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NOTA EXPLICATIVA 

Apresentamos este trabalho em dois vo l umes, contendo o primeiro a 

dissertaçao propriamente dita, e o segundo, apenas dois anexos, que j ustificam 

sua encadernação em separado em função de seu vol ume. 

Optamos neste traba l ho por Incluir apenas notas de rodapé, 

facilitando a fluidez da leitura, bem como a consulta às observaç~es. No final 

do item Vl li -A incluimos uma 6nica nota em caráter complementar, à qual 

remete uma notinha de rodapé, recurso utilizado neste caso, apenas em funç~o 

da necessidade de uma explicitaçRo mais extensa. 

No decorrer dos capitulas o leitor encontrará citaçOes entre aspas 

que não encontram nas notas de rodapé sua referência. Tra t am-se de citações 

das entrevistas, realizadas pela autora com dez professores do curso de letras 

especialmente para esta dissertaç~o, que constam completas no Anexo 11 . No 

final de cada uma dessas citaçtes, o leitor encontrará. entre parênteses, a 

letra i acompanhada de um número que varia de 1 à 10, correspondendo cada 

composiç~o a um dos dez entrevistados. Imediatamente ao lado, consta o nGmero 

da página onde pode ser encontrada a referência utilizada, dentro do Anexo, no 

volume 11. 

Ainda com relaçao às entrevistas. cabe registrar que elas foram 

gravadas e porteriormente transcritas, de modo que nos vimos diante da dif í cil 

tarefa de pontuar um discurso que nunca foi escrito. Durante a transc r içao, da 

voz (no gravador ) para a letra <na folha), exercemos uma pontuaçRo mí nima, 

deixando para a revisRo a decisão definitiva. Por esse motivo, poderá o 

leitor encontrar alguma pequena diferença, da citaçao no corpo da dissertação, 

com relação à mesma incluida no corpo da entrevista em anexo. As alterações 

realizadas na revisão se reduzem principalmente à substituição de v 1r~ulas por 

pontos, a fim de que as frases faladas , demasiado extensas, pudessem ficar 

mais acessiveis à leitura. 

Foram utilizados para salientar determinados trechos ou termos, 

letras MAJUSCULAS, que infe l izmente não atendem à gama da acentuaç~o da l ingua 

portuguesa. como seria desejável. Pedimos então desculpas ao l eitor pela 

ausência de alguns acentos nas maiúsculas. que ficam por conta da fa l ta de 

adaptaçao do programa utilizado <WordPerfect), à nossa lingua. 
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RESUMO 

Este trabalho tece a especificidade do ato de escrever em confronto 

com escrita, transcrição, ditado. cópia, leitura, etc, para situá-lo lado á 

lado com a fala na psicanálise. 'Escrever é como falar sem ser interrompido', 

onde a folha. sil~ncio material . desempenha papel semelhante ao do 

psicanalista na sua função de escuta. 

A leitura pontuadora, como funçao de corte do discurso, em oposição 

à leitura antropofágica (reprodutora), viabiliza ao próprio sujeito que 

escreveu. algo semelhante à intervenção do psicanalista sobre o discurso do 

psicanalisante, isto é. "escrever" um outro texto, explorando caminhos 

diferentes dos já trilhados durante o exercício do ato de escrever. 

é condição para este exercício, deixar-se escrever livremente 

(deixar-se "falar" como no divã), abstendo-se de qualquer censura prévia, 

confiantes em que desta forma, o que PODE ser escrito irá articular-se na 

folha, em oposição ao que deveria idealmente ser escrito, e por ser ideal 

permanece simplesmente impossível de ser realizado. 

Necessariamente, este EXERCJCIO tem como EFEITO uma obra, portadora 

das marcas do sujeito no discurso, e, seja ela o que for, comporta um estilo 

que exige reconhecimento. 

Trata-se de uma práxis que institui uma ética. nao do bem ou do 

dever ser. mas do que é próprio da destinação do desejo: inscrever-se num 

corpo material, que pode ser a carne que sofre sem saber por qu~, ou numa 

mediação simbólica, entre outras possibilidades. a FOLHA 

que "sangra" disseminando sentidos. 
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APRESENTAÇAO 

Nas próximas páginas encontrará o leitor uma investigaç~o sobre o 

ato de escrever, cujo método consiste exatamente no seu exercício, isentado da 

censura prévia. Exceção deve ser feita aos capitulas: Conclusão e 

Apresentação, itens que se debruçam sobre o corpo da dissertação, e requerem 

um esforço seletivo para compor em poucas palavras uma síntese expressiva . 

Atravessando vários campos do saber humano, n~o se inclui este 

trabalho dentro de uma única área, podendo resultar de interesse para todos 

aqueles que de alguma maneira se relacionem com a escrita. Considerando-se 

que a escrita tem sido o instrumento privilegiado pela ci~ncia e pela 

literatura para veicular as descobertas e invençOes da humanidade, e sendo ela 

propriamente uma dessas invenç~es, o interesse não há de ser pequeno. 

É oportuno clarear já de inicio, que n~o encontrará o leitor nas 

próximas páginas, qualquer elemento referente à história da escrita. O titulo 

restringe inicialmente nosso universo àquilo que ao ato individual se refere, 

especificando mais ainda, na medida em que nos fala do seu exercício e, por 

fim, dos efeitos desse exercício. 

Dada a metodologia utilizada, a preocupaç~o relativa à 

conceptualizaçào teórica não recebeu um tratamento privilegiado, ao menos se 

entendermos teoria como qualquer coisa a ser devorada antropofagicamente. Já 

para os gregos "teorizar" referia-se a um ato de contemplaçao, de ver. Em 

nosso caso, preferimos entender teoria como algo a ser produzido, um esforço 

para verter o que se experimenta, em palavras, isto é, inseri-lo num registro 

simbólico. 

Se bem especificamente sobre o ato de escrever nao encontramos 

abundante bibliografia, sobre temas correlatos a literatura é imensa, e apenas 

mencioná-la ocuparia um volume de páginas impraticável. De modo que evitamos 

deliberadamente incluir citaç~es rebuscadas ou desenvolvimentos teóricos muito 

extensos, que por vezes os temas tangenciados pareceriam exigir, pois viriam 

em detrimento da fluidez do texto, rompendo-lhe sua estrutura e obscurecendo a 

caminhada especifica feita à mao no transcurso destas páginas. 

Por outro lado, é nosso objetivo neste trabalho despertar o 

interesse de um pQblico amplo como o dos educadores brasileiros, e prestar

lhes uma contribuiçao que possa ser efetivamente aproveitada. Em nome deste 

alvo, sacrificamos aprofundamentos do tema, que seriam viáveis ou até 
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recomendáveis, tais como, os desenvolvimentos contemporâneos da teoria da 

escritura, de Derridá, Barthes, Kristeva, e inclusive as contribuiç~es mais 

recentes da psicanálise para este tópico . estudos que deixamos em aberto para 

um próximo trabalho de doutorado. 

Em vista deste procedimento, acreditamos ser desnecessário o 

domínio de extensos conhecimentos para que o leitor pouco familiarizado com a 

lingüitica e a psicanálise acompanhe a nossa argumentaç~o, tecida de modo tal, 

que basta ter sido alfabetizado para poder segui-la. 

Várias temáticas entram em cenário mais de uma única vez. 

solucionando adiante, no texto, problemas surgidos num capitulo anterior. 

Poderíamos ter simplesmente apresentado apenas a soluçao final, fazendo 

desaparecer do texto seus conflito s, mas nes se caso, privaríamos o leitor de 

assistir exatamente aquilo que queremos lhe evidenciar, isto é, as 

possibilidades que o ato de escrever comporta . 

Por último, cabe mencionar que a pessoa verbal utilizada durante a 

dissertação obedece. não a uma regra pré-estabelecida, cujo único sentido 

seria cumprir com ela, mas ganha significados diferentes, conforme o momento 

do texto e o assunto tratado. 

Eu nós. o leitor. etc. tratamentos diferenciados. se justificam, 

porque em alguns momentos a autora prop~e ao leitor uma cumplicidade. deixando 

em aberto sua ades~o, enquanto em outros, a afirmação é solitária, própria de 

quem não ousa ainda nesse momento comprometer o leitor. Em outras passagens, 

trata-se de asserçOes de domínio público nas quais podemos falar em cOro sem 

constrangimento algum. 

Concluindo. convém chamar a atenção para o fato de que, nesta 

dissertação 'ouvir-se-lo' várias vozes, não apenas a da autora e dos 

pensadores citados, mas também, o que dá um traço peculiar a este trabalho, a 

voz feita letra dos dez entrevistados. professores do curso de letras de 

universidades portoalegrenses. São vozes formuladas em tempos diferentes, 

contextos espec1ficos diferentes, práticas diversas, que ao mesmo tempo que 

enriquecem e tornam o texto versátil e interessante. criam também uma série de 

problemas quanto ao gue é próprio da lingua, da concordância e da fluência. 

Fomos resolvendo estes problemas à medida em que foram surgindo, e cabe ao 

leitor dizer de suas impress~es sobre os resultados. 

A partir de agora, só resta abandonarmo-nos aos teus cuidados, 

leitor. 
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DA ESCRITA DE SAUSSURE AO ATO DE ESCREVER 

COM A COLABORAÇAO DE ROUSSEAU 

No decorrer da proposta de dissertação, mais precisamente na 

fundamentação teórica, insisti em trazer as contribuiç~es de 

Ferdinand de Saussure, o que se justifica pelo fato da 

especificidade do presente trabalho desenvolver-se a partir do 

que chamaria de uma LACUNA na minuc i osa exposição saussuriana . 

Assim sendo, é necessário ter bastante clareza na esquematizaçao 

de Saussure, para fazer a passagem pelo estreito vestíbulo que 

precisaremos atravessar para desembocar na paisagem propriament~ 

dos efeitos do exercício do ato de escrever . 

Saussure nos fala em LINGUA , FALA e ESCRITA. conceituando 

a primeira e a última como deis sistemas diferentes de signos, 

sendo que a funç~o do segundo sistema <a escrita) seria 

estritamente a de representar a língua por meio de sinais 

visuais : quanto à Fala reserva-lhe Saussure a funç~o de 

atualizar a lingua, caracterizando-a como ato individual, capaz 

de e xercer modificaçO e s na mesma , decorrentes do seu exercício . 

Então temos três termos saussurianos: 

LINGUA (sistema de signos) ESCRITA (sistema de signos) 

FALA Cato individual) 

No e squema acima apresentado, a 

Saussure , falta u m quarto termo 

partir 

que 

corresponde ao ato individual, relat i vo a 

modificando o sistema através dos tempos, 

que se passa com a língua e a fala. 

das 

seria 

proposiçOes 

aquele 

escrita, capaz de 

análo~a de maneira 

de 

que 

ir 

ao 

Assim pr-opomos o ATO DE ESCREVER - individual, porque como 

o ATO DE FALA, o ato de escrever é necessariamente individual, e 

requer um corpo para sua realização - no lugar desse quarto 

ter mo ausente no esquema que montamos acima. 
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A partir do momento em gue situamos o ATO DE ESCREVER numa 

posição de alguma maneira nivelada ao ATO DE FALA, iremos 

ensaiando as similitudes e as diferenças entre estes dois atos, 

bem como confrontando-os com uma série de outros atos de alguma 

maneira correlatos. como é o caso da leitura por exemplo. 

Dizia Saussure: ~a LINGUA é necessária para que a FALA seja 

inteligível e produza todos seus efeitos; mas esta é necessária 

para que a língua se estabeleça".' 

Acreditamos válida a tese acima também para a relação entre 

ESCRITA e ATO DE ESCREVER. 

Também afirmava Saussure: "Língua e Escrita sao dois 

sistemas distintos de signos ... " Até ai muito claro e 

incontestável. Mas logo a frase continua assim: "a Gnica razão de 

ser do segundo é representar o primeiro". 2 O que autorizou 

Saussure a tamanho reducionismo em termos da escrita? Um pouco 

Diz assim mais adiante, e é importante que o cite novamente. 

nosso mestre: "mas a palavra escrita se mistura tao intimamente 

com a palavra falada, da qual é IMAGEM (grifo nosso), que acaba 

por usurpar-lhe o papel principal; terminamos por dar maior 

importãncia à representação do signo vocal do que ao próprio 

signo. é como se acreditássemos que para conhecer uma pessoa, 

melhor fosse contemplar-lhe a fotografia do que o rosto." 3 

Esta citação nos oportuniza fazer uma série de 

esclarecimentos fundamentais . Em primeiro lugar a idéia de que a 

ESCRITA seria a FOTOGRAFIA. ou a IMAGEM. ou o XEROX da LINGUA. 

exclusivamente REPRESENTAÇA0 4 • o exemplo 

ilustraria a escrita vista desta maneira seria 

perfeito que 

O DITADO SEM 

SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de Lingüística Geral . São 
Paulo. Ed. Cultrix, 1975. p.27 . 

2 I b i d. , p 34. 

3 I d . 

• Sobre a quest~o da REPRESENTAÇAO. 
2, do capitulo Vl. 

ver a nota de rodapé nQ 
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FALTAS. ou sem ERROS, ou entao a TRANSCRIÇAO MUITO BEM REVISADA 

de uma gravaç~o em fita cassette. Os exemplos parecem b i zarros, 

ou . até mesmo cômicos entretanto, quem alguma vez deu-se ao 

trabalho de transcrever uma fita de uma conferência ou 

entrevista, sabe muito bem quantas revisões requer este tipo de 

trabalho para resultar fiel, e, na verdade esta fidelidade parece 

jamais ocorrer Refiro-me à toda a problemática da pontuaçao , da 

inflexão da voz. recursos da fala que são praticamente 

intraduziveis nas suas sutilezas para a escrita. 

Ilustra bem este problema a polêmica em torno do 

estabelecimento dos Seminários de Jacques Lacan. Para quem nao 

está a par. Lacan proferiu seus Seminários oralmente durante 

quase trinta anos. e muitos de seus ouvintes o gravaram. Existem 

hoje diversas transcrições dessas fitas, apresentando diferenças 

entre si. Algumas chegam a dizer exatamente o oposto, umas das 

outras. em função de vírgulas, pontos e as vezes cortes de 

trechos considerados irrelevantes por uns ou outros, risos 

omitidos. silêncios não representados, mas que na totalidade 

fazem muito sentido, e cuja ausência transforma o texto todo. O 

resultado de tudo isto é que há um editor autorizado pelo próprio 

Lacan antes de sua morte que lentamente está oferecendo ao 

público o que seria um trabalho de versao oficial . Os seminários 

já estabelecidos por Miller e editados revelam divergências 

grandes com relação a outros textos transcritos das fitas 

gravadas por outros ouvintes de Lacan ... 

Como podemos apreciar. está feita a confusão. Quem teria 

neste caso o texto verdadeiramente fiel? Talvez poderíamos pensar 

que um TEXTO ESCRITO apenas é fiel a ele mesmo . No caso dos 

Seminários, Lacan n~o 

escrito, há uma tentativa 

entretanto como se trata 

escreveu, 

de cópia, 

de sistemas 

falou, então não há texto 

de transcriç~o da voz, que 

diferentes, como salienta 

bem Saussure, não encontram - correspondência biunivoca. ponto por 

ponto. Talvez se fôssemos capazes de transcrever o texto e fazê

lo acompanhar-se por uma partitura de música. teríamos mais 

chances de captar a fala, na sua dimensao irredutivel de SOM . de 
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VOZ. Lembremos aqui o trabalho de Hermeto Paschoal, esse nosso 

brasileiro que é capaz de ouvir música na fala de qualquer 

mortal. Isto é, privilegia o som da voz, onde a maioria de nós 

parece só ouvir as palavras, recalcando aquela outra coisa que 

colore a tala conferindo-lhe seu sentido singular a cada 

ENUNCIAÇAO. 

No seu ENSAIO SOBRE A ORIGEM DAS LINGUAS, Rousseau. que por 

sinal dedicou-se à música, e inclusive campOs várias óperas , nos 

diz: " Se disséssemos todas as coisas tal e qual as escrevemos a 

fala confundir- s e-ia com a leitura ". :~ Entretanto, apesar da 

LEITURA 6 proceder-se oralmente , via voz, tal como a fala, a 

LEITURA não resulta uma FALA. Temos aqui oportunidade de observar 

o quão enganosas são as a. pa. d~n c i as. FALA e LEITURA, a.mba s 

mesmo registro da voz, mantém entretanto profunda utilizando o 

diferença . De 

termos que se 

maneira semelhante escrita e ato de escrever, dois 

aproximam pela 

entanto denotam duas coisas 

própria 

bastante 

força das 

diferentes. 

palavras, no 

como venho 

tentando demonstrar . A leitura mantém fortes relaçtles com a 

escrita e o ato de escrever goza de bastante proximidade com o 

ato de fala, e mbora toda evidên cia mais imediata sugira o 

contrário . interessante destacar o envolvimento do olho na 

leitu r a . órgão dispen s ável na fala e mais próximo da escrita. 

embora não própriamente necessário neste caso. Jorge Luiz 

Borges, continuou sendo um grande escritor mesmo tendo ficado 

cego. Se a leitura ao menos de nosso alfabeto, requer o olho 

( lembremos os livros para cegos que lêem com as mãos. com os 

dedos, constituindo-se uma exceção ) . a escrita requer a mão, a 

fala necessita da lingua, e a escuta necessita do ouvido. Tenho 

i nsist i do co m freqüência em trazer à tona o corpo nos seus 

terminais mais sensíveis, como um aspecto de vital import~ncia 

para a compr e ensão destes quatro atos <escrever, falar, ouvir e 

5 ROUSSEAU . J e a n- J a c que s . =E:.!.n.!..:s=a,_,i!:.:o~_!f!s..:::o~b~r..:::e::._~a~ __ O::::...!.r-'1~· 5g..::e:..!m!!-----'d=a~s 
Ll.nguas . Lisboa, Editora Estampa, 1981. p61. 

6 Ver capitulo VI 1-B. a respeito da funçao da leitura. 
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I e r) que interagem no campo desta investigação. 7 Mais adiante, 

em vários momentos, darei maior atenção a eles. 

Embora leitura e fala se desenrolem no mesmo registro da 

voz. do oral, através da mesma via. mantém diferenças profundas. 

A leitura viria a ensaiar ser a representação oral do escrito. 

Por esse "viés" nos encontrariamos com as leituras dramáticas, o 

teatro própriamente dito, as 

etc. 

tragédias e comédias dos gregos, 

A mudança de registro da fala para a escrita ou da escrita 

para a fala, acarreta, de qualquer maneira, sempre uma série de 

dificuldades, e quase nunca ou mesmo nunca, arrisco a dizer. 

obtém a desejada fidelidade. As tragédias gregas que foram 

escritas, consta que algumas não teriam sido escritas - 11 

requeriam a omissão de certos trechos, por exemplo da descriçà:o 

da cena, que ficaria por conta precisamente de recursos c~nicos, 

visuais, ou 

fazemos na 

quando fosse 

atualidade, 

o caso de uma 

utilizamos 

normalmente com uma voz menos expressiva 

leitura dramática como 

o recurso do narrador 

e mais neutra. Enfim, 

certamente especialistas nesta área poderiam explorar mais estes 

aspectos que tangenciam a temática deste trabalho. 

Outra questão, trazida por Guerreiro, é que não contamos com 

uma acentuação própria para singularizar a ironia, por exemplo; e 

nos diz ele: "se não fosse tão imperfeita. a pontuação seria o 

processo preferivel". 9 Com isto, este autor nos chama a 

atenção para a insuficiência da escrita como representação da 

fala, tal como desejava Saussure . "A escrita substitui a 

expressividade pela precisão" 10 diz ainda Rousseau; esta última 

asserção revela uma posição de quem está preocupado em registrar 

Ver Roteiro de entrevista no Anexo 1. 

e GUERREIRO, Fernando. Nota do Tradutor. In: ROUSSEAU. op. 
c i t., p.62. 

9 I b i d. , P· 61. 

1 o Rousseau, op. c i t. p. 60. 
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- via escrita aquilo que se dá no registro da voz. Rousseau 

está às voltas com a passagem de um registro ao outro e as 

dificuldades, ao que parece até o presente insuperáveis, de fazer 

esta transposição com sem perdas: "quando fala.mos. 

transmitimos nossos 

perfeiç:~o. 

sentimentos, mas s~o as nossas idéias que 

transmitimos quando escrevemos" 1 1 

Certamente Rousseau fala de si ao levantar esta tese. e não 

resta m dúvidas de que a maioria dos poetas e romancistas f icariam 

indil;ptados perante esta afirmação. Para que essa classificação de 

Rousseau vigorasse . - sentimentos via tala, e idéias via escrita 

precisaríamos doravante proibir as cartas de amor, por 

exemplo, e exigir que a escrita se limitasse a frios relatórios 

de pesquisa, ou como disse um 

lista de compras". 

de meus entrevistados. E7: " à 

Tomando a riqueza expressa por Rousseau no seu ensaio, nos 

diz ele assim: "Ao ESCREVER, vemo-nos obrigados a tomar todas as 

palavras na sua acepção comum, mas aquele que FALA modifica a 

acepç~o de um termo conforme o tom da sua voz. determinando-a a 

seu bel-prazer: como precisa ser menos claro. recorre mais a 

intensidade (da fala)" 1 2 

Se aquele que fala modifica a acepç:~o de um termo conforme 

o tom de sua voz, e esse recurso (a voz) definitivamente falta à 

escrita, isto não si gnifica absolutamente que a escrita esteja 

desprovida de recursos para dar nuances e coloridos ao texto, 
' 

como a voz confere à fala . Faz-se necessário neste ponto retomar 

a discriminaç~o feita no inicio do presente texto entre ESCRITA E 

ATO DE ESCREVER, termos que nestes últimos parágrafos utilizei 

indiscriminadamente. Efetivamente, a escrita, enquanto sistema de 

signos, está desprovida de recursos para modificar a acepç~o dos 

termos como nos diz Rousseau. Entretanto assim também a Língua 

está desprovida de recursos para efetuar o que a fala efetiva. é 

próprio do ATO INDIVIDUAL DA FALA, efetivar as nuances e 

1 1 ROUSSEAU, op. cit . p. 60 e 61. 

1 2 I d. 
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modificar a acepçao das pa l avras~ pois que é ela que utiliza o 

sistema de signos , ela, a Fala, via um corpo singular com nome, 

através do recurso da VOZ. "A fala não está sozinha. Ela carrega 

cons i go o olhar, o gesto, a forma de dizer, que no livro é outra. 

A forma de escrever é diferente pra marcar nuances, impressaes, 

pra tu conseguires dizer coisas que no livro seria muito mais 

difíci l , e realmente é muito mais difícil, a fala é simples, é 

clara . .. " <ElO, p.176) . 

Retomando então, analogamente ao que se passa com a fala. 

é o ATO INDIVIDUAL DE ESCREVER, via um CORPO, e via o recurso da 

MAO . aquele capaz de produzir nuances e modificaçaes nos termos 

que o código ou sistema de signos nos pôe à disposiç~o. Neste 

sentido não podemos aceitar a idéia de Rousseau de "que ao 

escrever vemo-nos obrigados a tomar todas as palavras em sua 

acepção comum", pois nesse caso negaríamos a possib i lidade da 

literatura. Afinal de contas a METAFORA, e a METONIMIA estão 

presentes, 

Tanto 

mais do que em qualquer outro 

Rousseau como Saussure 

lugar, na literatura. 

tentaram discriminar e 

caracterizar o que se refere ao registro oral do que passa pelo 

registro escrito. estabelecen~o diversas relações entre ambos, 

conforme mostramos nas páginas precedentes . 

Vi mos que as relaçêles entre escr i ta. lingua e fala, <termos 

saussurianos), e leitura. função confrontada com escrita e fala 

por Rousseau apresentam in úmeras nuances e não são passíveis de 

uma caracterização linear. 

Ensaiemos uma esquematização: 

registro oral > FALA > 

registro escrito > ATO DE ESCREVER 

atos individuais 

> 

LEITURA 

ESCRITA 

? 

No lugar da interrogação, poderíamos pensar em codificação. 

para o caso da escrita, e decodificação para o caso da leitura. 

Seria a passagem de um registro a outro, isto é, no caso da 
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leitura, passagem do registro escrito ao registro oral. (da voz), 

e no caso da escrita, passagem do registro oral para o escrito. 

Aparentemente faz sentido. Entretanto, não levamos muito tempo 

para perceber que algo não funciona nesta caracterização no que à 

escrita se refere. Não há dúvidas sobre a leitura como 

decodificaç~o feita através da voz 1 3 a partir de u m texto no 

registro escrito. Mas se definimos a escrita como passagem do 

registro oral para o escrito, estamos exigindo que tudo que seja 

escrito deva ser antes falado, o que poderá acontecer algumas 

vezes mas não sempre. Vemos então que o fenômeno que cabe nessa 

esquematização não é a escrita e sim a transcrição da voz , como 

no caso das gravaçôes em fita cassette. ou o ditado. Nem sequer a 

cópia poderia entrar nessa definição pois não se trata da 

passagem do registro oral para o registro escrito. e sim da 

passagem de um registro escrito, para outro registro escrito. Ai 

teriamos toda a série de reproduçôes viáveis pela tecnologia 

moderna, fotocópias, reproduções feitas por computador, etc. 

Temos então, que toda reciprocidade aparentemente evidente 

entre os fenômenos de LEITURA E ESCRITA. é falsa. A reciproca da 

LEITURA é, enquanto processo, o DITADO ou a TRANSCRIÇAO, e não a 

ESCRITA. 

Assim, corrigindo nosso esquema acima temos 

registro oral > LEITURA > FALA (ato de falar) 

registro escrito > TRANSCRIÇAO > ATO DE ESCREVER 

(ou ditado) 

atos individuais 

A leitura não pode ser entendida a não ser como ato 

individual, tal como a fala, a transcrição e o ato de escrever. 

Um outro ato que se apresenta com reciprocidade com relação 

13 Ver cap VII-8: Leitura Antropofági ca 
Pontuação, p. 68, sobre a leitura silenciosa. 

X Leitura como 
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à leitura é a COPIA, que difere da transcri~ão. pois nesta há 

uma passagem de um registro a outro, enquanto na cópia, há uma 

reprodução dentro do mesmo registro. Cópia e transcrição têm como 

resultado um texto escrito, mas enquanto uma, toma como 

refer~ncia a voz, a outra se referencia num escrito. 

A cópia é texto escrito de original escrito, escrita de 

escrita. enquanto não há leitura de leitura. 

A leitura implica dois registros. A leitura se dá pela VOZ 

e requer um suporte ESCRITO. é preciso um texto escrito para que 

possa haver leitura. Nao há leitura sem texto. como tampouco 

temos cópia sem texto a ser copiado. 

Neste sentido leitura e cópia se assemelham. Ambas precisam 

de um original escrito para se efetivarem. 

Assim como a LEITURA não coincide com a fala, embora a ela 

se assemelhe por efetivar - se através do mesmo registro. também a 

transcrição. o ditado ou a cópia não coincidem com o ato da 

escrever. apesar de que todos os três resultem num texto 

escrito. Para finalizar, vejamos mais uma esquematizacao: 

requerem um original 

<oral ou escrito) 

LEITURA > 
COPIA e TRANSCRIÇ~O > 

não requerem um orjginal 

FALA > registro da voz 

ATO DE ESCREVER > registro escrito 
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CAP I l 

FALA E ATO DE ESCREVER 

A EFEMERIDADE EM DESTAQUE 

Uma das características mais evidentes da ESCRITA. parece 

ser o que denominei sua função FREEZER DA CULTURA. isto é, a 

durabilidade que empresta às palavras que tomam forma escrita. A 

civilização do livro sustenta-se sobre esta propriedade da ... 
escrita. Paradoxalmente o ATO DE ESCREVER parece distanciar-se da 

ESCR ITA para aproximar - se da FALA neste aspecto. Freq üen t emente 

ouvimos em defesa da escrita com relaç~o à fala, as vantagens da 

primeira sobre a inconveniência da EFEMERIDADE e FUGACIDADE 

desta (.tl tima. Sem dúvida! Mas observemos bem que neste caso 

estamos comparando ou confrontando ESCRITA <sistema de signos ), 

com FALA <ato individual), mais ou menos como no primário, somar 

laranjas com bananas. O ATO DE ESCREVER lado a lado com a FALA, 

enquanto atos 

de EFEMERIDADE 

individuais, parecem ambos gozar da característica 

embora toda aparência sugira que esta asserção 

n~o é verdadeira quanto ao ato de escrever. 

Diferentemente da ESCRITA, O ATO DE ESCREVER, só existe 

enquanto exercício, mão mediante . "Assim que minha pena levanta 

do papel, e olho para o produto de meu ato, já é outro o ato que 

exercito, já é outro o lugar que . ocupo . " "Automati came nte, 

instant~neamente passo do lugar de quem escreve ao lugar de quem 

olha, ou ao lugar de quem lê . ambos atos distintos do ato de 

escrever. Quando paro de es crev er e olho para o qu e escrev i . n ão 

estou mais exercendo o ato de escrever. Há um escrito na minha 

frente. E este sim goza das características eternizadoras e 

conservadoras de que Saussure nos fala referindo-se a escrita. 

Mas o ato de escrever, no momento em que olho o que escrevi, já 

acabou. É ent~o de sua essência ser EFEMERO", 1 tão efêmero quanto 

MACHADO. Ana Maria Netto. Os efeitos do exercício do ato 
de escrever. Porto Alegre, Faculdade de Educaç~o da UFRGS. 1987. 
p. 22. Proposta de dissertaç~o. 
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a FALA. Entretanto o fato deste ato efêmero, resultar num produto 

NAO efêmero, contribui decisivamente para que nos concentremos no 

texto, no escrito, dando - lhe toda a importància, e deixemos toda 

e qualquer preocupaçao com o assunto de lado. Neste ponto 

partilhamos da indignaçao expressa por Saussure no seu Cours 2 • 

quanto à importância que a escrita se arroga, e de sua luta no 

sentido de reivindicar atençao para aquilo que, mesmo n~o sendo 

visível é da maior import~ncia. A luta de Saussure foi mostrar a 

importância da língua e da fala, ambas presenças impressionantes 

mas invisíveis. Um de meus entrevistados, lembrou que trteoria" 

do g r e g o : " t h e o r i a '' Ctheoreo 

pensamento platônico, o 

" teorizar", tem relaçao com 

mais fidedignas do que os 

= contemplar), tem. a partir do 

sentido de contemplação; então 

"VER". Os olhos " são testemunhas 

ouvidos, conforme Heráclito que 

privilegiava o olho com respeito ao ouvido . A atitude critica do 

homem teria se desenvolvido na observação através do olho." 

<E3, p . 43, 44). 

No contexto de nossa cultura ocidental, onde assistimos 

através da história um privilegiamento da função do olhar, do 

VER, a INVISIBILIDADE é um problema grave no que a um objeto de 

estudo e investigaçao se refere . Saussure escolheu um objeto de 

estudo 'invisível', e penou para demonstrar o peso e a influência 

da fala e da língua sobre o visível e mais evidente, no caso, a 

ostentação visual 

De alguma 

da escrita. 

maneira, nosso objeto de estudo se complica na 

medida em que o ato de escrever remete imediatamente à escrita. O 

próprio termo ESCRITA subsume e absorve imediatamente, sob essa 

ostentação visual da qual goza, toda e qualquer necessidade de 

evidenciar ou buscar alguma outra coisa não visível. 

Entretanto, bastam algumas 1 i nhas para demonstrar a 

efemeridade do ato de escrever, tão intensa a ponto deste ato 

passar completamente despercebido, como se ele não existisse. O 

2 SAUSSURE. Ferdinand de. Curso de Lingüística Geral. S~o 

Paulo, Ed. Cultrix, 1975. 
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texto, o escrito, concentra todas as atençOes. não deixando 

sequer tempo para perceber que há um ato, que requer um corpo que 

está antes do texto. Neste ponto é muito fácil escorregarmos para 

a sedução do tema do autor . Nosso entrevistado E4, disse assim: 

"existe uma interação entre as pessoas no domínio da linguagem, 

que, na escrita , ela fica diferida no tempo. Na linguagem oral 

ela é imediata, na esc r i ta não . . mas a gente vê quando estuda o 

texto, que a gente sempre considera os destinatários, e procura 

adaptar o tipo de discurso em relação a quem se pensa que são os 

destinatários" <E4, p. 53). Então, como dizíamos. é fácil 

escorregar dessa fresta habitada pelo ato de escrever para o 

campo de estudo do sujeito que o exerce. o autor, ou enU~o, para 

um outro personagem que surge em cena, qual seja o 

destinatário, suposto pelo autor. Entre o sujeito 3 que escreve. 

o texto escrito e o suposto destinatário, o ato de escrever 

desaparece, e precisamos de um esforço imenso para sustentarmo-

nos nesse fio estreito característico do ATO DE ESCREVER. 

Já a fala é a grande senhora. e embora efêmera, brilha e 

ressoa, ecoa entre os humanos. Não deixando registros palpáveis 

"se eu nào presto atenção o som desaparece definitivamente" ( E3 . 

p. 44), e é esta característica, em certa medida desesperadora, a 

que faz com que substantivemos este ato de fala, conferindo-lhe 

estatuto semelhante ao do TEXTO escrito. O termo DISCURS0 4 vem 

situar-se como denom i na.dor comum entre o texto escrito e o 

3 Quando utilizamos o termo sujeito, neste caso, estamos nos 
referindo ao eu psicológico, que toma o lapiz e exerce a ação de 
escrever. Entretanto, veremos mais adiante, que neste exercício 
de escrita, desavisadamente, pode emergir um outro sujeito, 
sujeito do inconsciente, que entendemos neste trabalho como um 
efeito do ato de escrever, comparável neste aspecto, à algum dos 
efeitos do ato de fala na psicanálise . 

4 O DISCURSO "compOs-se de termos concatenados de tal 
maneira que dizem algo sobre algo". Neste sentido assemelha-se à 
conceituacao de PROPOSlÇAO embora seja objeto não apenas da 
lógica, mas também de outras disciplinas. O discurso pode ser 
oral ou escrito, embora Aristóteles o referia apenas ao dominio 
dos sons, Retórica . Poética." In: FERRATER MORA. Dicionário de 
Filosofia . Madrid. AI ianza Editorial, S. A., 1979. vai. I. 
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"texto" falado. Modernamente a tecnologia tem cada vez mais, 

feito valer esse denominador comum, na medida em que cresce a 

prática editorial de publicar em livros ou revistas, confer~ncias 

que nunca foram escritas, que não passaram pelo ato de escre ver. 

e sim pelo ato de falar, 

posteriormente. O ato de 

tendo 

falar. 

sido gravadas e transcritas 

carecendo de um resultado 

equivalente ao resultado do ato de escrever, atrai para si todas 

as atençôes, transparecendo mais como FALA (substantivo como o 

termo TEXTO) do que como ATO DE FALAR. Ao ato de escrever podemos 

equiparar o ato de falar, dois verbos, mas carecemos de um termo 

relativo à escrita que possa corresponder-se ao substantivo FALA. 

Aparentemente ESCRITA seria esse termo. mas temos já 

historicamente marcado, a partir da teoria Saussuriana a ESCRITA 

como sistema de signos equiparável à LINGUA. Assim, o termo FALA 

não encontra equivalente, pois seu sentido é exatamente o de ato 

de falar. Temos ato de escrever que é o termo privilegiado neste 

estudo, e teriamos talvez que introduzir um sexto termo que 

poderia ser algo assim como ESCREVINHATO~ ou ESCREVINHAÇAO, ou 

ainda ESCREVA sugestão que recebi re c entemente de u m dos 

primeiros leitores do original. Uma possibilidade seria utilizar 

os termos FALADO e ESCRITO, embora não seja usual o manejo do 

prime iro neste sentido. De qualquer modo o termo precisaria 

traduzir o aspecto de uma ação individual substantivada. que não 

encontra correspond~ncia no termo Texto, pois que este já deixou 

para trás a dimensao da ação ou ato. Um termo basta.nte 

controvertido seria ESCRITURA, utilizado por Derridá, Barthes e 

outros autores contemporâneos. 

"Barthes define a escritura como uma realidade formal 

situada entre a lingua e o estilo e independente de ambos. A 

lingua é 'um corpo de prescriçôes e de hábitos comum a todos os 

escritores de uma época', um código aquém da literatura. O estilo 

é uma herança do passado individual do escritor. uma ' 1 i nguagem 

~ Termo inaugurado no artigo de MACHADO, 
Escrevinhato. IMAGINARIA. São Leopoldo, (1): 

Ana Maria Netto. 
16, 1987. 
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autárcica', um conjunto de automatismos artísticos que nascem da 

mitologia pessoal e secreta do autor ... a ESCRITURA é a relaçao 

que o escritor mantém com a sociedade de onde sua obra sai e para 

a qual se destina ... Desde já ressaltei o seguinte: A ESCRITURA é 

UMA QUESTAO DE ENUNCIAÇAO ..• Barthes nos diz que a escritura é 

uma questão de tom. de recitação (débit), de finalidade. de 

mora 1. A escritura é ao mesmo tempo. uma modulação da fala e uma 

modalidade de ética". 6 7 

Esquematizando: 

LINGUA 

ESCRITA 

ATO DE FALAR 

ATO DE ESCREVER 

FALA ? 

? TEXTO 

Embora FALA e TEXTO, pareçam corresponder-se, e o termo 

DISCURSO consiga colocar em pauta um denominador comum, nivelando 

ambos, mantém-se marcada uma enorme diferença. A FALA remete 

inevitavelmente a um sujeito. ela carrega o sujeito anunciante em 

seu bojo, como uma gestante carrega o filho no ventre, 

indissociáveis, como se fossem um, simbiotizados. 

Já o TEXTO, pelo contrário, anda solto pelas ruas, pode ser, 

e freqüentemente é atribuído equivocadamente a autores 

inautênticos. Um texto exige uma assinatura, uma certidão de 

nascimento que ateste oficialmente sua procedência . Neste sentido 

o texto mantém com o seu autor uma relaçao semelhante a do filho 

com o pai . é preciso que a mãe <sujeito que enuncia em nossa 

analogia), delate, denuncie "quem é o pai do filho", só ela pode 

fazê-lo, e sempre podemos levantar dúvidas sobre a autenticidade 

dessa paternidade. O reconhecimento da AUTORIA de um texto passa 

por um ato de confiança, de crédito à palavra, e requer sua 

mediação explícita. 

Paulo, 
PER R O N E- MO I S éS . L e y I a . T..:..:=e:...:x~t.:::o'-'''----"C'-'r:....:::i...:t:...:l=-· c=a'-'''----=E::..:s=-=c...::.r--'1=-· -"'t.::u:..:r:..:a=-.::.... 
Ed. Atica, 1978. p. 35,36. 

Retomando a 
Efeitos ... 

questão da ética. ver Parte Final: 

Sã: o 

Os 
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No caso da FALA, a " autoria" parece evidente, em funçao da 

presença do 

relaçao da 

corpo . A voz que sustenta a enunciação, tal como na 

mãe com o filho recém nascido. é emitida. desde o 

corpo, é ostensiva, e não requer a mediação da palavra nesse 

momento, para designar tal pertinência. 

Entretanto numa peça. de teatro, por exemplo, há uma voz 

(corpo) que enuncia um texto, via de regra, alheio . Há um autor 

do texto <enunciado), representado. Essa fala poderia ser 

considerada uma leitura, já que 

estabe I ecido, requer um origina 1 , 

se pauta por um roteiro pré

conforme nossa esquematização 

do final do capítulo anterior . Assim também no cinema, o ator 

segue um roteiro, e seu reconhecimento pareceria radicar. em ele 

ser capaz de "fazer-se passar pelo autor", isto é. que ele nos 

convença que não está apenas pronunciando as palavras, mas 

propriamente enunciando-as . 8 Mas como poderíamos dizer que não é 

ele que está anunciando aquelas palavras, se seu corpo está al1 

presente . atualizando muitas vezes um sujeito que está morto há 

dois séculos!? Temos então enunciação, mesmo no caso do sujeito 

pronunciar palavras alheias . Palavras alheias? Mas quem seria o 

dono das palavras? Uma 11ngua é construída. conservada e 

modificada pelo uso de uma comunidade. 

Entretanto, nos perguntamos se, sempre que se ouve uma voz 

articulando palavras, podemos dizer que há enunciação? E também, 

se sempre que assistimos alguém escrevendo está havendo ali ATO 

DE ESCREVER? 9 Para responder afirmativamente seríamos forçados a 

admitir que a leitura se equivale a fala . 

A leitura implica dois sujeitos em interação : o sujeito da 

a Cabe aqui registrar a dificuldade para obter uma definição 
un1voca do termo "enunciação''. Entendemos aqui enunciação no 
sentido de MARCAS DO SUJEITO presentes no discurso, constituindo 
o que propriamente podemos chamar de ESTILO . 

9 Barthes faz uma distinção entre "écrivains" e "ecrivants", 
sendo éste último o escritor que escreve ALGO, e o primeiro 
simplesmente o que ESCREVE, em nosso caso, o que exerce o que 
preferimos denominar de ATO DE ESCREVER. In: PERRONE-MOISéS. op. 
c i t. p . 37. 
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enunciação, aquele que escreveu, e o sujeito que na leitura. 

atualiza o escrito. De modo geral, dada a anterioridade do texto 

com relação ao leitor, normalmente menos experiente - a não ser 

que o leitor seja também um escritor, ou tenha uma longa história 

de familiaridade com textos e livros a sua posição é de 

'inferioridade' 10 perante o texto que lê. A educação formal 

promove este tipo de atitude, submissa ao texto escrito. Nestas 

circunstâncias a leitura certamente não é enunciação. 11 seria uma 

espécie de transcrição da I i nguagem escrita para a linguagem 

falada, audivel ou não. 

Já a leitura dramática, a declamação, e os casos da 

representação no teatro e no cinema . possibilitam uma tal 

identificação. um tal encontro intimo entre leitor e autor. via 

texto, onde o "ator", leitor, ou declamador faz "SUAS as palavras 

do escritor". Isto fica mais claro se pensamos no espaço que um 

roteiro de cinema, por exemplo, deixa em aberto para a 

interpretação de um personagem. As palavras que o artista. irá 

pronunciar estão pré-determinadas, mas a flexão da voz, 

10 Ao atribuir uma posição de inferioridade àquele que lê 
com relação àquele que escreve, estamos nos referindo ao modo 
mais convencional com que as instituições escolares lidam com os 
textos. elevando-os à escrituras sagradas, intocáveis, apenas 
passiveis de serem admirados e devorados antropofágicamente. Este 
tipo de abordagem dos textos inviabiliza o LEITOR. Numa visão 
mais atual e pr o missora o te xto é dessacrali z a d o, aber t o, por 
conc luir. t o mado como capaz de provocar o leitor e fazê-lo por 
sua vez produzir. Nesta abordagem o texto só tem sentido, só vive 
no ato de leitura. Ver desenvolvimentos nesta linha de 
pensamento, no capitulo VI I - B LEITURA ANTROPOFAGICA X LEITURA 
PONTUADORA. 

11 Cabe salientar que entendemos aqui enunciação como a 
inscrição na fala ou na escrita. de algo, senão novo. da ordem do 
ainda não realizado. isto é. muito mais do que a simples emissão 
articulada da voz. que poderia fazer-se equivaler talvez, à 
pronúncia, e na qual se enquadrariam sem dificuldades a leitura, 
a representação no teatro, a declamação, etc, atos diretamente 
dependentes de um discurso original formulado com anterioridade. 

Esta questão. relativa ao surgimento do 'novo' tem sido 
centro de preocupações das vanguardas literárias. ocupadas em 
surpreender com algo que pudesse resultar excluído da tradição 
retórica, de suas catalogações. Permanece uma questao em aberto. 
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pontuação, deixa lugar e até exige, um desempenho gue nao aparece 

no roteiro e que permite o 

caso do ator. 

surgimento do estilo singular, neste 

Por outro lado, uma fala ou escrita sem r o te i r o. poderá 

distanciar-se da enunciação. "O discurso didático é, por 

excel~ncia um discurso no qual o falante aprofunda a dist~ncia 

entre si e seu enunciado".' 2 E6 ilustra bem esta guestao: "é 

muito simples te esconder atrás de um texto". Especialmente no 

caso do escrevente guerer passar a idéia de gue "tu estás 

falando" . .. mas "quem fala por ti é a ci~ncia" CE6,p.98). Ainda 

os jargOes lingüisticos partilhados por determinados grupos. como 

marxistas. lacanianos, freqüentadores do Bom Fim (bairro 

portoalegrense), etc, exercem esta função destitutiva da função 

enunciativa da fala. fazendo com que ao escutar alguém falar, o 

máximo que consigamos é determinar sua pertinência à determinado 

é neste sentido que muitos grupo social, cultural, cientifico . 

criticas literários ficaram perplexos diante de Jorge Luiz 

Borges, na impossibilidade de atribuir-lhe alguma filiação a um 

grupo. 

Isto guanto à enunciação. Quanto ao enunciado. na fala ele 

mostra-se problemático. o que seria o enunciado na fala? O 

enunciado na fala só existe a partir do momento em gue alguém o 

registra. na memória, no papel. no gravador, etc. Poderá até ser 

próprio anunciante, mas neste c~so, ele deverá registrado pelo 

interromper seu discurso enquanto enunciação. para registrar seu 

próprio enunciado. Tem de haver um ponto, um corte para que o 

enunciado emerja na FALA. 13 

Já o TEXTO, constitui-se todo ele como enunciado. Quando 

deparamos com o texto estamos diante de um enunciado, a 

enunciação já acabou, embora 

do processo de enunciação. 

possam ser encontradas nele marcas 

12 DUBOIS. Jean, et allii. Dicionário de Lingüistica. São 
Paulo. Ed. Cultrix, 1978. p. 218 . 

13 Ver capitulo VI, sobre a função da pontuação na análise. 
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A ENUNCIAÇAO 

ESCREVER, na sua 

NO REGISTRO ESCRITO EQU I VALE AO ATO DE 

efemeridade como desenvovf nas páginas 

pregressas . 

É exatamente por esse motivo que no esquema anterior, 

resisti à tentação de fazer equivaler FALA E TEXTO, embora eles 

se mostrassem como dois substantivos aparentemente 

corre s pondentes nos r e gistros oral e escrito . A FALA pode ser 

ENUNCIAÇAO , MAS o TEXTO É ENUNCIADO . 

As sim o nosso ATO DE ESCREVER se situa num instante numa 

fresta estreita entre aquele que escreve, e o TEXTO que resulta 

escrito, a partir do exercício do ato de escrever . 14 

Entao esquematizando teríamos 

SUJEIT0 1 :s QUE ESCREVE - ATO DE ESCREVER - ESCRITO ou texto 

Inclusive passa geralmente despercebido o ato de escrever 

para o próprio suje i to que escreve . 

O ato de escrever é tão ef~mero quanto a fala . a diferença 

radicando numa conseqüência tangivel, material. vis1vel que é o 

texto resultante . A fala não apresenta um efeito material 

tangível. visfvel. o que não quer dizer certamentente que não 

apresente efeitos. Sabemos que os tem e muitos, sendo que apenas 

alguns tem sido estudados. O QUE NOS LEVARIA A CONFINAR OS 

EFEITOS DO ATO DE ESCREVER AO TEXTO RESULTANTE DESSE ATO? 

O ato de escrever é entao inst~ntaneo; "como focar uma cena 

e apertar o botao de uma máquina fotográfica 'Polaroid'. Logo 

depois, quando olho a fotografia, sou outro diferente daquele que 

14 É fundamental, neste ponto , deixarmos claro que, se bem é 
neces s ário um sujeito psicológico que tome o lapiz e exerça a 
ação de escrever para que surja um TEXTO. é concomitantemente à 
confecção do texto ou nele . que surge o S1Jjeito no sentido não 
cartesiano, o sujeito do inconsciente, conforme formalizou Lacan. 

Se na confecção do texto. entendido como campo de operaç~o, 
infimeros atos de escrever e l er se intercalam e fazem uma espécie 
de composição irremediável, ambos atos continuam sendo diferentes 
e não devem ser confundidos . Lembremos que um ato de escrever, é 
efêmero e está findo no preciso momento em que passo a ler o 
texto , parágrafo ou frase, dele resultante. 

1 ~ Ver nota 3 deste mesmo capitulo. 
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outro lugar, e nem sequer é grande a 

produto é resultado de meu ato de 

O escrito de alguma maneira remete à paternidade, isto é . 

como o pai, está sempre sob suspeita, precisa de alguém que o 

de 1 ate e d e nu n c i e : ' e s s e é o auto r ' ! Por v e z e s - é a e x per i ên c i a 

de muitos - o próprio autor, pode até duvidar sobre a autoria do 

que e s creveu . Relat i vo à esta questão nos referiu E3: " . .. se não 

existe o elemento de alteridade, se nao existe o elemento de 

surpresa, se eu não me surpreender com aquilo que eu escrevo, eu 

não consigo surpreender ninguém . então esse texto. ele 

absolutamente não tem significado literário nenhum. e eu n3o 

deveria ter escrito, porque não é escrita. quer dizer que entâo 

esse processo de ESTRANHAMENTO ele deve se produz i r comigo 

própr i o . O texto ele começa a me interessar no momento em que ele 

me é estranho, para mi m próprio, e ele adquire uma independência 

com r es peito a mim . quer dizer, esse nível de consistência em 

que o texto vale por si próprio. 

definitivamente discriminado ATO DE 

.. <E3, p.37). 

ESCREVER do 

Temos então 

seu efeito mais 

magnético e ostensivo. o ESCRITO (ou 

horizonte para a decoberta de EFEITOS 

texto, que nao se encontram contidos 

o texto) ampliando o 

OUTROS, diferentes do 

nele. nem podem 59[' 

inferidos com precisão ou certeza a partir dele. Embora esses 

EFEITOS OUTROS que anuncio na trilha dos quais estamos nesta 

investigaçao, eles não estejam presentes. evidentes ao analisar 

ou observar um texto, eles não podem ser considerados 

completamente independentes do texto, na medida em que, esses 

efeitos passam pela feitura do texto. Isto quer dizer que SE HA 

ATO DE ESCREVER, há EFEITOS, send o o efeito primeiramente 

observáve 1 e n a maioria dos casos o 

reconhecimento, sua majestade: O TEXTO . Este, 

até num caso limite vir a ser destruido . 

