e enganadora. Daí
advém que cada manifestação humana se
aventura na rede de relações para provar sua
importância e validade e para que tenha
direito à existência, mesmo que ganhe curso
pela transitoriedade. Tem necessidade incontrolável de buscar e mesmo provocar o novo
para constituir-se, seja porque não se vê mais
ou não é visto, seja porque se sustenta pela imprescindibilidade de ser enquanto referência para o outro.
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Nesse sentido, o lugar que falta é o
que se quer encontrar. Talvez esse lugar
possa ser encontrado no fundir das fronteiras, não em sua rigidez de limites, mas no
seu deslocamento e reorganização, conforme se revelem e se ajustem a força e a
velocidade plurais constituidoras da lógica
permanente de cada formação cultural. A
diferença se projeta, e a identidade se
arma, à medida que as duas linhas de
força se consintam mediadas pela articulação entre o dentro e o fora, entre o familiar e
o estranho.
Não se trata de uma movimentação e
mudança sem desconfortos, perdas e
exclusão. Do contrário, teríamos uma relação dialogal de fácil engendramento e de
resultados inevitavelmente ecazes e
favoráveis para todos. Uma relação de
diálogo não se concretiza pelo encontro,
mas num encontro de aproximação e
distanciamento, ora um, ora outro, ora
possivelmente um entrelaçamento entre os
dois polos e, assim, emergindo um novo
patamar na diagramação de contatos
humanos. Não se pode mais ter certeza de
como vai acontecer o que se projeta acontecer. A imprevisibilidade é a força que
engendra os acontecimentos.
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A ideia de rizoma é conguração de
Deleuze e Guatarri, uma pré-conguração,
uma projeção ou, pode-se dizer, a antecipação da ideia de randoma — um engendramento de uxos que mobiliza e tensiona, e se espelha e circuita num entrelugar
de conguração fractal. Uma imbricação,
porque se reveste de simultaneidade ou
presença, em espaço-tempo de coexistência, de manifestações de tempos cronológicos diferentes. Ou coexistência de dissimultaneidades simultâneas. Sincronias
em rede, atravessadas por isoglossas
temáticas e de linguagem diferenciadas,
ideologias variegadas, numa relação plural
e pluralista, marcadamente ausente de
marcas de homogeneidade e cronologia em
todos os aspectos e orientações.
Nessa dissincronia, as massas têm
uma vaga percepção dos outros indivíduos
e do ambiente em que circulam ou permanecem, os olhares e as imagens não se
diferenciam, porque os agenciamentos e as
bricolagens murmurejam, emergem, tumorizam, são movediços, crescem por
todos os lados, ao acaso, numa simetria
diferenciada. Desorganiza-se a espacialidade entre o olhar e a imagem, dilui-se o
encontro com a signicação, Barthes e
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Calvino movimentam-se em sua espiral,
Borges continua em sua busca permanente, Foucault fragiliza a concepção de História como tempo sequenciado e faz emergir o
construto teórico sobre o efeito forçaimprevisibilidade: trata-se de uma força subrepticiamente escondida, que escamoteia e
irremediavelmente não se mostra, porque se
movimenta nos escombros. É uma energia
não perceptível e não mensurável, porque
não é física — pode-se dizer que se manifesta na fronteira do mundo físico —, mas é
sucientemente concreta no sentido de que
vai e volta, aumenta e diminui, metabolicamente se transforma e se potencializa. Quando surge, surpreende ou atemoriza. Um dos
exemplos próximos e emblemáticos do estado
de suspensão e de temor que pôde viver a
humanidade, incrédula porque submetida e
submersa, está na força particular do dia 11
de setembro de 2001⁹. Mas essa mesma força
está também nos contatos humanos do
cotidiano, mesmo na mais simples ação de
dizer e fazer.

⁹ 11 de setembro só pode ser revisto por imagens. As imagens choram, mas o que reclamam
é uma Nova Iorque sem chamas.
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GEOMETRIA 6

Nenhum cânone não mais se absolutiza universalmente, porque nenhuma
obra de arte não se mostra ou se reveste
nesse enquadramento. O espaço da arte
congura e expressa cenários e valores
vividos ou experienciáveis. Beleza não é
propriedade do objeto, mas, sim, da aura
do olhar — pode-se dizer do terceiro olho,
olho espiritual, olho intelectual, ou do olho
que corre na terceira margem. O rito de
passagem é da cultura, não do objeto.
Nessa relação inclusiva, e, por ser inclusiva, necessariamente é de exclusão, várias
manifestações humanas são silenciadas no
campo das signicações. Por isso também é
que o objeto artístico reclama seu espaço.
Há nele algo que pulsa. Por isso é dado a ele
o destaque das exposições e das armaduras. No objeto artístico não se toca. Energiza-se com ele. Absorve-se a aura que
emerge entre o olhar e o objeto. O lugar do
objeto artístico deve ser cuidadosamente
demarcado em outro contexto em que não
seja lugar de outros objetos, direito que tem
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à sua visibilidade. A sua utilidade se inscreve exatamente na e pela sua inutilidade
para uso nas exigências práticas da vida.
Apesar de e por exatamente ser inútil no
uso das práticas cotidianas da vida, haverá
sempre um enigma que não lhe conceba a
cópia como movimento signicativo: por
mais que sejam as cópias próximas do
original, sempre serão consideradas
cópias, mesmo por aqueles que as expuserem e usarem. É que toda obra de arte
alcança seu estado-movimento de innitude nos limites que lhe são consentidos pela
"aura cultural". Aura e beleza, nesse modo
de compreender, não são propriedades do
objeto, estão, sim, entre o objeto e quem o
vê, estão na fenda entre o olhar microscópico do leitor-espectador e a tessitura do objeto.
Daí então decorre que a xação de um cânone
e a revisão de sua natureza são determinadas
por perspectivas ideológicas e políticas que
surgem e ganham valor no âmago das práticas
culturais. Também está aqui a razão de
poder haver beleza na feiura e na dor.
A arte é um recorte que, ao mesmo
tempo em que separa, segmenta e exclui,
antecipa. Nesse sentido, a arte não é neutra,
porque todo gesto humano tem politicidade, é
lhe intrínseca, necessariamente, a natureza
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política. Sua validade, entretanto, tem permanência movediça, porque se ancora e se
relaciona num quadro epistemológico de
natureza relativa. Encontra-se no contorno
das relações que se estabelecem na conguração própria da contemporaneidade. Nesse
universo de complexidade dos tempos atuais,
o movimento-mudança do ser humano se
singulariza na e pela imprevisibilidade. Nada
se xa. É um evento, é um espetáculo. Ao
mesmo tempo, é uxo randômico.
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GEOMETRIA 7

