
 

 

DE MINHA JANELA1 
Paloma Vidal 

 
[“De minha janela (1º de dezembro de 1976), vejo uma mãe segurando o filho pequeno pela mão 
e empurrando o carrinho vazio à sua frente. Ela ia imperturbavelmente em seu passo, o garoto era 
puxado, sacudido, obrigado a correr o tempo todo, como um animal ou uma vítima sadiana 
chicoteada. Ela vai em seu ritmo, sem saber que o ritmo do garoto é outro. E no entanto, é a sua 
mãe!”2]3 
 
A cena 
 
Essa é uma cena   
de Como viver junto, curso dado por Roland Barthes em 1977.  
É o primeiro dos cursos que ele dá no Collège de France,  
que forma um trio com O neutro e A preparação do romance. 
 
Talvez vocês já tenham lido essa cena.  
Eu já a li inúmeras vezes, já falei sobre ela em sala de aula,  
já a citei para falar do que Barthes chama de “idiorrítmo”.  
 
[“1. Idiorrítmo, quase um pleonasmo, pois o rhythmós é, por definição, individual: interstícios, 
fugitividade do código, do modo como o sujeito se insere no código social (ou natural) 
 
2. Remete às formas sutis do gênero de vida: os humores, as configurações não estáveis, as 
passagens depressivas ou exaltadas; em suma, o exato contrário de uma cadência cortante, 
implacável de regularidade”4] 
 
Essa cena aparece no final da primeira lição do curso,  
de 12 de janeiro de 1977.  
Barthes acabou de explicar a noção de idiorritmia.  
Fez uma oposição entre duas formas excessivas do viver junto:  
uma negativa, a solidão, outra integrativa, a macro-comunidade,  
e propôs, como é bem de costume seu, uma forma mediana: a idiorritmia.  
 
A idiorritmia surge, então, como resposta ao seu fantasma,  
o fantasma de um modo de vida,  

                                                
1 Este texto foi apresentado como palestra-performance em quarto ocasiões: no XXI Encontro da Socine (Sociedade 
Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual), em João Pessoa, em outubro de 2017; em duas apresentações do 
ciclo de palestras-performance “Em obras” (www.cicloemobras.wordpress.com): na PUCRS, em Porto Alegre, em 
maio de 2018, e no espaço Cabriola, no Rio de Janeiro, em julho de 2018; e no curso “Para que o romance não 
morra: o corpo dos escritores”, coordenado por Lúcia Castello Branco, no Programa de Pós-graduação em Estudos 
Literário da UFMG, em Belo Horizonte, em outubro de 2018. 
2 BARTHES, Roland. Como viver junto. Simulações romanescas de alguns espaços cotidianos. Tradução de Leyla 
Perrone-Moisés. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 19. 
3Nas apresentações das palestras-performances, os textos entre colchetes foram projetados sem serem lidos. 
4 BARTHES, Roland. Como viver junto. Idem, p. 16. 



 

 

do bem coabitar, no tempo e no espaço,  
de uma medida justa para o viver junto. 
 
Uma nova dicotomia se impõe 
entre o casal e o plural, entre o dois e a multidão,  
e o idiorrítmo novamente como um lugar intermediário. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Daí, então, a cena:  
uma janela, Barthes vê, de longe, uma mãe, o carrinho vazio, um menino,  
o suplício. E a conclusão: “E no entanto, é a sua mãe!” 
 
Eu me pergunto o que fazer com essa cena. 
 
Então uma primeira coisa que eu faço é cortá-la:  
 
de minha janela 
1º. de dezembro  
de 1976 
vejo uma mãe 
segurando seu filho 
pequeno 
pela mão  
e empurrando 
o carrinho 
vazio 
à sua frente 
ela ia  
imperturbavelmente 
em seu passo 
o menino era puxado 
sacudido  
obrigado a correr 
o tempo todo 
como um animal 
ou uma vítima sadiana 
que se açoita 
ela vai  
em seu ritmo 
sem saber  



 

 

que o ritmo 
do menino  
é outro 
e no entanto 
é sua mãe! 
 