único que recebe 

entretanto, poderia 

mesmo imediatamente 

destruido . Isto não anularia o exercício do ato de escrever já 

1 ó In: MACHADO. op . cit. p.22 e 23. 
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realizado, mas daria a sensivel impressão ou mesmo certeza de que 

não sobrou qualquer efeito daquele ato de escrever. 17 1 e 

Proponho que existem outros efeitos decorrentes do exerc 1cio 

do ato de escrever. efeitos que nâo se limitam a confecçao do 

texto, ou a seu conteúdo, ou ao destino que o texto venha a ter, 

mas que "desaparecem'' sob a materialidade do texto. e sã:o 

exatamente invisíveis, tendo inclusive passado despercebidos pela 

maioria daqueles que alimentam i nteresse ou mesmo paixâo pelo que 

ao universo escrito se refere. Mesmo porque, exercitando o ato de 

escrever. é práticamente impossível furtar-nos de ter como 

conseqüência um texto. Lembro aqui do depoimento de um escritor 

quando iniciou a utilizar um computador para escrever, como, 

coincidentemente eu estou fazendo agora. Contava ele que, por uma 

infeliz manobra de inexperiente, após ter escrito na tela 

praticamente um romance completo, e tê-lo quase pronto, conseguiu 

apagá-lo da memória do computador, perdendo-o por inteiro, 

entrando em grande desespero. Infelizmente, 1 í este depoimento 

numa revista e não tive oportunidade de perguntar ao escritor em 

questão sobre que efeitos percebeu ele, além do desepero, depois 

de ter exercido seu ato de escrever por tantas horas. e ter-se 

encontrado de mãos vazias. Este caso, teria sido um dos raros 

casos de exercer o ato de escrever livre do seu efeito mor, o 

texto. Certamente deve ter dado o que pensar ao escritor em 

questão. Q,uero salientar com este exemplo a dificuldade ou 

praticamente impossibilidade de isolar estes efeitos outros aos 

quais me refiro, e particularmente me interessam neste estudo. Ao 

falar em impossibi lidade de isolar estes efeitos outros 19 que 

não o texto. ocorreu-me exatamente uma possível maneira de fazê-

lo, um artifício que subtrairia o texto, - neste caso um fator 

incômodo, um ru 1do, como diriam os que trabalham com a 

17 Ver Parte Final: Os Efeitos ... 

19 Diz-se que Cambes ao salvar-se de um naufrágio. teria 
nadado apenas com uma mão, segurando Os Luzfades na outra. 

19 Ver Parte Final: Os Efeitos ... 
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comunicação - da posição de conseqüência necessária do ato de 

escrever. Exatamente no momento em que afirmei que não haveria 

maneira de fazê-lo, a maneira de fazê-lo manifestou-se por assim 

dizer. 20 Seria o caso de escrever utilizando um computador com a 

tela escurecida, de modo que aquele que escreve não pudesse ver, 

ler o que escreveu. Uma idéia talvez para um próximo trabalho . 

20 Em termos de psicanálise chamaríamos a este fenômeno. 
desde Freud, uma DENEGAÇAO. Vem a ser uma asserç~o em forma 
negativa, que visa encobrir exatamente a asserção verdadeira . 
afirmativa. Poderá parecer desnecessário entrar neste detalhe, 
mas torna-se interessante no sentido de ir introduzindo ao leitor 
alguns aspectos mais propriamente oriundos da teoria 
psicanalítica ou da experiênc ia analítica de quem escreve, como 
analista e também como analisante, já que, na medida em que 
formos avançando no cerne de nossa temática, alguns aspectos 
centrais da psicanálise serão chamados à cena, para dar conta de 
nossas descobertas. 
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CAP III 

DA FALA NA COMUNICAÇAO A FALA NO DIVA 

Tendo no capítulo precedente equiparado o ato de es crever e 

o ato de falar quanto a sua EFEMERIDADE~ e ressaltado como 

diferença 

primeiro, 

principal entre ambos atos o efeito material do 

qual seja o TEXTO, passaremos, neste capítulo, a 

diferentes determo- nos sobre a FALA em, pelo menos, duas 

abordagens fundamentais para o presente estud o . 

Ao referirmo-nos à FALA. imediatamente somos levados a 

pensar numa situaçao de comunicação entre. pelo menos. dois 

falantes . onde um emite uma mensagem e um outro recebe essa 

mensagem. Parte da lingüística tem se dedicado a esmiuçar este 

tipo de situaç:ão emissor-receptor-mensagem. A FALA neste 

aspecto é essencialmente INSTRUMENTO. no sentido de que funciona 

como mediadora de uma outra operaçao, via de regra extra-

linguagem A fala neste contexto tem por objetivo atingir, 

fazer algum efeito no outro, no ouvinte. destinatário ou 

interlocutor. Desta concepção derivam as preocupaçóes de ordem 

pragmática. relativas às estratégias para atingir adequadamente 

os objetivos pretendidos com a emissáo de uma mensagem, destinada 

a um receptor. 

É interessante neste ponto citar Rousseau : " ... os meios 

pelos quais de um modo geral podemos intervir sobre os sentidos 

de outrem nao passam de dois: a saber, O MOVIMENTO E A VOZ ( grifo 

meu) .•. a vista e o ouvido são assim os únicos meios passivos 

suscetíveis de serem utilizados na comunicação entre os homens 

que vivem num estado de dispersão."' Nã:o resulta difícil 

reconhecer a funç:ão da FALA na VOZ referida por Rousseau. Este 

menciona explicitamente pelo menos trªs funçOes que podemos 

considerar diretamente ligadas aos quatro atos que levamos em 

consideração neste trabalho . e inclusiv e fizeram parte do roteiro 

ROUSSEAU. J e a n- J a c que s . E=..!..n:.:s=.;a~i:..:o~__:s~o~b~r~e:..._-=a;___...:.o=....:..r~i:...gc..:::e:..::m::.___,d::.ca=-=s 

Línguas. Lisboa, Ed. Estampa. 1981 . p.40. 
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de entrevista utilizado. 2 Rousseau nos fala do ouvido, da vista 

e da voz E nos fala ainda do movimento. Aparentemente a 

utilização do termo MOVIMENTO em primeira abordagem resulta 

surpreendente. Entretanto. não é demasiado difícil deslindar qual 

seria a sede do movimento no corpo humano . Qual seria o lugar 

corporal privilegiado no sentido do movimento? Se pensarmos no 

desenvolvimento motor na inf~ncia, . não nos será muito difícil 

concluir no sent id o de gue é a MAO. Por outro lado . a neurologia 

ilustra através de seu "HOMUNCULO" de mãos e cabeça 

desproporcionalmente avantajadas com relação ao resto do corpo, 

a posição privilegiada ocupada pela mão, quanto à sua 

representação no cortex cerebral. Ainda o ditado popu l ar: "a 

mão é mais rápida gue o olho". também corrobora que o lugar do 

movimento é por excelência a mão. Rousseau privilegiava. junto à 

voz, o movimento, como formas de comunicação e intervenção entre 

os humanos, de modo gue muito próximo da FALA podemos situar a 

partir da formulação rousseauniana o ATO DE ESCRE VER. q ue. s e be m 

não podemos d izer que go z e de e xclusiv i dad e c om r e l a ç ão à mão. j á 

que a mão executa in úmeras outras habilidades e funçOes além de 

escrever, não restam dúvidas sobre a 

ato gue nos ocupa para com a MAO. 

Reencontramos assim esses quatro 

funçôes ligadas à linguagem: ATO DE 

DE OLHAR <LER ) . E ATO DE ESCUTAR . 

profunda dependência deste 

lugares que respondem pe l as 

ESCREVER. ATO DE FALAR. ATO 

incluídos no meu roteiro de 

entrevista como questao para os entrevistados. 

Assim. no sentido da comunicação. é necessário que al.uém 

SUSTENTE essa intervenção efetuada pela FALA (veremos adiante 

como isso se passa com o ato de escrever. cap. IV), alguém gue 

se preste como suporte para a fala, enfim, um receptor, via de 

regra. de corpo presente . Poderíamos pensar aqui no caso da 

gravação de um programa de rádio ou de TV, onde os destinatários 

da fa l a não estão presentes, entretanto há ouvintes de c o rpo 

presente, quase sempre. Seria o caso dos operadores de som e 
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imagem, etc . 

obedeci da. Um 

São raras as circunstâncias em que esta regra não é 

caso. seria. o do louco em delírio, que sairia 

falando "sozinho" . mas esta impressão é apenas aparente porque na 

verdade o louco em delírio constitui alucinatóriamente seus 

escutadores, e quando fala é a esses interlocutores imaginários 

que ele se dirige. 

Numa situaçao de análise, 

dos analisantes é de que falam 

ajuda, não diz nada. e seria 

uma das queixas mais frequêntes 

sozinhos, de que o analista não 

então mais econômico e i~ualmente 

eficaz falar às paredes, já que o analista se comporta como se 

fosse uma parede . Entretanto notemos que há uma sutil diferença 

e n tre uma parede e um humano que se faz de parede. Uma parede não 

saberia brincar de faz de conta, enquanto um analista apenas se 

faz de parede mas efetivamente não é uma parede. Exatamente por 

isso as pessoas continuam procurando analistas e não se pae a 

falar com as paredes de seu quarto. Neste caso eles teriam de, 

como o nosso louco referido linhas acima, constituir 

imaginariamente um personagem. um ouvinte, e atribuir-lhe vida, o 

que seria tão próximo da loucura como para que a maioria dos que 

temem enlouquecer não tentem a experiência. 

De modo que na análise há um corpo, que é o do analista que 

escuta, e que sendo capaz de falar, abstem-se na maior parte do 

tempo, do exercício desta função essencialmente humana em favor 

do execício da excelência dessa mesma funçáo por parte do 

analisante. Digamos que para além de toda problemática especifica 

de cada sujeito que procura uma análise, para além da sua 

psicopatologia especifica, há UMA dificuldade que é uma espécie 

de "ENTUPIMENTO" das vias simbólicas, em outras palavras, um 

entupimento do ato individual da FALA . Digamos que nosso 

personagem que procura uma análise não é capaz de FALAR-SE. isto 

é, dizer de si, ouvir de si, saber de si. E é exatamente isso que 

ele busca, saber de si . Entretanto espera que um outro - que ele 
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supbe possuidor desse saber lhe diga o que ele próprio não é 

capaz de dizer-se. Embora ele busque no analista um outro que lhe 

diga finalmente quem é, o que quer, porque é como é, porque faz o 

que faz, e enfim, o que deve fazer, é função do analista 

sustentar uma recusa de todos estes pedidos . E é justamente a 

manutenção dessa recusa o pi I ar sobre o qual trabalha toda a 

técnica analítica, resgatada na obra de Freud por Lacan. E é 

exatamente essa antipática recusa. que tantas lamàrias, queixas e 

abandonos de tratamento tem como conseqüência, o que vai permitir 

que essa via "entupida " do analisante se desobstrua, e permita 

vasar, via voz. a essência humanizante do sofredor falante. 

Apenas como um esclarecimento: esta recusa sobre a qual insisto 

não implica necessariamente num analista mudo, isto é. o analista 

pode falar em sessão, e até muito. mas não falará de si, nem de 

sua visão sobre o analisante para ele. Poderá fazer isso ao 

apresentar um caso clinico perante colegas, ou numa supervisão ou 

num intercontrole. mas não dirigindo-se ao seu analisante. Urna 

ilustração sobre esta questão: contou Freud que muitos anos 

depois, reencontrou um sujeito que tinha sido seu paciente em 

criança, o famoso caso HANS, e nesta oportunidade ele já era um 

jovem e tinha inclusive 1 i do o relato que Freud fizera de seu 

caso . Hans revelou-se muito grato a Freud, entretanto 

conseguiu reconhecer-se naquele relato de Freud. Suas le mbranças 

sobre o tratarnente e seu sofrimento, o que ficara em sua mente. 

nada tinha a ver com aqui I o que Freud registrou . Talvez seja 

neste sentido que se justifica que usualmente digamos : eu me 

analiso com ... e nunca digamos eu me faço analisar por ... 

Porque na verdade quem faz a anál i se é o próprio falante, tomando 

o analista corno 

importuná-lo. 

RECUSA. 

testemunha privilegiada 

isto é, sustentar aqu i 1 o 

e preparada 

que acima 

para não 

chamei de 

3 Assim abordou Lacan a questão da transferência, 
ressituando-a à luz do que denominou SUJEITO SUPOSTO AO SABER, 
<SSS), atribuição que o analisante confere ao analista. e em nome 
da qual a análise resulta viabilizada . 
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Quando nos referíamos à FALA. diziamos que só um louco 

falaria sem ter um ouvinte. Um analista é um ouvinte especial. 

comparado com qualquer outro ouvinte em situa~ào de interação 

social. de comunicação, exatamente em função da enfatizada 

RECUSA, abordada linhas acima. E de certa maneira, falar a um 

analista nao deixa de ser ~falar como um louco~, em vários dos 

sentidos que a expressão carrega, no sentido de falar muito e no 

sentido de falar ~às paredes ~ , isto é, de falar a um interlocutor 

imaginário, que nao responde em sintonia com o que se pergunta ou 

formula . 

Assim , na psicanálise a FALA é trabalhada. nao como um 

INSTRUMENTO que visa atingir outro. como no caso da comunicação 

(a não ser no sentido de atingir o outro de si mesmo ) transmitir 

informação de um lugar a outro. de uma pessoa a outra. mas nas 

suas possibilidades, como ATO DE SIGNIFICAR de atribuir sentido 

que cada sujeito pode ser capaz de explorar. se tiver um suporte 

adequado para tanto. um analista, por exemplo . 
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CAP IV 

O ATO DE ESCREVER E A FALA NO DIVA 

O PAPEL DA FOLHA 

Falávamos . no capitulo III, do papel da fala na psicanálise 

clínica, confrontando-a com a fala conforme entendida na 

comunicação. Ensaiemos agora a passagem para a questão do ato de 

escrever . Demon s tramo s durante muitas páginas a equivalªncia do 

ato de escrever ao ato de falar . Então do lado de quem fala, 

falar ou escrever mantém todas aquelas semelhanças que já referi 

insi s tentemente , especialmente lembremos que ambos sso ENUNClAÇAO 

e não enunciado e ambos são essencialmente efêmeros. Isso do lado 

de quem exerce o ato de falar ou o ato de escrever . Mas se quem 

fala só fala se tiver alguém que escute, o que se passa com quem 

escreve? 

QUEM 'ESCUTA ' AQUELE QUE ESCREVE? Quem suporta a enunciaç~o 

daquele que exerce o ato de escrever? 

Imediatamente somos 

equivale ao "escutador" . 

acho que ler é escutar 

levados a responder : O LEITOR se 

"Ler é uma forma de escutar também, eu 

estórias" CE10, p . 178, referindo-se à 

origem da literatura nos contadores de estórias). 

Aqui enfrentamos um primeiro problema . No item anterior, 

dissemos que o "escutador " é NECESSARIO (salvo raras exceçaes 

para que a fala se viabilize, já que as pessoas não costumam 

falar às paredes Se o "escutador" é necessário para que a 

enunciação se processe na fala e afirmamos 

no caso do ato de escrever corresponde ao 

que o "escutador " 

leitor, seríamos 

levados a admitir a obrigatoriedade, salvo 

presença do LEITOR , para que o ato de escrever 

Eis aqui o problema, na medida em que o 

rara exceç~o, da 

simplesmente nunca exi~Lir. E mesmo assim 

nunca vir a existir, ainda se escreve. 

se desenvolva . 

LEITOR 

sob risco do 

poderá 

leitor 

Lembremos aqui que quem exerce o ato de escrever e tem como 

resultado a produção de um escrito, não é necessariamente o 

primeiro leitor de seu texto, embora usualmemente o seja. E 
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poderá acontecer inclusive que não apenas nà:o seja o primeiro 

leitor~ como também que ele nunca venha ler o próprio escrito. 

Suponhamos uma situação limite onde alguém escreve uma página, 

levanta da máquina por qualquer motivo, para atender qualquer 

outra coisa, um telefone por exemplo, e, nesse meio tempo, uma 

criança apanha a folha e a joga na lareira . 

Embora seja bizarro o exemplo, ele denota uma possibilidade 

que merece atenção : considerando-se que um contra-exemplo abala 

a teoria, digamos que em face do caso acima podemos dizer que é 

possfvel exercer o ato de escrever, sem a necessidade de um 

leitor presente, 

dizíamos que quem 

gozando ainda do estatuto de não louco, já que 

fala às paredes está no mfnimo sob forte 

suspeita de ao menos um momento de loucura. Sendo assim, neste 

ponto, o LEITOR não pode ser equiparado ao ESCUTADOR, já que éste 

deve estar presente na hora da enunciação falada, e o leitor, 

Mas se o como vimos é dispensável na hora do ato de escrever 

leitor não faz para quem exerce o ato de escrever o papel que o 

ouvinte faz para quem exerce o ato de falar, QUEM 

DE ESCREVER? 

SUSTENTA O ATO 

Temos aqui a necessidade de introduzir um outro personagem 

que está imiscuído irremediavelmente no que ao ato de escrever se 

refere, que é a FOLHA BRANCA, <melhor seria dizer VAZIA, já que 

ela poderá ser colorida), o PAPEL, ou a tela se for o caso de 

escrever num computador . Então temos: QUEM ACOLHE AS LETRAS ~ A 

FOLHA, O PAPEL, ASSIM COMO QUEM ACOLHE AS PALAVRAS, A VOZ, é A 

ORELHA daquele que escuta. 

~ preciso distinguir neste ponto, o processo de confecção 
de um texto, do exercício do ato de escrever. Sem dúvida este ato 
participa da elaboraçà:o de um texto, mas não coincide com ela. 
Durante a elaboração de um texto, vão sendo intercalados inúmeros 
atos de escrever e ler. Mas é preciso novamente frisar que cada 
vez que passamos ao ato de ler, o ato de escrever enquanto 
enunciação acabou . Neste sentido é que vamos afirmar logo a 
seguir que quem "escuta" no caso da enunciação escrita é a folha, 
enquanto suporte de um suposto leitor, e não o leitor 
propriamente dito. o qual é dispensável no preciso momento da 
enunciação escrita Cato de escrever). 
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Mas notem meus leitores que coisa interessante, porque na 

frase acima pergunto: quem acolhe as letras? E respondo: é a 

folha. é no mínimo esquisito referir-se à folha como se fosse 

alguém. Mencionei acima " um outro personagem" que vem a ser a 

folha, na sua função de suporte de um SUPOSTO LEITOR. De alguma 

maneira somos obrigados a reconhecer com muita estranheza que 

neste caso a FOLHA está ocupando o lugar de uma funçao humana, de 

um terminal sensorial, como no caso a orelha, a audição. Uma 

funç~o aparentemente passiva, como dizia Rousseau~ receptiva. a 

audição está para a recepção passiva da Folha, 

falar está para o ato de escrever . 

ATO DE FALAR . .... ........ ..... .. ... ORELHA 

como o ato de 

ATO DE ESCREVER .... . . . . ...... ..... . FOLHA <suposto leitor) 

Um pouco surpreendente, pois que nao é o que intuitivamente 

somos levados a pensar, a FOLHA, ganha uma espécie de estatuto de 

CORPO. O PAPEL faz o papel do CORP0 3 DO OUTRO. 

A orelha, concha acústica, r·ecebe o 

entretanto não é ela que registra os sons 

som das palavras, 

nem é ela que os 

interpreta seleciona ou opera com eles , apenas acolhe . 

Poderíamos dizer que a orelha seleciona. Entretanto sabemos 

que não é exatamente isso que se passa. Isto é, não é no 1 ugar do 

órgão sensorial que essa operação seletiva se passa, mas a nfvel 

de uma função cortical. A orelha como à folha cabe a função de 

acolhida das palavras, e não dispor de "uma folha", seria para a 

Ver CAP I I I, p. 32 . 

3 "Mas o que importa aqui observar é que esse corpo ffsico, 
na sua superfície e na sua densidade, é oferecido ou resiste, 
suporta de qualquer modo a inscriçao-incisão srógena tal como A 
PAGINA DO LIVRO SUSTENTA e faz aparecer, constitui em certo 
sentido, a letra que nela se inscreve". <A propósito da na:o 
localização da erogeneidade). LECLAlRE, Serge . Tomar o corpo à 
letra. ou como falar do corpo? In: LACAN, et alii. O suieito o 
corpo e a letra. Ensaios de escrita psicanal1tica. Lisboa, Ed. 
Arcádia, 1977 . p . 47. 
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possibilidade de enunciaçao escrita algo semelhante a carecer de 

um ouvinte perante o qual enunciar na fala. 

A folha, superffcie material, recebe as letras. e n~o apenas 

as acolhe como a orelha acolhe os sons, mas também as registra. 

a orelha n~o guarda suas marcas, arquiva, funçê:les que no caso 

exerce. Entretanto, como a orelha, a folha nao interpreta, não 

funciona como opera com as marcas que registra. Apenas sustenta, 

um obstáculo intransponfvel, no qual as letras batem e 

permanecem aderidas em formas coloridas. Sua trajetória é breve, 

dos dedos feitos canetas, ou feitos teclas, até a folha, ou até a 

tela. A l i batem e ficam, terminam sua trajetória. Como dizia 

Bachelard referindo-se ao artista: "A matéria é assim, o 

primeiro adversário do poeta da mao." 4 Adversário. no sentido 

de que opê:le uma certa resistência necessária, àquilo que emerge 

do falante ou do escrevente, do pintor, enfim, de quem faz alguma 

açao, oferecendo-lhe paradeiro. Um obstáculo que estanca esse 

jorro, que em tese seria infinito, se nada lhe opusesse 

resistência. Como no exemplo do pulo na lua, um pulo que vai bem 

mais longe porque a gravidade opôe a esse ato uma resistência 

menor do que a que 

gra.vidade 

estamos acostumados na Terra. No caso de nã. o 

haver nenhuma a. resistência seria nula e nos 

perderfamos uni v e r s o afora. 

A FOLHA. como o ouvinte feito orelha. situa-se no lugar 

dessa resistência, e como a gravidade faz com que a cada palavra 

escrita não voemos ao infinito sem possibilidade de escrever a 

próxima. o que seria talvez a exata loucura, nao encon t rar um 

obstáculo que estanque, que limite esse movimento de expressão 

( ex=fora, expressão = pressão para fora). 

Falemos um pouco mais da folha. E principalmente 

confrontêmo-la com o ouvinte, já que afirmamos que a folha 

corresponde ao lugar da orelha para aquele que escreve. 

A folha branca, seja 

4 

1986. ' 

Bachelard, 
p. 52. 

Gaston .. 

ela do tipo que for, é quase VAZIA, 

O Direito de Sonhar. São Paulo, DI FEL, 
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digo "quase " , porque ela tem texturas variadas, cores diversas 

pode ter ou nS.o pautas, registro de fabricação 

margem, etc. Enfim, sendo material ela pode ter 

tem, algumas características singulares . Ela nao 

vazia, mas é quase isso . 

miúdo à margem 

e efetivamente 

é completamente 

De modo geral podemos considerá-la MUDA, ou QUASE muda, na 

medida em que esses s inais dizem alguma coisa. Entretanto, o 

vazio da folha é ostensivo 

desconsiderar esses sinais e afirmar 

a 

em 

ponto 

certo 

de permitir-nos 

sentido, que a 

folha é muda . A FOLHA NAO FALA. mas FAZ FALAR . Isto é, não diz 

nada que não seja aquilo que quem escreve nela a faz dizer. 

Melhor seria dizermos: a FOLHA VAZIA NAO FALA. Porque na verdade . 

a folh~ cheia de letras "FALA", sendo inclusive capaz de erguer-

se, sair de seu registro superficial - o pape l 

pelo LEITOR, 

e fazer-se 

audível, tomar VOZ . Ai sim, emprestada que poderá 

ser o próprio escrevente ou um outro leitor qualquer . A folha 

aceita qualquer voz. a fim de sair de sua condição 

invadir o espaço tridimensional . 5 

superficial e 

Entretanto, cabe lembrar que o ''ser muda" da folha já 

constitui-se numa certa peculiaridade, que para fins de tomá-la 

como destinatária de nossa enunciaç~o pode, num primeiro momento 

ser desprezivel . Mas num segundo momento, esta peculiaridade, 

aliada à outros detalhes particulares de cada folha, merece outro 

reconhecimento, o de SIGNIFICANTE, que entra em cadeia com os 

significantes que v~o sendo produzidos no ato de escrever. Em 

certa medida passa-se algo semelhante na psicanálise. O analista 

é procurado no sentido de ser destinatário da fala do analisante, 

na expectativa de cura, mas acaba entrando em 

significante do próprio analisante . 

cena como mais um 

Bem, retomando se dissemos que a folha vazia é MUDA. embora 

seja capaz de tornar-se voz via o corpo do LEITOR . também vamos 

dizer que ela carece de OLHOS, embora suporte como nenhum olhar 

Vet:' cap.II, p . 25, sobre o problema da representaçao no 
teatro e no cinema. 
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suportaria, a insist~ncia do olhar do LEITOR . 

Complacente para com aquele que escreve, a folha abandona-se 

ao olhar indiscreto e à m~o invasora. 

Por outro lado, carecendo de olhos, a folha é extremamente 

discreta, n~o nos intimida, não nos espia, apenas está à espera 

de marcas e olhares. Em contrapartida, se bem que ela é, em s 1, 

discreta e cega, nos promete inúmeros olhares, e uma vez que ela 

passa a conter alguma inscrição torna-se capaz de atrair 

olhares. Talvez dai as diferentes maneiras de abordar uma folha. 

que parecem variar num leque entre uma confiante entrega e uma 

horrorizante ameaça . 

Diferentemente é o caso da fala. Q,uando falamos, nos 

dirigimos à orelha de alguém, e usualmente temos de suportar 

simultaneamente o olhar do ouvinte. Não apenas quem fala é capaz 

de olhar quem ouve, mas quem ouve também pode olhar, isto é, há 

uma reciprocidade, uma situaçâo de interaç::~o. que de alguma 

maneira interfere naquilo que vai sendo dito. A orelha não é 

capaz de expressar nada, ela apenas tem função de acolher. ao 

ponto limite que para interromper sua funç~o de acolhida do som é 

preciso lançar mão, exatamente da MAO, já que a orelha é incapaz 

de se fechar, como os olhos ou a boca . 

Quando falamos, estamos diante de um interlocutor que n~o 

apenas recebe passivamente o que dizemos, mas, mesmo que 

permaneça calado envia uma série de mensagens através do olhar. O 

olhar, neste caso, poderia ser considerado uma espécie de ruído 

na transmissão da mensagem. Disse um dos entrevistados "O olhar é 

o que há de mais dominador" CE8,p . 106). 

Tendo afirmado que é a FOLHA a que corresponde ao OUVINTE e 

não ao leitor, nos vemos agora obrigados a admitir que entre a 

folha e o ouvinte há pelo menos uma diferença fundamental. E essa 

diferença é que o OUVINTE inclui o OLHAR enquanto à FOLHA FALTA O 

OLHAR. Isto é, A FOLHA SE EQUIVALE A UM OUVINTE SEM OLHAR. 

Chegamos aqui a um ponto decisivo para nossa investigaçâo: 

EXISTE UM OUVINTE SEM OLHAR? 

Poderíamos pensar num cego. Seria um caso especial de 



• 

• 

43 

ouvinte sem olhar . Entretanto n~o apenas a folha se equivale a um 

ouvinte sem olhar, como esse ouvinte ainda tem outra 

característica que é a de permanecer calado, isto é, estar 

impedido de falar, impossibilitado de falar por si próprio, já 

que a folha vazia não tem o que dizer , ou tem pouco para dizer. A 

folha passa a ter sujeito depois de ter sido escrita, não antes. 

Então temos que a FOLHA é um ouvinte sem olhar, que só é 

capaz de dizer aquilo que nela se inscreve quando tomada como 

"ouvinte" . Poderíamos talvez pensar na desgastada metáfora do 

espelho, no sentido de que a folha reflete o que esta diante 

dela . Entretanto esta figura apresenta alguns problemas que 

justificam deixá-la num plano muito secundário. Em primeiro lugar 

o espelho se relaciona diretamente com o olhar, e de certa 

maneira ele devolve o olhar que lhe dirigimos e devolve também 

uma imagem invertida de tudo aquilo que está a sua frente. A 

folha recebe o olhar e o suporta mas não retorna dela olhar 

nenhum . Por outro lado n~o é preciso operar qualquer ato 

especifico diante do espelho (a não ser olhá-lo) para que ele 

mostre o que está ali. Basta permanecer passivamente diante dele, 

e havendo luz ele inevitavelmente reve l ará o que está a sua 

frente . A FOLHA diferentemente requer para mostrar alguma coisa 

um ato especifico sem cujo exercício a folha permanece vazia, n~o 

revelando absolutamente nada, por mais 

vasculhar-lhe as superfícies e bordas. 

A pergunta: existe um ouvinte 

que eu insista em 

sem 

acrescentar: que diga apenas o que lhe for 

olhar? precisamos 

dito ? Ficaria assim: 

EXISTE UM OUVINTE SEM OLHAR QUE NAO DIGA DE SI, MAS APENAS DO QUE 

LHE FOR DITO? 

Este ouvinte corresponde aproximadamente à descriç~o de UM 

ANALISTA. 

Postulo que a FOLHA, enquanto 

carente do olhdr e capaz apenas de dizer 

assemelha-se ao ANALISTA . 

se equivnle ao ouvinte 

aquilo que lhe é dito 

Tecida a semelhança passemos agora a falar um pouco sobre o 

analista a fim de irmos descrevendo as diferenças entre folha 
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vazia e analista . 

Se a folha diz apenas aquilo que lhe é dito,~> isto é. o que 

inscrevemos nela, e iremos vendo gradativamente como é esse 

processo de inscrever sinais numa folha nã:o é exatamente 

correto dizer o mesmo do analista. Certamente o analista na.o 

registra, nem lembra ou repete tudo aquilo que o analisante lhe 

dirige em forma de palavras. Em primeiro lugar, em funçã:o de 

que o seu dizer ob e dece rigorosamente a regras com fundamento 

teórico e precisão técnica, e em seg1...mdo porque o 

analista, diferentemente da folha, é 

lugar, 

portador de uma 

subjetividade, que nem sequer as precauç~es de ordem da técnica 

ou da teoria são capazes de apagar por completo. Isto quer dizer 

que o analista PODE pecar contra as regras da psicanálise . Já a 

folha corre menor risco, pois sua "subjetividade", se assim 

podemos dizer, é bastante limitada. 

A folha mostra o texto inteiro, isto é, tudo aquilo que nela 

foi inscrito está a I i, disponivel para ser lido . embora nada 

garante que seja lido pelo seu autor . " .. . Diante da página 

escrita .. . eu sei que no momento em que eu quero parar, eu paro. 

sem prejuízo nenhum, eu posso voltar, posso corrigir . . . " " . . . Mas 

enquanto estou ouvi n do, eu preciso ouvir, eu preciso ser passivo, 

dentro da situação, porque se eu não presto atenção, o som 

desaparece 

anali s ta, 

definitivamente ." (E3, p. 44) . A folha, como o 

acolhe (escuta> tudo que vai sendo enunciado. 

Entretanto a folha acolhe, GRAVA (registra> e MOSTRA o texto por 

inteiro, se bem que, como dissemos antes. esse seu mostrar é 

extremamente passivo, e não obriga nem pressiona, absolutamente, 

aquele que exerceu o ato de escrever, a ler seu próprio texto. 

Ambos. folha e analista. "escutam" tudo que vai sendo 

enunciado. entretanto APENAS A FOLHA REGISTRA TUDO, como uma 

memória, oferecendo àquele que a ela se dirige um objeto 

material que é o TEXTO . 

~> Estamos neste caso deixando de lado os sinais materias da 
folha, que sem dúvida dizem e fazem dizer enquanto significante, 
no intuito de ressaltar sua funçã:o de "escuta". 
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O ANALISTA "REGISTRA" APENAS ALGUNS FRAGMENTOS, e são apenas 

esses fragmentos, parte do que vai sendo enunciado pelo 

analisante, os 

pelo analista. 

que vão 

Chamamos 

sendo oferecidos <falados) ao analisante 

a essa modalidade de intervenção do 

analista sobre o discurso do analisante de PONTUAÇ~ES. 7 

E dizemos com Carbajal que "o significante se escuta, e o 

significado se 1~ . Dito de outra forma : o significado é a leitura 

do que se escuta de significante . Habitualmente se fala em 

PONTUAÇAO; podemos acrescentar que pontuar é fazer letra do 

significante . " "0 psicanalista não se encontra na mesma posiçã o 

de dominação do Amo ou senhor 8 , mas escuta a partir da letra, 

quer dizer que as inumeráveis leituras do que o analisante diz 

demonstram que, 1 onge de ser dom i nado, o significante domina. E 

domina até o ponto em que seus EFE1TOS 9 são incontroláveis. O 

lapsus, por exemplo, faz consistente o que acabamos de dizer: ali 

onde o Amo não pode ler nada, o analista faz uma infinidade de 

leituras, o que não quer dizer que a interpretação esteja aberta 

a todos os sentidos . " ... "0 Amo, chame-se-o de lingüista ou 

lógico, desconhecendo o significante em sua verdadeira dimensão , 

acredita 

exemplo o 

poder reduzir 

lingüista, 

a 

supô e 

leitura a uma só; com o qual, por 

ao signo un i dade significante-

significado . Desta maneira, faz do significado uma letra morta, 

que é o habitual no falar quotidiano." 10 

7 Ver no capitulo VI, a nota de rodapé nQ 2, sobre a teoria 
do significante em Lacan, a questão da representação, e 
principalmente da interpretação e do sentido . a fim de facilitar 
o entendimento das citaçôes que se seguem a respeito do que seja 
uma pontuação e m análise, bem como seus efeitos. 

8 Referência à conhecida figura 
Dialética do senhor e o escravo. 
Fenomenologia de! Espírito . Méjico, 
Cu I tura Econômica, 1971 . 

do Amo ou Senhor na 
HEGEL, Friederich . 

Madrid, Bs.As . ,Fondo de 

9 Reencontraremos esta 
Parte Fina l : Os Efeitos ... 

questão dos efeitos significantes na 

1 ° CARBAJ AL. e t a I 1 i i. Introduçáo à Lacan. Bs . As . ,Lugar 
Ed., 1984; p. 32 e 33 . 



• 

• 

v 
A FALA NO DIVA 

Em termos de comunicação, a fala dirige-se à alguém, e esse 

alguém é pensado usualmente como outrem que não aquele que fala. 

Ignoro o que diriam os entendidos em comunicação daquele fenômeno 

que se chama popularmente: falar com os próprios botôes. Aqui se 

insinua uma outra função conhecida de todos nós. mas que não pode 

ser enquadrada na acepção acima, POIS NAO VISA AGIR SOBRE O 

OUTRO . Ouçamos o que alguns mestres t~m a nos dizer sobre a 

fala. Diz Humboldt: "A lfngua não é um simples meio de 

comunicação, mas A EXPRESSAO DO ESPIRITO E A CONCEPCAO DO MUNDO 

DOS SUJEITOS FALANTES: a vida em sociedade é o auxiliar 

i nd i s pensá.ve I de seu desenvolvimento mas de forma alguma o 

objetivo ao qual ela tende . " 1 

Bühler distingue "na atividade da 1 i nguagem, o ATO, e a 

ACAO . A ACAO lingüística é a que utiliza a linguagem, que faz 

dela UM MEIO: fala-se à outrem para ajudá-lo, enganá-lo, faz~-lo 

agir assim ou assado. Essa inserção 

humana é assimilada por Bühler à fala, no 

da linguagem na prática 

sentido saussuriano. O 

mesmo não se dá com o ATO LINGUISTJCO que Buhler compara com o 

ATO DE SIGNIFICAR, cujos diferentes modos estudavam os medievais 

ou ainda com o ATO DOADOR DE SENTIDO isolado por Husserl . É pois 

um ato inerente de falar e independente dos projetos nos quais se 

insere a fala. O estudo desse ato faz assim parte integrante do 

estudo da língua e constitui mesmo o seu nficleo central." 2 

Trata-se de duas concepçaes bastante diferentes perante a 

fala enquanto manifestação indivivual da língua. A primeira e 

mais popular hoje se interessa pelo QUE SE PODE FAZER SERVINDO-SE 

DA FALA. e a segunda. que é a que nos diz respeito 

particularmente neste estudo, pergunta-se: O QUE SE FAZ NO 

HUMBOLDT . Oeuvres Completes . 

2 TODOROV, T . & 
Ci~ncias da . Linguagem. 
IV, p . 317. 

DUCROT O. 
Sao Paulo, 

Berlim. 1907. t. IV, p. 23. 

Dicionário Enciclopédico das 
Ed. Perspectiva, 1977.,cap. 
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PROPRlO ATO DE FALAR? T~m especial import~ncia, neste sentido, os 

estudos de Austin . opondo os enunciados constatativos aos 

performativos . Estes enunciados ao mesmo tempo que descrevem 

alguma coisa fazem essa mesma coisa, são palavras que ao serem 

pronunciadas constituem - se em atos . exemplar a frase que 

começa com : eu prometo Esta frase ao designar um ato está 

simulatanearnente exercendo-o . "Os perfor mativos t~m pois a 

propriedade de que seu sentido intrínseco não se deixa apreender 

independentemente de uma certa açao que eles permitem realizar." 3 

Já Benveniste avança no sentido de considerar que qualquer 

tipo de asserção pode ser performativa, independentemente do seu 

conteúdo, isto é, qualquer enunciado pode ter o valor de ato. 

Este esclarecimento por parte de Benveniste, 4 ampliando a idéia 

de Austin, relaciona-se com um fenômeno presente numa 

psicanálise . De alguma maneira submeter-se a uma análise faz com 

que encaremos as palavras não como simples palavras . de certa 

forma irresponsavelmente, corno se elas fossem inofensivas . AS 

PALAVRAS NAO SAO [NO FE NSI VAS COMO PARECEM. Elas po d em 

constituir-se em ATOS e assim ter conseq üências absolutamente 

decisivas na vida de uma pessoa. Q,uando às palavras lhes é 

reconhecida sua dimensão de ATO, elas passam a ser respeitadas. 

levadas em alta consideração, resultando 6teis inclusive na vida 

prática quotidiana. Sobre esta questão encontrar 

ilustração imteressante em Freud, num artigo 

podemos 

onde ele aborda o 

problema da superstição. Freud nos demonstra de maneira simp l es e 

brilhante de que maneira efetivamente funcionam, as chamadas 

prernoniçôes ou avisos. e como é que podem, de fato, estas 

percepções de aparência mágica, auxiliar e orientar nossas vidas. 

O único engano, nos esclarece Freud, que fazemos com relação a 

elas, é atribui-las ao além, ou a entidades superiores, pois na 

verdade elas nos chegam desde o próprio inconsciente, e têm razão 

I b i d. p318. 

BENVENISTE, émile . O homem na linguagem. Lisboa, 
Arcádia , 1976., cap. 5, ps . 61 a 68. 
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de ser. 15 

Então , quando damos às palavras seu devido valor, dizer uma 

frase ou não dizé-la tem conseqilências, não é indiferente. Torna-

se mais facilitado o reconhecimento do peso das palavras a 

partir da experiência de ter-se psicanalisado. 

dizer, numa aproximação de certa forma grosseira, 

sujeito a partir ou através do divã ela se torna 

Entã:o podemos 

que a fala do 

cada vez mais 

PERFORMATIVA, para uti 1 izar o termo de Austin . O divã, isto é, a 

psicanálise, possibi 1 i ta esta passagem, esta transcendência de 

uma fala mEramente instrumental, - um meio para transmitir uma 

mensagem, ou exercer algum efeito sobre outrém para 

constituir-se numa função privilegiada no sentido de SIGNIFICAR. 

As palavras passam a não mais serem "pronunciadas em vão", 

isto é, a palavra é ATO CONSEQUENTE . A partir de uma análise 

trata-se de passar a usufruir dessa atividade de que somos 

capazes, gozando de seus efeitos primários, para além de seu 

aspecto instrumental,b 

Numa psicanálise o destinatário é para o falante 

(analisante) inicialmente o analista . Entretanto seu siléncio 

(silêncio do analista ) vai inaugurando naquele que fala , Co 

emissor da mensagem) um outro personagem que é o de receptor de 

sua própria mensagem. Como um "bumerang" a fala retorna sobre o 

próprio corpo, agora via orelha, que desta maneira descobre que. 

para escutar-se é preciso falar. Descobre também que a sua fala 

lhe é desconhecida até o momento em que a emitiu. Escutar a 

própria voz como se fosse a voz de outro, o que de certa maneira 

é verdadeiro, já que se prestamos bem a atenção ao que vamos 

falando. por muitas vezes nos desconhecemos, dizemos coisas que 

não combinam, que não se encaixam com a 

mesmos. Verdadeiros contrasensos ou 

idéia que 

absurdos 

inexplicáveis saem através de nossas bocas. 

FREUD, Sigmund . Determinismo, crença 
superstição. Rio de Janeiro, Ed. !mago, 1976. vol 

6 Ver Parte Final: Os Efeitos ... 

temos de nós 

aparentemente 

no acaso e 
V I, cap. XI I. 
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Usualmente, nas relações sociais, isso que sai de nossas 

bocas se perde na orelha dos outros, e muito facilmente passa 

despercebido . E neste sentido que um analista é diferente de 

qualquer outro ouvinte, pois sua função é não deixar passar 

despercebida essa estranheza que sai através de nossa voz. Mais 

uma vez, neste ponto, encontramos oportunidade para afirmar a 

comparação entre ANALISTA e FOLHA. pois que a folha registrando 

tudo aquilo que a ela se dirige, dificulta o esquecimento, 

dificulta esse passar despercebido sobre as palavras que 

emitimos . 

Naturalmente, sempre podemos jogar ao fogo a folha. jogá-

la no 1 i xo' ou simplesmente abandoná-la num fundo de gaveta 

qualquer assim como podemos sair pela porta do consultório do 

analista e nunca mais retornar, para não lembrar daquilo que esse 

outro 7 que nos habita nos disse . . . 

A fala no diva acaba resultando, pela escuta atenta do 

ana. lista, num artifício para conhecer esse outro, que insiste em 

demonstrar sua presença em algum lugar de nós, provocando toda 

essa gama de coisas 

um. Não apenas 

indestrutíveis, que 

na o Aqui 1 o do qual 

inexplicáveis que acontecem na vida de cada 

inexplicáveis, mas incontroláveis e 

levam as pessoas a procurar um analista. 

podemos nos livrar, não podemos fazer 

desaparecer, nem modificar de acordo com nossas conveniências <é 

o que usualmente chamamos de sintomas). Esta foi a descoberta 

7 Apenas como indicação, deixamos registrada a distinção 
formulada por Lacan e explicitada por um dos seus muitos 
intérpretes, entre o outro (o), e o Outro (0) . O pequeno outro 
refere-se à que, é no corpo do outro <imagem especular), que o eu 
percebe a si mesmo. "Quando um sujeito S tenta comunicar-se com 
um sujeito A, nunca alcança seu destinatário em sua autenticidade 
e sempre é um eu que se comunica concretamente com outro eu, 
semelhante a ele . . . " <p.176). é af que se dá o que chamamos de 
intersubjetividade, num circuito especular, ~ <grande) 
constitui-se como lugar do código, que Lacan chama de "tesouro 
dos significantes" donde ele vai dizer que "o inconsciente é o 
discurso do Outro". Desta forma, "a palavra que o sujeito destina 
ao Outro lhe chega em forma invertida" (p. 180). DOR, Joel. 
lntroducción a la lectura de Lacan. Bs.As., Gedisa. 1986. 
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freud i ana, 

artist a s e 

propondo e 

- também descoberta, até co m anterioridad e por tantos 

romancista s - a qual Freud batizou de INCONSCIENTE, 

praticando uma técnica para conhecê-lo . 

En tao, 

Bü.hler : ATO 

é no sentido de Humboldt, A EXPRESSAO DO ESPlRlTO, de 

DE SIGNIFICAR de Husserl : ATO DOADOR DE SENTIDO : e 

também de Austin, com os enunciados PERFORMATIVOS 8 - para citar 

algun s 

entender 

autores nao-psicanalistas 

a fala numa psicanális e. 

que 

E 

podemos abordar e 

quando dizemos NUMA 

PSlCANALISE, queremos refer i r a experiência clfnica de um falante 

que busca um analista em nome de uma série de dificuldades, 

apresentando os mais variados pedidos . Entretanto um denominador 

comum entre todos aqueles que procuram 

s em saber, todos e les buscam u m 

um analista 

ouvinte que 

é que, mesmo 

possibilite 

exercitar sua fala . Es ta tala está dirigida apenas aparentemente, 

a pessoa do 

interativa de 

onde esses 

analista . A 

comunicação, 

papéis podem 

análise apenas APARENTA uma situaçao 

onde há um emissor e um receptor, e 

ser intercambiados . Na verdade, numa 

análise, emissor e receptor estao fadados a constituírem um só, 

sendo que a inver s ão da situação emissor-receptor nunca deverá 

acontecer, a nao ser no sentido da alternância destas funções por 

parte do próprio ANALISANTE . Na análise nao há reciprocidade. O 

sujeito fala para um ouvinte que se cala , como calada é a folha, 

constituindo-se assim o falante como seu próprio ouvinte. Ai 

começa a sua análise . Está ali para ouvir o que é capaz de ir 

dizendo e que nunca saberia caso não falasse. 

Entáo esquematizando ter1amos : 

FALANTE . . . ... . mediador= analista . . . ..• . OUVINTE 

<Ana) • • • 11 • • • • •••• " • •• • • •• • •• • •• • ••••• • •• CAna) 

E no caso do ato de e s crever : 

ESCREVENTE 

<ANA) 

FOLHA 

Desta forma os 

outro que seria o 

efeitos da fala na análise 

um destinatário das palavras 

8 TODOROV. Op . cit . , p 318. 

LEITOR 

CANA) 

recaem não sobre 

do analisante, 
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<aparentemente o analista) mas sobre quem fala. Como um 

"bumerang" as palavras são lançadas para retornar sobre seu 

formulador. · De maneira semelhante acontece com o ato de escrever 

como mostramos no esquema acima. 

O presente trabalho não visa defender ou provar a eficácia 

da psicanálise clinica, nem poderia. Parte-se da psicanálise como 

tendo um reconhecimento de sua eficácia na cultura. Entretanto. 

alguns breves desenvolvimentos fazem-se necessários, já que 

estamos envolvidos na demonstração das semelhanças entre o 

analista e a folha, bem como entre o analisante e o escrevente. 

Evidentemente, o confronto entre ANALISANTE, isto é, quem 

fala aparentemente para um outro, mas na verdade está falando 

para si próprio, e o ESCREVENTE, talvez dirigindo-se a um outro, 

ou simplesmente sabendo que está escrevendo para si próprio é 

com relativa facilidade assimilado. Trata-se de dois sujeitos que 

tomam a palavra para dizer de si, não digo "sobre si", porque 

talvez quem fala ou quem escreve fale sobre qualquer assunto, e 

nao necessariamente sobre si. Entretanto, seja qual for o assunto 

- sobre o qual as palavras faladas ou escritas versem - estará o 

falante falando de si, isto é, A PARTIR DE SI, desde o lugar que 

ocupa no momento em que emite sua voz ou traça sua letra. 

Já o confronto entre o ANALISTA. suporte para a FALA do 

analisante, e a FOLHA, suporte para a LETRA do escrevente, não é 

tão imediata, e reveste-se de uma série de complicaçaes. Um dos 

problemas acarretados por este confronto é exatamente de que a 

funçao analítica requer 

psicanalista é também 

como suporte o 

um falante, 

corpo de um 

enquanto a folha 

de propósito 

outro. O 

é apenas 

fazer tal matéria inerte. Parece injusto e fora 

comparação. Entretanto como demonstramos anteriormente~ ela 

faz sentido. Queiramos ou não, a folha constitui-se como um 

suporte para quem escrevre e não deixa de ser um corpo material. 

Mas vamos a uma das dificuldades especificas que restringe a 

9 Ver cap 
analista. 

I V, sobre a equival~ncia entre a folha e o 
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comparação entre a folha e o analista. Trata-se de que o 

analista, embora se comporte a maior parte do tempo quase como a 

folha, ele PODE . ele é capaz de 'dizer' independentemente daquilo 

que o analisante lhe confiou. Ele pode dizer DE SI. Ele não está 

necessariamente obrigado, restringido a dizer apenas o que o 

analisante diz, embora na maior parte do tempo assim proceda. A 

folha está necessariamente fadada a dizer apenas aquilo que lhe 

foi "dito", inscrito . Ela é incapaz de INTERVIR com algo próprio, 

pois é de sua essência ser muda, vazia. Já o analista faz-se de 

vazio mas náo é vazio . Faz semblante, como diria Lacan. 

Já que afirmamos que escrever numa folha é muito semelhante 

a falar a um analista, por que motivo nao seria mais vantajoso do 

que falar a um analista falar às paredes? Afinal há diferença 

entre uma folha e uma parede? Qual a vantagem da folha sobre a 

parede? Bem, vai depender de para que utilizamos a parede. Se por 

exemplo escrevermos na parede é um situaçao. E se falarmos à 

é outra si tuaç2l.o muito 

a parede se equivalera a 

e não mais do que isso, a 

diferente. Se escrevermos na 

FOLHA. Mas se apenas falarmos à 

parede também se equiva l erá a 

parede 

parede, 

parede, 

folha, e ambas serão in6teis, já que s~o "SURDAS" para as 

palavras que não 

parede está em 

letra. 

forem escritas . Então, o valor da folha ou da 

que 

Quando escrevemos há 

está de corpo presente 

ambas se oferecem como suporte para a 

um outro personagem em cena, que nao 

mas necesariamente está como SUPOSTO . 

Quando escrevemos supomos um leitor. Necessariamente, o leitor 

paira, como um fantasma, sobre quem escreve, a ponto de muitas 

pessoas bloquearem seu ato de escrever porque sabem que alguém 

pode ler o que surgir escrito . Quando se escreve há um público 

suposto, impl feito. E a única maneira de evitar esse público 

suposto, de colocar-se fora do alcance desse público imaginário, 

é simplesmente recusar-se a escrever. Quem escreve está nas ruas, 
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e não há baú chaveado que garanta a privaticidade das letras. 10 

Mais cedo ou mais tarde elas poderão ser encontradas se nào forem 

destruidas . Poderá até ocorrer que nunca o sejam . entretanto a 

suposição por parte daquele que escreve, de um leitor. do 

público. está necessariamente presente . A FOLHA SUPôE UM LEITOR 

NECESSARIAMENTE. HA UM SUPOSTO LEITOR CAPAZ DE FALAR PRESENTE NA 

INéRCIA DA FOLHA. 

De sta forma, nos preparamos para descrever uma diferença 

essencial entre analista e folha, tema que abordaremos a partir 

de um tipo especial de intervenção do analista. a PONTUAÇAO, 

assunto que ocupará nossos dois próximos capitulas . 

1 o Ver cap VIII 
pública do texto. 

A, pgs. 84, 85 e 86. sobre a dimens~o 
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CAP VI 

A PONTUAÇAO NA ANALISE 

Neste ponto . é preciso esclarecer que a autora . praticante da 

psicanálise clínica, adota principalmente do ponto de vista 

técnico, a orientaç:~o fundamentada nos trabalhos de Jacques 

Lacan . Desde a descoberta freudiana do Inconsciente, têm 

prolife r ado inúmeras correntes sucessoras do mestre vienense . 

sendo a mais recente e mais radical . no sentido de um retorno aos 

textos freudianos . a escola dita lacaniana . Lacan evidenciou a 

partir dos textos de Freud a importância da LINGUAGEM para a 

psicanálise, relevância que Freud descobrira, mas na. o 

salientara suficientemente . Uma das muitas máximas lacanianas diz 

assim : "A LINGUAGEM é A CONDIÇAO DO !NCONSCIENTE" 1 ou então . a 

hipótese fundamental que norteia a produção do mestre françês: "O 

INCONSCIENTE é ESTRUTURADO COMO UMA LINGUAGEM " . 

que toma a linguagem na 

parte esta dissertaç~o . 

prática psicanalitica. 