O revés não pode ser falha, não deve ser
erro ou fragilidade. Há de ser linha de força,
há de ser caminho da diferença, há de ser
exercício de abertura, de brocagem. Este
tempo não pode ser de tempo partido, de
homens partidos. Este novo tempo há de
derivar-se de uma sociedade sob novo
paradigma: os sujeitos têm o que dizer;
mesmo que digam num primeiro momento
o que se considere au dehors do conhecimento, precisam ter a oportunidade de
dizer o que têm a dizer; são, sim, capazes de
pensar e de agir. A razão não se instaura e
organiza e processa na relação entre sujeito
e objeto, mas entre indivíduos socializados
por trocas intersubjetivas que se efetivam
num processo de comunicação dialético,
como mostra Araújo:
A comunicação torna-se o eixo primário
da identidade moral e política contemporânea. Nela repousa uma concepção de
losoa caracterizada por uma
avaliação positiva, embora crítica, da
racionalidade e de seus progressos, por
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uma defesa clara da democracia como
forma madura de resolução dos conitos
e por uma forte convicção de que as
questões normativas são suscetíveis de
discussão argumentativa (ARAÚJO,
2005, p. 65).

Sob um outro aspecto, estaria a
resistência no exercício renado da leitura
como pertença dos homens? Insistamos.
Insistamos em que cada instância pública
se dena como espaço de encontro com os
enigmas da humanidade, no qual os discursos sejam ouvidos e ruminados sob o
olhar da pergunta e da dúvida.
A leitura há de ser um dos férteis
caminhos da transformação e, se não for assim, não transforma e, se não transforma, não
vale a pena, ainda que seja recorrente.
Não existem coisas, fatos, existe irradiação. Somos parte e parcela do todo.
Leitura é o caminho para dentro. A busca
da não dualidade. Interiorizar a leitura, comungar com a leitura, estar em comunhão
com a leitura, que expande interna e externamente a ponto de não sentir a si próprio,
mas só a experiência da não dualidade.
Inter-retro-pró-conexão. Conaturalidade.
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GEOMETRIA 8

Insistamos com a escola. Há politicidade no ato de opção pela escola. Os seres humanos, ainda que não sejam livres,
no sentido essencial da palavra liberdade,
fazem escolhas, e todo ato de escolha é decisão política. Pensar a leitura como pertença dos homens altera o equilíbrio entre
a linearidade da palavra iletrada e a letra
viva. Para criar, com indagação, permanente curiosidade e convicção do movimento e da mudança. E a leitura, embora
possa levar a caminhos de felicidade ou de
sofrimento, porque os homens assim o querem,
por isso, é inerente à condição humana.
Insistamos com a leitura, pois
favorece a dupla possibilidade de encon-tro
com o comunicado: a possibilidade de
aproximação e retomada do comunicado
ou a possibilidade de distanciamento, na
medida em que se pode de novo fazer-se
apresentar o dito e, portanto, submetê-lo à
análise. É letra falante, porque está sempre
a perguntar, ou para rmar aderência e
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adesão ou dar corpo à rebeldia, entregando-se
o leitor ao exercício para o qual é convidado, ou
rebelando-se contra ele.

RANCIÈRE

Insistamos com leitura em todos os
sentidos e orientações. Se recair na literatura ou na pintura, que sejam os objetos
atos de insurgência, que desordenem e
perturbem as formas estraticadas e lhes
reanimem o sentido coagulado, as broquem, as esgarcem, as deformem. Que
batam com a forja sua própria estrutura,
sob o movimento em uxo, à espreita do
possível, de uma "inexistência existente"
ou de "uma existência inexistente". Leitura
na perspectiva de fazer surgir condição
humana que falte, como revela Deleuze:
Compete à função fabuladora inventar
um povo. Não se escreve com as próprias
lembranças, a menos que delas se faça a
origem ou a destinação coletivas de um
povo por vir enterrado ainda enterrado em
suas traições e renegações (DELEUZE,
2004b, p. 14).

E o efeito que daí decorre, segundo
Flaubert (1993, p. 89),"[...] deve ser uma
espécie de assombro. Como tudo isso foi
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feito? É o que se deve dizer, e sentir-se
esmagado sem saber por quê."
Com esse escopo, pode revelar-se a
humanização, que Candido espera da
literatura (1995, p. 249), "[...] na medida
em que nos torna mais compreensivos e
abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante". Reclama, portanto, um exercício de escrita e leitura fora de seu próprio
círculo. É esse o olhar, engendrado como
reexão e ato inaugural de sentido novo
para os homens. Não passível de modicação, enquanto ato de escrita, mas estimulador do imaginário. A história é dita,
então, pelo silêncio instigador entre o
mundo luminoso e o mundo obscuro, pois
toda escrita, enquanto escritura, se instaura,
no dizer de Sábato (In: LORENZ, 1973, p. 72),
"[...] para revelar o sentido da coragem, do
dever, do alcance da justiça, da liberdade, o
sentido da vida e da morte deste terrível, sujo,
nobre, pequeno e grande animal metafísico
chamado ser humano."
É compromisso alertar que o "devirescrita" não pode sucumbir e transformarse numa crença literal, de tal modo que se
incorra no erro de não mais distinguir o
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real do imaginário. A literatura, então,
segundo Candido,
[...] não é uma experiência inofensiva,
mas uma aventura que pode causar
problemas psíquicos e orais, como
acontece com a própria vida, da qual é
imagem e transguração. Isto signica
que ela tem papel formador da personalidade, mas não segundo as convenções;
seria antes segundo a força indiscriminada e poderosa da própria realidade.
Por isso, nas mãos do leitor o livro pode
ser fator de perturbação e mesmo de
risco. Daí a ambivalência da sociedade
em face dele, suscitando por vezes
condenações violentas quando ele
veicula noções ou oferece sugestões que
a visão convencional gostaria de proscrever (CANDIDO, 1995, p. 243).

Mas é necessário rearmar, como
Rancière, que
[...] "Literatura" é um desses nomes
utuantes que resistem à redução
nominalista, um desses conceitos transversais que têm a propriedade de
desmanchar as relações estáveis entre
nomes, ideias e coisas e, junto com elas,
as delimitações organizadas entre as
artes, os saberes ou os modos do
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discurso. "Literatura" pertence a essa
delimitação e a essa guerra da escrita
onde se fazem e se desfazem as relações
entre a ordem do discurso e a ordem dos
estados (RANCIÈRE, 1995, p. 27).

