O VÍCIO DA LEITURA
EDITH WHARTON
O TEXTO: À primeira vista, o título deste texto pode levar à expectativa de

·
·
·
·

que os argumentos de Edith Wharton tratarão de validar o hábito da leituleit
ra em geral. Aqui, porém, a autora utiliza o termo “vício
vício” em seu sentido
mais negativo. Ela defende que a leitura entendida como dever social pop
de levar à decadência intelectual e prejudicar a literatura.
litera
Entre as categorizações que lhe são muito caras, nenhuma outra chama mais atenção do
que o “leitor mecânico”: segundo Wharton, trata-se
se de um leitor que lê
metodicamente contando as páginas, embebido
bido em suas boas intenções,
seguro de sua própria competência intelectual. De modo bastante mordaz,
a autora salienta a inexpressividade
sividade do leitor mecânico, até o momento em
que ele invade o campo da crítica: neste momento,, torna-se
torna uma ameaça.
Com uma série de imagens e ironias, Wharton tece sua análise com a lal
tente esperança
perança de que o quadro se modifique e o número de leitores mem
cânicos seja suplantado pelo número de “leitores
leitores natos”.
natos
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era de origem aristocrática, o que lhe permitiu, além de dedicar-se
dedicar com afinco à literatura, cultivar amizades com muitas das mais proeminentes figuras
fi
da
sociedade estadunidense e europeia de sua época. Suas relações
rela
e viagens
lhe propiciaram a base para a composição de suas obras, todas com um
teor analítico da sociedade. O cenário de sua obra mais importante, The
Age of Innocence, é sua cidade natal: Nova York.. Por esse livro, foi a primeiprime
ra mulher a receber o Prêmio Pulitzer, em 1921.
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