Desta relevg_ncia 

nasceu em boa 

Dito isto va mos às intervenç:tles do analista. que 

denominamos PONTUAÇOES. deixando um pouco de lado o termo 

INTERPRETACA0 2 , termo consagrado por Fr e ud, mas que traz consigo 

LACAN . Jacques. Prefácio à Jacques Lacan. 
de Anika Lemaire . Rio de Janeiro. Campus, 1979, 

Uma introduçao. 
p . 18 . 

2 A idéia de INTERPRETAÇAO implica um conteúdo oculto a ser 
revelado e se relaciona com a idéia de signo de Saussure, onde há 
uma correspondência entre significante e significado . Com 
Saus s ure não saímos da REPRESENTAÇAO. embora a biunivocidade nao 
seja mai s entre a coisa e seu nome, mas entre o signif i cante e o 
significado . Lacan destrói o signo saussuriano. e dá primazia ao 
significante. de modo que ambos termos deixam de ser duas caras 
da mesma moeda. "Por significante, passamos a entender um 
significante destituldo de significado"* que , na formulação mais 
conhecida de Lacan . representa o sujeito para outro significante. 
Há a partir dai um EFEITO DE SIGNIFICANCIA, (sentido articulad o 
no ato de fala), e n)lo mais um significado. expressando a 
equivocidade da linguagem . que nem os esforços da lógica 
conseguiram domesticar. •CARBAJAL et alli i. Una lntroducción a 
Lacan. Bs.As., Lugar Editorial, 1984. p . 31. 
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alguns problemas dificilmente superáveis na sua utilizaç:S.o. 

INTERPRETAÇ:AO traz a conotação clara de da.r sentido. encontrar 

um SJGNJFlCADO oculto, como se faz com relaçao a um texto 

literária. Eu leio e interpreto o sentido do texto, atribuo a 

ele determinado significado, compreendo. é exatamente isto que 

Lacan nos ensina com insistência que ao analista nS.o cabe faze r. 

"A interpretação analftica não é feita para ser compreendida; ela 

é feita para produzir ondas . " 3 o analista não está ali para 

oferecer ao analisante SEU sentido sobre o conteúdo da fala do 

primeiro. Esta al f para possibi 1 itar que o analisante fale, e 

fale mais, e fale mais ainda e vá ele própr·io produzindo 

sentidas para suas palavras. Não diga ~ sentido, porque este O 

implicaria em admitir a existência de UM sentido encoberto a ser 

descoberto. E na verdade o sentido resulta como efeito na 

articulação da fala. mais ou menos como na poesia: "a verdade 

tem uma estrutura de ficção porque ela passa 

linguagem tem uma estrutura de ficçi1o" 4 

pela linguagem e a 

As ligaç:Oes entre fatos da história de uma pessoa estão para 

serem formuladas a partir da sua fala . Usualmente se pensa que há 

UM SENTIDO encoberto que precisa ser encontrado . O próprio Freud 

nos falava em conteúdo manifesto e conteúdo latente do sonho e 

compar·ava a análise a uma investigaç~o do tipo policial ou 

científica. Entretanto fomos aprendendo, especialmente a partir 

da obra de Lacan que o sentido nao é anterior, não está ali 

pronto a espera de um desvendamento, mas que ele se estabelece 

durante e no próprio exercício de falação. Quem fala em análise 

conta muitas histórias e acaba por não saber mais ao certo se a 

história que conta aconteceu de fato, ou lhe foi narrada por 

3 LACAN, Jacques . Conferences et Entretiens dans des 
Universit~s nord-americaines . Sei 1 icet 6/7, Paris, Seui 1, 1976. 
p . 35. 

r d. 
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familiares, ou simplesmente ele a inventou. é, neste caso, como 

uma ficçao, que mistura fatos históricos com lugares conhecidos, 

existentes de fato. sonhos e pura invenção. E é nessa trama que 

vai surgindo o sentido de uma existência, uma interpretaçao 

própria para a própria vida, que deverá ocupar o l ugar das 

interpretaçOes, isto é, do texto que nossos contemporgneos foram 

"escrevendo" a nosso respeito desde a mais tenra infância. 

Nesta medida a escuta do analista gravita em torno da recusa 

da demanda por sentido que o analisante insistentemente 

apresenta. ~como se o analisante quizesse encontrar no analista 

aquele que, para além de todas as interpretaç~es que o sujeito já 

recebeu na sua vida, e que não foram completamente convincentes. 

porque não s~o aceitas por seu portador, ele buscasse no analista 

a última, a mais verdadeira, aquela interpretaçao que poria fim à 

busca por interpretações que o sujeito passou fazendo durante 

toda sua vida. Se bem alguém busca um analista nesta esperança, 

esta expectativa se.rá em vao. Só não será em vão se ao invés de 

um analista ele encontrar um ps i coter·apeuta, que possivelmente 

lhe forneça muitas interpretaçOes que irão substituir aquelas que 

ele já carrega. Entretanto, nao é grande vantagem substituir uma 

interpretação alheia familiar, por uma interpretaçâ.CI a. l hei a 

científica, digamos assim, ou abalizada técnicamente. Continua 

ainda sendo uma inte.rpretaçao alheia. 

Bem, se a escuta do analista repousa sobre a RECUSA DA 

INTERPRETAÇAO, é neste ponto que o analista se aproxima da 

FOLHA. A folha não interpreta, ela apenas mostra, ostenta em seu 

corpo o texto que nela foi inscrito, e por vezes SURPREENDE seu 

autor· durante a leitura de seu próprio texto, com frases 

estranhas, caminhos não planejados, erros ortográficos banais, 

substituiçOes de nomes próprios, etc. Enfim toda a gama daquilo 

que na fala. Freud chamou de ATOS FALHOS. Enfim, manifestaçOes 

que parecem provenientes de alguém que nao reconhecemos como 

sendo nós próprios. Lembremos Freud, que também dedicou alguns 
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itens de sua obra aos atos falhos na escrita . ~ 

Assim também é funçao do analista registrar esses elementos 

estranhos que durante a falaçiáo o analisante deixa passar 

despercebidos prosseguindo seu discurso. Essa função de grifo que 

o analista exerce sobre a falação do analisante, mostra-se 

equivalente ao grifo que fazemos ao ler um texto, seja ele de 

nossa autoria ou alheio. Podemos dizer que a escuta do analista 

se assemelha a uma leitura atenta e disposta a grifar os 

elementos, que de alguma maneira destoam no discurso e passam 

despercebidos para aquele que os produz. 

Entretanto falávamos das pontuaçaes do analista,b que não 

são interpretações, na medi déi. em que nà.o revelam um sentido 

oculto em alguma profundeza. Co mo nos mostrou Lacan: o 

inconsciente é superficial, 7 e assim sendo precisamos trabalhar 

mais precisamente à propriamente na superflcie, na I i nguagem, 

nivel do SIGNIFICANTE. o inconsciente sendo superficial, nao 

habita as profundezas, não está sempre atrás, no fundo, embaixo, 

mas se manifesta em qualquer lugar, especialmente à flor da pele, 

tanto é que se manifesta com enorme freqüência no dia-a-dia, como 

atos falhos própriamente ditos, na fala, ou o que Freud chamou de 

parapraxias, que são exatamente o~ atos falhos na sua expressão 

motora, tropeçbes, perdas de objetos. (procurar um objeto perdido 

I mago, 
FREUD, 
1976 . 

SIGMUND. 
cap. VI. 

:::!O..!::b~r~ac.::s::..___::C='.:o~m!..lp~l-==e'--t=-==a:..::s<-.,___.R i o de J a n e i r o . Ed . 

6 Cabe aqui registrar que as interpretaçaes na sua dimensão 
de atribuição de sentido. são admitidas como necessárias no caso 
do tratamento psicanalitico das psicoses, por alguns analistas, 
em função da falta de ancoragem da estrutura psicótica, à nível 
do significante. Conforme Calligaris, em Seminário proferido em 
POA, no mes de novembro de 1988. UFRGS, sobre o Seminário de 
Lacan: Les Estructures Freudiennes des Psychoses. (1955-1956> . 

7 Cabe neste ponto registrar .as incursOes de Lacan no campo 
da lógica e da topologia -parte da ciência matemática dedicada ao 
estudo das superfícies e suas relaçOes- utilizadas como recursos 
para a elucidação dos fenOmenos pertinentes ao campo da clfnica 
psicanalítica. Ver : GRANON-LAFDNT, Jeane. A Topologia Básica de 
Jacques Lacan. Bs.As .. Nueva Visión, 1987 . 
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que está na própria mào por exemplo) e muitos dos que usualmente 

chamamos de acidentes. etc . 

Então . temos que uma das formas de intervenção do analista é 

constitu1da pelo que d e nominamos pontuações no sentido literal do 

termo, colocar pontos, vírgulas, interrogações. a Esta função é 

ostensiva na escrita, mas invisivel na fala e fica evidenciada 

quando precisamos transcrever uma palestra gravada, isto é, 

tran s formar a voz em letra . 

Já desde a abordagem da pesquisadora Emília Ferreiro~ 

sobre a psicogênese da escrita, tomamos conhecimento da idéia de 

que a criança ainda não alfabetizada tem uma série de teorias 

universo escrito , e oferece uma série de sobr e o que seja o 

interpretaçOes aos fenômenos que se apresentam diante dela. Urna 

dessa s interpretações colhidas por Emília refere-se à questão de 

que a fala não apresenta intervalos equivalentes a escrita. 

Quando falamos . não colocamos pontos ou vírgulas, isto é, nã: o 

fazemos pausas da mesma maneira como quando escrevemos. As 

palavras faladas constituem um fluxo . na maior parte do tempo 

continuo . Numa certa etapa do desenvolvimento infantil, crianças 

não alfabetizadas solicitadas a escolher entre dua.s frases 

escritas com o mesmo c onteúdo, sendo que uma delas apre s enta as 

palavras emendadas umas às outras . e a outra está normalmente 

escrita, respondem à pergunta : " onde e s tá escrita tal frase?", 

apontando para a frase sem intervalos. As crianças escolhem a 

frase sem intervalos, como aquela que mais se adequa à frase 

I i da. Emília diz então que a interpretação da criança é razoável 

e correta, já que ela ouve uma frase sem pausas , sem que as 

palavras estejam demarcadas por silêncios perceptíveis 

correspondentes às unidades verbais . 

Evidentemente que a fala apresenta pausas e silêncios de 

8 Ver na p . 61 deste capitulo. onde afirmamos que o analista 
"escreve". 

q FERREIRO, Emília, et allii . 
compreención del sistema de escritura . 
de Educación Especial, México, 1979 . 

El nino preescolar y su 
Méjico, Dirección General 
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interv~ l o variável , d e acordo com a fl exão da voz e uma série de 

fatores como estado emocional de quem fala, etc, nos quais não 

irei me deter aqui . Entretanto, essas pausas não correspondem às 

palavras escritas . Essa é uma das grandes dificuldades que 

encontramos para compreender uma língua estrangeira quando falada 

coloquialmente. Não conseguimos discriminar as palavras no meio 

da sucessão de sons que se ligam continuamente. 

Esta é uma característica da linguagem falada que não se 

confunde com a leitura. Especialmente na leitura escolar, fica 

mais fácilmente perceptível o intervalo entre as palavras . Mas 

quanto mais expressiva é a leitura e mais natural. assemelhando

se à fala, mais difícil torna-se discr i minar as palavras. 

Em termos da escuta analítica este problema tem profundo 

interesse, pois que o analista faz, como d i zíamos, pontuaçOes no 

sentido preciso de colocar pausas em determinados lugares desse 

continuo que é o discurso, pausas que 

sucessão de palavras pronunciadas, outras 

revelam, embutidas na 

palavras ou frases cujo 

emissor não teve intenção consciente de pronunciar . nem sabe que 

está pronunciando nem se apercebe na maioria das vezes do que 

disse. Muitas vezes . na fala, dizemos inclusive coisas muito 

engraçadas sem saber o que estamos dizendo. Dizendo uma coisa 

dizemos também uma segunda coisa . Não me refiro a um segundo 

sentido do que e s tá sendo dito, o que requereria uma 

interpretação . mas sim o que efetivamente está sendo dito. 

literalmente, palavrinhas, pronúncia . Por exemplo, alguém diz : 

"eu sofria" . Se prestamos atenção ao que se ouve quando alguém 

diz "eu sofria", veremos que também é audível: " eu sou fria". É 

até engraçado , parece piada, mas é audivelmente igual. Trata-se 

de som . Outro exemplo do mesmo g~nero, que lembro agora por seu 

caráter chistoso . que faz graça a quem ouve mas não certamente a 

quem sofre: "eu sofrera " . que é igual a " eu sou freira". A grafia 

tem enorme diferença mas não a pron6ncia. Outra, "tia Maria" que 

soa como "te amaria"; e assim poderíamos fazer uma listagem 

imensa , e muitas vezes até divertida, surgida dos divãs dos 

analistas . Pareceriam meros jogos de palavras. E efetivamente o 
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são. "Eu atribuo uma enorme import~ncia aos jogos de palavras, 

isso me parece a chave da psicanálise"' 0 

A partir da escuta do que habitualmente chamaríamos de 

discurso manifesto, o analista, colocando uma pausa, um ponto, 

num certo lugar do discurso falado, faz aud 1vel algo que está ali 

dito . "escrito", até podemos dizer. Não é latente n~o está 

escondido, pelo co nt rário, está escancarado, da mesma maneira 

como um uniforme militar de camuflagem torna-se invis1vel no meio 

da folhagem, mesmo não estando escondido . Estas irrupções de 

outras frases, outras expressbes estranhas à intenção de quem 

permitem fala, embutidas em frases lógicas e inofensivas, 

incursOes sobre outros temas da vida do analisante, constituem-se 

em vias de acesso à exploração daquilo que do inconsciente 

podemos abordar . é o que chamamos d esde FREUD de "manifestaçbes 

do inconsciente", irrupções do inconsciente, e La.can chamou de 

"formações do inconsciente".'' Os sonhos, atos falhos. pequenos 

enganos. deslizes, titubeios, tropeços de I inguagem. trocas de 

nomes . enfim, SINTOMAS . 

As pontuaçbes do analista limitam-se a apontar para esses 

deta. l hes que são como pontas de "iceberg". Isso basta para que o 

analisante tenha oportunidade de, seguindo essa pista fornecida 

por ' ele próprio no decorrer de sua fala, explorar outros campos 

de sua subjetividade . 12 

falávamos na transcrição da fala para o No capitulo 

registro escrito e até citamos o exemplo da obra falada de Lacan 

e os problemas para fazer dela um texto legivel. O problema da 

1 0 LACAN, Jacques . Conferência de Imprensa realizada em 29 
de outubro de 1974 . no Centre Culturel Français., Roma. Lettres 
de l'école Freudienne de Paris . p . 23 . Sobre este tema pode ser 
consultado FREUD, Sigmund . Os Chistes e sua relaçao com o 
Inconsciente. Rio de Janeiro Ed. !mago, 1977. Obras 
Completa s, vol . VI I l . 

1 1 

Bs. As ., 

1 2 

LACAN, J acques . 
Nueva Visión, 1970. 

Ver cap . V I I I. 

Las Formaciones dei Inconsciente . 
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transcrição da fala para o registro escrito relaciona-se muito de 

perto com a questão da pontuação na análise. Em primeiro lugar, 

na medida em que. nos dois casos é ouvida uma fala. No caso da 

transcrição da voz para a letra é preciso decidir sobre a questão 

da pontuação. Isto é preciso pontuar a fala para transformá-la 

em texto escrito. é claro que, neste caso, há uma preocupação com 

a fidelidade do texto resultante à fala original, fidelidade 

ésta, que se pretende, e que se mostra extremamente difícil e 

problemática. 

Já na análise, escuta-se também uma fala, mas o objetivo 

não é fixá-la como um todo num "texto". A pontuação tem o sentido 

de CORTE, de abrir uma brecha no discurso, brecha que o discurso 

permite e inclusive revela onde ela está presente e onde a 

pontuação pode e deve ser feita. para que essa fenda seja 

aproveitada, conduzindo à "outra página" digamos assim, que 

não está na continuidade da página que vinha sendo narrada. é 

outra coisa. 

A fala na análise, graças ao aproveitamento dessas brechas, 

funciona como a leitura de um livro, na qual, ao invés de 

obedecer à paginação do autor ou do editor, a cada termo 

est·ranho, empreendêssemos uma pesquisa num dicionário, e dai 

fôssemos para uma enciclopédia, perseguindo outro termo ou tema 

ao qual o dicionário nos remeteu e daí até um romance, etc, etc. 

Essa "viagem" certamente não tem 

borgiana13 como referiu E3. 

fim. Seria entrar na biblioteca 

De qualquer maneira, a função de pontuacão está presente, 

tanto na análise como na transcrição da f a. I a para o registro 

escrito. Ao pontuar um discurso falado , de certa maneira estamos 

"escrevendo", marcando uma frase, um enunciad o, frisando, fazendo 

um registro , privilegiando um trecho especifico escolhido dentre 

um texto mais longo. É como quando lemos um texto com um pincel 

atômico na mão e vamos grifando trechos que julgamos por algum 

motivo merecedores de destaque, ou de serem lembrados, destacados 

I 3 Referência ao escritor Jorge Luiz Borges. 
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do todo do texto. 14 

Despercebidamente introduzi 

para nos auxiliar a responder à 

seguir: Se o analista pontua 

a questão 

pergunta 

62 

da leitura, que vem 

que vou formular a 

e lembrem que eu afirmei a 

semelhança entre a função do analista e a função da folha vazia-

ycomo poderíamos entender que a folha inerte seja capaz de fazer 

pontuaçaes ao ato de escrever do escrevente? Será isso possível? 

14 Trata-se de uma função de recorte, conforme 
desenvolvimentos da Topologia. GRANON -LAFONT. OF. c i t . 
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CAP V I I 

A - A PONTUAÇAO NA FOLHA 

Demonstrei acima que a folha "escuta". mas como poderia ela 

pontuar? 

A primeira impressão que se nos apresenta é de que a folha 

vazia é passiva, apenas acolhe, como a orelha, mas nào pode dizer 

nada que o escrevente nào lhe tenha "dito" <inscrito). Tampouco 

parece possível que a folha seja capaz de fazer um grifo, um 

negrito ou qualquer tipo de destaque ao texto todo. É necessário 

para isso uma atenção especial e uma função discriminatória. 

Certamente a folha carece desta capacidade. Entretanto a folha 

registra. Registra tudo, e de maneira tal que, materialmente 

coloca o texto inteiro à disposição. 

discurso. 

E como se grifasse todo o 

Bem, neste momento entra em cena aquele personagem, que 

no momento do ato de escrever é apenas SUPOSTO: o LEITOR. 

Quando exercemos o ato de escrever, podemos ou não ler o 

texto 1 resultante desse ato. Se o fizermos, tal qual quando lemos 

um texto escrito por outrém. algums trechos de nosso próprio 

texto nos chamarão mais a atencão do que outros. Por vezes, 

inclusive, seremos surpreendidos com alguma frase, ou nos 

perguntaremos como 

se náo pensávamos 

foi que 

daquela 

fomos escrever determinados trechos. 

maneir·s., ou como foi que o tema 

inicialmente previsto foi escorregando para outros assuntos, até 

resultar num tópico inesperado. É nesta leitura, que a função da 

pontuaçao mostra-se viabilizada. A possibilidade de diante do 

próprio texto, grifá-lo, sublinhá-lo e aproveitá-lo nos efeitos 

que pode ser capaz de provocar naquele que 1~. no caso que ora 

analisamos o mesmo que escreveu, entretanto transfigurado pe l a 

Con vém l embrar que um texto dificilmente resulta de um 
finico ato de escrever, mas de muitos breves atos de escrever 
intercalados com diversos atos de ler. 
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posição diferente que ocupa perante a folha. 2 

Enquanto exercitamos o ato de escrever, a folha funciona 

como uma ORELHA acolhedora, faz o que o analista faz ao escutar o 

analisante. Já no momento em que deixamos de escrever, e passamos 

a ler o texto resultante do primeiro ato, a nossa funçao 

modifica-se, viabilizando o ato de leitura como PONTUAÇAO do 

discurso do escrevente, de maneira semelhante à como o analista 

pontua o discurso do analisante. 

A FOLHA possibilita uma espécie de "fala" Cato de 

escrever), na medida em que se pOe acolhedora na função de 

suporte para o discurso. Essa é sua função de "escuta". Por 

outro lado se a folha possibilita o exercicio do ato de escrever. 

ela também viabiliza um outro ato, que é O ATO DE LER, mas sob 

uma condição muito importante, que é a exig~ncia de t~-lo 

escrito. SO DEPOIS! (aprés-caup). Só passa ler o texto que 

escrevi, depois de tê-lo escrito. Aparentemente uma obviedade 

destituída de interesse, entretanto não o é. Uma vez tendo 

exercido o ato de escrever, a folha dá lugar ao exercício da 

leitura do meu próprio texto. E ai sim, esta leitura poderá 

constituir-se como 

acima. 3 

função de PONTUAÇAO. conforme referi linhas 

Desde a função da LEITURA como entendemos neste trabalho. 

todo texto assume uma dimensão de alheio, inclusive o próprio. 

Vejamos no próximo item um pouco mais sobre esta função da 

leitura. 

2 Ver Parte Final: Os Efeitos. 

:s Id. 
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CAP VI I 

B - LEITURA ANTROPOFAGICA X LEITURA COMO PONTUAÇAO 

Mas a que se destina a leitura? A que fins serve? 

A leitura apresenta um sentido amplo de apreender aquilo que está 

escrito, o conte ú do do escrito, do texto, a idéia do autor. Ler 

para ficar ciente daquilo que o autor escreveu. Há um sentido de 

passar a dominar um conteúdo presente no texto. Esta concepç~o 

relaciona-se à toda a educaç~o apelidada por Paulo Freire de 

BANCARIA. utilizada como instrumento de opressão. 1 

Por outro lado esta concepção, acaba por reduzir o ato de 

escrever a uma das modalidades de prestar contas sobre, se o 

depósito ~bancário" foi efetivado sem fraudes. Escrever tem ai. 

o sentido já desgastado, mas ainda em vigor, de vomitar 

conteúdos que foram assimilados. Certamente. conteúdos mal 

assimilados e não digeridos, e por isso, passíveis de serem 

vomitados, à imagem e semalhança do original ingerido. 2 

Mas, se ler não é assimilar conteúdos, e, escrever não é 

mostrar que se "engoliu" bem, isto é, ler e escrever nao são 

duas modalidades de ato de assimilar, imitar, copiar, 

que servem estes atas? 

então para 

Nos capitulas precedentes, principalmente no capitulo ... 

exploramos a semelhança do ato de escrever ao ato de falar, 

afastando ambos atos do contexto da comunicação, e enfatizando 

sua função produtora de sentido. 

enquanto atos de linguagem. 

isto 6 
~. sua função SIGNIFICANTE, 

Partindo deste contexto a seguir iremos deter-nos um pouco 

na leitura 

Nos capftulos precedentes nos referimos à leitura, 

confrontando-a com o ditado. a cópia, a fala e o ato de escrever . 

Nesta etapa do trabalho equiparamos a leitura ao grupo de atos 

que requerem um original sobre o qual pautar-se. E o caso também 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro, 
Ed. Paz e Terra, 1974. cap. I I. 

2 Ver cap X, sobre o original e a cópia. 
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da transcrição, da cópia e do ditado, bem como, do caso da 

declamação de versos ou da citação. de cor, de uma frase ou 

passagem de uma obra escrita. Não podemos conceber leitura, sem 

u m suporte, sem um escrito, um texto para ser lido. Já atos como 

falar e escrever NAO REQUEREM UM ORIGINAL como refer~ncia. pois 

são eles próprios ATOS ORIGINAIS E INAUGURAIS. 

Entretanto, podemos distinguir mais de uma leitura. A 

leitura escolar. a leitura dramática, a leitura em voz alta, a 

leitura 

Destas 

chamada, 

todas a 

usualmente de silenciosa, são algumas delas. 

leitura dramática é a que apresenta maior 

proximidade da fala, em função de sua intencional expressividade. 

As leituras que denominei silenciosa e em voz alta, não chegam a 

constituir-se em formas diferenciadas ou caracteristicas de 

leitura, tratam-se talvez, de adjetivaçóes atribuiveis à alguns 

tipos de leitura. Torna-se dificil por exemplo, conceber uma 

leitura dramática silenciosa. 

A leitura que chamei de leitura escolar, é aquela que todos 

conhecemos, a leitura no sentido de assimilar o conteúdo de um 

determinado texto. Esta leitura visa obter uma compreensão 

daquilo que está escrito, obter ou tomar informaçôes, e insere-

se perfeitamente no contexto da comunicação humana. Neste 

sentido, ler e escrever são etapas de um processo de transmissâo 

de informações ou conhecimentos, entre os seres falantes. A 

leitura é neste aspecto decodificação dos sinais do código 

linguistico comum a determinado grupo cultural. 

leitor seria neste caso ser um bom de c odi f i c ador. 

Ser um bom 

No cerne desta 

c oncepção da 

a.dequada da 

leitura. está. como meta 

INFORMAÇAO contida num 

complexa questão 

Entretanto, 

da interpretação. 

se decodificar 

principal, a. 

texto, o que 

adequadamente 

assim i I açã o 

nos leva à 

car r ega um 

compromisso com o origina l , podemos ver nesse compromisso, vários 

niveis de adequação. Se entendemos leitura como decodificação 

pura e simples, podemos estar apenas nos referindo à passagem de 

uma sucessáo de palavras escritas para o registro da voz, o que 

pode ser feito com perfeição por alguém que sequer domine a 
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lingua na qual está lendo. Por exemplo, eu posso dominar a 

pronúncia da lfngua alemã, e fazer uma decodificação correta dos 

sinais gráficos para os sons, entretanto sem compreender uma só 

palavra . A nao ser que aceitemos que a leitura resume-se a um 

procedimento mec<1nico, necessariamente o problema da 

interpretação do texto se impôe, e, em última análise, pode ser 

re s umido na seguinte pergunta: é possível vir a saber com 

precisao o que exatamente um autor quiz dizer com o que escreveu ? 

Reencontramos aqui o problema da FIDELIDADE abordado 

anteriormente, que nos confronta com um ORIGINAL e uma 

REPRODUÇ:ZS.O, ou COPIA. Tangenciamos apenas, aqui esta 

problemática, que já rendeu tantas e tantas páginas à filosofia, 

motivo pelo qual não iremos além nesta questão. 3 4 

As leituras, dramática, escolar, em VOZ alta, e leitura 

podem ser enquadradas n a ampla categoria de cópia, equiparando

implicam uma a ·à transcrição, na medida em que todas elas 

transposição de um código a outro, isto é, do registro escrito 

para o registro da voz, no caso da leitura, e do registro da 

voz para o registro escrito, no caso da transcrição. 

Quanto à leitura silenciosa, ela nos remete a um outro 

problema antigo, e que tem extraído dos grandes pensadores muita 

dedicação . Trata-s e da pergunta: existe pensamento sem linguagem? 

Este é um tema profundo e vasto, e determo-nos nele nos desviaria 

de nossa rota, de modo que, preferimos ilustrar a problemática de 

maneira simples e suficiente para c a racterizar 

neste estudo . 

a posição adotada 

A leitura chamada silenciosa se aproxima muito do que 

acontece quando ligamos um amplif i cador e u m tocadiscos . num 

destes aparelhos sofisticados de nossa época , colocamos a agulha 

análise, 
V I I I - 8, 
sua obra . 

3 Ver capítulo VI, sobre a recusa da interpretação na 
pgs . 54,55 56 . Ver também intervenção de ElO no capitulo 

pgs . 100 e 101, sobre a fenda existente entre o autor e 

Ver também a nota nQ 11 do Cap . I I, a respeito da questão 
do surgimento do novo e da cópia . 
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adequadamente no disco, e o som resulta inaudivel, pois 

esquecemos de ligar os fios das caixas de som, ao amplificador . A 

leitura silenciosa é assim, falta-lhe o a amplificação do som, 

mas a música, os sulcos, o ritmo, a melodia, estáo a 1 i 

desempenhando suas funçOes, da mesma maneira como o estariam se 

as caixas estivessem ligadas. Apenas o som é inaudivel, ou quase 

inaudfvel . 

Entendemos a noção de pensamento diretamente intrincada com 

a 1 i nguagem, mas recusamos neste trabalho, o desenvolvimento 

deste problema, tomando a assertiva acima como suposto.~ 

às leituras acima descritas outra modalidade de Opomos 

leitura, a LEITURA na sua funç~o de PONTUAÇAO ao texto produzido 

através do ato de escrever. 

Assim como no cap v destacamos a fala da seu aparente 

engajamento absoluto na comunicação, e salientamos a sua funçào 

significante, produtora de sentido, tentaremos algo semelhante 

com relação à leitura, evidenciando-lhe uma outra função, 

obter ou radicalmente diferente daquela que tem por objetivo 

transmitir informações contidas nos textos. 

o que quer dizer isto ? E como se faz esta leitura? Na 

verdade, não seria necessário grande escolarização, nem qualquer 

curso especializado para acceder à leitura como pontuação. Pelo 

contrário, seria necessária, uma desescolarizaçào da leitura. 

pois inevitavelmente, a não ser raros leitores, extrema e 

rigidamente disciplinados numa leitura escolarizada -daquelas que 

obriga a ler de inicio ao fim sem interrupções- cada um de nós, 

ao ler um texto, faz paradas, isto é, pausas que não correspondem 

em absoluto aos pontos e virgulas que encontramos registrados no 

texto . Fazemos pausas de breves instantes, pausas de minutos, de 

~ O pensamento tem sido abordado pela filosofia como um 
CONTEUDO "que se tem em mente quando do ato ou operaçào de 
pensar." "Mas é indispensável que seja ao menos algo comunicável 
ou expressável, ao menos ao próprio sujeito que pensa, mas 
também, e mais frequentemente, a outros sujeitos." FERRATER MORA. 
Dicionário de Filosofia . Madrid, Aliança Editorial, 1982. vol. 
3, p . 2526 à 2530 . 
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horas, de dias, e por vezes da vida inteira. E3 ilustra bem este 

fenômeno ao confrontar o texto escrito á televisão: "Pois é, a 

diferença fundamental entre o texto escrito e a televisão é que 

o texto escrito está cheio de lacunas, e num texto de valor, eu 

me distancio do texto a cada instante, eu tenho que parar para 

refletir sobre aquilo que eu 11, então eu não posso fazer uma 

leitura corrida, não posso dizer: 'um dia eu vou ler um livro de 

200 páginas'. Talvez eu nao consiga ler nem 10 páginas, e também 

não interessa esse processo quantitativo, quer dizer, que essas 

10 páginas podem ser tamanhamente desafiadoras, que provoquem 

mais do que se tivesse lido mil páginas. Num determinado momento, 

por isso que eu acho, sou contra essas técnicas de leitura 

dinãmica, porque é um processo quantitativo de devoraçâo do 

texto, inclusive eu leio com muita lentidão ... Pois esse é o 

caráter da leitura não é? Então qual é a diferença entre o ato 

de leitura e o ato de escrever? Eu acho que no momento em que 

essa diferença desaparece, em que haja uma reversão total entre o 

ato de ler e o ato de escrever, teremos chegado a uma situação 

.enfim a urna situação ótima da escrita ... "<E3, p16). 

Então esta leitura cujo fluxo normal é crivado de 

pontos e vfrgulas introduzidos no texto pelo leitor, 

são encaradas como inconvenientes. distraçôes, 

concentração, numa clara conotaç~o de que melhor seria 

fizéssemos. 

pausas, de 

normalmente 

falta de 

se nào as 

De modo semelhante ao que Freud fez ao abordar os sonhos, 

propomos exatamente valorizar estes ESTORVOS ao procedimento de 

urna leitura escolar ou acadêmica. e ao invés de tentar desfazer-

nos deles, apagá-los, desprezá-los como inúteis, desejando urna 

leitura contínua . "perfeita" isto é, sem ruídos, nos propomos 

a aproveitar estas interrupçbes incômodas, considerando-as 

valiosas para este tipo de leitura, entendida corno PONTUAÇAO. 

São estas pausas que um leitor introduz no texto que lê 

t poderiarnos dizer estas pausas que um leitor "escreve'' no t exto 

que lê), seja ele alheio, ou escrito pelo próprio leitor, o que 

chamamos aqui de PONTUAçôES, no sentido propriamente da pontuação 
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na análise . A constatação é de uma evidência tal que torna 

descenessário apresentar qualquer outra prova. Ao leitor que ora 

está lendo estas páginas, n~o há de ser dificil reconhecer no seu 

próprio ato de ler este texto, ao menos algumas pausas se j am 

elas atribuíveis ao motivo que for, 

telefone, uma solicitação qualquer 

mesmo ambiente, ou uma causa interna, 

mas que nos seus efeitos resulta, 

estranha ao texto . 

desde uma 

de outra 

de mais 

causa externa, um 

pessoa presente no 

difici l precisão, 

da mesma maneira, numa pausa 

A respeito destas interrupçbes que o leitor produz no texto 

que lê, diz Barthes : " Estar com quem se ama é pensar noutra 

coisa: é assim que tenho os melhores pensamentos . é assim que 

invento melhor o que é necessário ao meu trabalho. O mesmo se 

passa com o texto: ele produz em mim o melhor prazer quando 

consegue 

levado a 

fazer-se ouvir indirectamente; quando, ao lê-lo, sou 

levantar muitas vezes a cabeça, a ouvir outra coisa. 

Não fico necessariamente cativado pelo texto de prazer; pode ser 

um acto ligeiro, complexo, tênue, quase irreflectido : movimento 

brusco da cabeça, como o de um pássaro que n~o ouve o que nós 

escutamos, que escuta o que nós não ouvimos." 6 

Não é nosso interesse neste caso tentar enumerar. ou 

descrever as causas das pausas que cada um de nós exerce ao ler 

um texto, em primeiro lugar, porque a cada parada, o motivo pode 

ser diferente, e certamente se relaciona com as questôes mais 

pessoais e intimas de cada leitor. Contentamo-nos com atribui-las 

à psyche de cada um. Mais do que as motivaçOes interessam-nos os 

efeitos deste fenômeno . 

O que se passa quando um sujeito está lendo um texto e faz 

uma pausa? Frequentemente segue-se à uma pausa, algum tipo de 

DEVANEIO, REFLEXAO, ou ATO. Algo naquele momento do texto 

remete o leitor à ai guma outra coisa, uma lembrança da vida 

pessoal, uma associação com outra questão. com outro texto lido 

6 

1973. 
BARTHES, 

p63. 
Roland . o prazer do Texto. Lisboa, Ed. 70, 
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Mas geralmente, há um momento, em que 

partir do ponto onde tínhamos parado, ou 

até, lemos um parágrafo acima, para situar-nos novamente no 

contexto do que líamos antes da pausa . Poderá acontecer que este 

momento de retomada simplesmente nunca venha a ocorrer, e o texto 

seja abandonado, tendo seu ponto final nao coincidindo com o 

ponto que o autor conferiu a seu texto . Entretanto, muitas vezes 

este tipo de pausa tem fim com uma espécie de autocensura do 

tipo: 'bem , vamos voltar ao trabalho, chega de devaneios'!, ou 

entao: 'mais uma vez não consegui levar uma leitura a termo'. Há 

numa frase como esta, certo sentido pejorativo, culposo, como se 

não devéssemos devanear, como se o devaneio atrapalhasse a 

atividade da leitura, e melhor fosse ter lido de cabo a rabo sem 

interrupçôes . Neste caso teríamos uma idéia MAIS ADEQUADA ao 

texto. O que possivelmente é até verdadeiro. Talvez o que nos faz 

ser partidários deste ponto de vista, que nao deixa de ser um 

preconceito, um valor assumido e transmitido pela educação que 

recebemos, é exatamente esta moral educacional, em pleno vigor, 

ainda em nossos dias.' 

Neste caso, qual seria o valor das pausas na leitura? Que 

efeitos são decorrentes destas pausas que podemos tranqüilamente 

chamar de pontuações? 

A leitura que começa a ler um texto na primeira linha e pára 

na última, é uma leitura voraz, que visa dominar o "autor", ou 

mesmo devorar o "autor", como nos rituais antropofágicos, onde 

aquele que devora um herói torna-se herói. Uma leitura 

ANTROPOFAGICA . Eis uma expressão propfcia para denominar este 

tipo de leitura promovida pela educação, e na qual somos 

iniciados mais ou menos como num ritual. Neste tipo de leitura 

ler tem o sentido de tornar-se outro, igual ao autor, vir a ter 

o que o autor tem. O leitor torna-se de alguma maneira mágica o 

autor 1 ido, devorando seu texto . Na leitura PONTUADORA, a 

leitura ANTROPOFAGlCA é inviável, na medida em que ela é 

7 Ver no capitulo Vlll - D, p. 112. sobre a moral acadêmica. 
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pausas que lhe são 

É neste sentido que podemos dizer que uma LEITURA 

FONTUADORA é na verdade uma ESCRITURA, ou melhor ainda, é um ATO 

DE ESCREVER. Referiu E3: " Como eu na: o faço uma distinção 

fundamental entre escrita ensaio e ficção, nã:o faço uma 

diferença fundamental entre a ESCRITA e a LEITURA, quer dizer que 

o ato de ler, é um ato inventiva como o de escrever porque a 

escrita ela se mantém nesse elemento lacunoso, quer dizer que a 

escrita, pela sua própria natureza ela nao pode dizer tudo, e até 

é bom que não diga tudo, que deixe esses espaços vazios, os 

espaços vazios da liberdade onde entra a inventividade do leitor, 

quer dizer que um texto que diz tudo, absolutamente nao me 

interessa • . . não me interessa porque me exclui, ele me elimina .. 

Então o leitor, ele está comprometido no próprio ato de escrever, 

quer dizer que o processo da leitura é um processo de escrita" 

< E3, p 14) . 

A leitura só não é escritura quando o leitor eleva o texto 

a um todo compacto, sagrado, numa atitude de devoção religiosa ou 

adoração totêmica, da f o termo que utilizei acima. LEITURA 

ANTROPOFAGlCA. 

E3 vai ainda mais adiante e vem ao encontro do paralelo que 

estabelecemos anteriormente entre fala e ato de escrever, embora 

nosso entrevistado 

aqui denominamos, 

utilize o termo escrita, para designar o que 

ato de escrever. "Então eu penso numa coisa 

que dizia Barthes, numa escrita generalizada, numa escrita em que 

todos somos escritores, e somos escritores mesmo no ato de falar, 

porque aí entramos dentro do processo de liberdade, quer dizer 

que, no m(:>mf"nto em que eu, falando, fujo da banalidade, eu fujo 

também da 

um ato de 

autoridade dos textos que eu 11, então isso representa 

libertação do homem. o homem adquire uma posiç~o 

critica diante do texto, não é? E ai uma diferença entre o texto 

escrito e os meios de comunicação de massa tipo televisão, que 

escravizam o espectador, que não lhe deixam espaço" ... 

"imobilizam inclusive porque não deixam nem pensar, a televisão 
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efetivamente ocupa todos os espaços, e o próprio video ele não 

está vazio nunca, e eu não tolero o vídeo vazio, quer dizer que o 

video preenche todos os espaços, inclusive dentro da propaganda 

comercial." CE3, p 15). Neste sentido, a leitura antropofágica 

encara o texto como uma tela de televisão, diante da qual nào há 

possibilidade de intervir. 

Já a leitura pontuadora se equivale neste sentido ao ato de 

escrever, ela grifa o texto original e vai escrevendo OUTRO 

TEXTO feito a partir daquilo que os fragmentos que o leitor foi 

recortando do texto-suporte, evocam e produzem nele. Numa 

leitura deste tipo a função passiva, assimilativa propriamente 

dita, não tem lugar. é uma leitura essencialmente ativa e 

produtiva, em oposição 

inicialmente de leitura 

cabem também, os demais 

parte do capitulo. 

à leitura reprodutiva que denominei 

escolar, e na caracterizaçao da qual, 

tipos de leitura que referi na primeira 

Barthes referiu-se também a duas modalidades de leitura, que 

podem ser equiparadas as categorias estabelecidas neste capitulo. 

Vejamos certa passagem de uma entrevista realizada por um 

jornalista com Roland Barthes. Eis um trecho do diálogo: 

Jornalista: -"A sua interpretação arrisca-se a não 

corresponder à do leitor médio, o que simplesmente lê 

Balzac e que 'engole'. Barthes: Mas eu próprio 

'engulo' até o fim quando leio Balzac, pode acreditar. No 

entanto existem pelo menos DOIS NIVEIS DE LEITURA. O leitor 

de que fala é o leitor ingênuo que lê Balzac, assim 

espontãneamente, e que tem prazer na sua leitura, que acha a 

história interessante e tem vontade de ir até o fim, de ver 

como ela acaba . 

Esse leitor CONSOME a anedota no seu DESENVOLVIMENTO 

TEMPORAL DE PAGINA EM PAGINA, de mês em mês, de ano em ano. 

Ele lê o texto, a bem dizer. segundo uma lógica milenar dado 

que, para nós ocidentais, ela remonta à I !fada e à Odisséia 

e prossegue quase até Hemingway. 

Depois, há o leitor simbólico que vai mais ao fundo e tem 
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acesso à riqueza simbólica da narrativa. 

Jornalista : Em si, estes dois leitores coexistem? 

Barthes : é evidente, e eles coexistem em qualquer homem , 

nao podia ser de outro modo. Mas, dado que o segundo nivel 

de leitura é INCONSCIENTE, o leitor ing~nuo só pode ignorá

lo, por definição . 

A ordem simbólica que coexiste com o segundo nivel de 

leitura é uma ordem - tal como Freud bem o demonstrou - que 

nã:o possui a mesma lógica temporal, para a qual o antes e o 

depois nã:o existem, como nos sonhos . O seu tempo é 

reversível, é uma configuração 

complexos, de imagens. A do leitor 

é essencialmente IRREVERSIVEL . 

sombó l ica de forças, de 

ing~nuo, pelo contrário, 

O leitor simbólico é o que analisa o texto e lhe reconhece 

a estrutura significante . O que lhe permite, precisamente 

inteirar-se do modo de funcionamento do leitor ing~nuo, 

compreender porque é que ele 'engole'. 

Jornalista : - Ou seja, com o seu segundo leitor, o que está 

a definir a critica . 

SIM, MAS NA CONDIÇAO DESTE LEITOR SE POR A ESCREVER, DE SER 

ELE PROPRIO A ENTRAR EM CONFRONTO COM A ESCRITA . " 8 

O leitor ing~nuo, de Barthes, se equivale ao exercicio da 

leitura antropofágica, enquanto o que ele chama de leitor 

simbólico, nós especificamos como leitura pontuadora, isto é 

leitura que exerce uma escritura necessariamente . 

8 BARTHES, Roland. 
p.92,93 . 
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CAP VIII 

DA INVESTlGAÇ~O 

A - O ATO DE ESCREVER e OS ENTREVISTADOS 

No item B do capitulo precedente, confrontamos à leitura 

escolarizada, que denominamos ANTROPOFAGICA, uma outra modalidade 

de leitura que chamamos de LEITURA COMO PONTUAÇAO, concebida a 

partir de uma das funções <talvez a principal) exercida pelo 

psicanalista . sobre a fala do anal i sante . Dissemos também que 

este tipo de leitura acaba sendo praticamente uma escritura, na 

medida em que vai registrando determinados trechos da fala, à 

moda de um grifo ou sublinhado, feito a lápis numa folha escrita. 

Passaremos agora a determo-nos nas diversas formula~Oes 

sobre o ato de escrever, oferecidas por nossos entrevistados, 

encaminhando-nos p a ra caracterizar o ATO DE ESCREVER no sentido 

singular que lhe atribuímos neste trabalho. Para tanto, 

partiremos 

referiram a 

da fala de nossos entrevistados, <naquilo que 

respeito do ato de escrever) , grifada pelo nosso ato 

de leitura pontuadora . 

E4 nos disse assim:" aprender a escrever náo é só 

transcrever sons ." <E4, p . 52). " . . . o grande problema quando a 

gente lê ou quando a gente escreve, ou ensina a ler e a escrever, 

não é a conjugação de verbos, identificar palavras ou identificar 

funçOes das palavras, aquelas 

era no secundário ... então 

famosas análises sintáticas, isso 

estamos descobrindo que aprender a 

falar, a ler, é aprender uma atuação, aprender estratégias para 

agir, para comunicar o que se quer , a atividade que a gente 

exerce por intermédio da linguagem ... " CE4 p . 55). 

" Tradicionalmente a gente achava que ensinar a escrever era 

ensinar a escrever frases corretas, morfologicamente, 

sintáticamente, ortográficamente" <E4, p.58) . 

Para E9: " escrever náo é apenas representaç~o gráfica. é o 

desenvolvimento gráfico do meu pensamento " <E9, p . 168). 

Representação gráfica , transcrição de sons, relativamente se 

equivalem. e foram abordados no cap . I , e quanto à escrever, no 

sentido de uma "estratégia para agir, para comunicar o que se 
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quer", nos remete ao cap. I I I, onde abordamos rapidamente, a 

linguagem na sua funç~o comunicativa. 

Tanto E4 como E9 começam a delimitar nosso campo através de 

asserções negativas. o quê o ato de escrever não é. 

Vejamos o que nos diz EB a respeito do ato de escrever: "é 

aquela referência que se faz ao ato de escrever como um ... ato, 

privilegiando sempre o ato ARTISTICO, como se ai dentro tivesse, 

e tem realmente, eu acho, esse lado artístico, sabe? da sujeito 

que escreve; o ata de escrever enquanto fundamentaç~o de arte da 

sujeito. E eu acho que há algumas segmentações . Sem dúvida 

alguma, sempre, o ato de escrever é criaçàa, é um ato de criaç~a, 

acho que ele é sempre doloroso, sempre achei isso, mas há certas 

diferenciaçOes quando a gente fala no ata de escrever, e ai se 

põe, talvez, a diferenciaç~o entre ATO de escrever e o EXERCICIO 

de escrever" <Eô, p. 134). 

EB vai ensaiando nesta passagem duas grandes categorias com 

relação ao ato de escrever . Como os leitores podem apreciar E8 

não é demasiado clara nesta citação. o que podemos atribuir à 

própria dificuldade da questão abordada . Chama atenç~o que EB 

utiliza numa mesma frase, lado a lado, as denominações ATO e 

EXERCICIO de escrever, ambos termos que já aparecem no próprio 

titulo desta dissertação, conjugados denominando um mesmo 

fenômeno . Aos poucos iremos deslindando esta superposição , que 

por enquanto mostra-se confusa. 

"Me parece que tradicionalmente a expressao ATO DE ESCREVER 

está relacionada a isso, coma uma necessidade artística do ser 

humano. Eu não gosto muito da palavra artística. mas alguma coisa 

nisso da arte mesmo, se bem que arte no sentido clássico, 

tradicional, grego da pala.vra. , significa uma Té:CNICA, 1 e acho que 

o ata de escrever tem essa segunda característica de TéCNICA; pra 

nós significa a domínio de certos recursos que se tem meio que 

ccnsciência deles, ou pelo menos, se a gente não tem consciência, 

a gente pode APRENDER A PRATICAR. Ai é que vem essa diferença pra 

Ver cap IX Contribuição de Bachelard . 
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mim, entre o ato de escrever 

p . 134 . 135) . 

e o exercício de escrever " <E8, 

"Eu pessoalmente acredito que se aprende a escrever, e 

quando digo SE APRENDE, pelo treinamento, pela técnica, pelo 

domínio, por uma certa consciência do que se faz, a redigir um 

texto bem organizado, coerente, um texto lógico, e que ai ele 

pode ser também muito bonito, mas nao obrigatoriamente, quer 

dizer, n~o é seu pr i meiro passo, não é seu primeiro traço, como 

seria na obra literária; e acho que não fazendo esta distinção, a 

gente mantém, um pouco, essa tradiç~o de que o ato de escrever é 

uma coisa puramente da INSPIRAÇAO. " CE8, p.135). 

Ent~o temos a partir de E8, uma caracterização do ato de 

escrever enquanto "uma produção de arte, uma produção superior, 

uma produção que acho que existe realmente, o ato criativo " CE8. 

p . 139), e uma outra coisa, diferente, que começa a ser esboçada, 

fora do ~mbito artístico, e mais acessível a um sujeito comum. 

digamos assim, sem dotes de genialidade artística . 

E2 . por sua vez nos declarou : "· . . tenho escrito cada vez 

mais, muito mais dentro de uma postura PROFISSIONAL, muito mais 

do que propriamente aquela que escreve por uma NECESSIDADE de 

outro tipo ... " <E2, p.16) . A diferenç a estaria na "motivação, na 

medida em que meu interesse uma pessoa que trabalha com 

literatura . .. eu escrevo muito mais em termos de teoria, eu 

escrevo critica, mas não faço literatura, o fazer literatura me 

pareceria um escrever muito mais ligado a uma NECESSIDADE 

INTERIOR, A EXTERIORlZAÇAO DESSA NECESSIDADE INTERIOR NAO 

VINCULADA A CIENCIA PROPRIAMENTE DITA, e no caso aqui a minha 

vinculação é efetivamente a ciência, é a forma 

sentido " <E2 , p . 17) . 

de acesso, nesse 

Também 

portuguesa, 

... agora , 

literatura. 

em relaç~o 

iluminado, 

E6, enquanto envolvido no ensino de língua 

mostrou-se preocupado com questbes semelhantes: " 

o que me incomoda na literatura. não é propriamente a 

mas uma atitude que as pessoas acabam desenvolvendo 

ao literário, que é uma atitude do artista, do 

do privilegiado, ou porque faz bonito, sabe juntar as 
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palavri n has de um jeito inusitado, só pelo jeito inu s itado, nao 

pelo . . . é uma bronca séria que eu botei na minha tese, com a 

categoria de literatura n~o-arte-literáría, uma literatura que é 

tematicamente literatura mas que n~o está preocupada com o fazer 

artístico abstrato." CE6, p. 104) . 

Vemos também nas palavras de E6 

alguma outra modalidade de escrita que 

a pceocupaç~o de conceber 

escape à categoria de 

arte propriamente dita : " literatura-não-arte-literária " , enquanto 

E2 utiliza-se do ambiente cientifico para encontrar uma inserçao 

diferente do meio artistico-literário para o seu ato de escrever . 

Em várias das entrevistas realizadas surgiu este tipo de 

preocupação, no sentido de um esforço por delimitar alguma área 

referente à escrita, que não pretendendo o status de literatura. 

aspira e é digna de um lugar determinado . 

Temos a partir destas citaçdes, insinuadas pelo menos 

algumas dimensôes relativas ao ato de escrever. Em primeiro 

lugar E4 e E9 nos possibilitam afastarmo-nos do aspecto 

instrumental, mec~nico da escrita. bem como de seu atrelamento à 

linguagem falada isto é , a idéia de representação . A partir de 

E9 podemos adiantar a oposiç~o entre escrita como REPRESENTAÇAO, 

isto é imagem gráfica, REPRODUÇAO de um original no registro 

oral, e, ATO DE ESCREVER COMO PRODUÇAO simplesmente . l 

Retomaremos na parte final esta idéia ora esboçada . 