Enm, é necessário repisar que
literatura e leitura devem ser compreendidas na perspectiva de fazerem surgir
condição humana que falte, e que o leitor e
o escritor não podem sucumbir e transformar-se de tal modo que incorram no erro de
não mais distinguirem o real do imaginário.
Olinto entende que
O argumento é plausível, se compreendermos o mundo como nosso produto e,
portanto, nos sentirmos responsáveis
por ele. Se realidade, sentido, identidade
e valor são constructos nossos, a sua
realização de forma humana depende de
nossas ações; e, se ninguém pode
pleitear uma verdade absoluta, precisamos solucionar os nossos problemas em
comum, de forma solidária e cooperativa
(OLINTO, 1996, p. 60).

É preciso compreender que as relações de poder estabelecem-se por movimentos advindos de pontos de referências
diferentes e processados em graus e níveis
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de estabilização relativa. O poder não tem
forma ou essência, não é corpo, é força
intensiva. É bem no oco da superfície e da
profundidade — em seus buracos, em suas
falhas, em suas fendas — que opera. O
efeito para o espectador é sempre assombro. O inexplicável eclode, faísca ao menor
movimento. A participação de Einstein no
projeto Manhattan foi acidental. Mas a
destruição de Hiroshima pela bomba
atômica atravessou-lhe a garganta. Aqui
também se inscrevem outros acontecimentos históricos, tão horrendos quanto
sórdidos: Holocausto e Gulag.
Nessa linha de pensamento, tem-se
que o poder não tem lugar, não está localizado e circunscrito ao aparelho de Estado,
como se pode concluir com mais facilidade,
pois supostamente inegável sua localização na pirâmide político-econômicosocial. Outro aspecto é que uma classe
dominante não é uma abstração e também
não é um dado prévio. Mudam-se os mecanismos de poder, conforme se deem os movimentos sociais, mesmo em nível mais elementar, e conforme seja sua ocupação na
rede de relações randômicas em sociedade.
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O que se arma é que os mecanismos de poder
estão também nos espaços sem escola, são as
pessoas sem emprego e sem moradia, foram
negros em busca da liberdade, são afrodescendentes na luta pelo acesso por cotas
nas Universidades, são vítimas de tortura nas
prisões, são os Sem-Teto ocupando casas e
apartamentos vazios.
São movimentos mágicos de subjetivação política nos quais os excluídos
falam por si mesmos, defendem uma
organização do espaço social de forma que
seus anseios, desejos e esperanças possam
ser aquinhoados nesse escopo de partilha.
A luta política propriamente dita não é,
portanto, um debate racional, mas, antes de
tudo, uma luta do povo em marcha para que
sua voz seja ouvida e reconhecida como
legítimo parceiro na partilha do sensível.
Nossa tolice é querer concluir por
antecipação ou sob nossa medida. A trama
humana é tecida por os que guinam, rangem
e se estilhaçam, dá voz a movimentos que não
permitem que nenhum pensamento possa
antecipar garantia. A experiência humana
desordena e perturba as forças reguladoras,
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permite a coexistência de organizações
conitantes em seus objetivos e interesses,
aprofunda a fragmentação da sociedade em
guetos e favelas. Acontecimentos, singularidades, virtualidades. Sua superfície e sua profundidade já não se caracterizam pelas
diferenças de espaço ou de perspectiva de fundo. A superfície é oca, como é oca a profundidade. Broca-se, perfura-se. À medida que se
cava, uma nova superfície vem à tona. As
aventuras optaram por estar em todos os espaços, escamoteadas, sempre à espreita. Interesses individuais e interesses coletivos
assumem novos conceitos em que am-bos,
ativados, geram resultados de cor imprevisíveis. As relações se estabelecem sem que se
veja o movimento de instauração das relações.
Não mais um indivíduo transparente
para si mesmo e para o outro; pelo contrário,
um indivíduo multifacetado e complexo, de
crenças e desejos rando-mizados em vários
"eus": um eu que esteve em mim, por várias
vezes não racio-nalmente em mim, um eu que
vai além de meu corpo, mas um eu que, na
verdade, sou eu, não como sujeito, porém
subjetividades.
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8
FRAGMENTOS
REMISSIVOS