E uma segunda é dar para o meu filho ler: 
 
https://soundcloud.com/user-527381437/de-minha-janela 
 
E finalmente, sobrepor essa voz a uma imagem: 
 
 

 
 
Faço isso com ela: cortar, colar, montar. 
 
Faço isso porque não sei o que fazer 
com essa cena, que me choca. 
Me choca que Barthes possa não ver 
o que eu vejo nessa cena. 
 
Sou uma mãe-pesquisadora, ou uma pesquisadora-mãe. Meu primeiro filho nasceu quando eu 
estava fazendo o Doutorado. Pedi uma prorrogação de seis meses. Meu orientador, que naquela 
época não tinha filhos nem pensava em ter, sugeriu que eu deveria ter pensado melhor antes de 
ficar grávida. Como se ele não soubesse de desejos entrecruzados ou desencontrados, entre a 
pesquisa e a vida. Insisti. Ganhei 3 meses a mais. E lá fomos nós, lá vamos nós. Várias vezes 
enquanto carregava, e carrego, meu filho, meus filhos, de cima pra baixo, em ônibus, aviões, por 
livrarias, bibliotecas, lanchonetes, cafés, ou qualquer canto em que eu possa tentar ler alguma 



 

 

coisa, ou tentar escrever alguma coisa, sinto pena deles, de mim. Sinto culpa. Sinto 
arrependimento. Uma mãe-pesquisadora, ou uma pesquisadora-mãe, é uma mulher que carrega 
filhos para suas pesquisas. Sobre Roland Barthes, por exemplo. E às vezes eles simplesmente não 
querem ir. E é preciso puxá-los. Quem sabe até sacudi-los. Como muitas vezes eles me sacodem 
e me puxam, quando querem ir à pracinha, ou ao shopping, ou querem qualquer coisa que seja, 
que eu não quero muito ou não quero nada, porque queria mesmo era estar fazendo a minha 
pesquisa. E assim segue a por vezes violenta gangorra dos desejos, nesse viver junto que é ter 
um filho, essa solidão interrompida por um ser amado – um outro.5 
 
A distância 
 
O crítico Claude Coste diz no prefácio à edição do curso Como viver junto: 
“Todo o curso está nesta pergunta: a que distância dos outros devo manter-me, para construir 
com eles uma sociabilidade sem alienação, uma solidão sem exílio?”6. 
 
Há um bom tempo que estou colada a ele. 
Há um bom tempo que fico tentando ver o que ele vê, 
para ser uma pesquisadora  
de Roland Barthes. 
 

 
                                                

5 Nas apresentações das palestras-performances, este texto estava gravado. O áudio pode ser ouvido neste link: 
https://soundcloud.com/user-527381437/pesquisadora-mae. 
6 BARTHES, Roland. Como viver junto. Idem, p. 38. 



 

 

 
Ver o que ele vê, de sua janela, 
no contexto de uma busca enunciada assim: 
“como viver junto” 
e explicitada, nessa mesma lição, do seguinte modo: 
“Algo como uma solidão interrompida de modo regrado”7. 
 
Ver com os olhos dele é um exercício de aproximação, de viver junto. 
Um exercício teórico, sem dúvida. 
E também um exercício ficcional. 
E um exercício afetivo e, quem sabe até,  
erótico. 
 
“Meu corpo não é igual ao seu”8, Barthes escreve  
no livro Roland Barthes por Roland Barthes. 
 

 
 
 
 
O livro todo é um exercício de singularização. Uma “ciência do ser único”.  

                                                
7 BARTHES, Roland. Como viver junto. Idem, p. 13. 
8 BARTHES, Roland. Roland Barthes por Roland Barthes. Tradução de Leyla Perrone-Moisés. São Paulo: Estação 
Liberdade, 2003, p. 133. 



 

 

“Só há ciência na diferença”9, ele escreve, jogando com o paradoxo,  
escapando, pela tangente do “singular”,  
da tradicional oposição entre universal e particular,  
o que encontra sua poética na oscilação   
entre a primeira e terceira pessoa,  
entre a conceituação teórica e a narrativa autoficcional. 
  