Através de EB nos chega "o escrever" como ARTE. 

literatura, fruto de inspiraç~o ou genialidade, funçào 

reconhecida como sendo reservada apenas à alguns privilegiados, 

motivo pelo qual EB e E6, envolvidos, direta ou indiretamente, 

com o ensino da lingua portuguesa, vêem-se diante da necessidade 

d e conceber alguma outra possibilida de para 

pois caso não houvesse uma alternativa. 

ensinar a escrever? 

o ato 

como 

de escrever, 

poderiam eles 

A propósito nos disse exercer sua 

E6: "entrei 

função de 

no curso de letras em 19. porque eu gostava de 

literatura, e porque eu queria escrever literatura , e _queria que 

2 Ver Item D. deste mesmo capitulo, A Investigação na Folha . 
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alguém me ensinasse a fazer isso, né? e o curso decepcionou 

completamente neste sentido, porque 

letras, ESCREVER ERA OBRIGAÇAO, 

como eu fazia o curso de 

era uma obrigação minha, como 

estudante universitário, isso nào era uma quest~o. o único lugar 

onde rolava alguma coisa no sentido de aprender a escrever, era 

na lingua estrangeira, mesmo assim aprender coisas mi údas ... os 

parágrafos, o ordenamento e tal, e foram as únicas coisas durante 

o curso ... " ( E6, p. 86 ) . 

Se realmente escrever é tarefa para 

teria incluir num currículo de um curso de 

ato? 

artistas, que sentido 

letras, o ensino deste 

De modo que, 

entrevistados nos 

além desta 

falam de um ato 

dimensao de 

de escrever 

arte, 

passivel 

nossos 

de ser 

ou uma. ensinado e aprendido, um "exercício " 

"literatura-não-arte-literária" como 

como 

nos 

nos 

fala 

diz 

E6. 

Eô, 

Entretanto 

poucas linhas acima E6 nos revelou que, embora buscasse o cursa 

de letras no intuito de ser ENSINADO e APRENDER a escrever, ficou 

decepcionado, na medida em que escrever era considerado uma 

"obrigaçao", e já devia constituir-se num ato plenamente dominado 

pelos alunos. Talvez, pairasse no curso superior de letras que 

aprender a escrever se faz na primeira série do primário, quando 

do processo de alfabetização! 

Por outro lado, um 

quando da formulação 

fato curioso durante 

da pergunta sobre 

as entrevistas, foi 

alfabetização: " que 

podes me dizer sobre alfabetização?" . Vários dos entrevistados 

ouviram com certa estranheza esta pergunta, tendo a 

entrevistadora que reiterá-la ou traduzi-la em outros termos a 

fim de obter uma resposta. Um exemplo: " pois é aquela coisa, me 

alfabetizei em casa .. . por isso estava te dizendo que não entendo, 

porque nunca trabalhei com isso . Escrever sempre esteve ligado ao 

(menciona o nome do colégio onde trabalhou ou trabalha ) , ou à 

faculdade, entào como eu nunca fiz isso ... " "n~o tenho muita 

idéia " CE7, p. 129, 130) . 

Disse que é 

entrevistados sào 

curioso, porque 

professores do 

afinal 

curso de 

de contas, todos os 

letras , e todos eles, 
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se não se dedicam à alfabetização de crianças, foram crianças 

ai guma vez, e aprenderam a escrever, se ai fabetizaram, nas 

primeiras séries escolares e 

pelas letras. Por outro lado, 

de alguma maneira 

no curso superior, 

tomaram gosto 

nos revelou E6, 

toma-se como já aprendido este ato, isentando-se a universidade 

de ensinar a escrever. Surgem então alguns professores como E6 e 

EB, com uma preocupação, por incrível que pareça, NOVA, de querer 

ensinar a escrever e acreditar que este ato pode ser aprendido e 

ou ensinado! 

Então temos um ato de 

ENSINADO e aprendido. 

!NSPIRAÇAO e um ato que pode ser 

E4 nos lembrava que escrever é mais do que uma transcrição, 

e é mais do que o domínio da dissecação da linguagem, <análise 

sintática), isto é. não pode reduzir-se à mecêl.nica da escrita. 

De modo que quando E6 e E8 se referem ao ensino do ato de 

escrever, nao estão falando de gramática, sintaxe, ortografia. 

etc, pelo menos não apenas destes tópicos classicamente 

constantes num programa de ensino da língua portuguesa. De que 

estariam falando então? 

E6, numa certa passagem contando como foi que a redação teve 

reingresso no programa de ensino do segundo grau depois de ter 

sido abolida, em função do advento das provas e exames chamados 

objetivos, nos diz: "No colégio ninguém trabalhava com 

redação. eles fizeram uma reforma séria lá a partir de 

1969, ... mudou toda a orientação pedagógica, mas redação mesmo a 

gente só botou em 1977, no segundo grau, por causa do vestibular. 

Não!, nesse momento ainda não, não era uma disciplina ainda, era 

alguma coisa que os professores de portugu~s e literatura 

faziam ... trabalhos, e dessa idéia do instrumental, de 

estruturação do texto, da es t ru t uração do parágrafo - a gente 

trabalhava muito -

origem da coisa, e 

seria interessante 

a gente achou eu nem sei bem qual foi a 

acho que ainda a orientação é americana que 

que os alunos escrevessem coisas assim, 

triviais e ta 1. E como pinta a história do vestibular, então os 

cursinhos pré-vestibulares c omeçaram a dizer: - não! o assunto do 
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vestibular vai 

adivinhar o que 

um absurdo, e a 

ser ecologia, vai ser tal coisa, tentavam 

seria o tema ... ent~o a gente achava que isso era 

gente achava que a idéia era BOTAR OS ALUNOS A 

ESCREVER QUALQUER COISA, e como realmente a gente achava que o 

vestibular nào ia privilegiar assuntos específicos, então a gente 

pegava, o que era mais ou menos a EXPERIENCIA COMUM, escrever um 

texto mostrando "como se faz alguma coisa". ou "como é que eu 

imagino uma festa interessante", 

aprendi o valor do dinheiro" 

que seriam coisas que estariam 

poder escrever sobre isso. E a 

ou menos nessa linha ai. " <E6, 

'ESCREVER QUALQUER COISA, 

ou entào assim 

mais ou menos 

ACESSIVEIS A 

"como é que eu 

ASSUNTOS PESSOAIS 

QUALQUER UM, para 

gente começou a desenvolver mais 

p . 89' 90 ) . 

da EXPERIENCIA COMUM, ASSUNTOS 

PESSOAIS ACESSIVEIS 

encontrados por EB e 

sua atividade de 

A QUALQUER UM' foram alguns dos parâmetros 

seus companheiros de trabalho para nortear 

ensinar a escrever, que conforme contou o 

entrevistado, 

temos aqui 

obteve sucesso. Isto 

para uma oportunidade 

entre o exercício do ato de escrever 

nos diz respeito, porque 

fazer mais uma aproximaçao 

e a fala no processo 

analítico. É justamente esta possibilidade de falar qualquer 

coisa, falar sobre quest~es pessoais, às quais qualquer falante 

tem acesso, independente do fato de ter maior ou menor instruçào, 

deixando de lado a vergonha ou medo de dizer a "coisa errada", ou 

falar "bobagens", temores que fazem de muitos, pessoas retraídas, 

quase mudas, etc . 

Assim o método encontrado por E6 para desencadear a 

possibilidade de escrever, permite que o ALUNO se disponha a 

fazer suas divagaçOes na folha, exercite o ato de escrever, 

exercício sem o qual nào é possível a um professor auxiliar seu 

aluno a melhorar seu nível de texto, etc . Assim também na 

análise, se o analisante nao faz suas associaç~es. e permanece 

seu discurso, pontos a mudo, nào é possivel, apontar-lhe, 

partir dos quais poderia o falante, 

no 

explorar seu inconsciente. 

Isto é, faz-se necessário "caminhar" na folha, e "caminhar" na 

fala para que resulte possibilitada qualquer tipo de intervençào 
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sobre o discurso, seja no caso do aluno ou do analisante. é 

preciso produzir material próprio para poder burilá-lo. 

"Ai a questão passou a ser como é que eu impeço eles de 

simplesmente falarem PELA VOZ DO DONO, como é que eu boto eles 

FALANDO PELA VOZ DELES MESMOS?" CE6, p.91). E neste ponto o 

professor leva enorme desvantagem com relação ao analista, já 

que lhe cabe bem o 

Dizia E7 que 

lugar "DO DONO". 

o professor é o pior leitor que tem. O 

professor tem a incumb~ncia incOmoda de julgar a compet~ncia do 

aluno, função da qual parece muito dificil, senão impossível ver

se livre . De modo geral o ato de escrever, exercido pelo aluno na 

escola, tem como objetivo primeiro agradar o professor. O aluno 

eiige-se adivinhar O QUE EXATAMENTE O PROFESSOR DESEJA DELE, A 

FIM DE SATISFAZE-LO. E o professor fica "feliz" se o aluno 

adivinhou, gratificando-o com uma boa nota e aprovaç~o.~ 

Falava-nos E6 da sua preocupaç~o de como fazer os seus 

a.lunos n~o falassem (escrevessem) pela 'VOZ DO DONO' . E6 

encontrou uma alternativa interessante para mitigar este problema 

na relaçao com seus alunos: "Um dia eu resolvi, nao sei porque, 

ler na aula: 'olha aqui que interessante!', e l í o texto pra 

turma toda, e a turma começou a discutir encimado texto, aquilo 

alf, essa frase, e eu comecei a discutir como é que era o texto, 

ai um outro cara - pô, lê o meu aí, entao! Aí eu pensei, pá! 

Então eu passei a trabalhar assim: TEXTO TEM QUE SER LIDO EM 

AULA, e ele vai ser discutido em aula." <E6, p.91). 

"Eu evolui assim timidamente, de pedir licença para ler um 

texto em aula, ou de timidamente :'alguém quer ler?' De permitir 

que me entregassem sem 1 e r, eu evoluí disso pra botar 

explicitamente no meu Qltimo material de uma disciplina 

obrigatória de composição: '0 TEXTO E COISA PUBLICA, O QUE VOCES 

ESCREVEREM é PUBLICO E VAI SER LIDO, e se vocês escreverem algum 

texto que vocês gostariam que nao fosse lido, vocês escrevam 

3 Ver NOTA COMPLEMENTAR no final deste capitulo, 
das noções de ESPECULARIDADE <Lacan), MIMETISMO, 
<Freud), e IDEAL DO EGO <Freud). 

a propósito 
EGO IDEAL 
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outro pra ser lido 

p. 92). 

e guardem aquele e não tragam 

53 

para cá'" CE6 , 

Desta forma E6 conseguiu que os alunos tomassem como 

destinatários de seus escritos não apenas o professor, mas seus 

colegas de aula, e de escola, inclusive <ver na entrevista 

experiência dos alunos escreverem um livro, que no final do ano 

ficava na biblioteca à disposição de todo o alunado). Desaparece 

nesse caso a figura do professor como líder absoluto, 

centralizando todas as demandas e todos os olhares. O ato de 

escrever de cada aluno insere-se desta forma num universo 

público, característica que é própria deste ato, embora nao seja 

imediata ou claramente presentificada por aquele que se põe a 

escrever. Nesta experi~ncia, esta. caracter1stica do texto foi 

enfatizada e afirmada de maneira explicita, o que talvez tenha 

feito o efeito " de ver o menstruo de frente", e possibilitado 

dar-se conta de que nAo é tào assustador como quando apenas 

imaginado. 

Escreve-se nesse caso, não satisfazer o 

professor, 

p úb I i co. E 

mas para mostrar alguma 

um público nunca se 

coisa 

mais para 

de si a 

pode agradar 

necessidade de 

muitos, a um 

por completo, 

perdendo-se, em boa medida, 

outro, (o professor). 

essa satisfazer o 

E6 levanta ainda um outro problema muito interessante que 

diz respeito ao papel do professor, quanto ao que lhe cabe fazer, 

no momento em que deliberadamente se desloca de seu lugar 

privilegiado. Mas "o problema era: o que EU digo? A questão era 

essa: o cara lê o texto, o cara tem que dizer alguma coisa com 

que categoria eu vou lidar quando tu devolve para o aluno; o 

aluno tem categorias pra opinar, trabalhar sobre um texto encima 

dessas categorias? E qual a validade delas? O cara lê o taxto em 

aula, ai um diz: 'esse texto é muito rom~ntico!' Ai o outro diz: 

'é um texto subjetivo!' 'Nao! 

eu digo: 'para ai com isso, 

Romântico é o quê? Define 

problemati:.::ar assim cada 

Mas é um texto intimista' Pô, mas 

por quê que esse texto é rom~ntico? 

o que é subjetivo! E eu comecei a 

categoria que eles usavam para 
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classificar um texto. Lá pelas tantas eles já sabiam, que se eles 

usavam um sonoro palavrão desses af, que eu ia .. " CE6,p.91,92J. 

A função exercida por E6, passa a ser algo assim como 

provocar em cada um dos alunos a atividade de questionar 

analisar seu próprio discurso, publicamente. 

Aparentemente o fato deste trabalho fazer-se perante a 

presença de um público além do professor, introduz uma di f erença 

graúda, nas duas situações que confronto acima. Entretanto, é 

exatamente esse público o que auxilia o professor a deslocar-se 

de sua função de autoridade, de saber e poder, permitindo-lhe 

exercer essa função de questionamento sobre o material discursivo 

dos alunos. Esse questionamento levado a efeito de maneira 

individua l , de corpo presente ou através de observaçOes escritas 

pelo professor. teriam efeito completamente diverso, caindo no 

sistema mais convencional, com implicaçOes avaliativas, etc. 

Então insisto: o PUBLICO o QUE POSSIBILITA nesta 

experiência, que os a l unos tenham obtido sucesso no sentido de 

permitir-se escrever . 

Os alunos, sabendo-se de antemão lidos por um PUBLICO-

composto de muitos leitores, com muitos corpos diferentes, muitos 

olhos, muitas subjetividades · diferentes, e por isso 

impossibilitado de fazer confluir num corpo só, tantas 

expectativas e desejos singulares - vêem-se obrigados a abdicar 

do desejo de satisfazer esse público, tarefa por sinal 

impossível, já que SIMPLESMENTE O PUBLICO CARECE DE UM DESEJO A 

SER SATISFEITO. Certamente é muito mais viável manter-se na 

tentativa de de adivinhar o desejo de UM professor, e tentar 

satisfazê-to, do que empreender a desesperadora façanha de 

desvendar um desejo que não existe no singular. Isto e, há 

desejos, em plural, ostentados por corpos singulares, enquanto 

não há um desejo coletivo jamais. Qualquer coisa aparentemente 

semelhante, de ordem do coletivo merece outro nome, e não a 

denominação especifica de DESEJO, conforme utilizamos neste 

trabalho. 

De certa maneira o analista, emb o ra ostente um corpo, e seja 
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marcado por um desejo, enquanto analista, abste m-se d e oferecer 

sinais ao analisante, propriamente esconde-se, na medida em que, 

na. o f a I a de s i , e esconde-se até mesmo corporalmente atrás do 

divã, de modo que pode o analisante atribuir-lhe todo e qualquer 

desejo que ele deseje satisfazer . 4 

»A idéia era simplesmente que eles escrevessem em primeira 

pessoa .. . " <E6, p.96) " E que eu acho que o que um professor de 

português tem que fazer é ensinar a escrever, e ensinar a 

escrev e r nesse sentido quer dizer , vamos tentar escrever para 

tentar organizar a nossa realidade, tentar assumir a nossa 

palavra, parar de falar pela . .. parar de servir de veículo para a 

voz do dono , e eu acho que isso só se faz quando tu começas a 

DISCUTIR as tuas coisas próximas, e quando tu tens um PUBLICO 

que vai te cobrar a coerência e a fidelidade com as coisas que 

ele também conhece, e vai te dizer se fizes-te direito ou na.o 

fizeste direito . Então eu vejo assim, a questão de escrever é uma 

questão de SUPERAR O COLONIALISMO, TEM ESSA IDéiA POLITICA MUITO 

CLARA" C. E6, p. 97) . "Todo o trabalho que eu 

texto 

desenvolvi. no 

encaminha muito para escrever o dissertativo, MAS 

MOBILIZANDO A TUA EXPERIENCIA, quer dizer, as coisas que tu ... 

NAO E UM TRABALHOSO INTELECTUAL ." <EB, p . 100) . "E nessa estória 

de eu ficar ouvindo os textos e ficar em aula discutindo os 

textos, eu faço isso que tu falas : <refer-se ao que eu falava 

durante a entrevista : " quem ouve muitas horas a . fio acaba se 

sensibilizando para com o que diz", etc, p.101) -'olha o que tu 

tá escrevendo tu tá dizendo isso ou aqui lo', eu faço . .. , as 

vezes até mais de uma vez . . -'Isso aqui parece análise de 

grupo ' e eu dizia : Não, mas eu juro que só vou falar do 

texto, se vocês co meçarem a falar noutra coisa , que não for o 

texto eu saio por aquela porta ali, não contem comigo . '" <EB, 

p . 102) . 

»E uma coisa muito boa disso al, é que eu resgatei muito de 

Ver nas páginas anter i ores noçao de mimetismo e 
especular idade. 
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meu ouvido~ nessa história de ouvir 

de conseguir reconstituir o texto a 

texto,. <E6~ p.92). 

um texto, guardar um texto e 

partir de uma audiç~o do 

"Um dia aconteceu uma coisa engraçadíssima, 

texto é ambigüo~ ele n~o sabe se se soluciona por 

por esse outro'. E eu me dei conta disso. 'O 

eu disse 

esse lado 

texto n~o 

'o 

ou 

se 

decide.' E ai perguntavam: 'mas por quê acontece isso?' E 

vou me atrever a dizer o que acontece, porque ai passa •. 

p.102). 

eu n~o 
lt <E6~ 

Durante a entrevista disse à E6, que um analista tampouco 

diria porque acontece isso, mas provocaria 

continuar falando, e de alguma maneira sua 

caminhada que~ se não encontrasse soluç~o 

expresso, provavelmente encontraria uma outra 

problema, desta vez sim, passível de resolução. 

o analisante a 

fala faria alguma 

para o impasse 

formulação para o 

Serve como ilustração a idéia do matemático, psicólogo e 

pedagogo húngaro, Prof. Dienes, expressa numa 

conferências que proferiu em Porto Alegre, alguns 

das 

anos 

muitas 

a trás. 

Dizia ele que quando uma criança oferece uma resposta errada para 

um problema, isto n~o significa que ela não saiba resolver o 

problema adequadamente, ou não possa, apenas ela está resolvendo 

um outro problema, que cabe ao professor descobrir. Há alguma 

operação que a criança está efetuando, desconhecida para o 

pro fessor, que não coincide com aquela proposta por ele, ou 

pensada por ele ao formular o problema. 

Assim também, muitos problemas dos analisantes, n~o 

encontram solução, e se constituem, as vezes, em verdadeiros 

impasses insol ã veis, requerendo uma nova formulação. 

Então diante da pergunta do aluno de E6 indagando porque o 

texto resultara ambiguo, não haveria talvez outra resposta a n~o 

ser, a recomendação de continuar escrevendo, pois alguma salda o 

ato de escrever pode ser capaz de propiciar, desde que deixado 

fluir o mais naturalmente possível. 

E6 nos disse: 

eles ... então quase 

"os alunos tinham 

um confessionário" CE6, 

que 

p. 94) • 

escrever sobre 

E foi essa, em 
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resumo a soluç~o encontrada por E6 para iniciar seus alunos nessa 

aventura que é a descoberta da possibilidade do exercício do ato 

de escrever. Algo assim como uma ordem de: ESCREVAM! Sobre o que 

voc~s conhecem, do je ito que quizerem, em primeira pessoa, etc. 

Este tipo de ordem ou recomendação apresenta semelhança inegável 

com a regra da associaç~o livre na psicanálise, salvadas, é 

claro, as proporções e diferenças. E temos aqui os depoimentos de 

E6 e E7, que trabalhou dentro desta mesma proposta para o ensino 

de redação, revelando o sucesso desta experiência. 

O caso de E6 Ccom alunos do segundo grau), traz suposta uma 

concepção do ato de escrever muito próxima daquela que vimos 

trabalhando nesta dissertaç~o, e queremos especificar senão 

plenamente, ao menos de uma maneira decisiva. Propor-se a 

ensinar a escrever nesta modalidade, não resta dúv idas que, se 

opOe a idéia tradicionalmente acadêmica que recomenda, extremo 

cuidado com aquilo que se escreve, neutralidade , sobriedade , 

ausência de subjetividade, frases formuladas impessoalmente ou na 

primeira pessoa do plural, ten tando "passar a idéia de que tu 

estás falando mas quem fala por ti é a ciência" tE6, p .98 ). 

Mais ou menos como nos rituais espíritas um humano é suporte para 

a encarnação de um espírito , é um "cavalo" como dizem os 

espíritas. Sua voz n~o é sua voz. é a l egítima "v oz do dono" como 

disse E6. 

Por vezes pareceria que o ideal acadêmico, representando 

oficialmente a ideologia da ciência (é claro que nao é a ciência 

aquela que confere este título ou aut or idade às universidades, 

mais bem s~o elas que se outorgam o direito de falar em nome da 

ciência, de representá-la), é reduzir os pesquisadores, 

principalmente os 

meros "cavalos" 

CIENCIA" . 

iniciantes, os candidatos a 

desse grande "esplrito" que 

pesquisadores a 

se supOe ser "A 

Dentro do paradigma que vimos utilizando neste trabalho, 

ciência, é uma 

verdade existem 

poderíamos dizer 

ficçao, (ver E3, 

cientistas, alguns 

que essa 

CAP-X-B, 

noção abstrata 

p. 128, 129) . 

de 

Na 

mais arregimentados do que outros, nos órgãos 
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oficiais, estatais, federais, 

as chamadas comunidades 

privados, ou mesmo 

cientificas, onde 

marginais. S~o 

nem sempre o 

conhecimento e a verdade imperam. 

Vejam por exemplo, depoimento de E3, tangenciando este 

aspecto :" ... todo o 

facilmente conduzido a 

Estados Unidos por 

processo universitário, e 

isso inclusive nos grandes 

exemplo, em que o especialista 

área, necessariamente é levado a produzir, 

a gente é 

países, nos 

em qualquer 

num sistema 

universitário é fatal, o individuo tem que escrever, quer dizer 

que não se pergunta pela qualidade, é a produção, o sujeito vale 

pela produção ... pela pesquisa. Se o sujeito está pesquisando, 

essa pesquisa tem que aparecer. Não existe outra forma de 

aparecer , como é que se mede? Se mede ... não se exige que quem 

mede leia o que foi escrito, porque pode ser que n~o tenha nem 

condiçOes de avaliar o mérito, mas então se mede pelas revistas 

em que foi publicado. Ent~o. existem revistas de prestigio em que 

o individuo publicou, está bem. Ent~o vale pelo conceito que a 

universidade tem; então basta ele estar numa determinada 

universidade para ter determinado conceito, quer dizer que então 

dentro desse processo de banalização •.. numa determinada àrea, 

alguém me disse que em determinada área, nos Estados Unidos 

existem quinhentas revistas, que publicam quatro números por ano, 

isso dá duas mil quer dizer que nessa produç~o, numa área, sair 

da banalidade é muito difícil, não é? Então essas banalizações 

enchem livros e revistas .. <E3, p. 39). 

" .•. agora é que eu, 

crítica muito maior, isto 

pelo fato de ter assumido uma posição 

é, uma vantagem que a idade traz, a 

gente quando jovem, é mais afoito, coisas que eu escrevi e 

publiquei anos atrás, eu jamais publicaria hoje. Escrever se 

tornou hoje MUITO MAIS DIFICIL, PORQUE MEU RIGOR É MUITO MAIOR, 

porque então eu tenho hoje um nível de informação necessariamente 

muito maior hoje, do que tinha vinte anos atrás, então eu já sei 

coisas que podem ser ditas, as coisas que não devem mais ser 

ditas porque são meras REPETIÇDES, que são absolutamente inócuas, 

repetitivas de dizer, então o texto se torna bem mais complicado 
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de se redigir, quer dizer, as EXIGENCIAS QUE EU JOGO HOJE PARA O 

TEXTO SAO MUITO MAIORES· ENFIM, ACHO ATé QUE ~ NECESSARIO, PORQUE 

SE SEU TIVESSE ESSE TIPO DE EXIGENCIA NOUTRA éPOCA, EU NAO TERIA 

ESCRITO NUNCA." CE3, p. 33). 

Declarou E8: "tu me fizeste a pergunta , pra mim o que é o 

ato de escrever? Eu preciso escrever, porque exatamente eu não 

sei, eu preciso escrever, e eu acho que ESCREVER é DESCOBRIR." 

"E uma descoberta, exatamente, uma INVESTIGAÇAO que se faz, se 

tu não escreveres, tu nao gravarás todo um pensamento, então, é 

uma BUSCA DE ALGUMA COISA QUE SE QUER SABER." <E8,p.146). 

" É que escrevendo tu aprendes, eu nao sei se tu escreves 

como eu, porque eu escrevo assim ... tem gente que senta .•. eu 

tinha uma colega que eu perguntava: '-e a tua tese? e ela: - tá 

quase pronta! - Mas quantas páginas tu já escreveste? - Nenhuma, 

nada, quando eu sentar vai sair.' Eu fiquei a vida toda 

abismada, realmente ela fez isso. 

três, quatro veze s a mesma coisa. 

Eu não, eu tenho que escrever 

Primeiro bolo todas as minhas 

idéias, mas fica tudo solto, eu sei que tem tudo a ver com o que 

eu estou pensando, mas eu não organizei ainda. Está na minha 

cabeça, a1 depois que está tudo solto, eu vou arrumar. Ai começo 

a dar uma ordenaçao lógica pra aquilo que eu sei que tem a ver, e 

tento ver todas as ligações, e depois que está pronto isso, ainda 

faço mais uma redação, e dai eu acho que é um trabalho que tu 

vais aprendendo enquanto tu fazes ... "<E5, p.78). 

Escrever (para E2 > "tem um sentido TERMINAL, escrever 

significa para mim a FORMA DAQUELE ACABAMENTO FINAL extremamente 

difícil dentro de um processo, extremamente difícil QUANDO TU NAO 

TENS TUDO CLARO. Posso ilustrar até com relação a última 

experiência, assim mais clara em relação à pesquisa, que foi meu 

traba l ho de tese e que eu estou terminando. Eu gestei esse 

trabalho um tempão, foi um trabalho extremamente lento, até 

porque tinha dificuldades de toda ordem, até porque trabalhando 

junto .. foi um trabalho extremamente gastado. A coleta de dados 

foi uma coisa imensa que não terminava nunca, enquanto isso ele 

ia amadurecendo. No momento em que ele efetivamente estava 
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maduro , eu sentei e ESCREVI DE JORRO, aquela coisa assim, a minha 

necessidade de escrever para TORNAR CLARO AQUILO QUE JA , DE UM 

CERTO MODO ESTAVA CLARO PRA • MIM, EXPRES SAR PARA OS OUTROS A 

CLAREZA QUE ESTAVA CLARA PRA MIM, e nesse sen t id o a minha 

relação é assim, ESCREVER SIGN I FICA EXPRESSAR PRO OUTRO A CLAREZA 

QUE EU ENCONTREI NUM PROCESSO DE REFLEX~O MAIS AMPLA." CE2,p. 

16). Se E2 , nos fala do ato de escrever no seu aspecto de 

transmissao de um saber individual, E3 no s tr a z uma o utr a 

ab o r d agem: " ... então eu me habituei a discu t ir as ques tdes 

com me u s pr ó prios a l unos, en t ão ti n ha esse cam p o de exper i ênc i a 

con c reto, e os meus li vr os p r o c ederam da f , des s a experiên c ia 

doce n te, quer di z er q ue assim eu me to rnei um en sa í s ta, e 

atua l mente e u j á n ã o posso mais v iver sem e ss as ... iss o se tornou 

u ma ne c ess idade ... po r is s o me s mo então, as idéias que SAO 

NEBULOSAS, ELAS ME AFLiG EM DE UMA MAN E I RA TA L QUE EU N~O ME S INTO 

S AT I S FEITO ENQUANTO EU NAO AS REDIGIR, não me dou p o r satisfe i to 

enquanto não tiver produzido um texto que me satisfaça. Entã o , o 

pr o blema deixa também de me preocupar, quer dizer que o que me 

preocupa são as idéias indefinidas . Não estão suficientement e 

pensadas, então eu entro nesse processo de angústia que me ob r i g a 

a escrever ... " <E3, p.32). 

Notem que esta declaraçao de E3, vem perfeitamente combinar 

c om a formula ç ão de E9 de que escrever é o desenvolvimento 

gr á fico do pensamento , isto é, uma via para articulação daquilo 

que dentro de nós se agita tumultuado e confuso , como nos 

confessa E3, imediatamente acima. 

Sobre as relaç~es entre aquele que exerce o ato de escrever 

e a ma t éria de que este ato se utiliza , isto é, as palavras , ElO 

nos trouxe alguns depoimentos interessantes, pessoais e também a 

partir da experiência de escritores famosos. 

ElO nos falava de um romance que certa vez começou a 

escrever: " ... no começo era muito bonito, a idé ia , mas 

naturalmente quando eu comecei a escrever vi que havia uma 

FISSURA ENORME ENTRE TUDO AQUILO QUE SURGIA COMO ID~IA E A 

ESCRITA , AS PALAVRA S ERAM ASSIM CRUéiS COMIGO, TEM SIDO CRUéi S 
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COMIGO " C ElO, p. 171, 172) . Esta formulação é de muito 

interesse, pois carrega implícita uma noção do ato de escrever 

como representação de alguma outra coisa, anterior à escrita, a 

IDEI A concebida por ElO, 1 e que ele não conseguiu transpor para 

o papel. Há neste caso uma espécie de transcrição, mesmo que o 

original sobre o qual se pauta essa escrita-transcrição não 

esteja nem escrito, nem gravado numa fita cassete, nem tenha sido 

provavelmente sequer 

que a transcrição se 

pa.rad i gma, na medida 

falado. Dissemos em capítulos anteriores, 

assemelha à cópia e funciona sob o mesmo 

em que, é um ato que requer um elemento 

ORIGINAL, ao qual ela está fortemente atrelada. O curioso é que 

neste caso, que de 

generalizado, trata-se 

"copiar" o próprio 

nosso 

de, 

ponto 

digamos 

pensamento. 

de vista, é bastante usual e 

assim, em última análise, 

Evidentemente que copiar o 

próprio pensamento não é tarefa simples, ou talvez possamos 

perguntar até, se é exeqüível, na medida em que o pensamento em 

si, ele não está formulado até o momento que toma alguma forma. 

seja na fala, na escrita ou em alguma modalidade de produção 

apreciável, como uma pintura ou escultura, mú sica , enfim, alguma 

forma de arte ou artesanato. 2 Em últi ma análise é preciso que o 

pensamento se materialize pela via da Tt:CNlCA, que como bem nos 

lembrava E8, do grego antigo , vem a ser ARTE. 3 Enquan to a 

IDéiA não está, ou melhor ainda, não aparece, formulada, ela 

não está disponível como um ORIGINAL pass ível de ser confrontado 

com a COPIA executada por quem escreve. Esse original que 

permanece oculto na o está concluído, e de certa forma está 

sujeito a permanentes modificaçôes algumas das quais poderão 

modo que fazer uma não ser sequer notadas por seu "autor". De 

Ver sobre 
desenvolvimento sobre 

esta questão, 
o Ideal do ego, 

neste mesmo capítulo 
e a noção de Especularidade. 

2 Nos diz Lacan que O inconsciente, "é que ele não é nem 
ser nem não-ser, mas é algo de não-realizado. In: LACAN, Jacques. 
Os guatro conceitos fundamentais da psicanálise. Rio de Janeiro, 
Ed. Jorge Zahar, 1985. Livro 11. 

3 Ver cap. I X. 



I 

I 

I 

I 

I• 
I 

I 

~ 

92 

espécie de "transcrição" fiel, que seria a exigência expressa por 

ElO logo acima, de uma voz interior, por assim dizer, torna-se 

uma tarefa praticamente inviável. 

Conforme o próprio ElO, os escritores , ao menos os grandes 

escritores, não exercem 

transcrever ou copiar 

sua 

uma 

atividade 

idéia 

neste sentido de 

pré-estabelecida. 

"· .. normalmente, na experiência dos escritores, eles NAO TEM uma 

HlSTORIA PRONTA, um romance ACABADO, em que basta sentar e 

escrever. Os que têm geralmente na:o são grandes escritores, ou 

acabam sendo arrastados exatamente por essas forças que eles 

ignoram." CE10, p. 175). Referira-se pouco antes a existência de 

forças irracionais na escrita, que são muito fortes nos 

escritores. 

E continua ElO: " Nao há realmente uma posição , uma postura 

única excludente em relação à palavra por parte dos escritores, e 

têm os exemplos mais disparatados de como o sujeito se coloca 

frente a questão de escrever, desde aqueles que tem essa 

dificuldade, essa angústia. Não é? Eu acho que aqui no Brasil, o 

exemplo mais típico da angústia da luta com as palavras, 

certamente seria o caso de Drummmond. Deixou até poemas 

artista em exatamente sobre essa tarefa, essa incapacidade do 

domar, em conseguir cavalgar as palavras. Ou ... aqueles que tem 

uma facilidade espantosa ... ainda que ele escrevesse várias vezes, 

mas brotava de maneira .•. escrevia aos jorros, o Guimarães 

Rosa ... esse barroquismo literário dele no fundo nao é que seja 

facilidade, absolutamente, mas ele tinha uma relação amorosa com 

as palavras, Drummond por exemplo, a relação era 

completamente 

enquanto 

áspera, e a de Guimarães Rosa era amorosa. o 

Manoel Bandeira, por exemplo, ele sentia uma impulsão lírica, e 

era possuído, não sei até que ponto ele mentia ou na:o nisso, mas 

ele era possuído, 

inconsciente, não 

ele 

digo 

escrevia exatamente aquilo que seu 

seu inconsciente, mas aquilo que lhe 

vinha, escrevia e pronto, e o poema dele estava pronto. Quer 

dizer ele não tinha nenhuma desconfiança de que as palavras não 

descrevessem o mundo, as relaç~es, ele tinha uma relaça:o limpida 
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com a.s palavras." <ElO, p. 173,174). 

Se estas variaçôes se passam no ato de escreve r dos 

escritores, o qué poderia levar-nos a pensar que seriê:l diferente 

com aqueles que exercem o ato de escrever, mesmo não pretendendo 

ou n~o obtendo o reconhecimento de literatos ? Por quê apenas os 

escritores, os artistas, "os inspirados", como dizia páginas 

acima EB, teriam o direito a exercer o ato de escrever ? 

ElO, nos traz uma declaração, de sua própria experiência 

útil para clarear a dificuldade ou até impossibilidade 

encontrada por muitos para o desenvolvimento de sua escrita. Nos 

diz assim: "depois que tu mergulhas nos grandes livros é dificil 

tu suportares que tu vás escrever uma OBRA MENOR, enU~o EU NAO 

ESCREVO ... pra escrever obras menores há milhares, eu acho que 

Dostoievsky é o culpado ... seria para mim insuportável escrever 

uma obra menor, e ai eu larguei, abandonei a literatura, me 

tornei apenas professor, mas sempre secretamente 

esse desejo." C ElO, p. 171). 

ficou, eu tenho 

Por outro lado nos disse El: " ... o que se quer hoje é que 

um indiv iduo seja um cidadão dentro de sua cidade. Vocé não deve 

partir do pressuposto de que você queira criar de dez alunos dez 

poetas, ou dez criadores, então o que você tem que ver na escola 

é .que o individuo tem de ser responsável pela sua palavra e essa 

palavra tem que ser expressao objetiva. Agora você de dez, você 

tira dois que tenham predisposiç~o subjetiva, os outros não. Você 

quer que ele seja dominador de seu idioma, que ele compreenda. A 

responsabilidade do individuo é de que ele saiba expressar-se 

dentro de seu mundo . .. se ele é um criador, que fique 

lá ... escrevendo a visa.o subjetiva dele. Agora se eu tenho dez 

alunos eu vou querer que eles se expressem dentro da comunidade 

deles. Eu estou falando ... ho je o individuo têm que saber se 

expressar sobre os aspectos políticos, sociais, econômicos, 

culturais do momento. Agora se vai dizer assim, 'eu tenho uma 

visão lírica do mundo' isso ai é UM, vai ter seu lugar na 

cultura, lá na arte ... agora o individuo que tem que ser 

exercitado até chegar na universidade ... " CEl, p.12). 
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Devemos fazer aqui uma observaç~o no sentido de que ElO 

pretendia ser um ESCRITOR, um artista, coisa que como nos disse 

El nem todos aspiram ou tem predisposição. Entretanto. entre 

escrever no sentido literário propriamente dito, e escrever no 

sentido de comunicar-se com eficiência em sociedade, 'ser um 

cidadão de seu mundo' como nos diz E1, e até para ser este 

é necessário expressar-se. Expressar-se SOBRE, cidadão, 

política, temas sociais, etc, como afirma El, mas também 

expressar-se A PARTIR DE Nao podemos esquecer que EXPRESSAR-

SE, exige não apenas um tema sobre o qual exercer esse ato, mas 

também e principalmente UM LUGAR desde o qual pronunciar-se. 

Esse lugar é irremediavelmente UM, singular e subjetivo. 

"Hoje pouco se escreve no sentido da expressão. Um ponto 

importante é do indiv idu o ser solicitado a se manifestar. E o 

problema do 1 o g os • . • s a o J o ao , no principio era o verbo. Os 

gregos ... LOGOS, vem de lego, lego quer dizer DIZER, e também 

COLHER, você numa heterogeneidade, você colhe a unidade. Entao 

quando você DIZ, você LIMITA, ai esse LOGOS é que é EXPRESS~O , é 

o gênero, como compor por escrito ou oralmente ... ai que eu acho 

que é importante que a palavra seja manifestação do individuo. 

Derridá, Foucault, Sartre, Merleau Ponty, todos seguem Heidegger 

Para M. Ponty os signos significam, os gestos nesse ponto. 

significam. E, eu acho mesmo que tudo aqui é do sentido de 

educar. ED-DUC, SAIR DE SI 

EDUCAÇ~O." <El, p. 13,14). 

Neste caso, nosso 

MESMO. 

interesse, 

dissertação, que de certa maneira 

escrever, não é desenvolver nas 

ESSE EXERCICIO E A PROPRIA 

colocando ao público esta 

faz a apologia do ato de 

pessoas o ato de escrever no 

sen tido delas se tornarem escritores, mas apenas no sentido de 

que possam usufruir de alguns efeitos importantes que podem ser 

obtidos deste ato por aquele que o exerce. 4 

Para finalizar este item retomamos a assertiva clara e 

suscinta de E9 quando nos dizia :" ESCREVER é o DESENVOLVIMENTO 

Ver Parte Final: Os Efeitos. 

L __ 
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GRAFICO DO MEU PENSAMENTO" e assim uma via privilegiada de 

EXPRESSAO, isto é, uma alternativa aces s f v e I a muitos, para SAIR 

DE DENTRO DE SI MESMO, ED-DUC, enfim EDUCAR, EDUCAR-se. 

NOTA COMPLEMENTAR Cda página 82). 

Façamos uma digressão, n e s te p.o n to , para entrever esta 

mesma cena, no âmbito da relação do infans com a mãe, a partir da 

fundamental noção de ESPECULARIDADE, inaugurada por Lacan, para 

logo retomarmos a experiência de E6, iluminada então pelas 

citações que se seguem: ~O estádio de ESPELHO se estabelece 

"uma relação 'dual' que se caracteriza pela INDISTINÇAO~ pela 

confusão de si mesma com o outro. é, enfim ALIENANTE, pois o 

sujeito-criança não toma nenhuma distãncia em relaçãó ao seu 

duplo (imagem no espelho ou outra criança), ela telescopia seu 

próprio corpo e o de seus semelhantes; o corpo do outro é tratado 

como um duplo seu." A criança " ... deseja ser para ela [para a 

mãe] um todo, ou, mais exatamente, SEU COMPLEMENTO; deseja tomar 

o lugar daquilo que falta à sua mãe, o Falo. A criança se faz, 

por assim dizer, O DESEJO DO DESEJO de sua mãe."s "A criança 

complemento de sua falta. Não deseja ser o falo 

podendo completar 

de sua mãe, o 

essa hi~ncia, o desejo vai se aplicar a 

substitutos da mãe". 6 Por exemplo, o professor! 

Mas Lacan amplia a noção de ESPECULARIDADE, reconhecendo-a 

nas relações entre o falante e o seu meio circundante. "A função 

do ESTADIO DO ESPELHO revela-se para nós desde então como um caso 

particular da função da imago, que é ESTABELECER UMA RELAÇAO DO 

ORGANISMO COM SUA REALIDADE - ou, como dizemos, do Innenwelt com 

s FAGES, J. B. Para Compreender Lacan. Rio de Janeiro, Ed. 
Rio, 1975. p.24 e 25. 

ó Ibid. p. 42. 
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o Umwelt." 7 

No belo texto de Roger Cal !ois -no qual Lacan se refe r enci o u 

pa r a estabelecer sua noção de especul a r i da d e- d eno mi nado : 

" MIMET I SMO E PS l CAS TENI A LEGENDARIA" 9 , c r i vado de e xem plo s do 

f enô meno mimé t ico 9
, nos diz o autor: "O dese j o d e ass imi l açao 

espéci e, de id ent ificaç ã o à matéria a pa rece co m f reqüência na 

l i teratur a l íri ca: é o t e ma panteísta da fusã o do i nd iv í d uo co m o 

todo , te ma ond e p re c isamen t e a psi c anál ise vê a expressão d e uma 

espécie de saudade da inconsciência pré-natal" ( p.67). Continuando 

com Callois: 

organismo vivo 

"Vê- se claramente manifestado a 

faz corpo com o meio onde vive. 

que p o n t o o 

Em torno dele e 

nele, constata-se a presença das mesmas leis. Tão bem que , a bem 

da verdade, ele não está num 'meio' e a própria energia que ele 

recorta, a vontade do ser de perseverar em seu ser, se consome 

exaltando-se, e o atrai já secretamente em direçao à uniformidade 

que escandali z a sua imperfeita autonomia"<p. 68). 

Freud na sua Psicologia de Grupo e análise do eu se dedica 

a este problema, debruçando-se sobre dois exemplos privilegiados 

que são a igreja e o exército, grupos mode l ares, que oferecem 

proteção "igual para todos os fi l hos", desde que se mantenham 

indiferenciados, idênticos, identificados. "0 Estado sempre 

mortifica o SUJEITO, nega - o radicalmente. Por outro lado, lhe 

atribui certa posição que, ao defin i -lo como ser, permite - I he 

7 LACAN, Jacques. O Estádio do Espelho como Formado r da 
Funç ão do "JE" tal qual nos é revelado na Experiência Analítica. 
Por t o Alegre, Publ. do Centro de Estudos Freudianos, 1984. p. 10. 

9 C H E V U O I ? =-P-=s'-'i::...c=ac.:..n'-"A::..:...l .::.i-=s:...:e:::..._--=e:.......cC=u--=1-'t::..;u=-:..r.=a;...::..... 
nQ O, p. 51. , 1986. 

Porto Ale g re, Ano I, 

9 MIMETISMO: "Do gr. mimetós=imitado. Fenômeno que 
consiste em tomarem diversos animais a cor e a configuração dos 
objetos em cujo meio vivem, ou de outros animais de g r upos 
diferentes. Mudança consoante ao meio: adaptação. In: FERREIRA, 
Aurélio Buarque de Hollanda. Novo Dicionário Aurélio. Rio de 
Janeiro, Ed. Nova Fronteira, 1975. 
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gozar ... "' o 

Sobre relaçao do um com o todo, ou do sujeito com a 

natureza, ou do mundo interno com o mundo exterior, nos esclarece 

Lacan: "A assumpçao jubilatória de sua imagem especular pelo 

ser ainda sumido na impotência motora e dependência da lactancia 

que é o homenzinho neste estádio de "infans". nos parecerá desde 

entao manifestar numa situação exemplar A MATRIZ SIMBOLICA [grifo 

nosso] onde o 'JE' se precipita em uma forma primordial antes de 

objetivar-se na dialética da IDENTIFICAÇAO com o outro e antes de 

que a linguagem lhe restitua no universal sua função de SUJEITO. 

Esta forma seria de preferência, ao menos designada como IDEALICH 
tfll 12 

O ego ideal (idealich), permanece na obra de Freud como 

irredutivel ao IDEAL DO EG0 13 , embora por vezes sejam ambas 

denominaçôes utilizadas como sinônimos. Ideal do ego, designa uma 

"formaçao nitidamente diferente do ego, que permite explicar a 

fascinação amorosa, a dependência para com o hipnotizador e a 

submissão ao leader." 14 

"0 fato de um sujeito ocupar o lugar de IDEAL DO EU de outro 

sujeito, lhe confere o poder de submetê-lo a sua palavra, a 

qual, desde esse momento, é I e i, especialmente quanto mais 

maleável é a estrutura psfquica . do submetido. Toda influência que 

10 POMMIER, Gérard. Freud Apolftico. Bs.As., Ed. Nueva 
Visión, 1987. p.146. 

11 LACAN. op., cit., p.7. 

12 Embora é difícil discriminar em Freud os termos IDEALICH, 
de ICHIDEAL, o termo citado por Lacan, corresponde conforme 
Laplanche, ao EGO IDEAL " ... é uma formaçao essencialmente 
narcisica que tem sua origem na fase do espelho e que pertence ao 
registro do imaginário"CLACAN in: LAPLANCHE. op. cit., p 190 ) . 

13 Mantemos aqui os termos originais de cada citação e 
embora se prestem para confusões, preferimos não traduzi-los. 
Esclareceê-los neste momento tornaria nossa digressão demasiado 
extensa. 

14 FREUD. Psicologia de grupo e análise do eu. In: 
LAPLANCHE op. c i t. p. 289. 



• 

98 

un sujeito pode exercer sobre outro se opera desta maneira." 1 ~ 

"0 processo educativo requer assfm que o educador ocupe o 

lugar do Ideal do eu, de sorte que, o educando se submeta à suas 

e x i g t?n c i as , e também com a finalidade de que, por ter tomado 

certos traços do educador, o próprio 

receba sua influência . " 1 ó 

Ideal do 

Retornemos agora à página 81 . . . quando 

experiência de E6 . 

Pai dós, 

1 b 

MILLOT, 
1982. p. 

Catherine. 
167 . 

I b i d, p . 168. 

Freud Anti pedagogo. 

eu do educando 

tratávamos da 

Barcelona, Ed. 
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B - da COPIA à INVESTIGAÇAO 

o ato de escrever co mo descoberta<E2), como aprendizagem 

CE5),como forma de articular e organizar o pensamentoCE3), 

conforme nossos entrevistados declaram no item precedente, e como 

queremos denominá-lo no presente tópico, um método de 

INVESTIGAÇAO, se opôe ao ato de escrever como "COPIA" 1 • conforme 

anunciei na proposta de dissertaç~o. 2 

O ato de escrever como COPIA, no sentido aqui utilizado, 

abrange muito mais daquilo que aparentemente somos levados a 

pensar através de tal express~o.~ 

Tangenciando esta categoria ou PARADIGMA da cópia, 

encontramos a execussao qe um plano de trabalho, ou de texto. 

isto é, a listagem de f tens previamente 

constituem o esqueleto de um texto ou obra 

estabelecidos, que 

e que habitualmente 

traçamos ao decidir fazer um trabalho acadêmico ou uma pesquisa 

científica. Uma vez detalhados estes f tens, trata-se de 

desenvolvê-los, isto é, obedecê-los. 

Nos disse E2 que se dedica basicamente à pesquisa 

c i en t 1 f i ca: " ... um trabalho meu , por exemplo, começa sempre por 

uma sumula , eu sempre preciso ter a idéia de onde é que eu estou 

começando e aonde é que eu quero chegar para que eu tenha 

condiçbes de começ~r ... " CE2, p.17). 

Também ilustra esta concepção de escrita no sentido amplo de 

cópia, a questào dos MODELOS propostos como sendo uma espécie de 

guia para a organização de um trabalho cient i fico, ou uma certa 

Evidentemente que 
de paradigma, neste caso, 
moda de uma caricatura, 
do problema que em termos 
sem explorar. 

esta noçao de cópia, elevada ao status 
se apresenta como uma ilustraç~o, à 
no intuito de ressaltar um dos extremos 
de educacao tem permanecido esquecido e 

cap. I' 

Ver no cap VII I - B, 
esboço deste idéia. 

ato de escrever como "cópia", e no 

Ver cap. I' p. 19' sobre a cópia, o ditado e a transcrição. 
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seqüência de itens que 

se oferecem como 

se crê gue 

metodologia 

sirvam como facilitadores, e 

para relatar uma pesquisa 

cient í fica, ou mesmo até, para redigir uma dissertação acadêmica. 

A respeito desta guestào nos disse E4, referindo-se às 

pessoas que não pretendem prender-se a modelos quando falam ou 

escrevem: "a pessoa n~o se prende a modelos mas es t á 

condicionada, sem se dar conta ela está seguindo modelos " Na 

melhor das hipóteses, explica E4, quando indago sobre o 

surgimento de algo novo . " sim é claro. os autores ... é claro 

gue há o surgimento de uma coisa nova, uma espécie de desvio 

daquilo gue já foi consagrado, mas eles não podem fazer uma coisa 

cem por cento nova, senão ninguém lê o texto, e ninguém entende 

mais nada, então tem que estar dentro de um modelo consagrado com 

uma espécie de desvio ... " <E4, p. 65,66). 

Também E9 nos trouxe elementos úteis para ilustrar este 

paradigma gue denominei de "COPIA" e se faz presente na maioria 

das vezes que alguém se pOe a escrever. " ... quando eu escrevo, 

eu escrevo melhor do que falo, assim logicamente, o pensamento se 

organiza melhor, eu planejo o ato de escrever, sei lá como é, mas 

quando vou escrever alguma coisa, honestamente acabo fazendo um 

PLANO de escrita e estruturando os parágrafos, as partes do 

texto, mas quando a gente está falando não." <E9, p. 160 ) . .. . .. e 

ai então, o trabalho em si tem que ter uma introdução , tem que 

ter um desenvolvimento e tem que ter um feixe - agora isto gue 

tu colocas para o discurso global pode ·ter duas páginas ou ser um 

livro inteiro tem que ser formado por parágrafos ... tem que 

haver uma oração ou um período, gue desenvolva bem aquele 

parágrafo, e tem que ter um período ou uma oração, que feche o 

parágrafo, e dentro desse parágrafo necessariamente de 

preferência na exposicão, tem que ter o tópico frasal, que é o 

stopim , ou aguela colocação feita, a partir da gual se 

desenvolve a idéia: e entre um parágrafo e outro tem que haver um 

elemento de ligação, um elemento gramatical , que necessariamente 

vai ser um advérbio ou uma locução adverbial, ou uma l ocução 

conjuncional ou um demonstrativo, isto, isso ou aqui lo, ou então, 
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que é um substantivo, que 

ela forma uma espécie de 

gancho, entao a pessoa que vai ler, vai deslizando de uma coisa 

para outra e o texto fica claro; a clareza vai ser dada por essa 

forma estrutural." <E9, p.163l. 