Akira Kurosawa (SONHOS, 2021)
"Mestre do cinema japonês, foi mais do que um
cineasta. [...] Sonhos é um desle de imagens
maravilhosas. Dividido em oito capítulos — oito
sonhos diferentes dialogam entre si —, o lme
traz a peculiaridade contemplativa do cinema
do Japão, a música característica e os gurinos
exóticos aos olhos do Ocidente. Lidando com
medos e vontades subconscientes, o lme traz
desde um passeio por entre pinturas do holandês Vincent van Gogh até o recorrente pesadelo
nacional com a radiação nuclear."
André Malraux (2000, p.11-12):
"Um crucixo românico não era, de início, uma
escultura; a Madona de Cimabue não era, de
início, um quadro; nem sequer a Atena de
Fídias era, de início, uma estátua."
"O papel do museu na nossa relação com as
obras de arte é tão considerável que temos
diculdade em pensar que ele não existe, nunca
existiu, onde a civilização da Europa moderna é
ou foi ignorada; e que existe entre nós há menos
de dois séculos. O século XIX viveu dos museus; ainda vivemos deles, e esquecemos que
impuseram ao espectador uma relação totalmente nova com a obra de arte. Contribuíram
para libertar da sua função as obras de arte que
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reuniam, para transformar em quadros até
mesmo os retratos. Se o busto de César, a
estátua equestre de Carlos Quinto, ainda são
César e Carlos Quinto, o duque de Olivares é
simplesmente Velázquez. Que nos importa a
identidade do Homem do Capacete, ou do
Homem da Luva? Chamam-se Rembrandt e
Ticiano. O retrato começa por deixar de ser o
retrato de alguém. Até ao século XIX, todas as
obras de arte eram a imagem de algo que existia
ou não existia, antes de serem obras de arte. Só
aos olhos do pintor a pintura era pintura; e,
muitas vezes, era também poesia. E o museu
suprime de quase todos os retratos (mesmo
sendo eles de um sonho), quase todos os
modelos, ao mesmo tempo que extirpa a função
às obras de arte: não reconhece Paládio, nem
santo, nem Cristo, nem objecto de veneração,
de semelhança, de imaginação, de decoração,
de posse; mas apenas imagens de coisas,
diferentes das próprias coisas, e retirando
desta diferença especíca a sua razão de ser. O
museu é um confronto de metamorfoses."
«Se a Ásia só recentemente conheceu a existência
de museus, sob a inuência e a direcção dos
Europeus, é porque, para o Asiático, sobretudo
para o cidadão do Extremo Oriente, contemplação
artística e museu eram inconciliáveis."
Clarice Lispector (1998, p. 12):
"A felicidade sempre iria ser clandestina para
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mim. Parece que eu já pressentia. Como
demorei! Eu vivia no ar... Havia orgulho e pudor
em mim. Eu era uma rainha delicada".
"Não era mais uma menina com um livro: era
uma mulher com seu amante."
Edmund Husserl (1986, p. 39):
"A atitude espiritual natural não se preocupa ainda
com a crítica do conhecimento. Na atitude espiritual natural viramo-nos, intuitiva e intelectualmente, para as coisas que, em cada caso, nos estão
dadas e obviamente nos estão dadas, se bem que
de modo diverso e em diferentes espécies de ser,
segundo a fonte e o grau de conhecimento. Na
percepção, por ex., está obviamente diante dos
olhos uma coisa; está aí no meio das outras coisas,
vivas e mortas, animadas e inanimadas, portanto,
no meio de um mundo que, em parte, como as
coisas singulares, cai sob a percepção e, em parte,
está também dado no nexo da recordação, e se
estende a partir daí até ao indeterminado e ao
desconhecido."
Eliana Yunes (1995):
"Privilegiar assim a leitura, por quê? Porque o
mundo, na experiência cultural dos homens, é
todo linguagem. Para participar do mundo é
preciso LER. Códigos e sistemas diferentes: das
frases às formas, das cores aos traços, da
propaganda ao cinema, da política à arte. [...]
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Quem lê se abre a novas ideias, avalia as
próprias e cria outros modos de ver, novas
maneiras de entender a si mesmo e ao mundo.
Na verdade, aprende a pensar, dialogando com
outras vozes, as que se manifestam nos 'textos'
que lê. E aprende a agir com consciência e
liberdade porque a informação ampara suas
decisões. A leitura principia na observação
ingênua do entorno, percorre os livros e retorna
à vida, mais experiente, mais hábil."
Flávio Martins Carneiro (2001, p. 43):
"Num dos episódios de Sonhos, de Akira Kurosawa, um jovem pintor lê quadros de Van Gogh
numa exposição. Para mais detidamente diante
de um deles, Le Pont de Langlois. A câmera subjetiva mostra o que o jovem observa: uma
parede, e nela o quadro. Aos poucos, a câmera
vai se aproximando até que a moldura do
quadro coincida com a moldura da tela. Nesse
momento, em que quadro e tela, em que pintura
e cinema são um só, as lavadeiras pintadas por
Van Gogh começam a se mover."
Friedrich Schlegel (1997, p. 38):
"O escritor analítico observa o leitor tal como é;
de acordo com isso, faz seus cálculos e aciona
suas máquinas para nele produzir o efeito
adequado. O escritor sintético constrói e cria
para si um leitor tal como deve ser; não o
concebe parado e morto, mas vivo e reagindo.
Faz com que lhe surja, passo a passo, diante
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dos olhos aquilo que inventou, ou o induz a que
o invente por si mesmo. Não quer produzir
nenhum efeito determinado sobre ele, mas com
ele entra na sagrada relação da mais íntima
sinlosoa ou simpoesia."
Homero (1981, p. 84):
"Rapidamente chegamos à caverna, mas ele
estava ausente, ocupado em apascentar suas
gordas ovelhas. Entrados que fomos no antro,
íamos admirando tudo. Grades vergavam com o
peso dos queijos, nos estábulos comprimiam-se
anhos e cabritos, separados por tabiques: de um
lado, os mais velhos; do outro, os medianos; do
outro, enm, os recém-nados; vasos de metal, extravasando soro, alguidares e gamelas, de que se
servia para a ordenha. Então, os companheiros
me solicitavam [...]."
"Ter um olho na testa é também característica
dos arimáspios. Os ciclopes e os arimáspios são
homens gigantes e notáveis por sua força
prodigiosa e gênio laborioso."
Italo Calvino (1994, p. 67):
"[...] não é questão de escolher seu próprio queijo,
mas de ser escolhido por ele. Há uma relação
recíproca entre queijo e freguês: cada queijo espera
seu freguês, se enfeita de modo a atraí-lo, com uma
consistência ou granulosidade um tanto arrogante, ou ao contrário esparramando-se em abandono
condescendente."
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"E como se comportará aquele diante de vibrações
que não pode utilizar e que recebidas assim podem
quem sabe causar um certo incômodo?, meterá a
cabeça num buraco?, não, vai virá-la naquela
direção até que o ponto mais exposto às vibrações
óticas se sensibilizará e desenvolverá um dispositivo
para fruí-las sob a forma de imagens."
Itamar de Souza (2003, p. 112):
"Sobre a mulher, a concepção dos iluministas não
é unânime, chegando às vezes a ser paradoxal ou
contraditória. Diferentemente de um provérbio do
século XVI, que denia grosseiramente a mulher
como 'uma besta imperfeita, sem fé, sem lei, sem
temor e sem constância' (GODINEAU, Dominique.
Les femmes dans la societé française 16-18 siècle.
Paris: Armand Colin, 2003, p. 10), os lósofos
iluministas enfocam constantemente as diferenças siológicas e intelectuais que separam
radicalmente os dois sexos. Para eles, homem e
mulher são seres complementares, mas, nesta
relação de complementaridade, os homens
manifestam-se superiores às mulheres. Assim, no
homem, domina a razão; na mulher, predomina o
útero, que dene a sua personalidade, toda a
sua maneira de ser, de pensar e de agir. Essas
ideias estão bem claras nas obras de Rousseau,
principalmente no Emílio ou da Educação,
assim como no livro do médico e lósofo Pierre
Roussel, intitulado Sistema Físico e Moral da
Mulher, publicado em 1775, e que tornou-se
uma referência para os estudiosos da época."
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Jacques Rancière (2004, p.99, 322):
"Diz-se, no Ensino Universal, que todo homem
que tem alma nasceu com alma. Acredita-se, no
Ensino Universal, que o homem sente prazer e
pena e que só incumbe a ele saber quando,
como e por que concurso de circunstâncias
experimentou essa pena ou esse prazer [...]
Mais ainda, o homem sabe que há outros seres
que a ele se assemelham e aos quais poderá
comunicar os sentimentos que experimenta,
desde que os situe nas circunstâncias às quais
deve suas penas e seus prazeres. Assim que ele
conhece o que o comoveu, ele pode se exercitar
em comover os outros, se ele estuda a escolha e
o emprego dos meios de comunicação. É uma
língua que deve aprender."
Jean-Paul Sartre (1999, p. 37):
"A leitura, de fato, parece ser a síntese da
percepção e da criação [Ocorre o mesmo, em
graus distintos, com a atitude do espectador em
face das outras obras de arte (quadros, sinfonias, estátuas etc.)]; ela coloca ao mesmo tempo a
essencialidade do sujeito e a do objeto.»
Jean-Paul Sartre (1999, p. 37):
"O ato criador é apenas um momento incompleto e abstrato da produção de uma obra: se o
escritor existisse sozinho, poderia escrever
quanto quisesse, e a obra enquanto objeto
jamais viria à luz: só lhe restaria abandonar a pena
ou cair no desespero. Mas a operação de escrever
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implica a de ler, como seu correlativo dialético, e
esses dois atos conexos necessitam de dois agentes
distintos. É o esforço conjugado do autor com o
leitor que fará surgir esse objeto concreto e imaginário que é a obra de espírito. Só existe arte por e
para outrem."
Jean-Paul Sartre (1999, p. 39):
"Assim, para o leitor tudo está por fazer e tudo já
está feito; a obra só existe na exata medida das