 
 
 
“Meu corpo não é igual ao seu” quer dizer que há corpos, diversos,  
que podem se aproximar, e se aproximam.  
O livro, como mais tarde o curso Como viver junto,  
pode ser lido como “uma fala sonhadora”, sobre os modos de aproximação dos corpos,  
em relações que talvez ainda estejam à espera de serem nomeadas,  
e que ele chamará, em um dos fragmentos de Roland Barthes por Roland Barthes,  
de “A relação privilegiada”. 
 

                                                
9 BARTHES, Roland. Roland Barthes por Roland Barthes. Idem, p 179. 



 

 

 
 
A palavra “privilegiada” não está aqui à toa.  
Barthes sabe que está entrando num terreno minado, do anti-social,  
do anti-comunitário e, também, do anti-utópico.  
Toda utopia é social, ele dirá na última lição do curso Como viver junto,  
admitindo que não é isso que lhe interessa,  
mas uma utopia “doméstica”, “delicada”, “leve”.  
Os termos da oposição já estavam claramente expostos no Roland Barthes por Roland Barthes: 
“arrogante”, “triunfante”, “violenta”.  
Política? 
 
[“R.B. parece querer sempre limitar a política”]10  
 
O discurso do militante, como o da doxa, como o da ciência, é arrogante, violento,  
insiste Barthes.   
É a violência que ele sente, ao voltar da China, poucos anos antes, 
 na escolha que se lhe exige, sobre estar a favor ou contra:  
“era preciso sair da China como um touro que salta do touril para a arena lotada:  
furioso ou triunfante”11. 
 
Barthes esteve na China em 1971, com seus amigos da revista Tel Quel,  
aos quais dedicará um fragmento do Roland Barthes por Roland Barthes.  
 
 
 
 

                                                
10 Barthes, Roland. Roland Barthes por Roland Barthes. Idem, p. 65. 
11Ibidem, p. 61. 



 

 

 
 
 

 
 
A viagem 
 
https://vimeo.com/294385159 
 
Da janela vejo 
uma paisagem que me parece bonita,  
mas que me diz pouco, 
quase nada. 
Filmo continuamente, 
sem saber muito bem pra quê. 
Até que uma hora viro a câmara 
para as vozes dentro do carro, 
que me solicitam,  
que me impacientam, 
que estão ali pra colocar  
um barreira 
à minha incompreensão. 
A paisagem então ganha  
uma familiaridade  
de joguinhos, risos e lutas.  
Eles sabem que houve alguém 
em algum momento que se chamou 
Roland Barthes  



 

 

e que esse homem morreu. 
Que ele viveu nesse lugar,  
para onde estamos indo, 
com sua mãe e com seu irmão. 
Tudo isso eles entendem. 
Eu contei e eles entendem. 
Eles usam a palavra “morte” com certa 
leveza lúdica, mas às vezes intuem 
algo mais por trás dela, um fantasma, 
e então me perguntam de novo, 
como se não tivessem entendido, 
se ele, esse tal de Roland Barthes, 
já morreu, e eu repito que sim. 
“E quando você nasceu, 
ele ainda estava vivo?” 
 
 
A distância 
 
Ver o que ele vê, 
de sua janela, 
no contexto de uma distância, 
da necessidade de tomar distância, 
para não ceder à violência dos corpos,  
à violência da língua,  
dessa “linguagem geral, comum, incorpórea”. 
Estranhar essa distância e, ao mesmo tempo, 
compreendê-la no seu dilema fundamental, 
o dilema da alteridade, às vezes radical,  
o dilema da política, esse tormento. 
 
[“Durante toda minha vida, politicamente, atormentei-me”12] 
 
Essa distância é o coração da crítica  
que Georges Didi-Huberman 
faz a Barthes, ao lhe dedicar um longo capítulo do 
volume 6 de O olho da história, publicado em 2016. 
Uma crítica à relação de Barthes com as imagens, 
à distância tomada da política, 
do patético da política, aquilo que se deveria compartilhar, 
mesmo correndo o risco da generalidade, do lugar comum, do óbvio,  
de dizer o que todos dizem,  
de sofrer o que todos sofrem, 
de ser um corpo entre muitos corpos. 