As citaç~es de E2, E4 e E9 caminham lado a lado no sentido 

de oferecer regras ou critérios a serem estabelecidos 

previamente ao exercício do ato de escrever, e que uma vez 

traçados se destinam a serem OBEDECIDOS , isto é, se prestam como 

modelos que, se seguidos prometem como resultado um "bom texto", 

digamos assim, ou um "bom" trabalho acadêmico . 

Também merece 

cópia, o fenOmeno 

lembrança, 

que chamei 

nesta listagem de escrita como 

na proposta de dissertacao de 

terrorismo bibliográfico, que vem a ser a exaustiva sucessão de 

citaçôes recomendada e muitas vezes "empilhada" com parcos 

alinhavas nos trabalhos e pesquisas acadêmicas, a partir da qual 

resulta difícil discriminar o autor do texto que se está lendo, 

dos autores citados, e afinal de contas, o que ele efetivamente 

está formulando. num sentido singular. 

Ditado, transcrição, textos previamente estruturados através 

de planos ou projetos, cópias propriamente ditas, etc, 

mencionados acima, referem-se entao à escrita como COPIA. Reservo 

aqui o termo ato de escrever para o sentido que toma neste 

trabalho, como ato de investigaçao, e principalmente, na sua 

dimensão de ATO INAUGURAL. 

Também se aproxima da cópia a leitura escolarizada. 

Transmite-se freqüentemente que uma leitura eficaz, é aquela que 

principia no inicio do livro ou do artigo, e o acompanha até o 

final, de modo a apanhar uma idéia global do texto ou livro como 

um todo, e fazer-lhe justiça quanto ao significado que o autor 

pretendeu transmitir. esta uma 

disciplinada, que como disse E7 é 

leitura regrada , 

uma preocupação 

organizada 

de "quem tem 

uma noção meio religiosa do texto, o texto como coisa sagrada que 

tu tens que ler hermenêuticamente para saber qual é a intençao do 

autor", (E7,p. 129). Por outro lado sabe-se que na maioria das 
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vezes nem sequer o próprio autor sabe de sua intenção, e o texto 

goza de bastante independencia com relação a seu AUTOR, a ponto 

de ser necessário reiterar o vinculo entre obra e autor. 4 

ElO dizia assim: " ..• tem n exemplos de autores que pensam 

mal a sua própria obra, não entendem sua própria obra, eu conheço 

vários casos de autores que não conseguem entender sua própria. 

obra .. . o que 

escritor com 

me chama a atenção é essa relação ambígua do 

o que escreve e o que pensa que escreve. Eu tenho 

surpreendido escritores que nao se dão conta, eles começam a se 

dar conta depois que outros os avisam ..• um 

Brasil. Ele ficou espantado, ficou perplexo, 

exemplo é o Assis 

ele nao ima gi na va . 

ele não sabia o que ele tinha feito, entã o ... eu acho que 

normalmente o escritor não sabe de si." <ElO, p. 174,175 ) . 

Se o próprio escritor ignora, muitas senão a maioria das 

ve zes suas próprias intençOes postas no tex to será licito 

espe rar que o leito r dê conta desta faç:anha, i sto é, consiga 

captar aquilo que ne::m o autor captou? Como disse E7. o texto 

go za de autonomia c om re l ação ao escritor, e a partir dai as 

leitura s q ue cada su jeito pode realizar, inclusive o próprio 

a utor , s e equiparam, no sentido de nenhuma delas consituir-se 

naquela verdadeiramente f i e I, e correta, embora, sem dúvida, 

haverão algumas leituras mais articuladas ou mais belas 

outras, e não necessariamente a do autor ocupará lugar de 

destaque. E o que nos dizia a pouco ElO quando falava do escritor 

Assis Bras i 1. 

Retomando, também os professores d e lingua portuguesa têm-

ou alguns tiveram e abandonaram uma grande preocupação no 

sentido de ensinar seus alunos a. escreverem um texto 

corretamente estruturado, a organizar suas idéias e colocá-las 

numa forma ordenada que possa ser assimilável. 

E6 nos t rouxe uma experiência muito interessante justamente 

de como um professor que queria 

4 Ver cap li, p.24, 
paternal entre texto e autor. 

ens i nar seus alunos a esc r ever, 

quando me refiro à relação filial-
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foi modificando sua postura . E6 disse assim referindo - se ao 

ensino de redação para alunos do segundo grau: " ... e esse troço 

assim de atentar muito para a estrutura do texto, de atentar 

muito para a introdução , desenvolvimento. conclusão, essa coisa 

fechadinha, coesa, começou lá pelas tantas a me dar nos nervos, 

porque eu acabei descobrindo, que os caras PODIAM ESCREVER 

QUALQUER BESTEIRA TENDO CARA DE TEXTO BONITINHO e ORGANIZADO, 

né? E 

ficava 

que a coisa se 

interessante, 

complicava, e não só se 

quando o assunto sobre 

complicava como 

o qual os caras 

escreviam era um assunto mais mobilizante, então as coisas que 

começaram a se colocar pra mim foram assim como é que o texto 

melhora? Como é que eu pego um cara que tem um nível de texto tal 

e levo ele para outro nível ali adiante e melhor ? E como é que 

eu faço que o cara escreva tentando organizar e articular alguma 

coisa que seja interessante pra ele, como é que se transam essas 

duas coisas, como é que essas coisas passam? Então foi um 

problema que eu tentei começar a mexer." CE6, 90). 

Pois bem, de modo geral em termos de educação , há toda uma 

preocupação em descobrir , desvendar e transmitir o COMO as 

coisas devem ser feitas. Afinal, como é que se lê , como é que se 

escreve? Especialmente com estabelecer qual a melhor ou mais 

acessível maneira de fazê-lo, a mais 

algum ponto de vista, por exemplo da 

citada por E4). Fornecer em ú ltima 

correta, a mais eficaz de 

comunicação <pragmática 

análise metodolo g ias de 

ensino, testadas e o mais garantidas possíveis, normativas. 

A experiência de E6, é neste sentido sui generis, pois 

trabalha pela via do aproveitamento daquilo que é mais singular e 

pessoal em cada aluno, sem a preocupação, ao menos de início, de 

estabelecer regras normatizadoras. Como os leitores podem 

apreciar, esta preocupação aparece como um problema, mas não como 

uma solução. E6 pergunta-se: Como é que um texto melhora ? Mas 

quando esta pergunta vem, os alunos já escreveram, e de al guma 

maneira a melhora já aconteceu. 

Esta preocupação, de estar fazendo corre tamen te ou não, de 

qual e a melhor maneira de fazer alguma coisa, acompanha a 
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humanidade, e está muito arraigada em cada um de nós. Poucos são 

aqueles que conquistam certo despreendimento com relaça.o a esta 

preocupação. Se decidiram pelo mais correto? Se podem dizer isto 

ou aquilo? Se é licito? Se não é tudo uma grande bobagem, 

especialmente se comparado com tudo que já foi dito por outros, 

tudo que foi escrito, etc'? Eu própria, quando escrevo esta 

dissertaça.o por, vezes sou assaltada por este tipo de 

preocupação, que acentua o olhar critico, e com freguência leva a 

rasgar 

enfim . . 

folhas e folhas, arquivar mais outras tantas folhas, 

Como disse E3 <ver cap VI I I-A, P· 89,90) se ele 

tivesse na juventude a exigência e autocrítica que adquiriu hoje, 

por ter maior conhecimento e informação, ele nunca 

absolutamente nada . 

teria escrito 

Até aqui apresentamos um farto exemplário para evidenciar de 

que maneira estamos mergulhados neste PARADIGMA DA COPIA , numa 

escrita regrada, envoltos em preocupaçaes crônicas com a 

adequação do que captamos de uma leitura com relação ao ORIGINAL 

escrito, ou com a adequação do que escrevemos à algum tipo de 

modelo pré-estabelecido e tido como mais correto ou conveniente . 

Assim nos co n duzimos em sociedade nos mais variados meios. 

preocupados, em ter mos de nossa fala, nossa escrita • nossa 

leitura. nossa apar~ncia, enfim nossa apreciação do mundo, com a 

adequação à algum par~metro que está para nós onipresente, para 

ser seguido, em última análise COPIAD0. 5 

E neste ponto que a psicanálise, enquanto prática clinica. 

técnica, introduz uma novidade revolucionária, que a coloca em 

oposição ou em posição de subversão com relação a esta ordem, que 

nos contém e domina, própria da estrutura social, oferecendo uma 

via de resgatar, valorizar e afirmar o estilo singular de cada 

um. 

Este paradigma que na especificidade deste trabalho tomou 

o nome de COPIA, tem por trás uma questão ampla e profunda que 

5 Ver com relaçao a este fenOmeno a noção de Especularidade 
no final do capitulo VIII -A, p.95. 

--------------
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podemos aqui apenas mencionar rapidamente. Trata-se do problema 

da IDENTIDADE como fator de agregaç~o nos grupos sociais. Freud 

já tratara desta temática no seu trabalho denominado Psicologia 

dos grupos e análise do eu b, e Lacan de maneira muito diversa, 

esteve às voltas com este fenômeno no bojo mesmo da interação 

social das sociedades e agrupaç~es psicanalíticas. 

Por outro lado o desenvolvimento a partir do conceito de 

mimetismo, pertinente ao campo da biologia, da sua noção de 

ESPECULARIDADE, oferecem possibilidades novas de abordagem do que 

chamamos SOCIAL. 

Ainda ilustra bem este problema, gue introduzimos para 

contextuar e dar maior pertin~ncia à simples noção de COPIA, que 

utilizamos acima neste capitulo, por sua plasticidade e 

singeleza, preferindo-a a outra terminologia mais sofisticada, e 

elevando-a ao status de paradigma, a noção de LAÇO SOCIAL 

PERVERS0 7 desenvolvida por Contardo Cal ligaris. 

Trata-se exatamente nesta noção, de caracterizar a função 

das diversas ordens ou instituiç~es sociais enquanto 

arregimentadoras de sujeitos - cuja finalidade é tomar conta da 

angústia que habita o ser falante por ser UM, diferente de todos 

os demais, ao preço de sua singularidade. Nesse preço cobrado 

pelas instituiçôes, sejam informais ou formais, radica a 

perversão inerente ao que Cal tigaris chama de laço social. 

Uma instituição "vende" sua proteção, ao preço de que todos 

seus protegidos permaneçam identificados, tal qual num exército 

os soldados s~o todos iguais, utilizando um dos casos abordadas 

por Freud para o estudo do fenômeno de grupo. 

Vejamos a seguir num novo item, um pouco da novidade que 

anuncio acima, trazida pela psicanálise, e que acreditamos poder 

resgatar e tornar útil quanto ao exercício do ato de escrever . 

6 FREUD, Sigmund . Psicologia de grupo 
Rio de Janeiro, Ed. !mago, 1980. Obras Comp. 

e análise do ego. 
vol XVIII, p.91. 

7 CALLIGARIS, Contardo . Perversão um laço social? 
<Confer~ncia). Salvador, Publicação da Cooperativa Cultural 
Jacques Lacan, 1986. 
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CAP Vlll 

C - A INVESTIGAÇ~O NA ANALISE 

Vejamos o q u e se passa numa psicanálise. 

A psicanálise, ou melhor seria dizer, 

propbe que o sujeito que o busca se ponha a 

deixar de lado, todo e qualquer par~metro 

um psicanalista, 

falar, procurando 

de correç~o ou 

adequação. 

momento à 

pautando-se apenas por aquilo que lhe vai chegando no 

ponta da l1ngua. Evidentemente que n~o é suficiente 

que o analista receba o candidato à análise , se 

de escuta, e lhe forneça a chamada re g ra 

ponha em posiç~o 

f undamen t a l da 

ASSOCIAÇAO LIVRE, para que o sujeito se ponha a falar 

despreendidamente, tudo aquilo que lhe vem à cabeça . 

Radicalmente esta regra é propriamente impossível de ser 

obedecida até porque a vertiginosidade da afluência de idéias, é 

de tal maneira veloz e produtiva que impOe uma seleção 

instant~nea. Entretanto, 

de pré-conceitos, e dizer 

numa certa medida é possível abster-se 

uma sequ@ncia de palavras que nao se 

emitiria em qualquer outro lugar, sob pena de ser co n siderado 

simplesmente louco varrido. 

Isto resulta num sujeito que se aventura na fala, isto é, 

começa uma frase que não tem a menor idéia de como irá terminar, 

ou mesmo até como irá continuar. Possivelmente, e é isso o que 

de fato acontece numa análise, um assunto que se inicia, uma 

história que o su j eito começa a contar , quase nunca é concluída, 

pelo menos náo na seq üência ordenada que se espera quando se 

conta uma história. Via de regra o que se passa é que n~o pode 

ser divisada uma " e strada principal" a ser seguida. A estrada 

inicial, e nao principal, pode ser qualquer 

apresenta alguma "estradinha lateral", que 

uma e ela logo 

na medida em que se 

apresenta, deve ser seguida, em detrimento da inicial, que apenas 

parecia principal, mas resultará n~o ser a mais importante. NUMA 

ANALISE vale o PONTO DE PARTIDA e não a rota principal, ou o 

destino, no sentido do ponto de chegada . Simplesmente não há 

estrada principal. Os caminhos vecinais vao se sucedendo, e vão 
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trazendo paisagens <as suntos, temáticas , histórias) inesperadas. 

Esta descrição do procedimento duma sessã o anal1tica irá 

servir-nos para confrontar o ato de escrever ou mesmo até o ato 

de 1 e r enquanto COPIA, ao ATO DE ESCREVER COMO ATO ORIGINAL, 

INAUGURAL. 

ORIGINAL em oposição à "COPIA", como no caso da obra de 

arte, temos aquela obra original, ónica e depois podemos ter 

muitas reproduções. Evidentemente que a utilização deste 

confronto refere-se a um espectro cujos limites virtuais seriam a 

cópia e 

decidir 

o origina I . Neste ponto esbarramos no problema de 

sobre o que é autênticamente original, no 

inaugura 1. Contemporaneamente é impossível pensar-se 

sentido 

em algo 

absolutamente original, e toda critica de uma obra implica em 

desvendar-lhe a ascendência, as influências, etc. Estamos no 

campo da instertextualidade , seja na literatura, na ciência ou 

nas diversas artes. 

Desta forma, tendo relativizado os termos escolhidos, 

podemos dizer que o ATO DE ESCREVER enquanto ATO ORIGINAL e 

INAUGURAL resulta num M~TODO DE INVESTIGAÇAO, na medida em que, 

como demonstrei nas páginas precedentes, 

fala no divã . 

funciona QUASE como a 

Um elemento caracteristico da FALA NO DIVA é a chamada 

ASSOCIAÇAO LIVRE, expressão que merece algum esclarecimento. Na 

verdade o termo de Freud talvez não tenha sido tão feliz como 

pareceu inicialmente, e se presta para inúmeras confusões. Em 

primeiro lugar o termo associação livre sugere uma dimensão de 

liberdade que não lhe é própria. A ASSOCIAÇAO LIVRE ~FORTEMENTE 

DETERM1NADA, 1 e nada tem a ver com a idéia popular de anarquia, 

Sobre o determinismo psiquico na concepção freudiana: "o 
curso dos pensamentos nunca é indeterminado, isto é, livre de 
qualquer espécie de lei, e , mais, as leis que o regem, não são 
leis puramente mec~nicas definidas pela doutrina associacionista, 
segundo a qual a sucessão de associações pode sempre conduzir-se 
à contigtiidade e à semelhança sem haver razão para que se lhe 
reconheça um sentido mais profundo. DE CADA VEZ QUE UM ELEMENTO 
PSIQUICO ESTA LIGADO A OUTRO POR UMA ASSOClAÇAO DESCONCERTANTE E 
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falta de nexo ou bagunça geral . Um relato de uma sess~o de 

análise, onde o analisante efetivamente associa "livremente" pode 

aparentar um texto sem pé nem cabeça, uma total anarquia, 

entretanto a seqüência de idéias, os atos falhos, os perca l ços na 

fala do analisante, obedecem a u ma ordem rigorosa, proveniente 

das leis que regem o funcionamento inconsciente, que como já 

citei anteriormente, Lacan caracterizou como ESTRUTURADO COMO 

UMA LINGUAGEM, isto quer dizer sujeito às suas leis, quais sejam, 

as principais e mais estudadas a METAFORA e a METONIMIA. Freud 

ao trabalhar sobre os sonhos, reconheceu estes procedimentos na 

formaçao do sonho e denominou-os DESLOCAMENTO E CONDENSAÇ~O. 

Algumas linhas acima, referi rapidamente a dificuldade que 

a maioria das pessoas encontra em falar simplesmente tudo o que 

lhe vem à mente. Muitas pessoas mal o conseguem, e algumas 

decididamente desistem muito antes de consegui-lo. Entrar em 

análise, independente do ato de reclinar-se sobre um divã várias 

vezes por semana, implica fundamentalmente descobrir a própria 

possibilidade, de exercer a associaçao livre, FALAR, FALAR TUDO, 

sem avaliar a importãncia ou n~o do que se fala, pelo menos, 

ABSTER-SE DE AVALIAR ANTES DE FALAR, o que é o mesmo que d iz er 

ABSTER-SE DA CENSURA PR~VIA, que todos nós conhecemos ta o bem. 

Algumas pessoas descobrem facilmente esta possibilidade, enquanto 

algumas a duras penas o conseguem, e outras como disse acima, 

an tes de conseguir desistem , o que nos deixa sem sabe r e sem que 

elas saibam se um dia c o ns e gu iriam, caso persistissem. 

Explorar as pos s ív e i s causas que fazem com que certas 

pessoas consigam ou nao entrar nesta modalidade de falaçao, nos 

levaria a um vasto trabalho, um desses d es v i o s aos quais me 

referí acima, e que de modo geral tenho sempre percorrido ao 

menos um pouco. Entretanto est e caminho lateral sugere-se como um 

SUPERFIC I AL, EXISTE IGUALMENTE UMA LlGAÇAO CORRETA E PROFUNDA 
ENTRE ELES, LlGAÇAO QUE A RESISTENCIA DA CENSURA DISSIMULA." 
FREUD, Sigmund. Die Traumdeutung . 199. In: LAPLANCHE & 
PONTALIS . Vocabulário de Psicanálise . Santos, Livraria Martins 
Fontes, 1970, p. 587. 
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trabalho demasiado vasto, e enveredar por ele, neste caso, talvez 

nos levasse muito longe de nosso ato de escrever, por isso fica 

para outra oportunidade este tópico que se nos apresentou a 

pouco. Recuso este tema . Isto em análise significaria bloquear a 

associaçao "livre" Entretanto este trabalho não é uma análise 

logo posso permitir-me esta recusa. Lembrem que sempre afirmei 

que o ato de escrever é semelhante ao ato de fala no divã, ou 

funciona QUASE como a fala no diva, 

idêntico. 

mas não disse que era 
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CAP V li I 

D - A INVESTIGAÇAO NA FOLHA 

QUANDO O ATO DE ESCREVER é exercido no sentido de n~o seguir 

um par~metro, um modelo ou um plano pré-estabelecido, isto é , 

quando começamos a escrever a partir de uma temática conhecida, 

com a dísposiç~o de prestar atençã:o àqueles temas que vão 

surgindo inesperadamente; quando nesse caminho empreendido nos 

surpree n demos com outro te ma, imprev i sto, nesse momento o ato 

de escrever está funcionando de maneira semelhante ao ato de fala 

no diva . 

Ao exercer o ato de escrever necessariamemte vã:o sendo 

evocados à mente, novos tópicos laterais, que normalmente 

deixamos de lado como estorvos . para seguir adiante em nossos 

objetivos pré-estabelecidos, idealizados . Se diante dessa 

surpresa, desprezamos o desvio e continuamos firmes em nossos 

objetivos, o ato de escrever está funcionando dentro da lógica da 

COPIA, mesmo que essa cópia seja de nosso próprio plano. ou de 

nosso IDEAL 1 Diante da irrupç~o de um problema novo 2 

inesperado e que as vezes até contradiz, ou se op~e ao que vimos 

perseguindo, há duas coisas a serem feitas: a primeira, é fazer 

de conta que nao vimos essa via lateral, nã:o dar-lhe import~ncia, 

ou deixá-la para atrás sob qualquer just i ficativa, como no meu 

caso, no cap V I I I -C (p . 108), quando recusei desenvolver o 

problema que se me apresentou, que seria algo assim como:" os 

motivos que levam algumas pessoas a ter facilidade ou dificuldade 

para associar "livremente". 

A segunda postura que podemos ter ao escrever, é mais ou 

menos semelhante àquela que o jovem 

95, 
Ver Nota Complementar no final 

sobre a questão da Especularídade, 

aventureiro assume. quando 

do capitulo VI I I 
e Ideal do ego. 

- A, p. 

2 Ver na p. 26, cap li sobre a questao do surgimento do 
novo. Neste caso. queremos apenas referir aquilo que irrompendo 
na enunciaçào escrita, por algum motivo destoa do contexto, 
quebra o encadeamento lógico, enfim, aqui lo que causa certa 
estranheza e parece estar fora de lugar e que via de regra 
simplesmente apagamos para seguir adiante. 
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pbe uma mochila nas costas e pega uma carona na estrada. Ele só 

sabe que está saindo, gue há um ponto de partida conhecido, mas 

não sabe o que lhe espera logo adiante, e muito menos como será o 

fim dessa aventura. E só poderá saber sua trajetória quando 

estiver de volta contando para alguém o já acontecido. 50 DEPOIS. 

Escrever esta dissertação foi assim, e se digo, sem querer, 

"foi assim" é por que a aventura esta chegando ao fim, o que 

estou descobrindo à medida em que vou escrevendo. se i de 

antemão quantas páginas irei ainda desenvolver, quando. este ato 

vai chegar a de escrever empreendido no dia 12 de marco de 1989 

seu preciso fim. O próprio texto irá se esgotando e irá levar-me 

até o fim da caminhada. Algumas 1 i nhas acima fui tendo a 

convicção de que devia apresentar a dissertaç~o da maneira como 

ela foi surgindo. Teria dois caminhos: um deles, que o que 

aparenta ser mais lógico, seria ler o que escrevi, dividir os 

capitulas, re- distribuir a seguéncia dos itens de modo a tornar 

mais acessível ao leitor o desenvolvimento das idéias 

apresentadas. Isto corresponder ia a fazer uma higienização ou 

esterilização do texto. isto é subtrair-lhe as impurezas e 

inconveniéoncias que afinal de contas o leitor não precisa 

conhecer. 3 

Falta-nos saber em nome de guê o leitor n~o precisa 

conhecer o que denominamos de "impurezas" do texto, e o gue 

aconteceria de diferente na sua apreciação do texto final, caso 

ele conhecesse justamente os trechos censurados. Palavras de E5 

ilustram bem esta questão: "quando a gente escreve, a gente tem 

oportunidade de conscientizar mais essa função <refere-se a que 

"nunca se abre a boca de graça, sem intenção" E5,p.BOl, e às 

vezes tem obrigação de conscientizar, e de elaborar melhor essa 

intenção, as vezes na linguagem falada tu nem tens tempo de tomar 

consciência dessa intenção e muitas vezes tu não te das conta do 

gue tu disseste" <E5, p. 80). " Quando tu falas tu não tens o 

3 Ver p. 113 e 114 deste mesmo cap i tulo sobre a "moral 
acadêmica". 
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tempo, ou tu ficas te policiando . te castrando, mas se tu estás 

frouxa, livre , a coisa vai, e depois tu te admiras .. . sempre me 

lembro que eu morro de vergonha de uma 

vez . .. " (conta um ato falho, algo que 

intençao de dizer.) <E5, p. 81) . Mas 

coisa que eu di s se uma 

aparentemente nao teria 

quando "tu escreves. 

normalmente tu escreves com calma e tu fazes todo um policiamento 

e uma conscientizaç~o do que tu pretendes do outro, de como tu 

queres chegar, das tuas intençôes, do que tu quer9s deixar 

passar. não te esquece que a mentira nasceu com a palavra, que 

existe todo esse jogo. Mas eu acho que apesar disso pra quem 

souber ler passa tudo . . . " <E5, p.82>. Referindo-se à um exemplo 

de algo que falou e julga que não deveria ter falado diz E5 

assim: " eu nunca escreveria isso, porque no escrever tu tens 

tempo, tu te das conta, faz todo o percurso, tal vez pro outro 

seja mais empobrecedor, pra ti nao . " (E5, p.81) . Uma única 

divergência mantenho com E5 neste ponto, pois acredito que aquilo 

que quem escreve pode descobrir caso dispense esse POLICIAMENTO, 

enriquece em primeiro 

maneira. nunca saberia 

capaz de revelar. ''Tu 

lugar ao 

de si. 

podes ler 

autor, que talvez de outra 

sobr e aquilo que desta forma é 

e escrever, mas nao é como 

falar, a não ser que tu digas, hoje eu vou escrever o que me der 

na cabeça, mas isso não é normalmente o que acontece ... " (E5. 

p. 81) . 

E5 tem razao, 

estamos habituados a 

não 

NOS 

é isso 

DEIXAR 

que normalmente acontece, nào 

ESCREVER . Entretanto, é algo 

nessa direção o que estamos propondo neste trabalho. 

Propomos exatamente que o ato de escrever, quando exercido 

abstendo-se dessa f unção de policiamento, abstendo-se de utilizar 

esse " tempo " que a folha oportu niza, para fazer cortes das 

intençôes que afloram no desenvolvimento do ato, funciona de 

maneira semelhante à fala no divã . of e recendo a possibilidade de 

articular idéias. que talvez nunca se encontrariam de outra 

forma . A própria E5 nos diz em determinado momento : "O 

aprender para mim está extremamente relacionado ao escrever " 

< E5. p. 83) . Agora essa escrita , no s entido que aqui abordamos, 



• 

• 

113 

de descoberta, ou mesmo de aprendizagem como refere E5, "não é 

mais um REVESTIMENTO EXTERIOR DA PALAVRA ORAL, MAS ELA TEM UMA 

AUTONOMIA PROPRIA E ATINGE ATé UMA AUTONOMIA FUNDAMENTAL. ENTAO 

PARA DERRIDA NOS SOMOS ESCRITA FUNDAMENTALMENTE" <E3, p.30). 

Como diziamos linhas acima, uma alternativa, um caminho com 

relação à apresentação desta dissertação seria censurar o texto 

em nome de uma. suposta clareza, e outro caminho seria revelar ao 

leitor a intimidade desta aventura se m cortes, sem censura, ou ao 

menos, com a menor censura possfvel, 

próprio texto se tornaria a prova de 

pois só desta maneira meu 

como o ato de escrever 

funciona no sentido de um ato de inv e stigação. assemelhando-se 

à investigação do sujeito que empreende uma análise. 

Se bem como método de exploração, divã e folha permitem 

procedimentos semelhantes, na análise o sujeito toma a si próprio 

deliberadamente como objeto de estudo . Ele próprio é alvo de 

sua investigação. E claro que nesse " ele próprio" cabe o mundo, 

o mundo que o habita e que ele 

práticas. enfim . .. 

habita, seus interesses, suas 

No caso de uma investigação como esta dissertaç~o, há um 

tema, que certamente esta profundamente imiscui do na 

subjetividade de quem escreve, ta n to que obriga a todo este 

esforço, 

do qual 

mas está ali presente como um filtro 

toda intimidade do autor irá passar . 

ou funil, através 

Por esse motivo nao 

encontraremos num 

pessoais, embora 

fazer infer~ncias, 

trabalho como este, relatos de intimidades 

um leitor 

talvez até 

atento e curioso possa, se quizer, 

acertadas, a respeito do autor a 

partir do que escreveu sobre qualquer assunto, por conta e risco 

de sua própria curiosidade. naturalmente. "E claro que não é uma 

subjetividade do eu, da busca do eu, particular, mas da marca do 

sujeito na linguagem, dum homem que se manifesta, que pensa, que 

organiza, na verdade na e pela linguagem, fora dela não ... " CEô . 

p.137}. 

Assim no ato de escrever há quase sempre um tema norteador, 
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que está sendo perseguido 4 , e que ocupa o lugar que na análise é 

ocupado diretamente por quem exerce o ato de f a lar. Há um 

direcionamento, uma paixAo, neste caso pelo assunto escolhido, o 

ato de escrever que como um 1man vai atraindo letra a letra 

tudo aquilo que na vida da autora, tangencia ou se presta para 

deslindar o problema. 

A subjetividade , isto é , naquilo que de subjetivo tem o 

sujeito, está presente de int:Ameras formas, não como narrativa 

de passagens da vida do autor, ou da vida de personagens como no 

caso de um romance, mas no próprio tratamento da linguagem, isto 

é, no que chamamos de ESTILO. 

A intimidade que no divã toma forma de episódios da vida 

privada do sujeito, no caso do ato de escrever toma corpo na 

nudez do texto, nas suas sinuosidades. torneios de linguagem, 

nos seus excessos, insistências e recorrências, seus vicias, no 

que poderíamos chamar de sua falta de asseio, falta de 

acepcia, na medida em que mal se veste, e não se reveste. nem 

transveste. recusa trajar uma toga, ou roupagens cinzentas e 

formais que visem encobrir a verdade essencial do percurso feito 

a mão na folha. Um texto completamente nu 

NASCEND I, isto é, tal qual foi 

resultaria escandaloso, indecente 

gestado 

ferindo 

poderíamos chamar de MORAL ACADEMICA, ou 

instituídos. 

no seu status 

sem buri laç:bes. 

as normas do que 

os bons costumes 

E aqui 

da proposta 

reencontramos Rol 1 and Barthes. presente no inicio 

de dissertação. e um dos inspiradores deste trabalho 

que me auxiliou a reconhecer a dimensão EROTICA do ato de 

4 Freud utilizou o termo: REPRESENTAÇAO-META, "para designa r 
o que orienta o curso dos pensamentos, tanto conscientes, pré
conscientes e inconscientes: existe em cada um destes níveis uma 
finalidade que assegura entre os pensamentos, um encadeamento que 
nao é apenas mecânico, mas DETERMINADO por certas representaçdes 
privilegiadas que exercem uma verdadeira atração sobre as outras 
representaçôes. Cpor exemplo. tarefas a realizar no caso de 
pensamentos conscientes, fantasmas inconscientes nos casos em que 
o individuo se submete à regra da associaçao livre ) ". LAPLANCHE & 
PONTALIS, op. cit., p. 587. 
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escrever, erótica exatamente no sentido das linhas acima. Não no 

sentido de uma literatura que toma por temática relaçôes amorosas 

ou sexuais, mas sim por que a transação entre o escrevente. a 

folha e o texto, e até mesmo o leitor, é essencialmente sensual, 

corporal, intima , diretà, e requer muitas e muitas mediaçaes para 

gue toda esta intimidade fique encoberta 

mesmo desapareça. 

planos. objetivos, 

Todo cuidado parece ser 

e não transpareça, ou 

pouco. Munimo-nos de 

reviseJes, avaliaçôes, cortes, como requisitos 

para permitir gue um texto saia às ruas e seja autorizado a 

mostrar-se, exibir-se. 

A folha é essencialmente promíscua, e seu destino, ou mesmo 

sua aspiração é andar de mao em mão, entregando-se aos olhos e 

às mãos de qualquer um que por ela se sinta atrafdo. Talvez por 

estas tend~ncias indecorosas da folha o ato de escrever seja 

encarado com um pudor tão exagerado como o que assistimos nas 

universidades, onde, de modo geral, esforços não são poupados no 

sentido de que ninguém perceba sua irreverência e falta de 

decora. 

Assim também na análise, dizer tudo o que passa pela cabeça, 

mesmo quando esse tudo não se constitua o tempo 

ordem. 

todo de 

intimidades de alcova ou fantasias desta resulta 

inicialmente para a maioria das pessoas demasiado perturbador. 

Devemos entretanto enfatizar uma grande diferença entre a 

folha e o analista. O analista promete SIGILO privaticidade, 

enquanto a folha promete a PUBLICO. sem-número de olhos e um 

exército de mãos. A fala e a escuta envolvidas na análise não 

requerem toque, enquanto escrever sempre, e ler quase sempre, 

implicam uma intimidade corpórea irrecusável e determinante deste 

aspecto erótico que salientei acima. e que Barthes desenvolveu 

tão bem no seu "PLAISIR DU TEXTE". 5 

BARTHES, Roland. O Prazer do Texto. Lisboa, Ed. 70. 
1983. 
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CAP IX 

O OLHO E A MAO 

CONTRIBUiçAO DE BACHELARD 

A FUNÇAO DA INVENÇAO 

Algumas guestôes oriundas do pensamento de Bachelard, vem 

nos servir como um iman para encaminhar a parte final deste 

trabalho. retomando determinados pontos chaves abordados nos 

capitulas precedentes. 

Relativamente à visão ocular do ocidente, diz Pessanha, 

referindo-se ao pensamento de Bachelard: "ela fatalmente leva à 

consideração do mundo enquanto espetêl.cu lo, enquanto teatro. 

enquanto panorama" e "o sujeito do conhecimento é conduzido à 

posição contemplativa de espectador"' Esta postura ilustra bem as 

concepçôes relativas à leitura e escrita em nossa cultura. 

Falando sobre a apreciação da arte, diz Bachelard: " A m~o 

ociosa e acariciante que percorre linhas bem feitas, que 

inspeciona um trabalho concluido, pode-se encantar com a 

geometria fácil. Ela conduz à FILOSOFIA DO FILOSOFO que vé o 

TRABALHADOR TRABALHAR. No reino da estética. essa visualização do 

trabalho concluido conduz naturalmente a supremacia da imaginação 

forma 1. " 2 

Entendemos que escrever, no sentido de ENUNCIAR, se 

distancia de apreciar o trabalho já feito, de VER o trabalhador 

trabalhar, 

artesanato. 

constitui-se num TRABALHO MANUAL, 

"A nova concepção do fenômeno evidência à . 

uma espécie de 

intervenção do 

sujeito na configuração do objeto de conhecimento: Trata-se 

de intervenção racional mas por via TECNOLOG!CA, que resgata e 

valoriza implicitamente a categoria da MANUALIDADE, efetuando-se 

PESSANHA, José América Motta. Bachelard e Monet: O olho e 
a mão. In: O OLHAR. Organiz.: Adauto NOVAES. Companhia das 
Letras, São Paulo, Ed. Swarcz, 1988. p. 154. 

2 

Corti, 
BACHELARD, G. 
1942, p. 19. 

L'eau et les reves. Paris, Librairie José 
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enquanto atividade concreta de uma TECN~." 3 

Trata-se aqui, no caso desta dissertaç~o. não de observar os 

trabalhadores trabalharem, nem sequer de citar em demasia aqueles 

que já trabalharam (biblio g rafia), mas de operar tecnicamente. 

pôr, literalmente, mãos à obra, escrevinhar. Há. neste caso. uma 

intervenção do autor. uma intervenção corporal direta, no próprio 

objeto de conhecimento. 

"~ que o mundo, entendido não somente como espetáculo 

oferecido ao olhar, revela-se básicamente COMO RESlSTENCIA AMAO. 

A MAO INTEIRAMENTE SUBJUGADA AO OLHO. OMITE - SE NO OC I O'"' 

Exatamente. na medida em que habitamos uma contemporaneidade que 

SUBJUGA A MAO AO OLHAR. a MAO. esta operária maravilhosa es t á 

fadada ao ócio. a inopergncia. "A matéria é assim. o primeiro 

adversário do poeta da máo ... E um trabalhador Um artesão. 

Possui toda glória do operàrio"~ 

Propomos aqui o resgate da MAO, via ato de escrever, tendo 

claro que, pôr em MOVIMENTO a mão, significa introduzir 

insidiosa e sorrateirametne em nossa cultura, uma subversáo, um 

infcio da derrocada do imperialismo do olhar. porque, como disse 

um de meus entrevistados de uma maneira clara e breve: "o olhar é 

o que há de mais dominador." (E6, op.cit. ). 

Resgastada a MAO, Bachelard nos oferece ainda mais: "Na 

intelectualista, a IMAGEM é SIMULACRO. sem vida linguagem 

própria, sem significação autônoma, sem essencialidade: seu 

significado esta fora dela e deve ser buscado, num indispensável 

trabalho de tradução. naquilo que ela reproduz ou repete com 

maior ou menor fidelidade. Mas que. só revela sua significação 

clara sob a forma de conceito." 6 

3 PESSANHA, J. A. M. op. c i t. p. 154. 

lbid. p. 157 . 

3 B A C H EL ARD. G . :::::O~_d:=!...!ic...!r~e~i.....:t::..:o:!.----.:d~e--s=o~n.:.:h'-'-=a'-"r-'.:... Trad. de José 
América Motta Pessanha, S.P., Difel.1986, p.52. 

6 PESSANHA, J. A. M. Op. C i t. p153. 
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"A imaginaç~o náo é. como sugere a etimologia, a faculdade 

de formar imagens da realidade; ela. é a 

imagens que ultrapassam a real idade, que 

uma faculdade de sobre-humanidade". 7 

faculdade de formar 

cantam a realidade. E 

"A IMAGINAÇAO CRIADORA TEM FUNCôES COMPLETAMENTE DIFERENTES 

DA IMAGINAÇAO REPRODUTORA. A ela pertence essa função do IRREAL, 

que é psiquicamente tão ú.ti l quanto a função do REAL 

frequentemente evocada pelos psicólogos para caracaterizar a 

adaptação de um espírito à realidade etiquetada por valores 

sociais ." 11 

Bachelard reivindica para a IMAGEM um estatuto diferente 

daquele que a tradição ocidental lhe confere, de SIMULACRO, 

COPIA, reproducão, tentativa de espelhar fielmente uma parcela da 

realidade, ideal da ciência dos cientistas positivistas. 

Neste sentido, podemos dizer, fazendo uma confrontaçao entre 

dois autores, gue Saussure considerava a escrita como pura 

IMAGEM da língua, um arremendo. 

Reivindicamos para a escrita um papel diferente daquele 

registrado por Saussure, de mod o a afirmar que, aquilo que se 

estrutura ou se urganiza pela VIA DO ATO escrever, não é o mesmo 

que aguilo que se organiza pela via da fala, por exemplo, ou 

poderia ampliar ainda mais os horizontes, acrescentando outras 

vias de expressão da experiência humana. como as que resultam por 

exemplo. nas diversas formas de artes plásticas, a música, etc. 

Certa vez escrevi um pretenso poema que dizia assim: 

vias. 

Há para o que a boca é via 

Há para o que a via é a mão 

Mais comum é pensar que o olho via 

aquilo que via nenhuma viu! 

Assim .• olhos, mãos , ouvidos, lingua nada mais são do que 

BACHELARD, G. L'eau et les réves. Op., Cit., p. 23. 

8 B A C H E L A R D , G . !:::L~a~.-!T_,e~r.:.r..,e:..._.::e~t=---_ _;l~e:::...:.s.-!r;...:ê:...::v..::e:..:r~i..::e:..:s=--___::d:::..:e:::__,l:...:a::::-...!v:..:o::!,_!_J ..::O:..:n..!.t=é:...:.... 
Paris, Libraire José Corti, 1948, p. 3 . 
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Bachelard reivindica para a imagem. AUTENTICIDADE. ela é 

outra coisa. diferente da coisa que parece simular. Assim no cap 

I' quando trazemos Saussure a dizer que a escrita seria a 

fotografia da insistimos em afirmar que olhar a 

fotografia de 

11ngua, 

alguém e olhar seu rosto, são atos completamente 

diferentes e o que um 

permite. 

possibi 1 i ta, não é o mesmo que o outro 

Neste ponto, podemos falar do TRABALHO DO SONHO, que 

produz composiçbes inexistentes. inimagináveis a partir de dados 

da. rea.l idade, frequentemente detalhes que passaram despercebidos 

durante a vigflia . 9 Os surrealistas deixavam que o sonho flufsse 

pela mão, seja na pintura. na escultura, nas montagens ou na 

própria literatura. Os exemplos oriundos das artes, constituem-se 

nos limites para a tentação da teoria da imagem como simulacro. 

que comporta e requer uma tradução, inaugurando o que poderíamos 

batizar de: a hermenêutica recusada'. o sonho pode não ser 

criação, como quer Freud, pois não podemos dizer que surge do 

nada. entretanto resulta numa espécie de combinatória autêntica e 

original, enfim singular . 

O ato de escrever e mesmo o ato de ler tem sido concebidos 

em nossa cultura, e trabalhados nos vários níveis da educação 

formal, sob a OTICA DO OLHAR. Esta abordagem, tem como 

conseqüência, que estes atos sejam reduzidos a meras IMAGENS, 

COPIAS, REPRODUÇoES. em detrimento das infimeras possibilidades 

que eles tão simples e de acesso bastante generalizado 

inclusive num pais de terceiro mundo como é o nosso nos 

oferecem, se desenvolvidos no sentido de uma "técnica" 

praticável por qualquer um que se disponha a exercitá-Ia. A 

escrita automática dos surrealistas, exigia, mais do que um dote 

de inspiração, uma profunda confiança nos processos 

inconscientes, e uma imensa coragem de deparar-se frente a frente 

com esse ESTRANHO que nos habita, e que de certa forma , merece 

9 O sonho conforme Freud é sempre uma realizaçao de desejo e 
o trabalho do sonho destina-se a encobrir o desejo em questão. 
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a autoria de nossos sonhos. 

apresenta uma PRODUÇAO que 

o inconsciente, 

pode até mesmo 

120 

podemos dizer, 

ser considerada 

exacerbada, continua, que nao cessa sequer durante o sono. pois 

mostra-se especialmente criadora, no sonho. 10 

Quando alguém se pOe a falar de um sonho ou a contar alguma 

história, lá pelas tantas não saberá mais distinguir com certeza, 

na sua fala, entre uma lembrança de um fato efetivamente vivido, 

e um fato narrado por 

simplesmente acrescido, 

correspondência entre 

seus familiares, ou 

inventado. 

discurso e 

Desta 

realidade 

interesse, tanto no caso da experiência da fala 

um complemento 

forma 

f a c tua l , 

aquela 

perde 

na psicanálise, 

como no caso da experiência de pór-se a escrever . Já E3, nos 

dizia que não faz mais uma diferença entre teoria e ficção. 

O paradigma da COPIA, enquanto regente ou legislador para o 

ato de escrever, resulta, na prática, na quase completa 

inoper~ncia que assistimos nos bancos escolares - do primário ao 

pós-graduaçao - um extremado sofrimento em torno da exigência de 

escrever, quando não propriamente uma IMPOTENCIA de escrever. 

Para que o ato de escrever seja resgatado na sua nobre 

função de investigação, de imaginação, e resulte PRODUTIVO, em 

oposição à reproducão, ao simulacro, à cópia, requer-se um outro 

paradigma, que tomamos, no casa, do cerne da técnica 

psicanalítica: a associaçao "livre". conforme desenvolvemos nos 

cap ... 

Vejamos a seguir, como todo este desenvolvimento. que até 

aqui percorremos, encontra seu exemplo privilegiado no próprio 

corpo da presente dissertação. Tratemos pois 

utiiiza.da. 

da metodologia aqui 

1 o Ver Cap. X. 
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CAP X 

SOBRE A METODOLOGIA 

A - O PAPEL DAS ENTREVISTAS NA DISSERTAÇAO 

O presente trabalho poderia 

sentido exclusivamente dissertativo, 

ter sido 

isto é, 

desenvolvido num 

um arrazoado. um 

texto, cujas provas consistissem essencialmente na própria 

argumentaçâo, que iria deslindando. analisando o ato de escrever. 

uma espécie de fenomenologia do ato de escrever. De certa manei ra 

é uma descrição o que o leitor encontrou nestas páginas. Co mo 

uma medida para o enriquecimento do texto total incluímos uma 

série de dez entrevistas, que consistem em depoimentos e 

exposiçbes em torno do tema ATO DE ESCREVER. obtidos a partir de 

um suscinto roteiro de entrevista. 1 

Tratou-se de utilizar como refer~ncia para nosso discurso, 

além dos textos teóricos consultados, Htextos" mais próximos, 

cujos autores pudessem se r interpelados mais diretamente sobre o 

assunto. E preciso ressaltar, que os entrevistados sso 

professores do curso de letras, muitos deles com livros 

publicados inclusive. Isto é, estamos diante de um material 

informal, mas nao por isso menos valioso do que as referªncias 

textuais. de obras publicadas ou valor reconhecido. 

Estes Hautores" compOe junto a bibliografia utilizada o 

universo que tomamos por refer~ncia para nosso trabalho . Nao se 

trata como em outros estudos de tomar os resultados das 

entrevistas como o universo total da investigação. Muitos temas 

que sso abordados no desenvolvimento deste trabalho . foram 

surgindo ou se fizeram necessários para sustentar e dar avanço à 

dissertaçao e não foram sequer tangenciados durante as 

entrevistas, pois que no momen to de sua realizaçso não tinham 

ainda se apresentado como problemática. Este fato nao 

justificaria absolutamente que deixássemos de incluir um problema 

determinado nem de desenvolv~-lo, pois neste caso estaríamos 

Ver Vo 1. I I. Anexo 1. 
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impedindo nosso trabalho de ir adiante. 

Também ocorreu que alguns temas que n~o f ora.m incluídos no 

roteiro da entrevista emergiram insistentemente. como é o caso da 

diferença entre texto de ficç~o e texto teórico. 

O papel das entrevistas é exatamente como disse acima. o de 

compor um universo de referências complementares e principalmente 

contextualizar a dissertaçao em termos de meio cultural imediato. 

tanto num sentido teórico como num sentido prOpriamente 

pragmático, na medida em que mesmo antes de estar concluída. ou 

de ir ao pQblico em forma de exposiçao ou mesmo publicaç~o, esta 

dissertação de certa forma já circula pelas ruas porto

alegrenses. 

Desta 

entrevistas. 

forma. a dissertaç~o não repousa somente sobre as 

nem encontrarão os leitores um capitulo destinado 

exclusivamente à análise do seu conteQdo como tal ou tabelas 

revelando quantos sujeitos responderam de tal ou qual maneira à 

tal interrogação. Nao se trata de um levantamento de dados a 

serem computados ou interpretados. Trata-se apenas de aproveitar 

trechos das entrevistas, e citá-los durante a argumentaçso, para 

gue enriqueçam à discussão do tema. corroborem ou interroguem à 

autora em suas convicçOes . tal qual se opera com as referências 

bibliográficas. 

Vale comentar aqui que, 

entrevistas o roteiro foi 

inicialmente, durante as 

seguido de uma maneira mais 

primeiras 

rigorosa, 

entretanto. à medida em que as entrevistas foram se sucedendo, o 

roteiro foi se tornando mais flexível. permitindo maior liberdade 

ao entrevistado para desenvolver, a partir do tema proposto, 

aquilo que mais correspondia a sua área e experiência. Cabe 

salientar que. embora todos os entrevistados sejam professores do 

curso de letras, pertencem à áreas diferentes: 11ngua portuguesa, 

1 iteratura . I ingufstica. língua estrangeira, grego, etc. A 

medida em que transcorriam as entrevistas percebemos que o 

roteiro limitava a riqueza que cada um destes m~stres podia nos 

oferecer, de modo que cada vez mais propusemos aos entrevistados 

que falassem sobre o ato de escrever no sentido que mais lhe 
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aprouvesse, e fomos intercalando, quando oportuno, as 

mais especificas que constavam no roteiro. 

Assim. tivemos oportunidade de ouvir questOes 

123 

questé:ies 

que não 

teriamos escutado caso tivéssemos interrompido o discurso do 

entrevistado para fazer a próxima pergunta do roteiro . Algums 

problemas novos surgiram desta maneira, questé:ies que não estavam 

colocadas antes de ouvir os entrevistados, abordagens novas 

sobre um determinado item~ etc. 

Concluindo sobre as entrevistas, o que delas os leitores 

encontram no texto. sao citações integradas ao corPo da. 

dissertação, sendo discutidas. ou servindo para discussão . 
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CAP X 

B - de COMO ISTO SE FEZ 

1. Um pouco de história, ou ... 

Partes Intimas de uma dissertaçao 

A idéia explícita de realizar uma dissertaçao relativa ao 

tema ESCRITA, data de 1985. Desde lá venho de muitas maneiras 

envolvida com esta temática, tendo este tema produzido uma série 

de EFEITOS distintos da sua intençao original, que seria a 

realização deste trabalho . Para citar apenas alguns: fui editora 

de a l guns números de um jornal no meio psicanal itíco, escr·ev i 

muitos artigos para jornais, e alguns para revistas, escre v i 

alguns poemas, muitas cartas, ·fiz com que muita gente perdesse o 

pãnico e descobrisse sua possibilidade de escrever, 

enfim ... efeitos pára-dissertativos. 

Lá por 1986, foi se delineando o titulo, como o ATO DE 

ESCREVER. Mais algum tempo e o titulo era claro e resultou 

efetivamente definitivo, sem que reclamasse por qualquer 

alteração. A palavra efeitos sem dúvida aderiu ao titulo. Assisti 

à constituição deste titulo com admiração e cu r i os i da.de, 

perguntando-me muitas vezes, de onde viria esse nome. 

A moda de uma meta-representaçao freudiana, este titulo me 

acompanhou durante vários anos, e como um fman foi atraindo para 

seu convivia, tudo aquilo que de alguma maneira tangenciava 

aquela frase: ~os efeitos do exercício do ato de escrever''. 

Durante muitos anos foi apenas isso, uma frase insistente que 

nunca me abandonou. Foi a descriç:ao do crime com o qual deparei 

um dia, e fui obrigada a explicar. Ou o texto do sonho a partir 

do qual me pús a dissertar. 1 

Entretanto, em termos práticos, durante muito tempo, digamos 

que nao aconteceu nada . Como sempre, inúmeras leituras esparsas, 

as produçbes escritas mencionadas acima, sempre o exercício da 

psicanálise clfnica, muita falaçao sobre minha tese, explicacôes 

Ver nas páginas subseqüentes a comparaçao de uma 
descoberta e uma dissertaçao, à explicaçao de um crime sem 
testemunhas ou às elaboraçi:les a partir de um sonho. 



.. 

.. 

.. 

125 

do que seria, etc. Mas de concreto? Nada! 

Em 1988, minha orientadora quase perdera a paciência e a 

esperança de que esta dissertação chegaria à termo. Confesso que 

houve momentos em que pensei que ela tinha razOo! 

Em boa parte através de sua insistência. inventei o que 

chamaria de um artifício para Ela julgava 

necessário que houvesse algum tipo de levantamento, algum tipo de 

dado a ser trabalhado. de modo que a dissertaçao não fosse apenas 

teórica ou 

argumentativo. 

entrevistas, nas 

bastante lento. 

se constituísse num texto exclusivamente 

Relutante, parti para a realização das 

quais estive envolvida durante 1988. em ritmo 

Foi apenas no dia 12 de março do corrente ano, que autorizei 

meus dedos, e deixei que fluíssem através deles estas páginas 

que o leitor tem na mão. Num primeiro momento apenas escrevi, de 

jorro, como referiu E2. Depois foi o trabalho de complementar, 

fazer inserçOes dos trechos de entrevistas onde parecia oportuno, 

incluir citações de autores, explicar à margem <em forma de nota> 

determinados conceitos, que 

escrito. cortariam seu fluxo, 

condutor principal, etc. 

se 

e 

explicitados 

distrairiam 

B- COMO ISTO SE FEZ ... 