suas capacidades; enquanto lê e cria, sabe que
poderia ir sempre mais adiante em sua leitura,
criar mais profundamente; com isso a obra lhe
parece inesgotável e opaca, como as coisas."
Jorge Larrosa Bondía (2002, p. 21 e ss.):
"A experiência é o que nos passa, o que nos
acontece, o que nos toca. Não o que se passa,
não o que acontece, ou o que toca. [...] Nunca se
passaram tantas coisas, mas a experiência é
cada vez mais rara."
"A experiência vem do latim experiri, provar
(experimentar). A experiência é em primeiro
lugar um encontro ou uma relação com algo
que se experimenta, que se prova."
Leonardo Boff (2006, p. 59):
"O ser humano [...] é habitado por uma paixão
insaciável que não encontra no Universo
nenhum objeto que lhe seja adequado e que o
faça repousar. Ele é um projeto innito."
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Marcel Proust (1991, p. 30-31):
"E nisto reside, com efeito, um dos grandes e
maravilhosos caracteres dos belos livros [e dos
belos quadros] (que nos fará compreender o
papel, ao mesmo tempo essencial e limitado que
a leitura pode desempenhar na nossa vida espiritual) que para o autor poderiam chamar-se
'Conclusões' e para o leitor 'Incitações'. Sentimos
muito bem que nossa sabedoria começa onde a do
autor termina, e gostaríamos que ele nos desse
respostas, quando tudo o que ele pode fazer é darnos desejos. Estes desejos, ele não pode despertar em nós senão fazendo-nos contemplar a
beleza suprema à qual o último esforço de sua
arte lhe permitiu chegar. Mas por uma lei
singular e, aliás, providencial da ótica dos
espíritos (lei que talvez signique que não podemos receber a verdade de ninguém e que
devemos criá-la nós mesmos), o que é o m de
sua sabedoria não nos aparece senão como
começo da nossa, de sorte que é no momento
em que eles nos disseram tudo que podiam nos
dizer que fazem nascer em nós o sentimento de
que ainda nada nos disseram" (grifo meu).
Marilyn Yalom (2002, p. 294):
"No terceiro ato da peça de Ibsen Casa de
bonecas, Helmer e Nora, marido e mulher, têm
um encontro extraordinário. Ele diz a ela: 'antes
de qualquer coisa, você é esposa e mãe.' Ela
responde: 'Eu não acredito mais nisso. Acredito
que, antes de tudo, sou um ser humano, igual a
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você... ou então devo tentar ser como você, a
qualquer preço'."
"Quando a peça estreou, no Copenhagen Royal
Theater, em dezembro de 1879, causou um
escândalo. A ideia de que uma mulher respeitável devia renunciar a seu papel de esposa e
mãe, deixar marido e lhos e trilhar seu próprio
caminho foi vista como um insulto à maioria
dos valores perpetuados pela sociedade. Na
Noruega de Ibsen, onde o trabalho foi publicado
algumas semanas antes da estreia na Dinamarca, seus inimigos conservadores encontraram
um alvo perfeito. Apesar de Ibsen geralmente se
divertir com as críticas adversas, desta vez ele
foi surpreendido pelas veementes reações
ocorridas em toda a Escandinávia. Para a
apresentação na Alemanha, ele dobrou-se aos
protestos e mudou o nal da peça. Naquela
versão, Nora não sai de casa batendo a porta e
deixando tudo para trás. Pelo contrário, é forçada
por Helmer a ver as crianças dormindo e acaba se
deitando no chão, aos prantos, antes de a cortina
fechar: 'Ah, apesar de ser um pecado contra mim
mesma, não posso deixá-los'."
Marilyn Yalom (2002, p. 316):
"Por volta de 1890, era impossível ignorar as
muitas mudanças que estavam acontecendo na
vida das mulheres solteiras a casadas na classe
média urbana. As instituições de ensino
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superior dedicadas às mulheres, incluindo
Smith, Mount Holyoke, Bryn Mawer, Wellesley e
Vassar, o aparecimento de clubes e organizações
femininas, a aceitação do trabalho para mulheres
solteiras e, em menor extensão, para as esposas, a
crença de que o casamento não tinha de pôr um
ponto nal no interesse das mulheres em relação à
leitura, música ou esportes (mais especicamente
tênis e ciclismo), tudo isso contribuiu para a
impetuosa atmosfera de liberdade e esperança
femininas."
Martin Buber (2001, p. 49):
"O Eu se torna Eu em virtude do Tu. Isto não
signica que devo a ele o meu lugar. Eu lhe devo a
minha relação a ele. Ele é meu Tu somente na
relação, pois, fora dela, ele não existe, assim como o
Eu não existe a não ser na relação."
Martin Heidegger (2001, p. 169):
"A caracterização do encontro com os outros
também se orienta segundo a própria presença. Será que essa caracterização não
provém de uma distinção e isolamento do 'eu'?
Sendo assim, não se deveria pensar do sujeito
isolado para os outros? Para evitar esse malentendido, é preciso atentar em que sentido se
fala aqui dos 'outros'. Os 'outros', ao contrário,
são aqueles dos quais, na maior parte das
vezes, ninguém se diferencia propriamente,
entre os quais também se está. Esse estar
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também com os outros não possui caráter
ontológico de um ser simplesmente dado 'em
conjunto' dentro de um mundo. O 'com' é um
determinação da presença. O 'também' signica a igualdade no ser enquanto ser-no-mundo
que se ocupa dentro de uma circunvisão. 'Com' e
'também' devem ser entendidos exis-tencialmente e
não categorialmente. Na base desse ser-no-mundo
determinado pelo com, o mundo é sempre o mundo
compartilhado com os outros. O mundo da presença é mundo compartilhado. O ser-em é ser-com
os outros. O ser-em-si intramundano destes outros é co-presença."
Michel de Certeau (2003, p. 270):
"A escritura acumula, estoca, resiste ao tempo
pelo estabelecimento de um lugar e multiplica
sua produção pelo expansionismo da reprodução. A leitura não tem garantias contra o
desgaste do tempo (a gente se esquece e esquece), ela não conserva ou conserva mal a sua
posse, e cada um dos lugares por onde ela
passa é repetição do paraíso perdido."
Roland Barthes ([1974], p. 386):
"Le symbolisme de la spirale est opposé à celui du
cercle; le cercle est religieux, théologique; la spirale,
como cercle déporté à l'inni, est dialectique: sur la
spirale, les choses reviennent, mais à un autre
niveau: il y a un retour dans la différence, non
ressassement dans l'identité..."
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"O simbolismo da espiral é oposto ao do círculo:
o círculo é religioso, teológico; a espiral, como
círculo lançado ao innito, é dialética: sobre a
espiral, os fatos se manifestam de novo, mas
noutro nível: há um retorno na diferença, não uma
repetição da identidade..." (tradução minha).
Roland Barthes (1977, p. 98): A dupla gura.
"Esta obra, em sua continuidade, procede por
via de dois movimentos: a linha reta (a repetição, a
ampliação, a insistência de uma ideia, de uma
posição, de um gosto, de uma imagem) e o ziguezague (o contrapelo, a contramarcha, a contrariedade, a energia reativa, a denegação, a volta de uma
ida, o movimento do Z, a letra do desvio)."
Roland Barthes (1984, p. 46-47):
"Muitas fotos, infelizmente, permanecem inertes
diante de meu olhar. Mas mesmo entre as que têm
alguma existência a meus olhos, a maioria provoca
em mim apenas um interesse geral e, se assim
posso dizer, polido: nelas, nenhum punctum:
agradam-me ou desagradam-me sem me pungir:
estão investidas somente de studium. O studium é
o campo muito vasto do desejo indolente, o interesse diversicado, do gosto inconsequente: gosto /
não gosto, I like / I don't. O studium é da ordem do
to like, e não do to love; mobiliza um meiodesejo, um meio-querer; é a mesma espécie de
interesse vago, uniforme, irresponsável, que temos
por pessoas, espetáculos, roupas, livros que consideramos 'distintos'."
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"A esse segundo elemento que vem contrariar o
studium chamarei então punctum; pois punctum é
também picada, pequeno buraco, pequena mancha,
pequeno corte — e também lance de dados. O
punctum de uma foto é esse acaso que, nela, me
punge (mas também me mortica, me fere)."
Roland Barthes (1987, p. 27):
"Nunca vos aconteceu, ao ler um livro, interromper constantemente vossa leitura, não por desinteresse, mas, pelo contrário, por auxo de ideias, de
excitações, de associações? Numa palavra, não vos
aconteceu ler levantando a cabeça?"
"Foi esta leitura, simultaneamente desrespeitadora, pois corta o texto, e enamorada, pois volta
a ele e dele se alimenta, que tentei escrever.
Para a escrever, para que a minha leitura se
tornasse por sua vez objecto de uma nova
leitura (a dos leitores de S/Z*), tive evidentemente de tentar sistematizar todos os momentos em que 'levantamos a cabeça'. Por outras
palavras, interrogar a minha própria leitura,
esforçar-me por captar a forma de todas as
leituras (a forma: único lugar da ciência), ou
ainda: fazer apelo a uma teoria da leitura."
Umberto Eco (1985, p. 44):
"Que leitor modelo eu queria, quando estava
escrevendo? Um cúmplice, claro, que entrasse no
meu jogo. Eu queria tornar-me completamente
medieval e viver na Idade Média como se esta
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fosse minha época (e vice-versa). Mas ao mesmo
tempo eu queria, com todas as minhas forças,
que se desenhasse uma gura de leitor, que,
superada a iniciação, se tornasse meu prisioneiro, ou melhor, prisioneiro do texto e pensasse
não querer nada mais do que aquilo que o texto
lhe oferecia."
Wolfgang Iser (1996, p. 87, 92):
"Daí segue: o não-idêntico é a condição para o
efeito que se realiza no leitor como a constituição do sentido do texto."
Ou, conforme consta à página 92 da mesma
obra:
«[...] o efeito resulta da diferença entre o dito e o
signicado, ou, noutras palavras, da dialética
entre mostrar e encobrir."
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9
APÊNDICE:
OS PINTORES