                                                
12 BARTHES, Roland. Roland Barthes por Roland Barthes. Idem, p. 144. 



 

 

 
É, será, finalmente, uma crítica, a de Didi-Huberman,  
a um eu que diz eu 
ao invés de dizer nós,  
fazendo sobreviver uma singularidade  
que se julga necessária  
para que sobreviva a liberdade do olhar, 
o olhar que toma distância, 
envolvendo-se apenas na sua própria medida. 
 

 
 



 

 

Num percurso de leitura  
que acompanha Barthes  
do início dos anos 50, 
junto às imagens do teatro de Brecht, 
ao início dos anos 80, 
com A câmara clara, 
passando pelas críticas de Barthes  
a algumas sequências do Couraçado Potemkin,  
a percepção muito afiada, por parte de Didi-Huberman, 
de uma resistência ao pathos comum das imagens, 
a chorar com os outros, com o choro dos outros, 
criando uma série de oposições, 
entre “sentido óbvio” e “sentido obtuso” 
ou entre “studium” e “punctum”. 
 
Escreve Didi-Huberman: 
“Barthes não soube dialetizar essa divisão mesma, 
ele não cessou de querer isolar a toda força os dois termos  
– no entanto sempre coexistentes em cada palavra, 
em cada emoção, em cada imagem – dessa divisão. 
Ele não quis ver as singularidades em ação na cena das 
‘chorosas de Odessa’, não mais do que aceitou ver  
os estereótipos em ação na descrição de seu próprio luto”13. 
 
“Dialetizar” quer dizer aqui 
fazer uma outra coisa 
com a divisão entre  
meu luto e o luto dos outros, 
a singularidade e o estereótipo,  
o eu e o nós. 
Quer dizer, para Didi-Huberman, 
romper as “barreiras do eu”. 
 
 
A cena 
 
Foi lendo o choque de Didi-Huberman  
diante do que Barthes não quer ver 
nas imagens das mães de Eisenstein 
que pude começar a ver 
meu próprio choque 
diante do que Barthes não vê: 
a dialética entre violência e amor 

                                                
13 DIDI-HUBERMAN, Georges. Peuples en larmes, peuples en armes. L’oeil de l’histoire, 6. Paris: Les Éditions de 
Minuit, 2016, p. 167. Tradução realizada por mim. 



 

 

E que pude, também,  
começar a ver algo 
entre o que Barthes queria ver 
e o que eu quero ver  
na cena da janela. 
 
Algo que tem a ver 
com fazer outra coisa  
com essas divisões  
que o atormentam, 
que nos atormentam. 
Me pergunto  
se seria possível ver 
o que Barthes faz ao abrir a janela 
e dar a ver essa cena. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Barthes está dando um curso no Collège de France, 
seu primeiro curso.  
É a primeira aula. 
A sala está cheia, há pessoas sentadas no chão,  
há pessoas de pé, há pessoas do lado de fora. 
Ele apresenta e desenvolve uma série de conceitos 
para caracterizar a questão 
do viver junto. 
 
De repente ele abre uma janela 
e começa a contar algo que ele viu, 
olhando para a rua,  
mais ou menos um mês antes. 
Ele diz que se trata de algo  
“absolutamente fútil” 
e começa então a narrar, 
cadenciadamente,  
separando as frases, 
como em versos. 
 
É uma pequena ficção, 
com dois personagens, 
uma mãe e um filho, 



 

 

que chega ao fim com uma exclamação, 
de surpresa, por parte  
do narrador e observador. 
Os espectadores riem. 
 
Há nessa janela que se abre 
uma prática de escrita que está em jogo. 
Uma nova prática de escrita, ele dirá 
no curso da Preparação do romance. 
Uma escrita ensaística, ficcional. 
Uma escrita ensaística e ficcional. 
“Uma nova arte intelectual”, ele dizia em 
Roland Barthes por Roland Barthes, 
num fragmento chamado “A ficção”: 
 
 

 
 
 
Leio isso e penso nos efeitos  
da cena da janela em mim, 
pesquisadora-mãe, 
ou mãe-pesquisadora, 
de poder olhar por uma janela, 
uma outra janela, a minha, 
ou a de qualquer um –  a deles. 
 
 
https://vimeo.com/293451038  