2. COM OS ENTREVISTADOS 

no curso do meu 

o leitor do fio 

Corroboram este depoimento pessoal do método que no momento 

utilizo para desenvolver o presente texto as palavras de E3: 

"Agora a literatura escrita, ela permite organizar aquilo que 

caóticamente povoa o pensamento, as idéias vagas que passam pelo 

ato da consciência, quer dizer que no momento em que isto que nos 

povoa, uma espécie de monólogo interior que flui continuamente 

passa para o papel 

agora nesse momento 

este universo, ele passa a se organizar, e 

aqui já tenho necessidade absoluta desse 

2 Ver no capitulo VI I I - A, p.83, 84 e também a nota. do 
final desse mesmo capitulo. 
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processo 

escrever 

de organização, 

não só como 

eu já náo 

ficcionista. 

consigo mais 

mas também como 
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porque só no momento em que a coisa está escrita é que 

viver sem 

ensaísta. 

ela passa 

a se organizar quer dizer que eu consigo me organizar quando 

eu escrevo, e quer dizer que eu sinto uma angústia, idéias 

indefinidas. idéias incompletas. pensamentos incompletos. e esses 

pensamentos náo se organizam enquanto eles não estiverem 

escritos, esta é a d i ferença entre a literatura oral e a 

I iteratura escrita. Quer dizer que a literatura oral. por 

importante que seja, está nesse processo de acontecer CONTINUO de 

um processo sobre o qual a gente não tem controle" <E3. p. 27 ) . 

Cabe aqui esclarecer que E3 refere-se à literatura de uma 

maneira muito ampla . Nos diz ele "A escrita efetivamente é um 

hábito que nós adquirimos recentemente. A literatura surge bem 

anteriormente ao ato de escrever, porque a literatura surge com o 

ato de fala . No momento em que se começa a falar começa a 

literatura quer dizer que todo ato de conversar é um ato 

literário" <E3, p . 27). Vemos aqui como E3, por um lado, separa 

no tempo a origem da escrita da fala, e por outro lado, pela via 

da literatura, aproxima ato de escrever e fala, elevando ao 

status de literatura qualquer conversa, de um modo bem 

abrangente, mesmo sendo que a literatura escrita resulta num 

produto, num texto. num livro e a literatura oral não resulta em 

nada visível. Entretanto, ambas, I iteratura oral e escrita 

sobrevivem. transmitindo-se através dos tempos. 

O procedimento do presente trabalho faz um percurso talvez 

no sentido inverso daquilo que é declarado na metodologia da 

maioria dos trabalhos cientificas. Por qu~ digo sentido inverso? 

Neste nosso caso particular, partimos de uma DESCOBERTA, 

fruto de uma série de experi~ncias de vida pessoal, profissional, 

leituras. enfim ... vivências, que nao saberíamos sequer listar 

exaustivamente, porque fogem ao controle. Sem saber exatamente 

como, nem bem por quê, nasce uma descoberta. uma TESE. Isto é. 

reconhece-se, 

está ali. na 

enxerga-se 

frente do 

ai go que parece novo, de repente isso 

nariz e nao se sabe como é que foi parar 
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ali. Ao que parece teria sido assim com a maça de Newton! 

Seria mais ou menos como na investigaçao policial. vemos, 

constatamos a consequéncia, o crime está ali, é inegável, é uma 

evidência empírica. O problema todo consiste em explicar como 

aqui 1 o chegou a acontecer, resultando daquela maneira. Então, 

procede-se à procura de pistas, testemunhas, enfim provas para 

corroborar os indicias e as teses que vão sendo levantadas para 

dar conta de um fato consumado. Uma tese cor responde à 

reconstituição do crime. Sendo que, mesmo depois de 

reconstituído, nunca podemos ter a certeza absoluta de que aquela 

versão cor responde exatamente ao que efetivamente se sucedeu. 

embora possamos ficar satisfeitos 

partir dai, dormir em paz . 

com o resultado obtido, e. a 

Certa experiência trazida porES ilustra bem esta situação: 

" me lembro perfeitamente no meu Mestrado, eu conversei com a 

minha orientadora expliquei o que eu queria e ela me disse:-

'então tá. faz e me traz alguma coisa. Ai um mes depois levei 

o que eu tinha feito, intuitivamente. Ela olhou e disse: -'mas da 

onde é que tu copiaste isto? -'Não copiei. eu fiz.' -'Não. mas 

isso aqui é a conclusão do teu trabalho, cadê o resto do teu 

trabalho para tu chegares aqui?' -'Bom, mas se eu já cheguei aqui 

por quê tenho que fazer o resto?' 'Ah não, mas assim não dá'". 

Então fiquei mais três anos fazendo o trabalho, mas tu sabes que 

a conclusão a que eu cheguei foi exatamente essa. foram aquelas 

oito páginas, que eu levei um m~s depois de começar. Todo o 

trabalho foi dirigido para comprovar aquilo." <E5, p. 76.77). 

Então a demonstração e as provas de como essa consequência 

provavelmente aconteceu, cabe ao autor da tese proposta, 

apresentar em público, defender e sustentar. Afinal, o que vem a 

ser uma tese, senao uma hipótese da qual se tem convicção, isto 

é, se tem fortes motivos para nela apostar? A dificuldade é que 

esta tese como qualquer outra, quando existe efetivamente uma 

tese, nao é partilhada, isto é, faz parte de um percurso pessoal 

singular, que não é imediatamente transmissiva! à coletividade. 

Digo quando existe efetivamente uma tese, porque muitas 
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dissertaçOes de mestrado não se constituem prOpriamente numa 

tese, pois não há descoberta a demonstrar, há uma sondagem. uma 

pergunta vaga sobre alguma temática . 

Tangenciando esta questão falou-nos E3 "Existem algumas 

teses de mestrado e de doutorado que realmente são boas. mas a 

porcentagem de qualidade é muito pequena, mas isso é universal, e 

não tem jeito de fugir disso. Então. se a tese de mestr~do . se 

ela está bem feita, eu tenho que aprová-la: a mesma coisa, 

situação. do problema da originalidade que se exige para o 

doutorado. Agora. como é que eu vou exigir uma originalidade que 

se repita continuamente não é ? Quer dizer que esse nível de 

originalidade é muito 

p.39,40) . 

dificil é institucionalizado "<E3, 

Retomando, não é possivel apresentar provas para comprovar 

alguma coisa que não se postula. ou n a qual não se acredita 

fortemente. Comprova-se algo que de antemão se tem como 

verdadeiro. Como num julgamento, acusação e defesa. ambas 

apresentam provas no sentido de demon s trar o que acreditam ser 

verdadeiro. Entretanto. salvo exóticas situaçOes, apenas uma das 

argumentaçOes terá comprovação e será aceita como verdadeira. A 

dissertação tem então o sentido de . como o próprio termo diz. 

dissertar, isto é, desenvolver uma argumentação que sustente e 

justifique essa tese que apenas tem um valor de convicção para 

seu descobridor, seu defensor O autor é seu advogado de defesa. 

e o pfiblico seu advogado de acusação. E é a convicção à qual nos 

referimos a pouco, o que faz com que nos detenhamos anos a fio, 

às voltas com um mesmo assunto. de maneira quase obsecada, sem 

ter a possibilidade de livrar-nos dele. Talvez a 6nica maneira 

que tenhamos de ver-nos livres do problema, seja torná-lo 

póblico, partilhá-lo, transmiti-lo, enfim escrev~-lo, e é isso o 

que uma dissertação pretende. Neste sentido todo trabalho 

cientifico, por mais erudito que 

lá na origem, para resolver uma 

se nos apresente, "ele é feito, 

bronca ... se não tem problema 

para resolver. não tem texto" CE7. p . 117). 

Referindo-se à dissertação nos disse E8: " esse texto, 
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entre 

tradicionalmente dissertativo, é um texto 

os sujeitos 
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de comunicação 

literários nós lemos 

que falam, então assim. se nos textos 

sujeitos que se falam, e vemos a cena, nesse 

outro texto, os sujeitos que se falam de certo modo estão tora do 

texto, dai esse traço APARENTEMENTE, de objetividade do texto 

dissertativo, das suas marcas, que é que ele cria uma trama como 

se o sujeito estivesse fora dele." CE8, p. 137). Percebam que E8 

diz: ' como se o sujeito estivesse fora dele' E efetivamente 

está, embora na verdade deixe suas marcas, a cada linha, na 

folha. 

Temos ent~o o sujeito da investigação o sujeito da 

descoberta, tecendo uma argumentação para outros sujeitos 

falantes. No texto dissertativo, argumentativo, não há. de modo 

geral, personagens em interação no sentido do texto literário. o 

romance, a novela, como nos diz nossa entrevistada. Entretanto, 

não deixam de existir personagens. que ocupam por vezes o lugar 

do autor. é o caso das citaç~es. Quando cito minha entrevistada 

logo acima, estou emprestando-lhe meu lugar, para que fale por 

mim . E de alguma maneira assumo suas palavras como se endossa um 

cheque. De alguma maneira são muitos os personagens que entram em 

cena numa dissertação, se sucedem, vindo ao auxilio de demonstrar 

a verdade da descoberta do autor. Estes personagens 

correspondem às testemunhas num julgamento. 

E8, ao falar sobre a retórica antiga, mencionou um trabalho 

de Roland Barthes. citando-o assim: "a retórica nasceu de um 

processo de propriedade foi no fim do século ... , antes de 

Cristo, na Grécia. enfim, dois tiranos que queriam deportar 

populaçôes exatamente para povoar Siracusa, o sul da Itália hoje. 

então a populaç~o se revoltou e fizeram processos e tribunais 

para julgar ... enfim ... a validade daquilo, a desapropriação de 

terras. E nesse sentido que ele diz que a retórica foi usada 

para defender a propriedade. Era essa a função. era um tempo em 

que à PALAVRA CABIA DECISAO em PRAÇA PUBLICA. Então Aristóteles 

também disse isso, ele começou a fazer a retórica. a estudar 

retórica como os recursos possíveis de persuadir, porque se havia 
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recursos de persuadir 

persuasão, nâo é? "CEB, 

exercício de retórica no 

é porque deveria haver recursos de 

p.141 > Então uma dissertação é um 

sentido antigo da palavra, " uma busca 

de argumentação partindo de que você tem que convencer alguém de 

alguma coisa. você quer mostrar de forma lógica e convincente que 

aquilo que você quer mostrar é verdade". <E9, p . 163) . 

E8 trouxe ainda o trabalho de Perelman e Olbrecht-Teka, 

"'Tratado de argumentação para uma nova retórica' no qual os 

autores procuram resgatar a concepção aristotélica de que. SE 

ARGUMENTA NO DISCURSO . PELO DISCURSO E EM FUNÇAO DE UM 

AUDITORIO." <E8,p. 142.143>. 

é exatamente neste sentido que caminha o presente trabalho, 

trata-se de demonstrar perante um auditório, através do discurso 

e no discurso, uma descoberta. apresentando provas discursivas, e 

trazendo à cena, testemunhas. 

E8 nos trouxe algumas teses de Perelman sobre o motivo do 

declínio da retórica: "Perelman diz que um dos responsáveis pelo 

declínio da retórica foi Descartes. com o cartesianismo. porque 

realmente ele dizia, não é? Que se argumentava que a única 

forma de argumentação era a evidência, a demonstração, e a razão 

como um raciocínio lógico puramente matemático. E o que Perelman 

vai pretender é resgatar exatamente essa visão aristotélica de 

que se argumenta no discurso, pelo discurso e em função de um 

auditório." <E8.p. 143) . 

Não é difícil reconhecer nessa visão cartesiana a tradiçào 

de pesquisa que vigorou por inú.meras décadas em nossas 

universidades, atualmente. ao que parece, em declínio, pelo menos 

em algumas áreas do conhecimento. "Em textos como os de Lacan, 

essa diferença entre um texto de ficção e um texto cientifico . 

essa diferença desaparece e não tem o rigor cientifico que por 

exemplo, na tradição positivista do século passado se pretendia 

dar, com a pretenção de que o texto descobrisse. en f im se 

identificasse cum o referente" 

esse problema cientifico exigia 

questão de verificabilidade não 

<E3, p. 36). "Agora veja entao , 

verificabilidade, agora se essa 

ex iste ma is. porque não existe o 
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que verificar. então o texto se refere à outro texto, quer dizer 

entra-se na biblioteca borgiana, não ê? ... Chega-se a uma situação 

de verificabilidade irrealizável .. " CE3. p. 36). Estamos no 

domínio da intertextualidade. 

Bem, trata-se então aqui de procurar delimitar um campo. 

nele delinear uma idéia e defend~-la através da argumentação 

discursiva. 

Retomemos uma das intervenç~es de E8, ao falar-nos de que o 

texto dissertativo é apenas APARENTEMENTE objetivo, na medida em 

que os sujeitos parecem estar fora da trama do texto . 

diferentemente do texto literário, no qual os sujeitos interagem 

dentro do texto . compondo cenas, comunicando-se intra-texto. 

"São dois aspectos. um primeiro. mostrar que há um texto de 

comunicação entre sujeitos que se faiam, que organizam idéias e 

depois que no interior desses textos há uma manifestação muito 

grande de PESSOALlDADE, sabe? Eu acho que o enjôo que se cria em 

tudo é quando se tira toda a pessoalidade, toda tentiva de criar, 

toda tentativa de fazer alguma coisa; e se pode fazer um bom 

trabalho escolar com um toque bom de pessoal idade. Então isso 

resultou por um tempo no alijamento de toda a subjetividade, 

claro que não é uma subjetivdade do eu, da busca do eu 

particular, MAS DA MARCA DO SUJEITO NA LINGUAGEM, DUM HOMEM QUE 

SE MANIFESTA . QUE PENSA. QUE ORGANIZA, na verdade . na e pela 

linguagem." CE8,p . 137). 

Falávamos acima no exemplo do crime e sua reconstituição. 

para elucidar o que se passa na construção de uma dissertação. 

Um outro exemplo ilustrativo deste problema, mas que ao 

mesmo tempo nos traz novos problemas para serem pensados é o caso 

do sonho, ou do ato falho, ou das parapraxias, como chamou Freud 

ao atos falhos levados a efeito motrizmente. isto é. não pela via 

da palavra. :s 

Acordamos de manhã e lembramos vagamente que houve um sonho. 

3 Lacan chamou todos estes atos de FORMAÇOES DO 
I N C O N S C I ENTE . L A C A N . J a c que s . _ _.!L:.:a~s:.._;F"-'=o:.;r'-'m=ac.:::c::...;l::.... ::::o_,_n:,e=-s=-....::d::..;e::....:.l_,_l .:..:nc.::c:...:o=-n:..:..:s:..:c::..:..i -=e'-'"n"'-t=e~. 
B s . As . , E d • Nu e v a V i s i ón , 19 7 O . 
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Aos poucos vem uma vaga idéia de um lugar ou de alguma pessoa que 

estava no sonho . Se tivermos oportunidade de contá-lo à alguém ou 

de escrevé-Jo, iremos "reconstituindo o sonho" ou melhor 

construindo o texto do sonho, tecendo um discurso a partir do 

sonho, já que o sonho costuma ser predominantemente em imagens, 

embora possa incluir também, discursos . Muitas vezes, continuando 

a falar do sonho, repetindo-o para alguém, vamos acrescentando 

trechos, substituindo certos detalhes. Se continuássemos a falar 

nesse sonho por muitas e muitas horas, variamos que o sonho n~o 

deixaria de render estórias. e perderíamos provavelmente a noção 

de até aonde o nosso relato corresponde ao sonho mesmo, ou já 

teria se tornado outra coisa . isto é já estaríamos no domínio 

da INVENÇAO. Teria então existido um sonho tal qual relatamos ? 

Existe a possibilidade de uma correspondência entre o "sonho 

verdadeiro" e sonho re l atado? E porque este Oltimo nao seria 

verdadeiro? Qual seria o verdadeiro, afinal? 4 

Como vocés vêem voltamos ao problema da fidelidade na 

transposiç~o de um registro para outro registro.~ 

falamos em Bachelard e trazemos a sua quest~o 

No capitulo X 

sobre a IMAGEM. 

Este autor, reivindicava que a imagem não necessariamente é 

representação da realidade, ela também teria por função imaginar 

algo irreal, algo que não existe, isto é, que não existia até o 

momento em que, um artista inventou, ou simplesmente até o 

instante em que alguém imaginou. Os filmes de ficçào, por 

exemplo, mostram coisas gue n~o existem. entretanto. é inegáve l 

que de alguma maneira, num certo registro passam a existir, 

inclusive numa forma material, pois nao podemos negar a 

materialidade de uma fita. de video-cassete, por exemplo . 

Bachelard 

IRREAL. 

reivindicava então uma função de imaginar o 

A ciência. na sua tradição mais positiva, tem estado às 

voltas com este problema da fidelidade. na tentativa de apreender 

4 Ver capitulo X. 

Ver capitulo I . 
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a realidade com fidelidade. 

Neste contexto. se comparei · uma dissertação à argumentaçào 

na reconstituiçào de um crime. e agora trouxe. para complicar 

mais ainda o caso, a comparaçào da dissertação com o gue seria a 

reconstituiç~o de um sonho. é para evidenciar que em primeiro 

lugar a reconstituição de algo que já aconteceu na 1 inha do 

tempo, revela-se impossivel na sua totalidade. Q.ua 1 quer 

reprodução, mesmo um filme, não corresponde nunca ao original. O 

tempo. na sua linha de sucessão é indriblável, ao menos por 

enquanto. 

A seguir registrarei para vocés um pequeno conto de Jorge 

Luiz Borges que me parece magnfficamente exemplar para 

definitivamente acabar com as ílusOes que ainda possamos ter 

quanto à apreensão da realidade TAL COMO ELA é. 

MUSEU 

Do rigor da ci~ncia 

... Naquele Império. a Arte da Cartografia obteve tal 

Perfeição que o mapa de uma só Província ocupava toda a 

Cidade, e o mapa do Império, toda uma Provincia. Com o 

tempo, esses Mapas Desmesurados nâo satisfizeram e o 

Colégio de Cartógrafos levantaram um Mapa do Império, que 

tinha o tamanho do Império e coincidia pontualmente com ele. 

Menos Adictas ao Estudo da Cartografia, as Geraç:ôes 

Seguintes entenderam que esse dilatado Mapa era InQtil e nAo 

sem Impiedade o entregaram às Inclem~ncias do Sol e dos 

Invernos. Nos desertos do Oeste perduram despedaçadas Ruínas 

do Mapa, habitadas por Animais e por Mendigos; em todo o 

País nao há outra relíquia das Disciplinas Geográficas. 

Suárez Miranda: Viagens de Varôes 

Prudentes, I ivro quarto, cap. XLV, 
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Lérida, 1658."' 

Algumas palavras de E3, sobre o fato de que no século vinte 

deixa-se de acreditar que o escritor pode ser prejudicado em sua 

produção literária por uma reflexão teórica. nos auxilia neste 

ponto. Nos diz ele assim: " quer dizer que entao, essa. 

reflexao sobre o ato de escrever, ela está presente nos textos 

mais exigentes, na própria literatura, de modo que EU NAO ESTOU 

FAZENDO MAIS UMA DIFERENÇA RIGOROSA, NO ATO DE ESCREVER, ENTRE UM 

TEXTO TEORICO E UM TEXTO FICCIONAL pelo seguinte, eu parto 

também do ponto de vista de que a ruptura que se faz entre o 

homem e a natureza n o momento em qu e o homem se decidiu pela 

humanaç:ao - o ato de escrita. o ato da fala. escrita no sentido 

mais amplo possível, na o 

escrever, mas o ato d e fala 

ENTRE O HOMEM E A NATUREZA . 

nós perdemos definitivamente 

houve um rompimento interior 

implica necessariamente o ato de 

ele cria uma BARREIRA SIGN!CA 

quer d i zer que o acesso a natureza 

quer dizer que houve uma FENDA . 

que EU NAO ALCANÇO MAIS A NAO SER 

ATRAV~S DO DISCURSO. Se eu devo atingi-lo através de um discurso 

significa que EU NAO O ATINJO DEFINITIVAMENTE. porque existe a 

barreira do discurso . .. " CE3, p . 35) . E ainda: " nós nos 

tornamos animais sign i cos. nós CONSTRUIMOS UM MUNDO QUE NAO É UM 

MUNDO DA NATUREZA, entao todo esse mundo TEORICO E ESSE MUNDO 

FICCIONA L , quer dizer que o estudo da astrofisica, ele vale 

enquanto funciona como astrofisica, agora COMO É O UNIVERSO 

NINGUéM SABE. " CE3, p . 35). 

Salientando o desvanecimento da diferença entre texto 

ficcional e texto teórico, E3 nos auxilia no sentido de que. 

aceita esta pos i çao, passa a ser dúbio e e x tremamente relativo o 

limite que podemos estabelecer entre ciéncia e literatura, entre 

obra de ficç:ao e obra acadêmica, e nos coloca numa posição desde 

a qual a invenç:ao é licita e legítima. Com as palavras pode-se o 

Bs . As . , 
BORGES, 

1960 . 
Jorge Luiz. 

Obras Comp . 
El Hacedor. Emecé Editores, S. A., 
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que no mundo emplrico não é posslvel, até trazer a nossa presença 

numa sala de 2mx2m um elefante indiano, usando parte do exemplo 

utilizado por Lacan para evidenciar o descolamento da linguagem 

com relação ao referente. 

Também nos aproximamos desta maneira daquilo que se passa 

numa psicanálise, na qual não é de interesse VERIFICAR ( no 

sentido de buscar provas ou testemunhas) se aquilo que o 

analisante fala, corresponde à algum tipo de realidade empírica 

ou é uma fantasia. ou é mesmo da ordem do delírio ou simplesmente 

é uma criação, todas abrangiveis, de certa forma, na categoria 

ampla de INVENÇA0. 7 

Assim passamos a legislar desde um outro paradigma que 

dispensa a exig~ncia de ter que SABER antecipadamente aquilo que 

se deseja conhecer. No primeiro caso. paradigma da cópia, quando 

vou fazer uma investigação sobre determinado tema, antes de mais 

nada devo estabelecer todos os passos que irei cumprir, devo 

fazer um contrato comigo mesma, a partir do qual fico obrigada a 

cumprir o prometido sem DESVIOS, ou pelo menos com o mlnino de 

desvios possíveis, e, caso eles aconteçam, devo justificar os 

motivos de minha "desobediência" ao plano pré-estabelecido. 

Certamente o caminho da descoberta não anda sobre os 

trilhos, mas passa exatamente pela surpresa que nos espreita a 

cada desvio. Na p.2 (deste) afirmei que uma tese parte de uma 

descoberta-feita, 

muitos motivos, a 

alguma coisa 

maioria das 

da qual 

vezes 

UM tem convicção por 

desconhecidos ou não 

explicitas para seu próprio descobridor. Fazer uma tese seria 

exatamente tentar dar conta dessa convicção. torná-la partilhável 

ao menos no circuito da comunidade que se habita. Então. na 

verdade estou dizendo que uma tese é demonstrar publicamente o 

JA SABIDO (da ordem do inconsciente ) , entretanto o COMO, e 

através de que vias, esta demonstração vai acontecer, é, nesta 

modalidade que proponho da ordem do NAO SABIDO, como também nào 

sabida é a origem de um sonho, ou os passos da execussão de um 

Ver capitulo X. 
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crime sem testemunhas. 8 

Estamos trabalhando aqui com duas ordens de saber: 

o saber inconsciente, que é um saber não sabido (conscientemente) 

isto é, um saber que se ignora que se sabe, e um saber 

estabelecido, da ordem do conhecimento. 9 

E2, ao confrontar fala e ato de escrever, disse: "Bom ... olha 

eu sou uma grande falante, e acho que a gente fala mais 

espontãneamente do que escreve Eu sou capaz de falar mil coisas, 

depois eu paro, eu não escreveria cinco, mas a espontaneidade da 

fala, muitas vezes, acelera teu ritmo, e, eu vejo como. no ato de 

escrever, o momento de amadurecer aquilo que começa a germinar 

quando tu falas. Eu acho que é uma situação de trabalho mesmo 

informal, tu trocas idéias com uma pessoa, as coisas germinam, 

mas elas vão realmente fecundar quando tu paras e p6es as coisas 

no papel. " CE2, p. 20). 

Retomaremos esta idéia de E2, de que o ato de escrever tem 

um sentido de acabamento f i na l. na Conclusão, e lembramos o 

8 "Se o sujeito freudiano se caracteriza por uma fratura 
devida ao inconsciente, isto é assim pelo mesmo motivo que o 
inconsciente perturba a ilusão de uma transparência do pensamento 
a si mesmo: O SUJEITO N~O SABE DOS PENSAMENTOS QUE O DETERMINAM; 
ai estão para verificá-lo, o exemplo do sonho, do lapsus, mas 
também o sintoma ou a inibição como signos de uma INADEQUAÇAO DO 
SUJEITO A SI MESMO". COTTET, Serge. Pienso donde no soy, soy 
donde no pienso In: MILLER, Gérard. Presentación de LACAN. 
Bs. As., Ed. Manantial, 1988. cap. 1. p. 14. 

9 Isto nos remete à subversão do cogito cartesiano operada 
por Lacan: Do "penso, logo sou" cartesiano, ao "Ou não penso, ou 
não sou", de Lacan. Ou o que é mais ou menos a mesma coisa: lá 
onde sou, não penso e onde penso. não sou. "Esta divisão do 
sujeito é constituinte do desejo mesmo, e não é uma divisão 
constituída, se por isso se entende um desdobramento que o 
sujeito teria que padecer na busca de uma impossível harmonia das 
t P.nd~ncias. Por isso em Lacan há uma dupla origem da divisão do 
sujeito: divisao devida à linguagem, à incidência do significante 
no desejo, e divisão devida à pulsão sexual, que constitui a 
contribuição propriamente freudiana.". Ibid. p.17. 
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leitor que neste trabalho, estamos propondo um ato de escrever 

que é tao informal quanto a fala, e pode se prestar aos mesmos 

fins de germinação de idéias descritos por E2 logo acima . 
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CAP X 

C - do ESTiLO do nós ao eu 

Parece um pouco absurdo ter de justificar o próprio estilo~ 

em termos da maneira COMO se escreve. Entretanto, é usual nas 

universidades brasileiras. ao menos ouve-se pregar que assim 

seja, por parte de muitos mestrandos, doutorandos e mesmo 

professores, o privilegiamento de um certo gênero de escrita 

supostamente mais apropriado para uma dissertação. Um texto que. 

em nome de uma cantada objetividade resulta austero, seco, e de 

ou escassamente agradável, quando nao modo geral pouco atrativo 

completamente desagradável à leitura, como se o fato de um texto 

ser agradável à le itura tivesse o poder de 

importante que possa conter ou veicular. 1 

retirar-lhe aquilo de 

A propósito deste problema nos disse E7. ao falar-nos de sua 

experiência como professor no segundo grau, quando prop6s aos 

alunos que escrevessem um livro: fi . . eu descobri que o texto 

acadêmico n.!:!.o era necessariamente um texto frio ou distante de 

minha experiência existencial." C E7, p. 113 ) . E a inda : " ... Os 

textos interessantes traziam uma carga de experiência pessoal 

muito grande mesmo que fossem textos acadêmicos" CE7, p.114l . 

fiE ai, eu consegui fazer uma sintetezinha dessas duas vertentes, 

do texto acadêmico que sei escrever é escrevo habitualmente e 

esse texto experiencial de depoimento que na minha formaça:o na 

graduaçao eram dados como excludentes e de repente não são. Ent~o 

até minha monografia do mestrado eu estou escrevendo desse ~ eito, 

me lembro de uma parte que eu escrevi sobre Machado de Assis, 

sobre O AI ienista, e a pr-imei ra ff'ase da monografia era assim: 

"COMECEMOS ASSIM, MACHADO ME ANGUSTIA". E al era falar de minha 

angústia de 

Observem que 

não entender e querer entender ." <E7 . p. 114). 

E7 diz: "E ai era FALAR de minha angfistia .... "Ele 

nao diz: Ai era ESCREVER de minha angústia. ou o que pareceria 

mais correto, Al era escrever SOBRE minha angfistia. Escrevemos 

SOBRE! Como se escrever fosse um ato secundário, enquanto 

Ver· cap. VIII-D, p . 115. sobre a 11 indecorosidade da folha 
e a moral acadêmica". 
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concebemos o ato de falar como um ato de primeira mão. Exatamente 

neste sentido é que Saussure concebia o universo escrito. como 

representaçao da língua, numa função secundária pois que de 

alguma maneira posterior. 2 

E7, ao referir-se a sua monograf i a, concebe um ato de 

escrever que é tal qual um ato de falar. Escrever como se fala, 

resulta muito diferente de escrever como se escreve e mais ainda 

diferente de sua reciproca: falar como se 

novamente Rousseau quando dizia que, se 

escreve . Lembremos 

falássemos como 

uma leitura. ou escrevemos a fala resultaria semelhante a 

poderíamos acrescentar a uma declamaçao. Escrever como se fa. la 

é o que se faz nas cartas por exemplo. 

Dizia E3 que a literatura é muito anterior à escrita e 

(E3, cap . X-nasce com os contadores de estórias, nasce oralmente 

B. p. 123). Nos disse E2. falando sobre sua pesquisa relativa à 

alfabetização de crianças. numa proposta "no sentido de dar 

ênfase à NARRATlVlDADE DA HISTORlA CONTADA e a ênfase também no 

desenho 

criança. 

como 

Pelo 

trabalhar VIA 

uma forma de expressao 

desenho e pela estória 

ORAL, e pela ilustração •.. 

é que se possa trabalhar através de 

muito mais natural da 

a alfabetização devia 

uma proposta que se faz 

material ficcional de 

estórias que de fato que tenham bastante 

preferentemente incluam ilustração". (E2. p. 

ilustração 

23). 

e que 

Convém lembrar que muitos cientistas e também escritores 

foram verdadeiros militantes na atividade de escrever cartas. E a 

carta "é um instrumento tão valioso quanto a própria vida onfrica 

da pessoa." CE9, p . 162). 

Assim o próprio Freud, além de um pensador, um cientista. 

um pesquisador . foi um assíduo escritor de cartas. Recebeu 

também o prêmio Goethe de literatura. sendo reconhecido como um 

grande estilista. Isto nos evidencia que a caracter1stica da 

ciência, no seu sentido fundamental de investigaçã:o e descoberta, 

NAO RADICA NUM TIPO DE LINGUAGEM ESPECIFICA. uma metalinguagem 

2 Ver cap . I ' p. 15. 
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confinada ao ~mbito da ciência - que costuma ser descrita como 

austera, objetiva e pobre de figuras de retórica. Ou então, não 

repousa no fato do autor escrever em primeira pessoa do si n gula r , 

isto é. escrever EU. ou NOS. como usualmente é recomendado. P o r 

outro lado. 

matemáticas. 

disse E3 

sabemos que é poss i ve l 

a trivialidade mais 

colocar, até mesmo em fórmu l as 

rasteira. Ou então como nos 

.eu acho que 

dizer que a 

existe uma 

liv ri:1 da 

banalidade erudita , q uer 

bana l idade. e até pod e 

radicalizar a 

erudição não 

banalidade, ai voe~ en c ontra falsas vaidades, de 

pessoas que são absolutame n te banais. e basta um ind ividuo t er u m 

computador na cabeça, re g istrar u m mo nte d e c o isas e rep o e t ir 

essas coisas ban almen te . E tiv e po r ou t ro l a d o oportunidad e de 

en t rar em contato direto com analfabetos ou semi - analfabetos no 

nordeste, com a I iteratura ora l . que no nordes t e é muito 

criativa, com pessoas que são absolutamente geniais" <E3, p. 

38. 39). 

Logo, se não precisamos exi g ir que um acadêmico seja um 

literato, tampouco precisamos banir do texto acadêmico o estilo 

peculiar com que cada pesquisador é capaz de formular e 

desenvolver suas descobertas. 

Aquele que 

determinada rorma, 

exerce o ato de escrever, se lhe impOe uma 

sem a qual muitas vezes o conteúdo que deseja 

veicular 

podendo, 

página. A 

simplesmente 

nesse caso, 

folha como 

não encontra 

ficar impedido 

afirmei já 

letras tal qual 

meios de se exteriorizar. 

de escrever sequer uma 

afirmei anteriormente. é 

elas vão se sucedendo. sem complacente, acolhe as 

dirigir-lhes qualquer tipo de censura. Q.uem poderá exercer uma 

caso, sob pena de censura é quem escreve. e se for este o 

simp l esmente bloquear a possibilidade de escrever. 

Esta dissertação. este ato de escrever que venho 

empreendendo, 

abordando 

furtar-se 

vão 

de 

segue determinado fluxo, 

trazendo ou t ras puxadas 

escrever sobre a 

impossibilita avançar. 

as temáticas que v ou 

pela "mão", e às vezes 

seguinte, simplesmente 

E7 falando de sua experiência como professor de se gundo 
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grau nos trouxe assim: " .. a. lguns momentos em que a coisa 

empacava, os alunos nã:o escreviam ou não f5ostave~. m do que 

escreviam e ai a gente começou a se dar conta de coisas banais, 

absolutamente banais mas que precedem qualquer manual de 

escritura, que deveriam preceder . a gente chegou a primeira 

conclusão bastante óbvia: QUE ESCREVER CARTA ERA MUITO MAIS FACIL 

DO QUE ESCREVER TEXTO DISSERTATIVO ... ao contrário da redação do 

vestibular que era o grande espectro que pairava sobre o ensino 

de redação do segundo grau. A CARTA E UM TEXTO ESCRITO POR UMA 

PESSOA QUE SE RECONHECE COMO UMA PESSOA PARA UMA PESSOA QUE 

TAMBéM é RECONHECIDA COMO PESSOA. Ao contrário do vestibular, 

onde o sujeito escreve querendo 

disseram pra ele que o INTERLOCUTOR 

metafísico!'' CE7, p. 110). 

ser NEUTRO. IMPARCIAL, 

EXISTE . 

porque 

E quase DELE NP:O 

A carta além de ser dirigida a alguém com nome. a alguém a 

quem eu sei como dirigir-me, pois escolho o destinatário de uma 

carta que vou escrever. ela é sigilosa, envolve certa 

cumplicidade e não exige formalidade alguma. Refiro-me aqui à 

carta que se escreve porque se quer escrever, isto é, de 

espont~nea vontade. Excluem-se desta descrição as cartas 

comerciais ou aquelas que envolvem solicitações ou outros motivos 

além de simplesmente escrever à alguém que se quer ter como 

leitor. 

No caso do trabalho acad~mico. quem escreve toma como 

destinatário, via de regra, o professor, que é quem demanda gue 

se escreva: o ato de escrever escolar nã:o é espont~neo, é um ato 

encomendado, o aluno escreve para o professor, está tentando 

corresponder à demanda do professor . e desta forma está 

"obrigado" a agradá-lo. De alguma maneira deve, e quer adivinhar 

o que o professor deseja dele. O aluno 

aluno de qualquer nível de escolaridade 

atrelado neste liame, nã:o podendo dar 

- e aqui me refiro ao 

encontra-se fisgado, 

v a são a seu ato de 

escrever, 

livre e 

como faria se escrevesse 

espontânea vontade, para 

por exemplo, uma carta por 

um destinatário escolhido por 
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e I e. 3 

"O pior leitor do texto é o professor. É um exercício de 

autocrítica meio forte que a gente tem que fazer. porque o pior 

leitor é o que vai ler pra te dar nota. O leitor menos gentil que 

pode ter, então uma das primeiras coisas que a gente fez foi 

inventar um LEITOR e fazer o texto circular independentemente da 

palavra abalizada do professor ... e o texto circulava .. " ( E7. p. 

118). 

Uma dissertação como a presente frequentemente sofre destes 

mesmos males. ficando atrelada, se não ao que se pensa que seja o 

desejo do professor orientador, ao que se pensa que seja o 

desejo de alguma entidade superior representada pela instituição. 

pelas normas que regem a metodologia, pela banca examinadora, 

etc. Enfim, há um destinatário imaginário, 'alguém quer que eu 

faça de alguma maneira X' à qual eu fico "obrigada" a 

corresponder. ou pelo menos tomo como referência para nortear meu 

ato de escrever'. É neste sentido que o exercício do ato de 

escrever tal como ora estamos propondo. se aproxima muito da 

noção de escritura, e se afasta do contexto da comunicação. "A 

escritura implica. ao mesmo tempo RENUNCIAR A UM REFERENTE E A UM 

DESTINATAR!O EXTERIORES" ... "A ESCRITURA NAO é UMA FORMA DE 

COMUNICAÇAO: 'A ESCRITURA NAO é. DE MODO ALGUM. UM INSTRUMENTO DE 

COMUNICAÇAO ... '"4 

Ilustra bem este problema a distinção que E2 faz com 

relação ao seu trabalho de dissertação. entre o texto-corpo do 

trabalho e o texto introdutório. Diz assim: " ... o meu texto vai 

conduzir o leitor pela senda que eu estou abrindo. o texto 

introdutório diz simplesmente o que vou fazer mas eu já fiz. é 

nesse sentido que eu digo que ele é só texto ... o desenvolvimento 

seria a descoberta e teria todo o fascfnio da descoberta." 

3 Ver no final do capitulo VIII A. p . 95, 
complementar tratando da noção de ESPECULARIDADE. 

4 BARTHES. in citação de: PERRONE-MOISéS. Leyla. 
PERRONE-MOISéS, 
p. 37. 

Leyla. Critica e Escritura. op. cit., cap. 

"Eu 

Nota 

In: 
I I, 
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diria gue o que faz mais a descoberta é o fato de eu me sentir no 

desenvolvimento do trabalho. muito mais quem tá puxando a coisa. 

No momento da introduç~o eu estou levando muito MINHA ATENÇAO NAO 

AO OBJETO DE MEU TRABALHO MAS AQUELE QUE VAI LER O MEU TRABALHO, 

eu estou levando em consideração o leitor do texto. Num trabalho 

cientifico em geral, n~o precisa ser uma situaçao de tese 

precisamente, mas eu preciso na introduç~o ver na introdução para 

quem vai avaliar ou verificar o meu trabalho, ler meu trabalho 

final, por onde eu vou caminhar, como é o instrumenta l teórico 

que vou utilizar, agora quando EU ESTOU FAZENDO USO DESTE 

MATERIAL DURANTE O DESENVOLVIMENTO, AI EU ESTOU CRIANDO, NESSE 

MOMENTO EU SOU MUITO MAIS EU, nessa perspectiva ... "CE2, p.18 ) . E 

ainda " a última coisa que eu escrevi foi a 

tem descoberta Num trabalho cientifico na 

introduçâo, ela n~o 

introdução eu tenho 

que mostrar os objetivos do trabalho, como é que eu vou fazer, 

aonde é que vou chegar, mas a descoberta eu fiz durante o 

desenvolvimento tratando desses capitulas. então a introduç~o até 

parece chata de escrever porque ela tem que funcionar 50 

COMUNICANDO, só texto, ela não tem também o prazer da descoberta. 

que seria o desenovolvimento e parte da conclusão ... " <E2, p. 

17>. Também exemplifica esta questão E5 "Quando entrei no 

pós-graduação e depois comecei a lecionar na faculdade eu 

descobri que existia no meio intelectual um jargão que quem não 

dominasse não tinha chance. e que as pessoas não perguntavam. 

elas POSTULAVAM QUESTOES, que as pessoas não eram importantes 

eram SUBSTANTIVAS, e aí eu comecei a descobrir que tinha outro 

jogo com as palavras". CES, p.73). Então : "eu resolvi que eu ia 

fazer a tese, que ia fazer um trabalho exatamente dividido em 

duas partes, uma que é o que eu sou, e a outra que é o que 

pretendem que seja um trabalho cientifico."CE5, p. 76) . 

Se por um lado é verdadeiro que "tu não podes dizer o que 

tu queres, e que existem várias formas de neu tralizar em o que tu 

pensas" CES, p. 76>, até mesmo pela "obrigatoriedade de um 

determinado tipo de registro de linguagem, e tu n~o podes fazer 

esse percurso, por exemplo, em primeira pessoa" CE5, p. 79). 
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Também é verdadeiro que, quem escreve, requer, e até 

solicita com insistência. que lhe seja oferecido um f i o condutor 

para diminuir a angústia que a folha vazia evoca ou provoca, na 

medida em que deixa aquele que a enfrenta. sozinho consigo mesmo 

oferecendo-lhe terreno para desdobrar seus enmaranhados fios. 

Um bom plano, um bom orientador, regras metodológicas, 

regras técnicas, todas auxiliam a evitar esse angustiante 

mergulho na "folha de cada um~ . 

O que de modo geral se ignora, ou se faz questão de ignorar, 

é que . mesmo no caso de retirarmos de cena (se possível fosse) o 

professor, o 

linguagem 

pautar-se 

e 

ao 

orientador, as regras metodológicas, os padrdes de 

demais parãmetros, pelos quais um sujeito pode 

exercer seu o ato de escrever, ainda assim uma 

seqüênc i a determinada iria estruturar-se em ato, comandada por 

um outro sujeito*, que jaz em cada um de nós como adormecido. à 

espreita de uma oportunidade para vir à tona. E só depois de ter 

se desdobrado na folha, de maneira muito semelhante ao 'verter' 

da fala numa psicanálise, é que podemos reconhecer-lhe as formas, 

o estilo. 

Exploraram este a s pecto os representantes do movimento 

surrealista, quando de sua proposta da ESCRITA AUTOMATlCA~ para 

a qual o escritor se isolava num determinado lugar, e passava a 

escrever tudo aquilo que lhe vinha à mente, de maneira análoga à 

proposta da associaçao I i vre na psicanálise. Sab i a.m os 

surrealistas que na falta de qualquer outro parãmetro, externo ao 

sujeito, para 

mão, qualquer 

nortear seu ato de escrever, assumia o comando da 

coisa da ordem do inconsciente, resultando em 

alguma produção digna de provocar sentido . 

No caso de uma dissertação acad~mica. evidentemente esta 

s Surrealismo : ~Automatismo p s íquico puro através do qual 
se propbe exprimir, verbalmente ou por escrito, ou de qualquer 
outra maneira, o funcionamento real do pensamento. Ditado do 
pensamento, na ausência de qualquer controle exercido pela raz~o, 
fora de toda preocupação estética ou moral." Breton. In: 
REBOUÇAS, Marilda de Vasconcellos. Surrealismo. São Paulo, Ed. 
Atica, 1986. p . 15. 
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ausência 

presente, 

quase completa de 

pois há um titulo, 

par~metros exteriores n~o está 

um assunto em torno do qual o ato de 

escrever gravita . Entretanto a possibilidade de deixar de lado um 

plano com itens pré-estabelecidos, modelos, e regras 

metodológicas pré-determinadas. bem como, abandonar o desejo do 

orientador, ou o suposto desejo de entidades superiores, como o 

são as instituiçOes que normatizam a maneira como se deve fazer 

uma dissertação. oferecendo um PADRAO a ser obedecido, favorece 

o caminho da descoberta, isto é, da autêntica investigação. 

Diante do texto que vai resultando deste ato de escrever 

espontãneo temos vários caminhos a seguir. Um deles é o de fazer 

uma higienizaç~o do texto. deixá-lo limpo e claro. preciso. numa 

assepcia cheirando a éter, retirando-lhe as ambigüidades, os 

conflitos que foram se situando no andamento do ato. e que estão 

ali presentes no texto, bem co mo retirar-lhe as soluçôes que 

foram sendo 

adiante mais 

encontradas, 

decisivas . O 

parciais às vezes, 

resultado seria 

e por fim, pê3iginas 

mais ou menos como 

apresentar um ABSTRACT. ou um texto conclusivo. exclusivamente 

assertivo, mas não revelaria esse texto final, todo o percurso, a 

caminhada feita para se chegar onde se chegou. 6 

Como neste caso a caminhada é o próprio exercício do ato de 

escrever, faz-se necessário que os cort e s sejam mínimos, para que 

seja apreciável como opera o ato de escrever, no sentido de um 

método privilegiado de investigação. 

Por esse motivo, muitas vezes algum item é retomado sob 

outro aspecto, ou, em função de entrar em relação com um outro 

tópico, faz-se necessário que aquele tema anteriormente abordado 

e que parecia esgotado , entre em cena novamente, podendo dar uma 

idéia de que o texto se repete, etc. 

Assumimos esse risco neste trabalho . tendo optado por fazer 

um m1nimo de cortes e deixar transparecer, tal como anunciamos na 

apresentação, 

equívocos com 

muitas das dificuldades 

os quais nos fomos 

e tropeços, 

deparando no 

6 Ver depoimento de E5 citada no cap. X - B. p. 

bem como os 

decorrer da 

127. 
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dissertação. 
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PARTE FINAL 

A - OS EFEITOS ... 

1 - Primeiras Palavras 

Durante os primeiros capítulos fomos delineando e 

discriminando a expressao "ato de escrever" de uma série de 

outros termos, com os quais freqüentemente é confundida . Nos 

capitulas subseqüentes aproximamos o ato de escrever . da fala, e 

logo depois, mais prec i samente da fala no diva. 

Entretanto, o titulo da dissertaçao nào fala apenas do ato 

de escrever, mas de seus efeitos, 

página . parece ausente. 

temática, que até a presente 

Para descrever o s efeitos do ato de escrever, na medida em 

que o aproximamos do ato de fala no diva, não temos como furtar

nos a abordar os efeitos de uma análise, tema sem dúvida 

complicado e amb i cioso. que está longe de receber um tratamento 

único por parte da teoria psicanalitica, ou mesmo dos 

psicanalistas. Sequer 

sobre este tema, como 

podemos dizer que haja apenas tantas visOes 

correntes, ou linhas teóricas diferentes. 

Há mais! De forma suscinta, tentaremos situar o leitor dentro da 

problemática, salientando apenas o que, nesta ocasiao. nos 

parece fundamental para dar andamento à nossa exposiçao final. 
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2 - OS EFEITOS DE UMA PSICANALISE 

Falar dos efeitos de uma psicanálise implica falar nas suas 

pretensbes . Quais os objet i vos da psicanálise clínica, a que se 

destina sua técnica, e como ela se fundamenta? 

Sabemos que a psicanálise constituiu-se como uma 

terapêutica, e de alguma maneira esteve comprometida - e em 

alguns meios ainda o está com a med i cina e seus ideais . 

O ideal da medicina diz-se ser a saúde. O compromisso do 

médico: a luta contra a morte. Seu lema: salvar vidas, acima de 

tudo. 

Dai deriva a idéia praticada pela psiquiatria. dos 

internamentos de pacientes em suspeita de suicídio, por exemplo. 

O mais importante é, no caso, salvaguardar o paciente da morte. 

Por outro lado, a medicina se propbe o combate da doença, o 

extermínio da sintomatologia que afeta o doente, e fica 

satisfeita quando há "remissao dos sintomas", ou "regressã:o da 

doença", ou o "reestabelecimento", isto é, o estabelecimento da 

situaçao anterior à doença, a recondução à situação de saúde, 

entendida como o estado desejável, ou normal do paciente . 

Chegamos aqui a um ponto crucial e muito controvertido: a 

quest~o da normalidade. O que pode ser considerado normal? 

O problema da normalidade tem ocupado páginas e páginas da 

biblioteca universal, e mesmo assim continua sendo espinhosa. 

Naturalmente, o normal pareceria ser o desejável, em 

oposiçao ao patológico. é isso que nos ensina boa parte da teoria 

psicológica. O normal se confunde as vezes com o bem, principio 

ético, que desde a antiga filosofia está em pauta.' 

Entretanto, no cerne da própria descobe:r·ta freudiana do 

inconsciente - e 

vida quotidiana" -

o atesta muito bem o texto "Psicopatologia da 

está justamente o apagamento desta dicotômica 

diferença que separa normal e patológico, para intranqüilidade 

dos que se crêem normais . 

LACAN. Jacques. Reserías de Ensenanza. Bs.As., 
e! tercer encuentro de! Campo Freudiano, 1984 . 

Ed. Hacia 
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Freud mostrou-nos, que toda estranheza que experimentamos 

quando nos deparamos com o louco, não é diferente da estranheza 

com que encaramos em nós mesmos, um sonho, um ato falho, os 

sintomas de que padecemos. e que 

que 

não nos a.ba.ndonam por mais 

esperança 

façamos. 

e bons propósitos acalentemos ou esforço que 

Do ponto de vista freudiano, fica dificil caracterizar o que 

seja um individuo normal, que possa ser colocado como a meta a 

ser atingida num tratamento analítico. Uma tentaç~o para esta 

intenção é a teoria genética das pulsôes, a partir da qual se 

pode deduzir que atingir a fase genital seria o justo e 

dese jáve I. 

Na 

soluçôes, 

posto de 

Seria a maturidade! 

tentativa de esquivar-se 

a chamada Psicologia do Ego, 

mo de 1 o i de a I, postulando como 

deste problema e achar 

elevou o psicanalista ao 

critério para o fim da 

análise a identificação do psicanalis~nte a seu psicanalista. 

Esta postura tem recebido inúmeras criticas, especialmente 

por parte dos franceses, do movimento lacaniano, e não é mu ito 

difícil, até para aqueles muito afastados do meio psicanal1tico , 

perceber sua fragilidade. Basta ter um pouco de convívio com um 

ou outro psicanalista, para fazª-lo descer do pedestal onde paira 

- como um 

muitos. 

super-herói, idolo de perfeição ou normalidade- pa.ra 

Assim, como tantos outros conceitos problemáticos. a 

normalidade é uma ficção e, quanto 

uma série de critérios de caráter 

muito, conseguimos estabe l ecer 

adaptativo, supostamente mais 

adequados que outros ao convivia em sociedade. critérios éstes 

que passam por transformaçôes na linha do tempo, e estão sujeitos 

a inúmeros fatores e interesses de variada ordem . 

Mas, se a psicanálise não visa reestabelecer, não visa a 

remissão de sintomas nem a normalização do stJjeito nem a 

adequação da conduta do individuo à algum parªmetro previamente 

estabelecido, o que então ela pretende, e por quê ela subsiste ? 

Outra questão colocada quanto aos fins da psicanálise remete 

a uma promessa de felicidade, engodo no qual muitas vezes, até os 
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próprios analistas caem. Isto é, "constituir-se corno garante de 

que o sujeito possa de qualquer maneira encontrar seu bem. mesmo 

na análise, é urna espécie de trapaça. Nao há razao alguma para 

que nos constituamos corno garante do devaneio burguês." 2 

Mas, se tampouco um ideal de felicidade pode o sujeito 

pretender da psicanálise o quê lhe resta esperar? 

Lacan falando-nos do término da análise, "o verdadeiro. 

quero dizer aquele que prepara a tornar analista, não deve ela em 

seu termo confrontar aquele que a ela se submeteu, à realidade da 

condição humana? propriamente isso o que Freud, falando de 

angústia, designou corno o fundo onde se produz seu sinal, ou 

seja, o Hi l f losigkeit, a desolação, onde o homem, nessa relação 

consigo mesmo que é sua própria morte 

de ninguém . ":;. 

- não deve esperar a ajuda 

As palavras de Lacan, neste ponto, são exemplares. Não resta 

dúvidas que a psicanálise enquanto técnica produz efeitos. 

efeitos benignos, e muitas vezes muito rapidamente, ao contrário 

do que se pensa, que urna análise necessariamente 

para obter alguma 'mudança'. 

leva vinte anos 

Entretanto esses efeitos mais diretamente ligados às queixas 

ou sintomas do paciente, não são em geral demasiado duradouros. 