Embora não tenham sido reclamados a
priori ou considerados para leitura de cada
quadro, os pintores é que dão identidade às
obras. Anal, não importa quem tenha sido a
mulher que permitiu a Derain suspender o ato
da leitura como representação pictórica, ou que
Madame Pompadour, modelo, tenha sido
amante de Luís XV.
O que faz pertinentes essas informações e
as que se lhes seguem é o fato de contribuírem
na contextualização do ambiente histórico da
criação artística. Mas, em tempos de contemporaneidade, os modelos e os quadros
sempre serão um Derain ou um de Latour.
Almeida Júnior: José Ferraz de Almeida
Júnior, pintor brasileiro, nasceu em Itu, São
Paulo, em 1850. Ingressou na Academia
Imperial de Belas Artes – Aiba – em 1869, tendo
concluído seus estudos de desenho e pintura
em 1874. Recebeu do imperador Dom Pedro II
uma bolsa de estudos para desenvolvimento de
seu trabalho na École Nationale Supérieure des
Beaux-Arts, entre 1876 e 1882. Durante sua
permanência em Paris, marcou presença em
quatro edições do Salon Ofciel des Artistes
Français. Regressando ao Brasil, expôs suas
obras na Aiba e instalou ateliê em 1883. Em
1886, recebeu de Victor Meirelles, com quem
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havia estudado pintura, o convite para ocupar
sua própria vaga na Aiba como professor de
pintura histórica, mas preferiu car em São Paulo.
Morreu em Piracicaba, São Paulo, em 1899.
André Derain: pintor e ilustrador francês,
nasceu em Chatou, nos arredores de Paris, aos
10 de junho de 1880. Sua formação teve lugar
entre 1898 e 1899, na Academia Camillo,
também conhecida como Academia Carrière.
Apresentou seus primeiros quadros no Salon
d'Automne, fez experiências com escultura e
pedra e mudou-se para Montmartre, para estar
mais perto de seu amigo Picasso, com a compreensão de que deveria seguir os passos desse
artista. Não foi além do pré-cubismo. Retornou
a seu estilo, mais tradicional, fenômeno comum
a muitos artistas da época. Obteve o Carnegie
Prize, em 1928. Sua reputação cresceu. Rejeitou, no entanto, a nomeação como diretor da
École Nationale de Beaux-Arts de Paris. Sua
vida terminou sob o espectro da solidão, em
Garches (Hauts-de-Seine), aos 8 de setembro
de 1954.
Balthus: Balthasar Klossowski de Rola:
artista polonês-francês, nasceu em Paris, aos
29 de fevereiro de 1908. Muitos de seus quadros representam os jovens e as mulheres em
posições eróticas e voyeurísticas. Um dos mais
polêmicos e notáveis é Aula de Violão, de 1934,
em face da explícita descrição de um cenário em
que contracenam uma jovem lésbica e seu
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professor. Seu trabalho ganhou a admiração de
escritores e de pintores. Em 1964, mudou-se
para Roma, onde presidiu a Academia Francesa
em Roma. Balthus foi o único artista vivo a ter
suas obras no Louvre, exemplares da coleção de
Picasso, doada ao referido museu. Morreu em
Paris, aos 18 de fevereiro de 2001.
Domenico Fetti: pintor italiano, de estilo
barroco, nasceu em Roma, em 1589. Fetti
pintou com toque de luz, que se pode dizer
nervoso, com cor rica e brilhante. Aprendeu
com Ludovico Cigoli e seu aluno Andréa Commodi, entre 1604 e 1613. Recebeu inuência de
Carlo Saraceni. Também foi bastante inuenciado por Peter Paul Rubens. Morreu em Veneza,
aos 4 de abril de 1623.
Félix Valloton: pintor e gravador suíço, nasceu
em Lausanne, aos 28 de dezembro de 1865. Aos
17 anos, viajou a Paris para aprender a pintar.
A essa época, já tinha domínio do grego e do
latim. Seus estudos em arte progrediram
rapidamente e, em março de 1883, conseguiu
êxito no concurso de acesso à École des BeauxArts, numa posição confortabilíssima de quarto
lugar entre setenta alunos. Sua estreia se deu
no Salon des independents, em 1891. Um dos
destaques de sua carreira foi a exibição de seus
quadros em Viena Sezession, em janeiro de
1903. Em 1906, produziu uma importante série
de nus. O coroamento de sua obra se conrmou
em 1998, ano em que foi criada uma fundação