Mesmo assim, de modo geral, criam o tempo suficiente para que 

algo na posição do sujeito gire, se desloque um pouco, e quando 

da volta desses sintomas, eles já não tenha sobre o falante um 

efeito tão trágico. Aqueles mesmos sintomas são recebidos com 

maior tolerância e tornam-se, digamos assim, suportáveis, podendo 

até - e esse seria um fim de análise, no sentido pleno do termo 

mantendo sua essência inalterada, tomar forma numa OBRA. 

Exatamente ao encontro desta questao, vem as palavras de 

Lacan :"0 chato é que todo mundo sabe que a análise tem bons 

efeitos - que duram apenas algum tempo. O que não impede que esse 

2 LACAN, Jacques. 
Jorge Zahar Ed., 1988. 

3 I d. 

A ética da Psicanálise. 
p. 364. Livro 7. 

Rio de Janeiro, 
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seja um prazo e que seja melhor ... do que nmo fazer nada" 4 

Radicalmente diferente do propósito da Psicologia do Ego 

americana, Lacan "diz que 'o tratamento analítico deve levar a 

'identificar-se com seu sintoma ' , ele não v i sa. outra coisa. 

afinal, senão essa nomeação. O que é, de fato, a identificação 

com o sintoma? Lacan fala, ao mesmo tempo em 'saber arranjar-se 

com o próprio sintoma' . O que não quer dizer que se adquira o 

dominio dele, que se o integre num mundo já constituído e 

conistente. A identificação com o sintoma não é identificação do 

sintoma. Saber arranjar-se com ele é, como precisa Lacan, 

'imaginar a maneira como nos desembaraçamos desse sintoma'." 

"Identificar-se com seu próprio sintoma é dar-lhe sentido, 

constituindo um mundo ao redor dele."s 

Com isto queremos afirmar, com Lacan, que há uma neurose 

irredutível, e "o sintoma é a nota própria da dimensão humana". 6 

Sendo assim, livrar - se do sintoma é propriamente livrar-se 

do mais essencial e singular que habita o humano, além do que, é. 

como afirma Lacan, impossivel . Se há uma neurose irredutive l , 

além de cujo limite podemos él.ceder, nem sequer com a 

psicanálise, e do sintoma não podemos nos livrar, o que podemos 

então fazer com isso? Esse fardo pesado que nos toca carregar, 

que parece provir de outro, um estranho alheio à nossa vontade e 

que só nos faz sofrer. 

"Uma vida sem sofrimento, sem esta refer~ncia vivente à 

morte, seria uma vida de sonho, irreal, sem peso. Seria 

insuportável, assim como é horroroso o delirio de imortalidade 

que no s identifica a uma 'coisa' a uma representação que não 

cesa. " . . . "Chegaríamos suti !mente a crer que, se sofre mos, não é 

por·que estamos vivos e so mos mortais, mas porque nos é negado o 

direito que, no entanto, t i nha se imposto diante de nós: ser 

4 LACAN . in: JURANVILLE, Alain. 
de Janeiro, Jorge Zahar Ed. 1987 . p. 

:5 JURANVILLE. Ibid., p. 375. 

6 Scilicet 6 / 7, p.56. 

Lacan e a Filosofia. 
371. 

Rio 
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idênticos a nós mesmos! Cruel paradoxo, pois, para ser homem, ser 

idêntico a si mesmo é ser sem desejo, é estar morto." ... 

"Enquanto o homem sofre, escreve Freud, pode ainda 

caminho pelo mundo" 7 

continuar seu 

Tendo frisado com tantos exemplos que d' isso n~o nos vemos 

livres, resta-nos 

pela psicanálise-

- e isto sim nos parece viável e mediatizado 

inscrever de alguma maneira esse sofrimento. 

esse sintoma, para além do próprio corpo, para além da 

sangue, dos nervos. 

De alguma maneira vemos na folha, um corpo 

carne, do 

material 

privilegiado, capaz de suportar a inscrição do sofrimento como 

nenhum corpo carnal suportaria, capaz de manter vivo o sofrimento 

e reeditá-lo, na angústia, nas lágrimas, no cansaço, no gozo 

desse outro que é o leitor, que neste caso seria o destinatário 

da obra . 

Diz Juranville que "a prática psicanalítica tem uma 

f i na 1 idade, que é fazer com que o sujeito aceda à sublimação." 8 ., 

O termo sublimação fora já utilizado por Freud, mas deixado 

de alguma meneira num tratamento apenas introdutório. Referia-se 

Freud à sublimaç~o como uma canalização das pulsôes sexuais para 

fins não sexuais, intelectua.is, artísticos, va. lorizados pela 

cultura. 

Lacan afirma "toda invenção se reduz ao sintoma". "Mas 

nem por isso, continua Juranville, todo sintoma é uma 

invenção . "to No Seminário XXIV, de onde provém esta afirmação, 

7 VASSE. Denis. El Peso de lo Real y e 1 Sufrimiento. 
Barcelona, Gedisa Ed, 1985. p. 39, 41, e 43. 

B JURANVILLE. Ibid., p . 369. 

9 A hipótese que Juranville tenta defender é de que a 
sublimação consitui-se numa estrutura existencial, ao lado das 
neuroses, psicoses e perversôes. Não nos arriscamos a tanto. 
nem é nosso interesse insistir no termo sublimação. Entretanto. 
nos interessa sobremaneira, e nisso convergimos com Juranvil le, A 
OBRA. a produçao . 

10 JURANVILLE. lbid., p371. 
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Lacan aproxima a prática analítica da atividade poética. 

"A passagem à sublimação é, para o homem. 

seu destino. Destino originalmente dado 

a experiência de 

pela mãe. ou, 

secundariamente. no tratamento analítico. Esse destino nao é 

outro senão o de dar, de produzir a obra ou o esboço de obra." 11 

Como na tragédia, o herói está fadado a cumprir com seu 

destino, só que , não sabe o quê é esse seu destino. Édipo não 

mediu esforços, para na busca do bem, furtar-se ao seu destino, 

entretanto, lá longe, onde acreditava-se a salvo de seu própria 

destinação, o encontrou. 

Já Antígona, sabedora de que só há um caminho que lhe cabe 

trilhar, segue em frente, altaneira e sem medo, rumo à morte . Vai 

fazer o que tem que fazer! 

Tanto ~dipo como Antigona cumprem o que têm que cumprir. É a 

lei do desejo, indestrutível, irremediável, 

ou contra a vontade de seu portador. 

que se impt~e, a favor 

Já que opor-lhe resistência 

conceder-nos o gue verdadeiramente 

é inútil, 

desejamos 

via, a maneira, enfim o como vamos inscrever 

além de nossos limites corporais. 

resta-nos ceder, 

fazer, escolher a 

esse desejo para 

Sintetiza bem Juranville: "A passagem à sublimação, é para o 

homem, a experiência de 

no sentido apropriado 

seu destino" ... "Os que irao criar a obra, 

do termo, assim como os analisandos, 

reencontram nessa experiência o herói 

Então os efeitos da análise. 

da tragédia". 12 

longe de buscar eliminar 

sintomas que causam sofrimento, 

fundamentalmente em permitir ao 

ou buscar o bem-estar, consistem 

sujeito que seu desejo aflore. 

receba seu reconhecimento, e uma vez reconhecido, seja possível 

caminhar com ele e não contra ele - já que o desejo sempre 

demonstra ser o mais poderoso . 

que podemos chamar com toda Assim, 

pertinência 

pbe-se em movimento o 

de vida no sujeito. Não será nada difícil para o 

11 JURANVILLE. op., cit., p. 373. 

12 JURANVILLE. op., cit., p. 373. 
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leitor. reconhecer em muitos humanos, um morto-ambulante, no qual 

a vida deixou de pulsar há muito tempo. 

Em poucas palavras, que cada um faça o que lhe cabe fazer, 

isto é, o que deseja, aquilo de que, mesmo sem saber, pode ser 

capaz, sem, como diz Lacan, "esperar ajuda de ninguém". 13 

13 LA CAN. Seminário 7. op., cit., p. 364. 
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8 - OS EFEITOS DO EXERCICIO DO ATO DE ESCREVER 

O EXERCIClO 

alguma maneira . no ítem anterior . revelamos 

psicanálise clínica, ao propor ao sujeito que a busca 

que a 

- no 

intuito de ver-se l i vre dos sintomas que o atormentam e para os 

quais não acha justificativa - que se ponha simplesmente a falar 

tudo que lhe vem à mente, durante muitas e muitas horas, nào 

pretende com isso alcançar nenhum objetivo particular. Pretende 

apenas que o sujeito exercite a sua possibilidade falante até 

suas últimas conseqüências; faça fala aquilo que o habita e 

angustia, possibilidade que no convivia social lhe está 

inviabilizada . 

De modo geral, na vida quotidiana, a linguagem é pouco 

utilizada neste sentido, e chega a ser mesmo desvalorizada em 

certos contextos . 

Valoriza-se a erudição, a fala de alguém bem informado, com 

farta leitura, que cita com fidelidade autores em voga na época, 

ou autores em desuso, que resultam por isso sofisticados. 

Diz-nos Leyla Perrone-Moisés que "a escritura ocorre onde há 

enunciacao e não uma mera seqüência de conceitos. Um discurso de 

puro saber pode passar à escritura quando sofre um 'ataque de 

paranóia' e é atraves s ado por uma 'lufada de enunciaçao'" 1 

Evidentemente que um ataque de paranóia' num discurso de 

saber . é sempre visto como algo que não devia estar ai i, fora de 

contexto. uma espécie de gafe intelectual. é justamente a este 

tipo de 'gafe intelectual' que se dirigem as inúmeras revisOes, 

cortes. censuras, que sofre um texto acadêmico antes de receber 

aprovação para mostrar-se ao público . 2 

Então, "soltar a lingua", para dizer de s f. isto é, dizer 

tudo , mas dizer não importa o quê, sem hesitar em dizer 

besteiras . deixar fluir o que vier à tona, não encontra. de modo 

PERRONE-MOISéS . o p. ' c i t. ' p . 40. 

2 Ver sobre a moral acadêmica e a falta de decôro da folha, 
o final do cap . VI I I - 8: A Investigação na folha. 
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Até porque, quando alguém parte geral, recepç~o, com facilidade . 

para este tipo de falação, não pode absolutamente prever o que 

irá resultar . é uma aventura cheia de riscos . 

Mesmo nas relaçOes intimas de amizade. esta situação não é 

efetivada, na medida em que a falação de um, é à toda hora 

interrompida pelo outro, mesmo que seja para o deleite ou brinde 

à identificação entre ambos, do tipo: comigo também é assim ... 

Neste sentido, iniciar uma análise é verdadeiramente 

desconcertante. Permitir-se 

poucas vezes interrompido, 

falar sem ser 

deixa o sujeito 

interrompido, ou ser 

inicialmente perplexo 

e mais adiante, muitas vezes maravilhado com o universo que se 

descortina à sua frente. o qual ele é obrigado a reconhecer que 

lhe pertence e até o momento guardava dentro de si, sem sequer 

desconfiar de sua existência. 

Li em algum lugar urna frase semelhante a esta: 'escrever é 

falar sem ser interrompido' Esta caracteristica tão singela está 

na ess~ncia da análise, e embora pareça coisa de pouca 

import~ncia, tem, em termos de efeitos, conseqü~ncias radicais. 

E neste sentido, falar em análise e escrever na folha se 

equiparam perfeitamente . 

Trata-se de um exercfcio, no sentido direto do termo, 

exercitar alguma atividade, falar e falar para ouvir o que se 

disse, ou escrever e escrever para ler o que se escreveu. 

Conta-se que certa vez alguém perguntou à érico Ver1ssimo 

qual era a fonte de sua inspiração, e ele teria respondido algo 

assim: 'minha inspiraç~o ... é sentar todos os dias diante da 

máquina de escrever e escrever. 

érico nos fala de um exercício. 

oportunidade de expressão àqui 1 o 

reconhecimento disso que em nós quer. 

de uma práxis. que dando 

que nos habita, obriga ao 

é o exercício da falação ou 

o exerc1cio do ato de escrever que viabilizam a express~o não 

alienada do desejo (isso que em nós quer). 

Vejamos corno é que urna práxis como a falação na análise ou, 

como a escrevinhaç~o na folha, se articula com a ética no sentido 

que abordamos no item precedente: Os efeitos de urna análise. 
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Lacan falou-nos nas formaçôes do inconsciente. o sonho, os 

atos falhos. e também dos sintomas, que de alguma maneira podemos 

entender como manifestaçaes do desejo, alienadas, pois que 

carecem de reconhecimento por parte de seu portador. 

Os atos falhos e sonhos são com facilidade desprezados como 

carentes de qualquer import~ncia . 

Já o sintoma , devido aos seus efeitos dolorosos e 

reincidentes, é impossivel de ser desconhecido. 

"é próprio de quem demanda uma análise a vontade de ver-se 

livre de 

portanto 

como um 

Trata-se 

analitico 

uma 'prática' indesejável" . .. "que considera nociva e 

não conta como prática" "mais bem afigura-se-lhe 

obstáculo ao exercício de uma prática". desejada. 

de uma prática alienada. "Uma parte do trabalho 

vai resultar no resgate dessa prática alienada, que nao 

conta pontos" ... não vale como tal, "resgate enfim do sintoma 

como a prática número um, capaz de desencadear outras práticas. 

A própria entrada em análise é, de certa maneira, o acesso, 

ou melhor, um acesso, a uma prática consistente, que engancha o 

sujeito à moda de uma cilada. Quando o paciente, caso persevere, 

se aperceber, pode ser tarde demais, ele já terá traído sua 

fidelidade à recusa de qualquer prática, pois a análise em si . 

funciona como uma práxis inaugural, fortemente enganchada às 

práticas alienadas que carecem de reconheciemnto, os sintomas que 

o paciente vem empenhado em extraviar. 

Um sujeito crivado e pleno de sentidos, afogado em 

explicaçôes e causas para as próprias ações que desreconhece, vem 

buscar mais uma, a melhor, a mais completa, aquela que na sua 

ilimitada esperança, irá por fim satisfaz~-lo, poupá-lo de sua 

laboriosa busca . Essa situação imaginariamente limite, última 

gota, colma e transborda, servindo 

derramamento, esse verter, não 

movimento do desejo. 

ao menos para evidenciar que o 

é tão trágico, é o próprio 

Esse recipiente cheio que o paciente encarna 

corpo quando chega, pedindo ser mais ainda 

sentido. funciona como a jarra no exemplo de 

com su próprio 

locupletado de 

Heidegger, cuja 
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essência não é como parece, ser continente . isto é, ser capaz de 

conter o vinho, mas sim esse ôco, esse vazio (que na verdade não 

é um vazio. está cheio de algo invisível capaz de deslocar-se) 

capaz de verter, de deixar o vinho escoar-se e causar tontura . 

manchar a toalha da mesa ou encharcar o carpete. Quando a jarra 

verte nao se sabe o que irá acontecer, mas uma coisa é certa: 

algo irá acontecer! 

'DE AGUAS PARADAS ESPERA VENENO ' ( W i I 1 iam B I o ke) 

Uma antlise tem por efeito seguro algum tipo de 

transbordamento, algum movimento de águas, em primeiro lugar a 

fala. como o vinho vertendo da jarra; o sujeito encontra via de 

escoar-se dessa prisão-continente e tornar-se qualquer coisa 

diferente do sintoma, protótipo do prisioneiro amordaçado, que 

por vezes, num acesso de ira dá murros nos muros do cárcere 

causando estragos e prejuízos ao dono Cdo cárcere). 

Livre. o destino disso capaz de verter, que clama por 

I iberdade, é fazer-se ato, fazer-se obra . 

Este vasamento não conserto, apenas suporte, que o 

psicanalista empresta 

pede 

até que o sujeito, nesse repetido 

escoamento, após certo tempo seja capaz de reconhecer-se nisso 

que escoa e vai tomando forma, estilo, que afinal, como dizia 

Buffon, é o mais próprio do homem" 3 

Assim, é à estilização do sujeito na obra, via VOZ OU via 

mão , ao que assistimos a partir do exercício de uma práxis como a 

analítica ou como, neste caso particular, o ato de escrever. Uma 

estilização semelhante à que se 

produção pode ser reconhecido o de 

comporta. 

é preciso que a obra, 

passa com o artista, em cuja 

mais essencial que o sujeito 

fruto desta práxis receba o 

reconhecimento de obra de arte. Basta que receba reconhec i mento! 

No inicio de uma análise o sujeito costuma ser, o que 

podíamos chamar de 'interesseiro', perseguindo um objetivo 

3 MACHADO, Ana Mar i a Netto . :...:A_....:O==-=b-=-r-=a::..;•:.... Porto Alegre, 1988. 
Pub. do Centro de Estudos Freudianos, p . 2-7 . 
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explícito que em geral formula. é propriamente mesquinho em suas 

palavras e reluta a entregar-se a essa práxis, considerando-a 

supérflua, uma perda de tempo! 

Já na sua análise avançada, ele vai se tornando generoso e 

tomando gosto pela dadivosidade das próprias palavras, pois 

descobre que os efeitos benignos de sua fala. sempre vem por onde 

não são esperados. E onde parecia haver apenas duas alternativas 

em conflito, 

imprevisível. 

no curso da falação brota uma terceira. inusitada e 

É como se se instaurasse uma espécie de confiança no 

inconsciente, que mais cedo ou mais tarde vem acudir ao sujeito. 

Assim também o ato de escrever precisa ser exercido 

graciosamente, isto é, sem pretender tal ou qual objetivo, para 

que possa surpreender-nos com algo da ordem do inusitado, do 

saber inconsciente. 

Despreendidos de um 

regras, etc. o ato de 

ponto de 

escrever 

chegada, 

"produz 

de um plano. de 

uma 

circulante Csignific;lncia) que é do tipo 

significação 

infomativo. A 

signific;lncia não tem nem ponto de partida nem ponto de chegada: 

ela circula disseminando sentidos". Numa nota de rodapé, esta 

autora nos diz que "a escritura como prática se situa naquela 

faixa limite entre o discurso logoc~ntrico de que ainda não 

podemos escapar e aquele discurso outro, ainda por vir, para o 

qual nos deslocamos passo a passo". 4 

Temos então aquele que ESCREVE SOBRE ALGUMA COISA. e aquele 

que simplesmente ESCREVE, numa posição de dádiva que retorna 

sobre si mesmo. é deste último que falamos, que pode ser qualquer 

um, desde que seja alfabetizado e se disponha, sem rumo, a dar 

curso à mão 15 na folha. 

4 PERRONE-MO!SéS. 

5 Não falamos em 
que estes 
letra. 

são apenas 

op., cit., p. 44. 

lápis ou caneta pois na verdade entendemos 
extensBes da mão, pela qual flui, escorre a 
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PARTE FINAL 

C - IMPLICAÇOES PARA A EDUCAÇAO 

Se o ato de escrever tem, como procuramos evidenciar durante 

todo o percurso desta dissertação. a possibilidade de viabilizar 

efeitos semelhantes aos que a falação no div~ permite, 

naturalmente que 

é por sinal 

isto tem import~ncia para os educadores. 

insistente a demanda por ajuda que a educação 

formula em nossos dias, dirigida à psicanálise. E esta com certo 

desprezo e desconfiança parece virar-lhe o rosto e com evasivas 

esquivar-se deste incOmodo assédio. 

Diversos psicanalistas, temerosos da influência 'nociva' que 

os principias 

individuo ao 

da educaç~o 

social podem 

enquanto processo de adaptação do 

exercer sobre a teoria e prática 

psicanalíticas, têm procurado aprofundar o abismo existente entre 

ambas. 

Já Freud se ocupara deste problema. tendo sido inclusive 

muito severo nas suas criticas à educação. 

Referindo-se aos educadores nos diz: "Quando os educadores 

se familiarizarem com as descobertas da psicanálise" ... "vao 

abster-se de qualquer tentativa de suprimir esses impulsos pela 

força, quando aprenderem que esforços desse tipo com freqüência 

produzem resultados não menos indesejáveis que a alternativa. t~o 

temida pelos educadores. de dar livre trânsito às 'travessuras' 

das crianças. A supressao forçada de fortes instintos por meios 

externos nunca produz, numa criança o efeito de esses 'instintos' 

se extinguirem ou ficarem sob controle; conduz à repressão, que 

cria uma predisposição a doenças nervosas no futuro. A 

psicanálise tem freqüentes oportunidades de observar o papel 

desempenhado pela severidade inoportuna e sem discernimento da 

educação na produção de neuroses. ou o preço. em perda de 

eficiência e capacidade de prazer, que tem de ser pago pela 

normalidade na qual o educador insiste. E a psicanálise pode 

também demonstrar que preciosas contribuiçOes para a formaç~o do 

caráter s~o realizadas por esses 'instintos' · associais e 

perversos na criança, se não forem submetidos à repressão. e sim 
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desviados de seus objetivos originai s para outros mais valiosos, 

através do proceso conhecido como sublimação . Nossas mais 

elevadas virtudes de s envolveram-se, como formaçôes reativa.s e 

subi imaçôes . de nossas piores disposições . A educação deve 

escrupulosamente abster-se de soterrar essas preciosas fontes de 

ação e restringir-se a incentivar os processos pelos quais essas 

energias são conduzidas ao longo de trilhas seguras." 1 2 

Freud nos oferece aqui uma oportuna ponte para passarmos da 

sexualidade infantil reprimida pelos educadores e suas 

conseqü~ncias sintomáticas da neurose, à sublimação. tema que 

abordamos no item: Os efeitos da análise . e que continuamos no 

capitulo : O exercicio do ato de 

falávamos da práxis constituída 

escrever na produção da obra . que 

escrever . 

pelo ato 

vem a 

Nessa oportunidade. 

de fala e pelo ato de 

ser ex a ta.mente o que 

Freud nos traz no final da citação acima : " Nossas mais elevadas 

virtudes desenvolveram-se, como formações 

de nossas piores disposiçôes" . 

reativas e sublimaçOes 

I s to é, o de mais horroroso que portamos pode vir a ser a 

mais sublime das nossas construçôes . Esta é talvez uma das 

maiores contribuiçôes que a psicanálise pode ofertar à educação : 

"ensinar" os educadores a valorizar o inútil, o que é tido como 

fútil. o que é usualmente desprezível, considerado marginal e 

indesejável a partir de uma ótica, praticada em nome de uma ética 

carente de principias mas rica em preceitos. 

é neste ponto que os nossos ideais do bem, promovidos pela 

educação funcionam como Llma barreira, não apenas para o 

reconhecimento das perversôes infantis. como nos dizia Freud. mas 

F R E u D . s i g m u n d . o~_:,.i .:.;n:...;t::..:e~r..::e:....:S=-:::S..::e:___..:::C:....:Í::..:e"'-"-'n'-'t"-'1"'-. .!o.f...:i:...:C:::..O:=_____;d=a,__,P:_:s....:i:..:C:::..a:::::·c.:..n:..::á=-:..l ...::i_:S:...:e:_:_. 
Rio de Janeiro, Ed . !mago, 1974 . Obras Completas, vol. XI I I. p. 225 . 

2 Esta tradução sabidamente incorre em diversos erros . 
começando pelo titulo do artigo, que deveria ser: O interesse NA 
psicanálise . por parte das demais ci~ncias . e não da psicanálise. 
como consta na edição da !mago . Não foi possível consultar o 
original nesta oportunidade, entretanto . termos como instinto e 
repressão possivelmente deveriam constar como pulsão e recalque. 
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também para o desenvolvimento da obra que podemos engendrar caso 

nos permitamos verter na folha. por 

vier a se apresentar. 

exemplo, sem censura, o que 

O escrito ideal paira sobre nossas cabeças como um fantasma 

amedrontador, que nos amarra as m~os. 

"Existe em cada um, sempre uma criança a matar, um luto a 

cumprir e a refazer continuamente, de uma representação de 

plenitude, de gozo imóvel, uma luz que se ofusca par·a que ela 

possa brilhar e extinguir-se sobre o fundo da noite. Quem n.a:o 

cumpre, e refaz continuamente, este luto da criança maravilhosa 

que poderia ter sido permanece no limbo e na claridade leitosa 

de uma espera sem sombra e sem esperança;" 3 

Assim também, cada um 

maravilhoso que poderia 

de 

ter 

nós precisa destruir o escrito 

levado a termo, para simplesmente 

fazer o pouco que pode ser capaz de efetivar. No lugar do texto 

maravilhoso assassinado, pode advir o ànico texto, que no preciso 

momento em que se está, é viável de ser escrito. Faz-se o 

pode e se está obrigado a fazer, e não outra coisa. 

que se 

E6 nos revela, num 

se dá. Diz assim: "um dia 

rasgava papel, amassava. 

exemplo pessoal, como isto, na prática, 

que 

Ai 

eu 

eu 

estava empacado. n.a:o sabia, 

escrevi: 'nunca amas se i tanto 

papel na minha vida' e dai saiu a história, saiu do 

contempor~neo. Bem VOU contar o que está acontecendo nesse 

momento, e ai a história vem ... Tu tens que ouvir a história. tu 

tens que deixar que a história te diga como ela é. N~o é tu que 

estás contando! Eu nào tenho que atropelar. Tem que parar e ver o 

que vem ai, é ouvir mesmo." <EB, p. 106). 

De alguma maneira. vivemos, temos uma história, temos um 

passado, o que nos deixa impossibilitados de ter nada para dizer. 

Diz um velho ditado, comer e coçar, a questão é começar. Não 

parece ser diferente com falar e escrever. 

O que de fato não podemos pretender é começar a exercer o 

3 LECLAIRE, Serge. Mata-se uma Criança. Rio de Janeiro, 
Ed. Zahar, 1977, p. 11. 
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ato de falar ou o ato de escrever desde um lugar no qual não 

estamos. Seria como querer começar uma viagem tendo como ponto de 

partida Brasília, só que, não podemos evitar a e v idência de q u e 

não estamos em Brasí l ia, mas em Porto Alegre. I sto nos obriga a 

fazer de Porto Alegre nosso ponto de partida. Talvez um dia 

cheguemos a Brasília, mas não será o ponto de partida. pois j á 

teremos até lá, necessariamente, viajado muitos qui l ômetros. 

Brasília poderia ser nosso destino . mas se fixássemos nosso ponto 

de chegada, perder í amos a possibilidade de conhecer muitos outros 

lugares, 

qualquer 

que durante a viagem pudessem resultar atrativos. De 

maneira quem dá a partida haverá de cumprir um destino, 

apenas não pode. em se tratando de viajar na folha. obrigar-se a 

uma destinação pré-determinada. sob pena de viajar pouco e mal. 

Cumpre-se um 

uma carta que vai . 

destino. destina - se um texto, como se remete 

Uma carta não é boa nem ruim, ela porta o 

que tem que portar. Por isso as cartas como dizia E7, são 

privilegiadas, na descoberta da possiblidade de escrever. 

Dizia ElO. que abandonou seu projeto de ser escritor porque 

não suportaria ver-se produzindo uma obra menor. 

Conta-se que Freud leu na sua juventude um escritor chamado 

Ludwig Borne, e este recomendava "para alguém se tornar um 

escritor original em três dias, escrever tudo o que acode ao 

espfrito . e denunciava os efeitos da autocensura sobre as 

produções intelectuais." 4 

"Numa de suas cartas a Korner, cuidadosamente estudadas por 

Otto Rank, escreve Schiller, respondendo às queixas de seu amig o 

sobre sua falta de produtividade: 'o motivo de tuas quei xas 

reside, a meu juizo, na coerção que tua razão exerce sobre tuas 

faculdades imaginativas. Expressarei meu pensamento através de 

uma comparacão plástica. Não parece ser proveitoso para a obra 

criadora da alma, que a razão examine demasiado penetrantemente . 

e no mesmo momento em que chegam diante da porta as idéias que 

vão surgindo. Isoladamente considerada. pode uma idéia ser por 

4 SCH!LLER. In LAPLANCHE. op., cit. p. 72. 
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demais insignificante, mas unindo-se a outras. tão insossas como 

ela. forme um conjunto nada desprezível. - A razão n~.o poderá 

julgar nada disso se não retém as idéias até poder contemplá-las 

unidas às posteriormente surgidas. Nos cérebros criadores 

suspeito que a razão t e nha retirado sua vigilância das portas de 

entrada; deixa que as idéias se precipitem péle méle ao interior, 

e então é quando percebe e examina o monté}o considerável que 

formaram. Vós os senhores criticas, ou como queirais chamar-

vos, vos envergonhais ou assustais do desvario próprio de todo 

criador original, cuja maior ou menor duração distingue o artista 

pensador do sonhador. Dai a 

Rechaçais muito cedo as 

severidade. " ~ 

esterilidade de que 

idéias e selecionáis 

vos queixais. 

com excessiva 

Sabemos que alguns escritores ficam satisfeitos com a forma 

que toma sua obra sem precisar retocá-la, enquanto outros 'lutam 

com as palavras', levando muito tempo a revisar seus escritos. 

Entretanto. ambos trata.mentos da palavra, apresentam um 

ponto em comum: eles não tem censura prévia. Primeiramente se 

escreve. Depois se avalia o que se escreveu, se aceita e aprecia, 

ou se critica e modifica, etc . 

É preciso ter um bloco de argila para poder modelar. Ou 

então um bloco de pedra para esculpir. 

Melanie Klein, nos falava nas fezes como as produçbes da 

criança pequena com as quais presenteava a mãe, 

HA QUE PRODUZIR MATéRIA PARA PODER TRABALHAR! 

O ato de escrever produz matéria bruta a ser trabalhada . Mas 

quando o sujeito abstém-se de escrever, ele não obtém essa 

matéria bruta sobre a qual debruçar-se 

temos de buscar matéria alheia, que 

nos ensina tão bem. 

é por 

e trabalhar. Nesse caso 

sinal o que a escola 

Não resta 

entretanto, tem 

dúvida que trabalhar material alheio tem valor . 

efeitos incomparavelmente mais pobres sobr-e o 

:~ FREUD. Sigmund . A lnterpretaçâo dos Sonhos Madrid. 
Biblioteca Nueva, 1983. Obras Completas, vol. I I, p. 410. 
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sujeito que trabalhou . 

Para quem exerce o ato de escrever . a cada letra é seu 

sangue que escreve, suportando a ferida narcísica ocasionada pela 

morte do texto maravilhoso que poderia ter escrito. e nunca 

escreveu nem escreverá . 

Neste sentido escrever é um exercício que efetiva o que 

Lacan chamou de castraç~o simbólica , inaugurando para o sujeito 

uma posição . na qual ele se sustenta sobre seus próprios pés . sem 

esperar nada de ninguém, mesmo 

furados , como os de édipo Rei. 

que esses pés sejam, doidos e 

Se há uma recomendaç~o que podemos fazer aos educadores ela 

é uma fórmula simples, mas que, se obedecida . resulta 

generosamente produtiva. 

Pode mos afirmar que : se alguém se dispê:ie a escrever. algo 

resultará escrito . Só n~o nos é dado saber de antemão o qu~ será . 

Quando a I guém s e dispê:ie a escrever freqüentemente é 

assaltado por formulaçê:ies como as seguintes: Hoje não 

para escrever! O qu~ vou escrever? Me deu um branco! 

tenho nada 

Mas se este momento de resist~ncia for ultrapassado, e o 

sujeito se deixar conduzir pela sua própria mão sobre a folha. 

algo sairá 

relutante 

escrito, e esse alga, contrariamente à expectativa do 

que estréia , mostrar-lhe-á algo de inusitado, 

sutilmente diferente, que provavelmente o leve a perguntar-se: 

de onde isso saiu? 

de 

Se os educadores forem capazes 6 de encontrar meios de por em 

6 Evidentemente que, por em marcha esta recomendação não é 
tão simples nem imediato. Digamos que não basta convidar um aluno 
a tomar o lapíz e escrever o que ele quizer . Uma recomendação do 
tipo ; " escreva o que quizer " certamente n~o implica em algum 
resultado . é preciso destituir a texto tirano, dessacralizá-lo, 
abandonar a posição antropofágica perante o universo escrito . 
para acceder à uma leitura pontuadora, leitura esta que implica o 
ato de escrever, no sentido de colher as efeitos que a leitura de 
um parágrafo qualquer é capaz de provocar . Por outro lado, a 
carta pode consitutuir-se numa modalidade convincente de convite 
ao exercicio do ato de escrever . Provavelmente num próximo 
trabalha, nas dediquemos à pesquisa das estratégias de acesso ao 
exercício deste ato, tópico de especial interesse prático dos 
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marcha esta recomendaçBo nas salas de aula, da pré-escola à pós

graduaç~o. teremos chances de ter alunos que, em primeiro lugar 

tenham pelo menos passado pela experiência deste exercicio, que 

como tantos outros, como fazer amor, fazer análise, fazer uma 

dissertaç~o, só sabe do que se trata, aquele que o experimentou. 

Em segundo lugar, teremos sujeitos menos amedrontados e mais 

confiantes, pois terao descoberto que há um mundo vasto dentro de 

si, e só por esse motivo~ eles podem falar e escrever, mesmo que 

acreditem nao ter o quA dizer. 

Terão, por outro lado. esses sujeitos oportunidade de ler o 

que escreveram, ver que 'jeito' tem, como é sua escrita, que 

estilo vai tomando~ ao invés de acreditar que n~o teriam, se 

escrevessem, estilo nenhum. Necessariamente o ato de escrever 

toma forma. e esta forma vai se tornando mais definida e 

apreciável, à medida em que vamos escrevendo mais páginas. Se 

escrevemos cem páginas podemos apreciar o estilo, familiarizarmo 

nos com ele, criar intimidades com ele, diferentemente de se 

apenas pudermos ler recados de telefone. 

N~o pretendemos que todos 

reconhecido. mas sim escritores. 

se tornem artistas de valor 

Ainda pequenos 

ou bem caminhamos. 

aprendemos a caminhar e pela vida afora, mal 

Aprendemos a falar e, mais menos do que 

nós falamos . 

mais, a maioria de 

Se fomos alfabetizados, por que nâo poder1amos gozar do 

usufruto dessa habílitaç~o que tão precocemente adquirimos? 

Para isso basta, como dizia érico Verissimo, sentar todos os 

dias na frente da máquina de escrever, ou com um caderno e um 

lapis na m~o e simplesmente escrever . . . Por quê não? 

educadores. 
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PARTE FINAL 

D - CONCLUSP\0 

de escrever é individual e efémero como a fala. e não 

pode ser confundido com o escrito. o texto, a cópia, a 

transcrição . o ditado. elementos que como o primeiro mantém 

intimidade com a folha. 

Fala e ato de escrever sao enunciaç~o em oposiçào ao 

enunciado resultante deste último: o texto . 

O texto é UM efeito do ato de escrever. mas não é o único 

nem o mais importante, NO QUE AO ESCREVENTE SE REFERE . 

Sendo o ESCREVER como "falar sem ser interrompido". afasta-

se da comunicaçào para aproximar-se da experiência psicanalitica. 

assumindo a FOLHA papel de destaque . 

A folha . siléncio material, viabiliza secundariamente a 

LEITURA, que pode ser ANTROPOFAGICA ou PONTUADORA. A primeira. 

pretende uma reprodução do escrito lido. enquanto a segunda 

promove a PRODUÇAO de um 'outro escrito' inédito e imprevisível. 

a partir de pequenos detalhes que podemos chamar com Lacan, de 

formaçôes do inconsciente. Normalmente esses detalhes irrompem 

como pequenas pontas de iceberg na superfície homogênea das 

águas, e tem como destino ficar à margem . Se levadas em 

consideração, 

inesperados, 

livre . 

são capazes de provocar efeitos importantes e 

à associação através de procedimento semelhante 

Esta dissertação seguiu a método que descreve . assemelhando

se à modalidade de trabalho da psicanálise : num primeiro momento 

o exercicio do ato de escrever não policiado. e num segundo 

momento, a leitura pontuadora. operando no corpo do texto 

inserçeles evocadas durante as pausas realizadas no seu 

transcurso . 

Estas inserçOes acudiram à memória espontaneamente: uma 

frase de um autor . algum trecho das entrevistas realizadas para a 

dissertação, uma experiência pessoal antiga ou recente . um poema. 

um conto, uma lembrança, um sonho. Tudo que de alguma maneira se 



• 

• 

• 

--------------------------------- - --~-----. 

168 

apresentasse para elucidar nosso tema. 

Diferente seria o tratamento dado ao trabalho. utilizando-se 

de uma metodologia propriamente acadêmica, que proptJe 

primeiramente uma leitura exaustiva, e promove os textos a um 

IDEAL, que se ergue perante o sujeito como modelo a ser admirado 

e reproduzido. O ato de escrever é nesta metodologia um segundo 

momento para o qual deve ter havido longa preparaçao, resultando 

extremamente inibido, quando nao completamente inviabilizado. 

Se os efeitos da psicanálise v11o na direçâ:o da 

"identificaçao ao sintoma" CLacan), e dele nâ:o podemos ver-nos 

livres, r e::; ta-nos inscrevê-lo, mais na carne onde. sem 

sentido, causa dor e sofrimento, mas para além do corpo: uma 

FORMA inscrita na folha, por exemplo, corpo material que guarda 

as marcas de 'sangue' que fluem pela mao. 

A obra que, como "toda invençao se reduz ao sintoma" CLacan) 

presentifica o destino de um homem que fez o que tinha que fazer, 

determinado pelo seu desejo. 

É no singelo exercício do ato de fala Cna psicanálise), e do 

ato de escrever neste caso, desenvolvido dadivosamente, isto é, 

sem visar qualquer objetivo especifico: falar mesmo sem ter o que 

dizer, ou escrever sem ter algo sobre o qu~ escrever - que somos 

capazes de surpreendermo-nos, e reconhecer ao cabo da 

reincidência dessa praxis, um ESTILO peculiar 

antes desse exercício simplesmente ignoramos. 

que nos define. e 

preciso escrever urna página para saber o que resultará 

escrito e COMO sairá escrito. Antes de escrever urna página há 

apenas uma página maravilhosa e tirana, IDEAL INATINGIVEL, sem 

cujo assassinato, aquela página que de fato podemos escrever. 

permanece na ORDEM DO NAO REALIZADO. 

Finalmente 

Corno toda 
requer por parte 
em cada situaçáo 
nossa intençáo 
próximo trabalho 

cabe uma recomendaçao 1 aos educadores: 

recomendaçáo trata-se de algo genérico. que 
de seu aplicador, a pesquisa das estratégias que 
sejam capazes de surtir efeitos decisivos. É 

investir na investigaçáo dessas estratégias num 
de doutorado. 

[ ______ _ 
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• encorajar seus alunos a debruçar-se sobre a folha e verter nela , 

via mão, o que lhes vier à mente, sem censura prévia, como 

recomendava Schiller, insistia Freud e confessava érico 

Verissimo. Só isso! 

Pois só assim ter ao oportunidade de conhecer o que 

escreveriam e como o escreveriam, bem como, de reconhecer a l go 

daquilo que os habita e se mantém num desconhecido confinamento . 

• 
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RESUMEN 

Este trabajo teje la especificidad del acto de escribir en 

confronto con la escritura 1 , la trancripción, e I dictado. la 

copia. la lectura, etc, para situaria lado a lado con el HABLA en 

el psicoanálisis. Escribir es como hablar sin ser interrumpido. 

y en este sentido, la haja, silencio material, desempena un papel 

semejante al de! psicoanalista em su función de escucha. 

La lectura puntuadora, como función de CORTE de! discurso, 

en oposición a la lectura antropofágica <reproductora), viabiliza 

al sujeto que escribió, algo semejant.e a la intervención de! 

psicoanalista sobre e I discurso del psicoanalisando, que asi, 

escribe outro texto, excursionando por caminos diferentes de los 

já pasados durante e! ejercicio del acto de escribir. 

Es condición para este ejercicio, dejar-se escribir 

libremente Cdejar-se "hablar" como en el diván), absteniéridose de 

cualquier censura previa, confiantes en que, de esta manera, 1 o 

que PUEDE ser escrito se articulará en la haja, en oposición a lo 

que DEBERIA . IDEALMENTE ser escrito, y por ser ideal es 

simplemente imposible de ser realizado. 

Necessariamente. este EJERCICIO tiene como EFECTO una OBRA, 

portadora de las marcas dei sujeto en el discurso. y sea lo que 

sea. la acompana un ESTILO que exige reconocimiento. 

Trátase de una praxis que instituye una éTICA, no del BIEN o 

del DEBER SER pera de lo que es propio de! DESTINO del DESEO": 

inscribirse en un cuerpo material, que puede ser la carne que 

sufre sin saber por que, o en una mediación simbc5lica, la HOJA 

que "sangra" diseminando sentidos. 

En la lengua portuguesa utilizamos el término ESCRITA para 
designar el código lingülstico como entendido por Saussure, y es 
a esta que se refiere en este caso. La designación de ESCRITURA. 
también existente en portugu~s. tiene conotaciones distintas del 
primero, y podria incluso utilizarse como sinónimo para la 
expreción que consagramos en este trabajo: ACTO DE ESCRIBIR. Es 
además utilizada aquella expresión por Barthes y Derridá. en un 
sentido muy aproximado dei nuestro. 
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APRESENTAÇAO 

Nas próximas páginas encontrará o 

dez entrevistas <Anexo 

curso de Letras de 

pequeno roteiro CAnexo 

entrevistados. 

I I ) realizadas 

leitor a transcriçào de 

com dez professores do 

Universidades portoalegrenses. bem como um 

I ) que utilizamos para provocar a fala dos 

Tendo sido as entrevistas 

uma série 

gravadas e posteriormente 

de dificuldades, como por 

lado a linguagem oral é 

ser coloquial e informal. 

transcritas enfrentamos 

exemplo a pontuaçao. Por outro 

freqüentemente retiscente além de 

Procuramos nao fazer qualquer tipo de 

discurso dos o que. 

correção ou adaPtacao do 

a 1 gumas vezes. poderá 

dificultar a 

equivocadas . 

entrevistados. 

leitura. porém . evita o risco de interpretaçoes 

' 
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ROTEIRO DE ENTREV!STA 1 

1. Qual a tua relaçS.o com o ato de escrever? O ato de 

escrever e tu, me fala sobre isto ... 

2. Para que te serves da escrita? 

3. Como chamas o que escreves? 

4. Que destino dás ao que tu escreves? 

5 . O ato de escrever no teu passado, como começou? 

6. Que podes me dizer, confrontando os quatro atos: leitura, 

escrita, fala e escuta? 

7. O que entendes por alfabeti~açao? 

8 . Após o desenvolvimento das questbes acima, prevemos uma 

conversa aberta, onde a entrevistadora pode inclusive falar sobre 

suas intençôes com esta entrevista, etc. 

Observemos que o roteiro de entrevista apresentado na 
proposta de dissertação difere um pouco do presente Na verdade, 
o roteiro foi apenas inicialmente norteador das entrevistas, pois 
como o lei~or poderá comprovar na leitura das entrevistas 
propriamente ditas, muitas questOes que foram formuladas náo 
cons~avam do roteiro, mas foram provocadas pela especificidade 
dos discursos dos diversos entrevistados. 
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ENTREVISTA 1 

A: Q.ua 1 a ~ua relaçao com o ato de escrever? O ato de escrever e 

tu ... fala sobre isto .. . 

El : Pois é. atualmente eu estou na situaç:ã:o de redigir minha 

tese. é uma tese critica e no caso o ato de escr·ever decor·re de 

uma série de vi sOes que se tenha do tema que se está abordando . 

En~S.ó é um tema sobre teatro . eu tenho que fazer uma 

interpretaç:ao da obra de .. dentro do teatro grego . Es s a comédia 

da comédia grega, no final da comédia grega . . . a está dentr·o 

comédia nova . 

de interpretar 

entao , eu tenho que fazer uma redação no sentido 

essas peças nessa cultura grega da época ... entao 

quand o eu escrevo, e u parto de um planeiamento, de um pro~eto 

feito, entao desde esse planejamento eu faço minha redação. , . 

nesse ponto ... entao há muitas partes . . . tem sido assim ... eu 

pego um texto . uma peça e dai parto para outra . . s ao várias 

comédias to en~revistado se extende sobre a obra e fa a sobre 

a comédia grega e várias especificidades desta ordem) . . o ato de 

escrever ele decorre das exigéncias da interpretaçao da peça. Meu 

ato de escrever é muito critico e muito tecnico, muito 

determinado. Eu me sinto fazendo vários trabalhos 

uni-los. Meu ato de escrever é muito policiado .. . 

para depois 

às ve::es eu 

redijo tópicos ou partes, depois out.ros tópicos .. . a minha 

redaç:ao tem sido assim. depois eu faço a junçã:o ... estou nesta 

fase .. . o ato de escrever para mim é um ato muito policiado . 

Entao voeª tem que ter muita visã:o critica. então voe~ fica muito 

tolhido diante desses aspectos todos ... porque vê . considerando a 

época, o fim do classicismo helênico . <novamente se extende 

sobre o contexto da cultura grega> .. . o que aparec e ali na 

comédia tem que ser visto dentro da cu I tura da época . <Comenta 

caracteristicas da época e as contrasta com as da fase 

imediatamente posterior, ava I i ando suas mudanças) .. A minha 

reda ~ao dentro desse espírito geral da época é 

tão espontãnea. 

A: E além de tua tese? 

critica . e nao é 
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E1: Meu ato de escrever? ... interessante ... eu escrevo mais 

no sentido de apontamentos sobre aulas... que 

aplicar. desenvolver depois 

dou . 

nas 

são ma..is 

aulas. A partir desses 

apontamentos. tu queres ver bem o quê é escrito? 

A: <Faço alguns esclarecimentos sobre 

serves da escrita? 

a pergunta) para quê te 

E1: Bem, 

sirvo da 

agora eu 

escrita? 

n~o estou dando aulas então ... para qu~ eu me 

Olha • . . eu acho que fora do estritamente 

objetivo eu me valho pouco da escrita. 

A: Objetivo? Quê entendes por isso neste caso? 

E1: Fora desse aspecto .de interpretação da tese. eu me valho 

pouco. apontamentos de coisas que eu tenho que fazer . que eu 

tenho que redigir. Não é uma escrita criadora. isso eu não 

tenho. assim no sentido de poesia. eu nao tenho essa preocupação. 

Eu ni:!.o trabalho com a escrita ... 

interessante ... tu diz assim se 

redigir alguma coisa. 

... assim eu não teria. 

assim 

A: Como chamas o que escreves? 

assim nã:.o, 

seu teria 

preocupaç:~.o 

com o ato de 

... eu não costumo ... 

uma preocupação de 

criadora? Poemas. 

escrever tem sido E1: A minha preocupação. Ana. 

assim direcionada para esse 

é para este trabalho. Eu não 

trabalho. Toda a escrita que eu faç:o 

ter ia.. Ltma funç:ào isolada ou digamos 

assim, uma funçao separada do ato de escrever ... algo diferente 

disso ... cartas nao escrevo. não sou de escrever cartas ... a.lguns 

artigos que eu escrevia, mas ai, do ponto de vista de critica 

literária também. 

A: Que destino dás a esses escritos? 
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El: Alguns foram publicados em revistas, mas poucos, 

quatro. 

uns três ou 

A: Como os produzis-te? A pedido? Te ofereces-te ... ou ... ? 

E1: Por convite sim. e eram ligados diretamente as aulas. Houve 

o seguinte também: dois artigos, eles me pediram sínteses da 

minha dissertaç~o do mestrado. Então foram dentro desse projeto 

anterior. Nesse ponto. tu sabes? Eu não tenho tendência a 

desenvolver o ato de escrever. Eu acho que eu nas minhas aulas, 

eu fazia esquemas, na literatura brasi l eira, eu fazia esquemas 

para as aulas, tópico~ determinados. Pra mim o ato de escrever me 

amarra muito. A fala para mim. eu desenvolvo mais falando, até às 

vezes eu dava aula na .... de literatura brasileira. ou de grego e 

eu ficava uma hora e meia dando aula falando. Agora 

já tu tens uma certa, . .. um certo cuidado, entendes? 

pra escrever· 

Entso aquilo. o 

individuo fica mais ... eu 

ato 

acho 

de 

que 

escrever parece que já o 

isso é um prob i ema ger·a l 

porque a escrita no ela ser desenvolvida ela parece que predisp~e 

mais o individuo a urna idéia de permanência . e a fala. ela se 

esvai no momento em que se realiza. Entao quando você se depara 

com a máquina ou com o lápis, vocf2 tem aquele impacto de 

r·egistrar algo, urna coisa que fique bem desenvolvida, entao isso 

já predispOe um pouco ... agora isso a :i. é interessante porque 

acontece 

acho que 

muito com a nossa atividade de critica literária. Eu 

diferente do ato de criaçao de quem é poeta, quem é 

escritor, não 

essa a.titude 

é? Entao esses podem ser mais espontãneos. Então 

da critica ... ela é uma atitude de muito 

policiamento, porque o individuo vai com o decorrer do tempo e 

ambiente de trabalho, com as 

fazendo 

leituras , o 

uma redaçso 

grau de exigé!?ncia do 

critica e o individuo fica muito exigente 

consigo mesmo. Então i sso ai é que é importante nessa. área, é 

claro, a fala nesse ponto é mais espont~nea, por que você é 

obrigado a desenvolver uma maneira espontânea, eu particularmente 

tenho uma maneira muito mais espont!lnea. de falar do que de 
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escrever. A minha fala é muito mais espontânea. A minha escrita é 

muito mais técnica e muito mais . .. policiada como eu tenho dito. 

Entao nesse âmbito, existe uma diferença também. Eu escrevo à 

ma.o. não escrevo à máquina .. ent~o isso me ajuda a ficar mais 

amarrado. 

A: <Conto-lhe que Barthes escrevia sempre à mão, e porguª) 

El: Isso ai a diversidade é enorme . érico escrevia sempre à 

máquina. Outros poetas já escrevem só à mão. Agora uma coisa que 

é importante e interessante no ato de escrever é a estrutura da 

frase. Você escreve mas tem que dar um torneio pra frase e isso 

ai que é importante na língua, porque você às vezes fala e a 

idéia brota . quando a idéia brota você registra .. . agora quando 

você estrutura uma frase, dois ou três periodos, ai você precisa 

ordenar essas idéias . não é? Af que vem exatamente o reelaborar 

essas idéias que brotam. é que está a estrutura do parágrafo ou 

de dois parágrafos. Por isso eu acho que quando brotam as idéias 

falando em tese, é claro que elas brotam assim espontâneamente , 

mas é preciso depois dar-lhes um torneio especial. Pra i s so eu 

acho que tem que haver uma preocupação com isso porque ai você 

está dando uma estruturação pro ato de redigir . 

A: ( 1 ndago 

escrever ) 

sobre a atribui aos ter mos redigir e 

El: Nenhuma . A mesma coisa . Tu podes compor o gênero. Quando se 

fala em composição, pode ser escrita ou oral . não é? Se a 

composição é escrita é uma redação. A composição é gênero. IJ <3.to 

de compor idéias. é claro que a composição sendo um gênero pode 

s er a redaçao. é uma espécie de . . . ela pode ser dissertação. 

narraçã.o, ou pode ser uma tabulação geral. Então quando eu digo 

escrever ou redigir é a mesma coisa. é no ato de concretizar a 

idéia ali no ponto de vista da espécie da composição que pode ser 

oral ou escrita. Agora entao, em tese eu te digo, o que eu acho é 
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qu e n o criar você te m a i n terpretação de um universo determinado. 

e depois é preciso que essas idéias sejam concatenadas d e n~ro de 

uma unidade dentro do trabalho. Entao na redaç~o ou na escrita eu 

acho que ela tem que obedecer sempre a uma visão que se tenha 

desse universo que está ordenado . Porque toda criação eu acho que 

implica uma determinada arquitetura, seja oral ou seja escrita. 