315

em Lausanne, para o estudo e a divulgação de
sua produção artística. Morreu em Paris, em
novembro de 1925.
Fernand Léger: pintor francês, cubista,
nasceu aos 4 de fevereiro de 1881, em Argentan, Normandia. Estudou arquitetura em Caen;
em 1900, mudou-se para Paris, onde trabalhou
como designer. Ingressou na Escola Nacional
de Artes, onde recebeu aulas de Leon Géromé e
Gabriel Ferrier. Seus primeiros trabalhos
datam de 1905, sob forte inuência do impressionismo. Alimentou muita admiração pela
perspectiva de Cézanne, em 1907. Nesse
mesmo ano, entrou em contato com o primeiro
cubismo de Picasso. A experiência da guerra,
como militar, revelou-lhe as possibilidades
visuais das máquinas como ícones da modernidade. Entre 1940 e 1945, xou-se nos Estados
Unidos, tendo sido professor da Universidade
de Yale. Morreu aos 17 de agosto de 1955, em
Gif-sur-Yvette.
Georges de La Tour: pintor francês, de estilo
barroco, nasceu em Vic-sur-Seille - Lorena, aos
13 de março de 1593. Foi inuenciado pelo
pintor Caravaggio. Um contraponto que há
entre a obra de um e outro é que a luz, na obra
de Caravaggio, vem de uma fonte de origem
vaga, na de La Tour, a fonte é uma vela, uma
tocha ou a luz articial. Consta que também
recebeu inuência de Carlo Saraceni. Transitou pelo tema do religioso, com cenas de gênero

316

e devoção, todos com o mesmo estilo, mas não é
fácil distinguir o que cada quadro efetivamente
representa. Sua obra teve duas fases: a primeira se estendeu até 1638, a qual é chamada a
fase das pinturas do "dia", reetindo a realidade
de sua pequena cidade natal. A segunda
começou em 1643, congregou o tema da "noite".
Para ambas as fases, usou uma paleta quase
monocromática: branco e roxo para as cenas do
dia, vermelho e preto para as da noite. Morreu
aos 30 de janeiro de 1652, em Lunéville.
Henri-Émile-Benoît Matisse: pintor francês,
desenhista e escultor. Nasceu em Le CateauCambrésis, na Nord-Pas-de-Calais, França, aos
31 de dezembro de 1869. Matisse era um escriturário. Descobriu a felicidade que lhe proporcionava a prática da pintura no período de uma
convalescença — ele tinha cerca de vinte anos
de idade —, no qual lhe foi oferecida uma caixa
de tintas. Com seu restabelecimento, inscreveu-se num curso de desenho na escola Maurice-Quentin Delatour e começou a participar no
estúdio do mestre Duconseil. Foi admitido na
escola de Beaux-Arts em 1895. Sua primeira
exposição ocorreu em Ambroise Vollard, em
1904, mas não obteve grande sucesso. No ano
seguinte, expôs no Salão de Paris. Matisse
conseguiu reputação internacional. Em 1908,
fundou a Academia Matisse, para um grupo
seleto de estudantes cosmopolita, e publicou
"Notas de um Pintor". Desde 1904, Matisse
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trabalhava parte de cada ano no sul, em SaintTropez e Collioure, e, mais tarde, na Espanha e
em Marrocos. Após 1916, passou a maioria dos
invernos em Nice. Apesar de nunca ter-se juntado
aos Cubistas, sofreu algumas inuências desse
grupo. Entre 1913 e 1917, sua pintura era um
pouco austera, com linhas retas e formas geométricas. Passado algum tempo, seu estilo cou mais
solto. Figuras femininas e interiores foram seus
principais temas, trabalhados em estilo livre e com
cores decorativas. Morreu em Cimiez, subúrbio de
Nice, França, em 2 de novembro de 1954.
Jean-Honnoré Fragonard: pintor francês,
nascido em Grasse, Alpes-Maritimes, aos 5 de abril
de 1732. Foi um dos mais ativos pintores nas
últimas décadas do Antigo Regime, com uma produção artística de mais de quinhentas e cinquenta
pinturas. Em seu estilo, o Rococó foi distinguido
por sua notável exuberância. Sua consagração
ocorreu no Salão de Paris de 1765, com a exposição do quadro O sumo sacerdote Coreso
sacricando-se para salvar Calirroé, adquirido
pelo rei Luís XV. Entrou para a Academia Real
nesse mesmo ano. Fragonard morreu em Paris,
aos 22 de agosto de 1806.
Maurice Quentin de Latour: pintor francês, de
estilo rococó, nasceu aos 5 de setembro de
1704, em Saint-Quentin, tendo chegado a Paris
com quinze anos de idade. Estudou na Inglaterra, oportunidade em que cou impressionado
com os retratos de Van Dyck. Regressando a
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Paris, dedicou-se à pintura em pastel, soube
compor seus retratos com vivacidade, não só no
que diz respeito ao aspecto físico, mas também
com relação aos traços de personalidade. Entre
seus famosos clientes, têm destaque Rousseau,
Voltaire, Luís XV e Madame Pompadour. Em
1750, foi no-meado diretor da Academia Real de
Pintura e Escultura de Luís XV. Morreu em
Saint-Quentin, aos 17 de fevereiro de 1788.
Otto van Rees: pintor holandês, nasceu em
Freiburg im Breisgau, aos 20 de abril de 1884.
Recebeu aulas de desenho de seu pai, professor
Jacob van Rees, e de Heyenbroek Herman. No
desenvolvimento dos seus estudos de produção
pictórica, manteve relações de trabalho e de
amizade com Pablo Picasso e Kees van Dongen.
Viveu em Zurique durante a I Guerra Mundial.
Em 1916, participou de exposição coletiva no
Cabaret Voltaire. Morreu em Utrecht, aos 19 de
maio de 1957.
Vittorio Matteo Corcos: pintor italiano, nasceu
em Livorno, aos 4 de outubro de 1859. Muito cedo
foi enviado por sua família para a Accademia delle
Belle Arti, em Florença, onde estudou desenho e
pintura. Transferiu-se para Nápoles e continuou
seus estudos com Domenico Morelli. Estabeleceu-se em Paris; em 1880, comprometeu-se com a
arte Goupil. Tornou-se próximo de Vincent van
Gogh, que também trabalhava na Goupil's Paris
studio. Em Paris, expôs no Salão de 1881, 1882 e
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1885, e seu trabalho foi muito elogiado. Em
1886, retornou à Itália e viveu entre a elite
intelectual de Florença, cujas atividades se
centraram na revista Il Marzocco. Seus retratos
eram muito apreciados, não só pelas belas
roupas, mas também pela composição. Tanto
os ricos quanto os nobres da época tinham alta
apreciação pela sua obra. Morreu aos 8 de novembro de 1933, em Florença.
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RESUMO

Mulheres leitoras traz como referência inicial o
exercício de leitura de doze obras representativas da pintura de doze artistas, inscritas na
galeria das artes entre 1640 e 1944. Os exercícios de leitura vêm como resposta à pergunta O
que se lê em um quadro? e, num sentido mais
amplo, buscam apreender a produção pictórica
em torno da temática "leitura" como regime
representativo de determinados momentos da
história da leitura e das possíveis associações
com outros momentos socioculturais da história
da mulher. O ato de ler, embora fundado no
acontecimento que ocorre no encontro entre
leitor e obra, pelo contexto e experiência do
leitor, pode resultar na construção de sentidos
tanto pessoais quanto coletivos. Sobre os
exercícios de leitura, aponta-se, para além do
repertório do leitor, a memória social de certas
práticas de leitura representativas da condição
da mulher, reetidas nos modos de ler, disposição do corpo e da mente, que, aos olhos do leitorpesquisador, esboçam uma assunção social
ilustrada pela relação com o livro. Lendo, as
mulheres dão a ver concepções de leitura e dão a
ler seu lugar na sociedade de sua época. Efetivamente a leitura é um acontecimento, mas
simulta-neamente é experiência e uma expressão política.
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RESUMEN

Mujeres lectoras trae como referencia inicial el
ejercicio de lectura de doce obras representativas de la pintura de doce artistas, inscriptas en
la galería de las artes entre los años 1640 y 1944.
Los ejercicios de lectura vienen como respuesta
a la pregunta ¿Qué se lee en un lienzo? y, en un
sentido más amplio, buscan aprehender la
producción pictórica alrededor de la temática
"lectura" como régimen representativo de
determinados momentos de la historia de la
lectura y sus posibles asociaciones con otros
momentos socioculturales de la historia de la
mujer. El acto de leer, aunque fundado en el
acontecimiento que se da en el encuentro entre
lector y obra, por el contexto y experiencia del
lector, puede resultar en la construcción de
sentidos tanto personales como colectivos.
Sobre los ejercicios de lectura, se le asigna para
más allá del repertorio del lector, la memoria
social de ciertas prácticas de lectura representativas de la condición de la mujer, reejadas en los modos de leer, disposición del cuerpo
y de la mente que, a los ojos del lectorinvestigador, esbozan una asunción social
ilustrada por la relación con el libro. Leyendo,
las mujeres dan a ver concepciones de
lectura y dan a leer su lugar en la sociedad de
su época. Efectivamente, la lectura es un
acontecimiento, y a la vez una experiencia y
una expresión política.
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RESUMÉ

Les femmes lectrices: les compromis entre lire
et voir emmène comme référence initiale
l'exercice de lecture de douze oeuvres représentatives de la peinture de douze peintres,
inscrites dans la galerie des arts entre 1640 et
1944. Les exercices de lecture viennent comme
réponse à la question Qu'est-ce qu'on lit dans un
tableau ? et, dans un sens plus large, cherchent
à appréhender la production picturale autour de
la thématique «lecture» comme régime représentatif de certains moments socioculturels de
l'histoire de la femme. L'acte de lire, quoique
fondé dans l'événement qui a lieu dans la
rencontre entre le lecteur et l'oeuvre, par le
contexte et l'expérience du lecteur, peut donner
naissance à la construction de sens aussi bien
personnels que collectifs. A l'occasion des
exercices de lecture on en vient à rappeler, au
délà de l'expérience du lecteur, la mémoire
sociale de certaines pratiques de lecture
représentatives de la condition de la femme,
reétées dans les manières de lire, dans la
disposition du corps et de l'esprit qui, aux yeux
du lecteur-chercheur, ébauchent une ascension
sociale illustrée dans la relation avec le livre.
Lisant, les femmes laissent voir des conceptions
de lecture et laissent lire leur place dans la
société de leur époque. Effectivement la lecture
est un événement, mais, simultanément, c'est
une expérience et une expression politique.
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