Existe um caos ou existem idéias que s urgem espont~neamente de 

maneira desordenada, que depois precisam ser postas dentro de uma 

determinada estrutura . Entao toda produção. eu acho que ela se 

estabelece dentro de uma determinada arquitetura. seia ela 

critica . seja ela artística, 

monólogo, o próprio fluxo de 

seja ela o que for . Até do próprio 

consciência, por exemplo . que pode 

ser espontgneo , que é , não é? Den~ro de uma criaçào literária, 

está dentro de um todo . dentro d e uma ordem . ele precisa 

participar de u ma determinada arqu i tetura . Tudo tem que ser 

canalizado para essa ordenação geral . E o redigir exatamente 

implica isso ai . Você colocar o que é criado dentro de uma 

determinada arquitetura . dentro de um determinado ordenamento . 

A: O que fazes com teus escritos? 

El: Eu tenho muitos apontamentos de aulas que eu faço, eu 

aproveito para alguma coisa, para desenvolver mai s depois em 

outras aulas . Não que sejam os mesmos . embora o tema seia o 

mesmo, eu sempre enriqueço com outras leituras outras reflexões. 

Eu guardo . às vezes, eu guardo para outras aulas. 

A: Olhando para teu passado, que me dizes do teu ato de escrever? 

El : Na adolescência nós tínhamos um jornalzinho no colégio em .. . 

e então a gente escrevia. Eu escrevia poemas. participava de 

concursos de oratória, então escrevia e lia depois os dicursos. 

No grêmio estudantil também participava, nós editavamos o jornal . 

No . também eu participava dessas atividades ou com poemas. ou 
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em datas históricas a 

elementos históricos . 

escrevia. outra coisa .. 

estava aqui. para o 
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gente fazia participaç~es em torno dos 

a gente participava da cultura toda, e 

cartas.. às vezes eu escrevia quando 

interior. Mas minhas cartas eram muito 

técnicas. assim n~o eram cartas de descrever estados de espírito . 

estados em geral, interpretações. as minhas cartas eram muito 

pragmáticas: tá me ocorrendo isso, tou assim, nada de 

interpretaç~o de estados de espírito. que desse ensejo a 

discorrer sobre subjetivismo ou interpretaç~es do momento . 

Engraçado. eu nunca fui assim. Minhas cartas eram muito 

objetivas. Ainda s~o agora, 

em SP. Isso ai vai muito 

quando escrevo. as vezes para amigos 

é claro, da atividade da gente, não 

ligado ao lado técnico. Então pega-se ligada ao lado emocional, 

um ritmo.. que eu me lembre, assim, as atividades eram essas, 

cartas. artigos. pra esses jornais, esses poemas, ou esses 

discursos ou ... redaçôes assim. do colégio mesmo. Eu pe@uei uma 

época boa. Todo o ginásio era assim. todas as matérias. Isso 

me ajudou muito. Mas nào teve assim . 

A: C Indago sobre as relaçtles que vf2 entre escrever. ler ... e 

falar) 

El: Em geral ... tu queres dizer? Pois é porque eu acho importante 

por exemplo. é esse condicionamento do Heiddegger que diz que o 

individuo vai se conhecendo quando vai vivendo. vai se 

conhecendo. Uma coisa gue eu acho muito importante na medida em 

que você vai desenvolvendo tanto a fala ou a escrita, a gente vai 

descobrindo coisas novas. 

A: Neste ponto estás equiparando fala à escrita? 

El: Ai é que eu dou valor até certo ponto pro gravador, coisa que 

eu n~o realizo. Eu me amarro muito na minha vida pra escrever uma 

folha. a minha tese, eu fico às vezes muito policiado e nao 

realizo isto . Você se despreender no sentido de você criar uma 
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escrita ou uma fala, realizar uma escrita ou uma fala espontânea, 

uma ato criador. Mas para fazer isto eu acho que o indivíduo tem 

que ter uma determinada visão do mundo já. 

ponto de vista de crítica eu preciso ter. 

tem que ter, 

Por exemplo. 

... no met; 

se eu vou 

interpretar essa comédia grega eu preciso ter uma visao muito 

grande da religião grega da época (Se extende sobre a religiào 

grega exemplificando o que é preciso saber para fazer essa 

interpretação). Isso ai requer uma. bagagem cu! tura.l pa.ra que você 

possa interpretar, senão você não vai interpretar com fundamento. 

Vai só dizer interpretaç~es subjetivas que nao v~o levar muito 

longe. Eu estou neste momento, só para te dar um exemplo da 

coisa, (fala dos personagens da comédia que está estudando. e de 

seu contexto cultural, politico e social da época). Todo esse meu 

ato de escrever está dentro dessa bagagem cultural. O ato criador 

eu acho ele é sempre espontâneo seja escrevendo ou pensando 

simplesmente, mas exige sempre. no meu caso, 

em que eu situo os critica, nesses aspectos todos 

todos no contexto cultural. Diferente se fosse 

ao mundo de hoje. Se eu 

uma escrita 

personagens 

uma cr ia.çao 

me pudesse subjetiva minha em relação 

hoje fazendo uma critica criadora, poética, em relação a uma 

visão minha do mundo, af seria diferente. No poeta existe uma 

visão pessoal muito grande, subjetiva. Você realiza essa 

interpretação. Tem de haver sempre uma diferença entre os atos 

criadores. Ou o ato criador é filosófico, ou ele é técnico, ou 

ele é cientifico. Se é cientifico há pouca criaç~o .. porque há 

pouco lugar ou pouca margem para criação na ciência. Então tens 

que distinguir os diferentes ramos 

expressão gera.! escrita ou falada. 

em que a pessoa desenvolve a 

Então depois é que a gente tem 

que ver ... 

composição . 

como é que vai carimbar essa expressão ou essa 

A: <Relembro o confronto entre escrever e ler) 

El: Pra mim eu fico muito na dependência da leitura, no meu caso 

uma boa revisao de leituras que me dão embasamento pra fazer esse 
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ato de escrita. Vamos dizer que eu leia uma semana, depois o meu 

ato de escrever é fácil e rápido ... isso dentro de minha área. 

Pois fico muito assim. pra te passar essas informaçbes porque 

eu fico muito limitado ao meu trabalho, por isso eu acho que não 

estou sendo muito úti 1. Eu estou muito na depend~ncia desse meu 

trabalho. Aí eu sou muito espontâneo, mas depois que eu tenho uma 

visão muito grande, vamos supor. do momento histórico cultural, 

ai eu fico muito espont~neo pra escrever e tenho muita segurança. 

O que me dá segurança é isso, é essa vis~o que eu tenho dessa 

leitura critica prévia. Não é que eu vá ficar na dependência de 

uma leitura X ou y, 

voe~ 

pelo contrário, tem que haver sempre uma 

critica, porque tem num tema determinado muitas 

possibilidades. Voe~ tem que escolher o que se adapte ao que você 

está estudando. então eu tenho que fazer um trabalho critico 

muito grande na leitura, tenho que ler os bons autores, as boas 

obras que vão fundamentar o trabalho. Eu valorizo muito. acho que 

é fundamental. 

A: <Pergunto de onde vem a palavra critica que utiliza 

repetidamente) 

El: Crítica vem de crisis que é julgamento, critica é julgar. 

A: Ouª entendes por alfabetização? 

E1: Eu acho que hoje por exemplo, a al fabetizaç:ão é um ato 

mecã.nico porque voe~ vª que a comunicação moderna hoje ela é 

ampla. desenvolvida em todo 

moderno. e ele participa 

escrever passou a ser uma 

indivíduo que hoje vive no mundo 

dessa comunicaç~o e o saber ler e 

coisa muito 4 . mec.,..nlca. Isso ai é 

instrumental. muito elementar e muito simples, o que importa é 

participar da cultura moderna através da comunicação. então eu 

acho que uma pessoa que se ia criança ou mesmo um adulto 

analfabeto, ele está em contato com a cultura moderna através dos 

meios de comunicação ... e o alfabetizar-se. ai eu acho que é 
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participação mais direta 

técnica, 

e mais .. 

em que 

Vêl.mOS 

ele 

dizer 

11 

vai realizar uma 

complementar dessa 

participaç~o dele com a cultura. com o ambiente moderno. Esses 

analfabetos em questão de uma semana estão alfabetizados. mas 

às vezes um homem desses que é analfabeto ele pode ter uma visão 

muito maior dos problemas sociais e politicos. <Se extende sobre 

estas questôes problemáticas da sociedade). Eu acompanhei com 

aqueles movimentos dos sem terra, e nas apresentaçbes públicas 

esses presidentes de sindicato rural deixaram transparecer o tipo 

de expressão característica de sue regi~o, uma expressão muito 

rudimentar própria de sua origem, mas com o desenvolvimento do 

movimento e de suas participações, a expressão ia se 

desenvolvendo e tomando a forma dos padrôes mais elevedos da 

cultura. O individuo no momento em ue ele se exercita oralmente 

ou por escrito ele se desenvolve ... 

A: <Conto-lhe que é exatamente esta a dimensão do ato de escrever 

que me interessa) 

El: Tu sabes que eu acho que o ato de escrever em relaçao a esse 

ato de fala modernamente está muito l igado a exig~ncia 

participativa. Ele é chamado a participar oralmente. 

Profissionalmente eu sou solicitado e há também uma exig~ncia 

minha de realizar essa projeção. Pra escrever o individuo é mais 

exigido. Hoje o individuo participa mais em geral 

oral do que pela escrita. A vida moderna é 

essencia lmente. <Fala um pouco das greves e dos 

pe 1 a expr ess~.o 

participativa 

movimentos de 

participação que vem ocorrendo). Ent~o o êl.to de escrever 

significaria o quê nesse contexto participativo? Uma síntese dos 

movimentos reivindicatórios? Quem é que vai fazer esta escrita? 

A: <Digo que denomino esta função da escrita de "freezer da 

cultura", mas que n~o é sua única função e não é a. que mais me 

interessa. a função conservadora. a memória da cultura ) . 
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El: o que eu acho é que deve haver muito mais exercício nas 

escolas no dissertar. Hoje nS.o se faz mais, com a estória das 

cruzinhas. Tu sabes que uma coisa eu acho importante, o que 

importa é compor idéias , compor, ordenar idéias . entao voe~ vai 

desenvolvendo um modo de ver as coisas, a composição escrita ela 

tolhe muito porque o individuo não tem flu~ncia no redigir porque 

ele não tem fluência no falar. pela palavra oral . Entao eu acho 

que as duas coisas . . . porque nas escolas não se desenvolve a 

comunica ção oral tampouco . As composiçaes que eu fazia eram muito 

subjetivas, pessoais, hoje i sso não va. le mais. 

A: Como não vale ma i s!? 

E1 : Vale, mas é . uma composição muito artlstica, o que se quer 

hoje é que o individuo seja um cidadão dentro de sua cidade. Você 

não deve partir do pressuposto de que você queira criar de dez 

alunos, dez poetas, ou dez criadores, entao o que você tem que 

ver numa escola é que o individuo tem de ser responsável pela sua 

palavra, e 

você de dez, 

essa palavr-a 

você tira dois 

tem que ser expressao objetiva. Agora 

que tenham predisposição subjetiva. 

os outros não . Você quer que ele seja dominador de 

A responsabilidade do individuo é 

seu idioma, 

de que ele que ele compreenda. 

saiba expressar-se dentro de seu mundo .. . se ele é criador, que 

fique lá .. . escrevendo a visão subjetiva dele. Agora, se eu tenho 

dez alunos eu 

comunidade deles . 

vou querer que 

Eu tO falando ... 

eles se expressem dentro da 

hoje o indivíduo tem que saber 

se expressar sobre os aspectos políticos, sociais, econômicos, 

culturais de seu momento. Agora se vai dizer assim. eu tenho uma 

visão lírica do mundo . isso aí é um, vai ter seu lugar na cultura 

lá na arte ... agora o individuo 

chegar na universidade ... 

que tem que ser exercitado até 

A: C Indaguei sobr·e as relaçtles entre ciência . 

desenvolvendo um pouco este tópico conforme 

desenvolvi na proposta de dissertaçao) 

arte e literatura 

os aspectos que 
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El: O estilo é o próprio do homem, dizia Buffon. O que importa na 

verdade é cada um desenvolver o que lhe é peculiar .. eu vejo 

assim o sentido do progresso: progradio, que quer dizer dar um 

passo adiante. Todo conteúdo tem que ser considerado do ponto de 

vista critico. Ai de nós se sempre repetimos o mesmo. Eu acho que 

tu devias ver a obra de Derridá, Gramatologia, porque Derridá, 

pra ele o problema não é a escrita mas o traço. Serii3. i3. 

escrita .. não seria uma decorrência mas um ato inaugural . 

A: (Digo que é exatamente nesta abordagem que 

escrever ) 

trabalho o ato de 

El: A i é que a escrita, o registro é uma expressªo do indivíduo. 

Isso ai é importante porque vai caracterizar muito o individuo ... 

há pessoas por exemplo que falam pouco e escrevem pouco, e há as 

que falam muito e escrevem muito. Assim se manifesta a pessoa, na 

fala. no escrito. Eu quando me vejo pressionado escrevo muito. 

Quando eu sou instigado pra escrever ai eu desenvolvo, comigo 

acontece isso. Noutro caso eu fico mais lendo ou organizando. 

Quando o tempo está pressionado ... a. i eu escrevo. Isso é um 

aguilhão pro homem sair de dentre de sf mesmo. Por isso eu acho 

importante essa visão de Heiddegger, de que é à medida em que o 

homem se manifesta que ele vai se conhecendo .. Eu acho uma visão 

importante da escrita este registro ... interessante que nós 

lidamos mais hoje com a llngua, oral. as telecomunicações. <Neste 

momento estabelecemos um diálogo em torno da critica da 

manipulação exercida pelos meios de . -. ' comun1caç:ao,, Hoje po1_1co se 

escreve no sentido da expressão. Um 

individuo ser solicitado a se manifestar. 

ponto importante é do 

é problema de lagos ... 

Sao João no principio era o verbo. Os gregos ... lagos vem de 

lego, lego quer dizer dizer. e também colher, você numa 

heterogeneidade, você colhe a unidade. Então quando você diz, 

você se limita, ai esse Jogos é que é expressão. é o gênero, como 

compor por escrito ou ora I mente ... ai que eu acho que é 
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importante que a palavra seja manifestação do indivfduo. Derridá, 

Foucault. Sartre. Merleau Ponty. 

ponto. Pro Merleau Ponty os 

significam. é, eu acho mesmo que 

todos 

signos 

tudo 

seguem Heidegger nesse 

significam, os gestos 

aqui é do sentido do 

educar. Ed-duc. sair de si mesmo . Esse exercício é a própria 

educaç:ao. o individuo se educa se desenvolve antes de se 

instrumentalizar. hoje. O proletariado. eles participam da vida 

social. da vida pàblica. grosseiramente. O interessante é que o 

ato fosse revelador do individuo, de mostrar os diferentes tipos 

de individuas. no sentido de ver o aproveitamento do mundo e da 

riqueza com que cada um pode contribuir no seu meio, e da 

educação, porque só v ai haver superação de um estágio cultural 

para outro, quando as pessoas repensam e fazem algo de novo 

senão não existe. não é? Eu acho que isso a1. que esse trabalho é 

muito bonito de ser feito, ser desenvolvido (retere- se à minha 

dissertação). Agora, pela conversa que a gente teve, eu tenho uma 

idéia. da tua prt!ncupaç~o qual é. e também do alcance da tua 

pesquisa. Porque eu acho importante que o individuo participe 

muito mais espont§neamente pela linguagem oral porque a linguagem 

escrita é exercida muito sob 

exercito aqui contigo a 

pressão ... 

express~o 

quer ver, 

ora I, tá, 

esponU'ínea. se eu escrevesse ia ser uma exig~ncia ... 

ó. 

tá 

se eu 

sendo 

não é uma 

exigência ... uma pr ess~o determinada. Tu vês relatórios, se tu és 

professora, planos. etc, todas ex i g ên c i as ... Isso dentro do 

espírito moderno é uma negligência da gente? Nós estamos 

matando a escrita. 

não 

A cultura moderna, a rapidez, nós vivemos 

sob o signo da rapidez. Nos séculos passados era tudo calmo. Meu 

avô levava um mês para ir daqui até ... de carreta. Eu peguei 

ônibus que saia de manhã e chegava de noite. Agora se vai em três 

horas de carro e em meia de aviào. Eles não tinham o problema da 

pressa. As cartas ... hoje temos o telefone. Por causa da cultura 

moderna. a cultura condiciona. 

A: <Falo do 

estabelecer 

resgate da carta, 

correspondências 

e 

com 

conto minha experiência de 

pessoas da mesma cidade. 
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correspondências intelectuais 

desta iniciativa ) 

e as interessantes consequências 

E 1: é. teria que ser criado um novo amor. revigorar o amor por 

algo que está sendo relaxado. 

A: Reviver algo que se deu por morto, 

está. vivo! 

mas foi mal matado, ainda 

E1: Mas para isso teria que haver urna reestruturação da cultura 

moderna, principalmente na estrutura escolar. Isto seria no 

sentido de travar um pouco toda essa logorréia dos meios de 

cornun i caçl:!.o, 

numerados. 

etc. As pessoas sào numeradas, 

Quando começou isto, começou 

individualidade. 

os édunos são 

a perder - se a 

A: <Falo um pouco mais das cartas como capazes de resgatar esta 

individual idade extraviada. ou melhor, singularidade perdida ... ) 

...... e a fita termina ..... 
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ENTREVISTA 2 

A: Qual a tua relaçao com teu próprio ato de escrever? 

E2 : Vamos caracterizar como é que eu escrevo, com que freqilência 

eu escrevo. para que eu escrevo. Primeiramente eu sou uma pessoa 

que tenho escrito cada vez mais, muito mais dentro de uma POSTURA 

PROFISSIONAL, MUITO MAIS DO QUE PROPRIAMENTE AQUELA QUE ESCREVE 

POR UMA NECESSIDADE de outro tipo, na medida em a gente se 

vincula mais no trabalho de pesquisa, e com a necessidade de 

desenvolver teses, e prestar conta de trabalhos. Então a gente se 

sente muito mais profissional em relação ao ato de escrever. 

então nesse sentido. eu poderia me caracterizar muito mais como 

uma pessoa que escreve, muito mais profissionalmente do que como 

aquela pessoa que escreve simplesmente. Mas isso é escrever, tem 

mesmo nesse estágio. tem um SENTIDO TERMINAL, ESCREVER SIGNIFICA 

PARA MIM A FORMA DAQUELE ACABAMENTO FINAL EXTREMAMENTE DIF!CIL 

DENTRO DE UM PROCESSO, EXTREMAMENTE DIFICIL QUANDO TU N~O TENS 

TUDO CLARO. Posso ilustrar até com relaçao a última experiência, 

assim mais clara em relação a pesquisa. que foi meu trabalho de 

tese que eu estou terminando. Eu GESTEI ESSE TRABALHO UM TEMPAO, 

foi um trabalho extremamente lento, até porque tinha dificuldade 

de toda ordem até porque trabalhando junto ... , foi um trabalho 

e tremamente gestado, a coleta de dados foi uma coisa imensa que 

não terminava nunca, enquanto isso ele ia amadurecendo . NO 

MOMENTO EM QUE ELE EFETIVAMENTE ESTAVA MADURO, eu sentei e 

ESCREVI DE JORRO, aquela coisa assim, a minha NECESSIDADE DE 

ESCREVER PARA TORNAR CLARO AQUILO QUE JA DE UM CERTO MODO ESTAVA 

CLARO PARA MIM, EXPRESSAR PROS OUTROS A CLAREZA QUE ESTAVA CLARA 

PARA MIM, e nesse sentido a minha relação é mais assim. ESCREVER 

SIGNIFICA EXPRESSAR PRO OUTRO A CLAREZA QUE EU ENCONTREI NUM 

PROCESSO DE REFLEXAO MAIS AMPLA . 

• A: Fizeste uma diferença entre a escrita profissional e a outra 

que mencionas-te? 
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E2: Principalmente em relaçao a motivaç~o, na medida em que meu 

interesse .. . uma pessoa que trabalha com literatura . .. eu escrevo 

muito mais em termos de teoria. eu escrevo critica. mas não faço 

literatura, o FAZER LITERATURA ME PARECERIA um escrever muito 

mais ligado a uma NECESSIDADE INTERIOR . A EXTERIORIZACAO DESSA 

NECESSIDADE INTERIOR NAO VINCULA A CIENCIA PROPRIAMENTE DITA . e 

no caso aqui a minha VINCULAÇAO E EFETIVAMENTE A CIENCIA é a 

forma de acesso nesse sentido . 

A: E outra coisa. um esclarecimento . falaste, que tu terias uma 

idéia clara e que escrever seria uma maneira de expre s sar pros 

outros ... mas ouve um momento em que tu disseste que tu ias por 

no papel para ficar claro . Depois disseste : nao! Mais claro. 

porque já estava claro .. . como é que s e chega a esse ficar claro 

antes de escrever ... como que se obtém a clareza, no teu ver? 

E2 : EU ACHO QUE A CLAREZA E UMA COISA QUE ANTECEDE O ATO DE 

ESCREVER . eu posso até rabiscar, posso tentar fazer alguma coisa 

em mil direçOes enquanto eu não enho claro pra mim. e um 

trabalho meu por exemplo começa sempre por uma súmula, e u sempre 

preciso ter a idéia de onde é que a coisa tá começando. e aonde é 

que eu quero chegar, pra que eu tenha condiçOes de começar. 

Pensando na dissertação . embora o trabalho comece sempre por uma 

s6mula, na minha situaçao , a última coisa que eu escrevi foi a 

introduçao . porque a 

trabalho cientifico . 

introdução, ela 

Na introduçao eu 

não tem 

tenho 

descoberta. num 

que mostrar os 

objetivos do trabalho, como é que eu vou fazer , aonde é que eu 

vou chegar, mas a descoberta eu fiz durante o desenvolvimento 

tratando desses capitulas. entao a introduç~o . até parece, ela é 

muito mais chata de escrever, porque ela tem que funciona r só 

comunicando . só texto . ela nao tem também o prazer da descoberta. 

que seria o desenvolvimento e parte da conclusao. então .. . 

A: Tu falaste que a introduçao seria para comunicar e a 

descoberta se daria no desenvolvimento do trabalho ... mas esse 
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desenvolvimento 

descoberta? 

em que vias , onde é 
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que tu colocas essa 

E2 : é justamente pelo fascínio . .. essa descoberta se daria também 

comunicando certamente, ela comunica muito mais de forma muito 

mais criativa. e a minha palavra, o MEU TEXTO VAI CONDUZIR O 

LEITOR PELA SENDA QUE EU ESTOU ABRINDO, o texto da introduçao 

simplesmente diz o que eu VOU fazer 

sentido que eu digo que ele é só texto ... 

mas eu já fiz , é nesse 

o desenvolvimento seria 

a descoberta. e teria todo o fascinio da descoberta. 

A: Se a introduçao é só texto e o desenvolvimento é descoberta ... 

mas o desenvolvimento também é texto .. . que diferença há entre 

esses dois textos? O que faz com que haja descoberta num texto e 

nào no outro? 

E2 : Eu diria que o que faz mais a descoberta, é o fato de eu me 

sentir no desenvolvimento do trabalho, muito mais quem tá puxando 

a coisa . No momento da introdução eu tô levando muito minha 

atençào não ao objeto 

meu trabalho, eu estou 

de meu trabalho mas áquele que vai ler o 

levando em consideração o le i tor do texto. 

num trabalho cientifico em geral, não precisa ser uma situação de 

tese precisamente , mas eu preciso na introdução pensar em quem 

vai avaliar ou verificar meu trabalho, ler meu trabal h o final. 

por onde é que eu vou caminhar . como é o 

eu vou utilizar , agora enquanto eu 

instrumental teórico que 

estou fazendo uso deste 

material durante o desenvolvimento, ai eu estou criando, nesse 

momento eu sou muito mais eu, ne s sa perspectiva ... 

A: Para que tu te s erves da escrita? 

E2 : Fundamentalmente as coisas vao por af . a escrita ela náo só é 

uma comunicação dessa explicitação de clareza como é também pra 

mim, uma explicitação de clareza. no momento em que o texto está 

no papel, eu tenho claro explicitada essa clareza ... 



• 

• 

• 

• 

• 

A: Mas fora 

corriqueiras .. 

esse teu trabalho, tese, outras 

o escrever, o bilhete, uma carta? 

coisas 
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mais 

E2: Eu escrevo muito pouca carta, pra tratar das coisas mais 

corriqueiras eu uso mais 

escritora de cartas muito 

filho, nesse nível. 

o telefone, outras formas, nâo sou uma 

fregüentes ... tipo assim recado pra 

A: Os textos ... que nome tu dás, fora a dissertação ... ? 

E2: São trabalhos sempre, são 

projetos, sempre enfoque-trabalho. 

trabalhos, artigos. pesquisas. 

é meu quotidiano. 

A: Tu publicas ... qual o destino ... 

E2: Basicamente são trabalhos publicados, jornais, boletins, 

comunicaç~es em simpósios. relatos de projetos pras instituiçàes 

financeiras, jornais mais especializados, eu publiquei no boletim 

de cultura de ZH no velho Correio do Povo... uma certa 

periocidade, os trabalhos de publicação foram sempre resultados 

de trabalho de grupo. de organização de boletins, de 

pormenorização de assuntos mais amplos. uma certa .. 

nunca com uma empresa de publicação mas ... 

sem vinculo, 

A: E na tua história mais antiga 

E2: Pensando na minha relação 

escrevia, talvez tanto quanto eu 

com a escrita mais pra trás eu 

escrevo agora de um modo mais 

espontâneo, eu tive aquela fase adolescente que achava que ia ser 

escritora e fazer essas confiss~es todas. diários, escrevia 

crônicas, parava na frente da janela num dia sombrio e resolvia 

contar coisas desse tipo, eu registrei tudo isso. 

A: O que fizeste com isso? 
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E2: Joguei tudo fora .. . chega de guardar coisa velha ... hoje eu 

pensando naquela minha atitude de adolescente engajada. com 19 e 

20 anos ..• hoje eu me arrependo ... eu acho que é uma etapa 

importante da vida da gente, e a gente acaba apagando um 

documento importante da história da gente . n~o sobrou nada ... 

também em decorrência de uma característica muito de minha vida 

pessoal : eu passei um per lodo de adolescência me mudando muito. 

acompanhei meus pais, moravam no interior, depois foram morar 

no ... , voltamos pro interior, vim em seguida pra Porto Alegre, 

ent~o nesse tr~nsito muito coisa fica . e meus· textos ficaram . 

A: Qual 

falar? 

que tu vês entre o ato de escrever e o ato de 

E2 : Bom ... olha eu sou uma grande falante, e acho que a gente 

fala muito mais espont~neamente do que escreve. eu sou capaz de 

falar mil coisas . Depois eu paro, eu n~o escreveria cinco. mas a 

espontaneidade da fala muitas vezes acelera teu ritmo e eu vejo 

como escrever, O MOMENTO DE AMADURECER AQUILO QUE COMEÇA A 

GERMINAR QUANDO TU FALAS, eu acho que é uma situaç~o de trabalho 

mesmo informal, tu troca idéias com uma pessoa, as coisas 

GERMINAN. mas elas vão REALMENTE FECUNDAR QUANDO TU PARAS E PDES 

AS COISAS NO PAPEL ... 

A: E o ato de escrever e o ato de ler? 

E2 : Bom aquele que escreve . ele se propbe a di~er alguma coisa, e 

aquele que lê está num determinado momento também dizendo coisas. 

eu acho . Não dá pra ver numa relação mecanicista onde alguem diz 

e o outro recebe. eu acho que é rea mente uma situaç~o de troca e 

ai eu tenho realmente que trabalhar muito mais a guest~o da 

leitura como 

situaçao com 

gente tem 

sendo uma leitura, uma postura ativa . Voltando a 

toda a experiência de pesquisa . o trabalho que a 

desenvolvido, preocupados com leitura-ensino, 
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universidade, tem procurado ver alternativas em que a leitura 

possa ficar 

parece que 

explicitamente clara como uma situação ativa . e me 

num contexto ma. i s amp 1 o isso na.o existe. A própria 

escola limita muito a caracacterização da leitura . A leitura na 

perspectiva da escola acaba sendo uma postura em que o sujeito 

que 1~ se apassiva, idolatra o texto ou o autor, e se coloca numa 

postura de inferioridade com r e 1 ação a .. . toda nossa atividade 

enquanto pe s quisadores tem procurado ampliar esse conceito de 

leitura, tratando a leitura como uma atividade de troca de dois 

portanto, com sujeito s que se colocam num mesmo espaço e, 

potencial semelhante de interferir ... 

A: Escutar e escrever? 

E2 : Pois é uma coisa engraçada na o é . . . de repende na o se dá 

conta ... sem a relaç:ao daquele que escuta . . tu sabe que eu 

coloca.ria numa mesma relaç:ao equivalente a ler e escrever. o 
escutar tem a mesma, sei 1 á, imediatez, é a questao muito mais d e 

uma inserção de tempo e do Pspaço, 1 imitar portanto diferente de 

escrever pois escrever tem um carater de permanencia muito maior, 

o escutar e o falar tendem a uma fugacidade maior ... 

A: E quanto aos efeitos disso, de escrever, de falar, 

ouvir, em quem faz esses a t os ? 

de ler, de 

E2: Enfim . .. pra que serve a leitura. olha, na medida em que a 

leitura aparece para o individuo como uma forma de explicitaçao 

de interesses ou como uma ampliação de interesses . .. o leitor eu 

acho que a leitura acaba dizendo mais pra história pessoal desse 

leitor um dos efeitos mais importantes que eu acho na leitura é 

que ela seja capaz de tornar mais claro pra si mesmo o individuo, 

ela embora seja a fala de um outro , ela age em relação a esse 

interlocutor, estabelece uma relação e esclarece muito ma.is esse 

interlocutor até mesmo na medida em que ele pode estar 

esclarecendo o outro. Se estabelece uma relação de troca muito 
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importante, na medida em que o 

explicito a minha clareza . 

outro se torna claro eu também 

A: Alfabetizaçao. 

E2: Complicado a gente falar dessas coisas pensando em mil 

leituras em mi 1 definições, eu não tenho que ser nem piagetiana 

nem freinetiana. de repente tu n~o sabes como é que tu tens que 

bom eu acho que alfabetizar, assim como eu penso que o 

conceito de ler nao é simplesmente o conceito de relacionar sinal 

a um som .. . ou coisas desse tipo, alfabetizar nao parece que seja 

isso, também, porque alfabetizar é uma maneira muito mais ampla 

de esclarecer, um outro recurso que tu usas para iniciar um 

sujeito numa nova forma de dominar o mundo, tu alfabetizas n~o 

simplesmente ensinando o abc, mas ensinando que a partir do 

dominio do abc ele é capaz de ingressar numa nova forma e até 

superior, do que privilegiar, de entrar em contato com o mundo. 

acho que podia ser por ai, isso é mais .. . (fala seu nome). 

A: E como é que entram esses quatro atos que falavas antes . . . 

como entram nisso? 

E2 : é diffcil de falar se distanciando de toda uma experiªncia de 

trabalho mas acho que esse trabalho é . .. o trabalho que a gente 

desenvolveu lá no Instituto de Letras, em que nós fechamos o 

projeto em 87, ele passava por questões de alfabetização 

principalmente porque a gente estava preocupado em verificar 

compet~ncia na produç~o de textos das crianças de primeira a 

terceira série ... ali a gente trabalha, a gente verifica, que na 

medida em que nao est.:§. bem claro para o professor o que seja 

alfabetizar, fica muito complicado o meio de campo, o trabalho 

evidencia bastante isso. na medida em que impõe pras crianças um 

padrao de comunicação que nao corresponde à espontaneidade do 

trabalho deles artificializando até a forma de expressao, impondo 

a letra e a palavra, quando toda a vivência infantil, ela seria 
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conduzida por um outro caminho e nessa perspectiva a nossa 

proposta seria no sentido de dar ênfase NA NARRAT!VIDADE DA 

H!STOR!A CONTADA e a ênfase também ao desenho como uma forma de 

expressão muito mais natural da criança. pelo desenho e pela 

história, a alfabetização devia trabalhar via oral, e pela 

ilustração, uma proposta que se faz é que se possa trabalhar, 

através de material ficcional de histórias de fato, que tenham 

bastante ilustração e que preferentemente incluam na ilustração 

palavras, não necessariamente a história em quadrinhos, porque a 

hist6ria em quadrinhos ela reduz apenas a esta situação, mas que 

taça padronização até porque a gente vê que é extremamente 

espont~nea na manifestação da criança: a criança em orno de 7, 

8. 9 anos, ela muito freqUentemente te reproduz o mocinho que dá 

o tiro no revólver e reproduz o barulho do tiro, ele faz bang, 

ele faz boom. então isso al é a expressão espon ~nea da palavra. 

e é a manifestação do amadurecimento. então, a via da 

alfabetização poderia ser essa e não o "Ivo viu a uva" que nào 

tem nada a ver com a experiência da criança. E até porque em 

relação a própria questão do ato de escrever ... eu sento aqui e 

converso contigo espont~neamente por quinze minutos. e certamente 

isso eu não colocaria no papel em quinze minutos ... certamente 

não teria a disponibilidade de sair daquele fervo lá. e procurar 

uma sala pra escrever em quinze minutos ... por isso eu vejo nesse 

sentido a escrita, por mais que ela possa ser prazerosa pra mim, 

ELA é SEMPRE PRA MIM TRABALHO, ESFORÇO, DEDICAÇAO. PORQUE TU TEM 

UMA SéRIE DE IMPECILHOS E RESPONSABILIDADES QUE A INFORMALIDADE 

DA CONVERSA NAO TE OBRIGA, EU TO FALANDO CONTIGO. FALO 

RELATIVAMENTE BEM. FLEXIONO BEM. ATé PELA MINHA FORMAÇAO, MAS 

CERTAMENTE EU TERIA UM TRATAMENTO DE TEXTO MAIOR E ME SENTIRIA 

MUITO MAIS COMPROMETIDA SE EU TIVESSE QUE TE ENTREGAR UM PAPEL 

ESCRITO DO QUE AQUI FALANDO . 

A: tPergun o se gostaria de escrever sobre o ato de escrever) 

E2: Pra isso eu não tenho tempo. 
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A: <Falo um pouco, conto a origem da minha tese ... ) 

E2: é intessante que num determinado momento a prontidao pra 

leitura ela é medida, verificada pelo entusiasmo que a criança 

tem, eu quero ir a escola pra aprender a ler. quando é que eu vou 

aprender a I e r, quando é que eu vou começar, e tu vês um 

entusiasmo imenso, e tu vai ver um potencial, uma motivação 

1 i vro. eu tó I endo •.. meu imensa da criança até no manuseio com o 

livrinho, aquelas coisas que a medida em que vai avançando a 

ent~o o que a escola diz é escolaridade ela vai desaparecendo, 

que ela inicia a leitura, mas na verdade ela acaba castrando esse 

individuo. A motivação desse individuo pela leitura. se ele é 

potencialmente um leitor entusiasta quando leitor, na medida em 

que ele vai se iniciando na atividade de leitor e, ele vai se 

tornando paulatinamente cada vez menos leitor e vai se tornar num 

nfvel terminal de aprendizagem copiador. ou no leitor do texto 

da apostila da universidade. é incrível que a escola que se auto

denomina como a incentivadora. ela faz exatamente o contrário. 

A: (Contei do vendedor de livros musicais. que argumentava que 

o 1 ivro infanti 1 deveria ter muito pouco texto ... ) 

E2: Livros só de figuras de certa maneira tolhe ... a maneira da 

criança se exprP.ssar graficamente é o desenho ... por isso eu acho 

que a ilustração não tem ... o bonequinho dela pode n~o ter nada a 

ver ... por isso que eu acho que a ilustração não ... tem o sentido 

rstritivo, mas ela é ... quando tu lês uma história tu também não 

escreves aquela história? tu partilhas daquilo, mas muitas vezes 

o destino das personagens é um destino completamente diferente 

daquele que tu darias aos personagens, então ? ... mas tu te 

colocas como leitor numa relaç:~o de quase simetria. tu és capaz 

de partilhar daquele texto ... aproveitar brechas que o próprio 

autor cria no texto pra projetar tua experiência. mas nSo me 

parece que a ilustração prive a criança desse tipo de vivência. 
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porque ela também permite a colocação do meu personagem 

diferente . . . 

A: Isso dá pano pra manga. Emilia Ferreiro descobriu que a 

criança em certa fase quer que o adulto leia a ilustração, a 

figura é texto para ela. A escola faz essa dissociação brusca 

entre imagem e letra. Neste sentido é que implico com os 

" m i m i o g r a f a do s '' porque a escola não permite que a criança 

rabisque e com isso desde cedo exercite a motricidade e se 

expresse, diga por exemplo que isso aqui é um elefante, ainda que 

seu desenho não se assemelhe em nada a um elefante. Ai chega a 

professora e diz: Isso não parece um elefante. E oferece o 

elefante mimeografado. 

E2: Isso ai acontece em níveis ... em escolas das mais simples às 

meu filho mais ambiciosas, como os projetos mais maravilhosos, 

que é daltônico, e que eu não sabia. fui descobrir com 7 anos e 

frequenta uma escola desde os 3 anos e meio, padeceu com isso, 

com os coloridos e com as misturas de cor .. . colocava tanta cor 

que ficava tudo preto, então tu imagina o que é tu receberes. até 

eu me assutava ... imagina tu receber no dia das mães um azulejo, 

preto ... imagina que horror, 

preto por excesso de cor ... era 

dava conta, achavam que era 

era um pavor, mas tu via que era 

daltônico coitadinho, ninguém se 

parafuso frouxo. Como é que essa 

criança pinta uma árvore roxa ? 

a diferença entre o A : ( lndago sobre 

técnico ... ) A critica literária 

texto literário 

em nossos dias 

e o texto 

acaba se 

equivalendo a uma obra de arte ( cito Augusto de Campos, cujas 

traduçOes de poesias são poesias também ) ... A pobreza da educação 

com suas definiçôes operacionais. empiristas. radica nessa quase 

proibição da expressao, uma espécie de pecado subjetiv o . Se tu 

exercendo o ato de falar, escrever ou qualquer outro ato com as 

mãos por exemplo, o humano descobre 

para se gestar, para ver que jeito vai 

uma via para se expressar. 

tomar. por quê tolher esta 



• 

• 

26 

possibilidade? Entretanto a maioria das pessoas acabam sendo 

embotadas na sua possibilidade de expressar-se e nem descobrem o 

gue poderiam dizer ou fazer. Eu penso que a escrita é 

privilegiada porque ela é muito acessivel, e há todo um trabalho 

contra isso, mas ela está ai disponivel .. . para possibilitar a 

gestaçao de um estilo pessoal . 



• 

ENTREVISTA 3 

A: Me fala sobre teu ato de escrever . 

E3: Bom, entao eu vou te falar um pouco sobre uma teorização que 

eu tenho sobre o ato de escrever e sobre a minha experiência 

pessoal de escrever. A ESCRITA EFETIVAMENTE é UM HABITO QUE NOS 

ADQUIRIMOS RECENTEMENTE. A LITERATURA SURGE BEM ANTERIORMENTE AO 

ATO DE ESCREVER, porque a literatura surge com o ato da fala. No 

momento em que se começa a falar começa a literatura, e entende

se por literatura um sentido amplo, quer dizer QUE TODO ATO DE 

CONVERSAR é UM ATO LITERARlO. E ESSA LITERATURA-ORAL, ela pode 

ser escrita ou pode . nao ser 

juizos de valor. Acontece 

diferente da literatura oral. 

escrita. inclusive não impiica em 

que a literatura escrita ela é 

Agora pelo fato de ser diferente, 

isso n~o implica necessariamente num ato, num juizo de qualidade 

sobre a literatura escrita. AGORA A LITERATURA ESCRITA, ELA TEM 

ALGUMAS CARACTERISTICAS, E A LITERATURA ESCRITA ELA PERMITE 

ORGANIZAR AQUILO QUE CAOTICAMENTE POVOA O PENSAMENTO, as idéias 

vagas que passam pelo ato da consciência, quer dizer que no 

momento em que isto que nos povoa, urna espécie de UM MONOLOGO 

INTERIOR QUE FLUI CONTINUAMENTE passa para o papel, ESTE 

UNIVERSO, ELE PASSA A SE ORGANIZAR, e agora neste momento EU JA 

TENHO NECESSIDADE ABSOLUTA DESSE PROCESSO DE ORGANIZAÇAO, EU JA 

NAO CONSIGO MA!S VIVER SEM ESCREVER TAMBEM POR UMA NECESSIDADE 

INTERIOR, por esse processo de organizaçao, não só como 

ficcionista mas também corno ensafsta, porque só no momento em que 

a coisa está escrita é que ela passa a se organizar, quer dizer 

que até é um processo terapêutico, nao é? Quer dizer que eu 

consigo me organizar quando eu escrevo, e quer dizer que eu sinto 

urna angústia, idéias indefinidas, idéias incompletas, pensamentos 

incompletos, e esses pensamentos nao se organizam enquanto eles 

nao estiverem escritos, esta é a diferença entre a literatura 

oral e a literatura escrita, quer dizer que a literatura oral por 

importante que seja. está nesse processo de acontecer contínuo de 

um processo sobre o qual a gente nao tem controle. A gente não 
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tem possibilidade de notar na literatura oral o processo oral da 

fala ... incoeréncias que a gente nota quando esta escrito. quer 

dizer que essa preocupação por coerência de pensamento. de um 

pensamento organizado, ele só acontece com a literatura escrita, 

e isso para a literatura geral. Então existem algumas ciên~ias. 

ou quem sabe todas as ciências, que necessitam necessariamente da 

escrita para serem. quer dizer que o pensamento filosófico ele só 

se torna rigoroso no ato da escrita. Imagino que a psicanálise 

não poderia existir sem escrita. nào é? 

A: Gostaria de fazer um parêntesis, quando tu falavas da 

literatura oral, esse continuo no qual não se poderia avaliar a 

coerência, ai eu pensei a não ser na situação analitica, onde 

alguém está especificamente apenas escutando essa literatura oral 

e está a serviço de prestar atenção à coerência, e de apontar 

algumas coisas . 

E3: Mas sobre isso até te faria algumas perguntas. me parece que 

essa experiência analítica ela está fundamentada sobre a escrita 

porque antes de tu fazeres a análise de quem quer que seja. tu 

tens um 

sistema 

sistema que 

lacaniano, ou 

é escrito, 

seja o 

seja o sistema freudiano, seja o 

sistema que seja mas tu como 

analista tu tens uma organização, ai eu me pergunto se essa 

organização seria possivel se nós nào tivéssemos fundamentBdos 

num texto escrito, quer dizer que um texto escrito de alguma 

forma está ai. 

A: é. mas isso é muito complicado, e eu nào gostaria de me 

estender sobre isso nesse momento, mas tem a questão de que o que 

mais fundamenta o lugar do analista é sua própria análise, mais 

ainda do que os textos estabelecidos. ai entao isso é muito 

grande para ser discutido, mas me pareceu muito interessante a 

literatura oral. e essa função de que O ANALISTA TEM DE TOMAR 

COMO UM TEXTO A FALA, ESSA LITERATURA ORAL, COMO TU CHAMAS? 
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E3: Agora em todo caso, a questao é muito intrincada, porque no 

momento em que a escrita tomou a importgncia que tem, quer dizer 

que a ingerência da escrita na fala é continua, quer dizer que 

entao existe, não se pode desbastar completamente e até me parece 

que nem seria conveniente, porque seria afastá-la da vida, 

desbastar a escrita da fala, entao há uma interferência da fala 

na escrita. como existe uma interferência da escrita na fala, 

quer dizer que até teríamos dificuldde em imaginar agora, como 

seria uma cultura oral, nao é? Quer dizer QUE NOS SOMOS, NOS 

ESTAMOS TAO IMPREGNADOS DE ESCRITA, QUE ME PARECE QUE NOS ATé NAO 

PODEMOS MAIS NOS CONCEBER FORA DE UMA CULTURA ESCRITA, nso é? No 

momento que a escrita nos marcou, nos marcou fundamentalmente, 

até existem autores que pensam que existe uma ~ransformaçao até, 

eh, em que o homem atinge um outro estágio evolutivo no momento 

em que ele passa de uma cultura oral a uma cultura escrita. A 

situação é tão grave que parece que o próprio exercício da 

democracia, nao seria possível sem a escrita. porque há uma ... a 

democracia só se torna possivel, no momento em que existem leis 

objetivas e leis escritas, leis que nivelam todas as pessoas. 

Como é que sao as leis antes de serem escritas? Ai elas n•o podem 

existir a nao ser naquele que detém o poder. quer dizer que 

parece que as culturas não escritas, são aquelas culturas em que 

se manifesta o AUTORITARISMO, isto é, aquele que detém a fala, 

aquela instgncia que legisla, MAS LEGISLA ARBITRARIAMENTE, de 

acordo com as circustgncias como elas se apresentam, quer dizer 

que, para que a lei tenha estabilidade, e para que a lei seja 

neutra, e para que a lei tenha permanência, ela nao pode 

existir ... sem que seja escrita... Para que ela assuma essa 

neutralidade. Quer dizer, que ela saia 

em que o falante se dirige para um 

escrita nao, interessa quem foi o 

desse eixo 

receptor. 

legislador, 

de comunicaçao, 

A 1 e i, na lei 

e nào interessa 

quem lê quer dizer que a linguagem .. . assume uma outra funçao, 

quer dizer, que ela SAI DO EIXO DE COMUNICACAO, SE TORNA UMA LEI 

NEUTRA. ESSA NEUTRALIDADE DA ESCRITA, não é? E efetivamente como 

essa lei nao escrita impregna toda nossa atividade. todo nosso 

l 
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modo de ser, me parece que existe assim, que a escrita tomou um 

fundamento. Inclusive quem teoriza sobre essa questào, é descrita 

no livro 

inclusive 

Gramatologia, discute aquela quest~o da relaçào, 

isso está na psicanálise de Lacan, O PROBLEMA DA LETRA, 

DA ESCRITA, etc, inclusive A INVERSAO DO SIGNIFICANTE 

SIGNIFICADO . quer dizer que na teorização de Freud. o 

significante remete a un significado, a significa pré-existente. 

Derridá , diz que deve-se inverter a situaçào, o que faz Lacan, e 

o significante deve estar embaixo, quer dizer que o significante 

produz os 

a rigor, 

significados. agora 

pela reabilitaç~o 

que significantes sào esses? E af. 

que a própria escrita tem na 

teorizaçlo de Derridá e do Lacan, a escrita, ESSA ESCRITA NAO é 

MAIS UM REVESTIMENTO EXTERIOR DA PALAVRA ORAL, MAS ELA TEM UMA 

AUTONOMIA PROPRIA E ATINGE ATé UMA AUTONOMIA FUNDAMENTAL. Entào 

PARA DERRIDA NOS SOMOS ESCRITA FUNDAMENTALMENTE, mesmo quando n~o 

temos a escrita, quer dizer, o desenho, o traço, enfim qualquer 

simbolização que se faz. está dentro da escrita, domínio amplo da 

escrita, que Julia Kristeva também faz, não é7 Em que ela entende 

que ~escrita não deve ser reduzida à escrita alfabética. PORQUE 

QUALQUER TIPO DE SIMBOLIZAÇAO é ESCRITA, entào se o homem faz um 

traço, ou faz um desenho, estamos no dominio da escrita, quer 

dizer que então a partir dal essa ES CRITA SERIA FUNDADORA. A 

ESCRITA NOS FUNDA, quer dizer que nos tornamos falantes depois da 

escrita, então até se inverte o processo: A FALA NAO VIRIA ANTES 

DA ESCRITA, mas a fala seria uma CONSEQUENCIA DA ESCRITA, não é? 

Quer dizer que se o significante é anterior ao significado, e se 

o processo da fala . como d i z Lacan. é um significante para outro 

sifnificante. então esse significante para outro significante é 

necessariamente escrita, né? 

A: Voltando um pouquinho, tu disseste que nesse momento, tu tens 

uma necessidade, para te organizar, 

mencionaste esse momento ... um pouco de 

que veio na tua vida o ato de escrever? 

de escrever já que tu 

história, assim. como é 
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E3: Bom, é o seguintet ent~o vemos, quando é que a situação se 

tornou presente? Ela se tornou presente. se tornou consciente no 

momento do antigo ginásio que é a escola de segundo grau no 

sistema de hoje, em que comecei a fazer fantasias em relaç~o a 

minha vida fu~ura, o que eu seria e o que n~o seria, então nesse 

período já estava se decidindo a minha situaçRo para uma 

atividade docente. e quando eu ingressei na universidade, eu 

julgava que jamais eu poderia ser ensaísta, coisa que eu faço 

continuamente. De dois em dois anos eu publico um ensaio, porque 

eu achava que a situação era tão complicada pelos ensaios que eu 

lia, inclusive o que me atemorizava era a relaçao da bibliografia 

consultada, que eu jamais teria condiçôes de consultar . . . 

A: O exemplo é o Merquior! 

E3: Mas o Merquior inclusive é desonesto nessa situação, porque 

ele vai para uma biblioteca de Londres, onde tem um computador, e 

ele pede. dá o verbete, e transcreve a lista . Não é bem honesta 

essa si~uaçao, porque qualquer computador de uma biblioteca 

européia fornece essa relação de nomes... me lembro até de um 

livro dele, que ele falava da psicanálise, em que ele combate a 

psicanálise , e não diz lacanianos e sim lacanagem. não é? Porque 

acha que o lacanismo nao é coisa séria, então ele diz que o 

problema da difusão da psicanálise no Brasil. nâo sei se tu leste 

o artigo ... 

A: Nao, só ouvi refer~ncias . . . 

E3 : Ele diz que essa onda no Brasil é uma situação muito 

em países civilizados como a Inglaterra a 

foi aceita, entao ele cita duas páginas de 

brasileira porque 

psicanálise 

figurOes da 

pessoas das 

nunca 

Inglaterra. que 

na 

devem ser muito 

ouvi falar, que 

dizer, que por 

quais eu nunca 

Inglaterra, quer 

importantes. mas 

na o 

esses 

aceitam a 

ingleses, psican6lise 

tenham eles a importância que tiverem na Inglaterra, eu não devo 
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aceitá-la no Brasil . Quer dizer que, é o tipo do argumento da 

autoridade, cito uma fonte de informação, porque ele não discute 

a psicanálise, ele diz que é indevido ... 

não é honesto ... enfim o valor ou 

por isso eu acho que ele 

não da psicanálise é 

discutivel como todas as coisas são discutíveis . mas enfim . se a 

discussão é honesta, devem-se examinar os argumentos. e não 

provar com pessoas , que em algumas instâncias de decis~o provar 

são as tenham dito. Muito bem. mas então como é que foi quando eu 

entrei na faculdade? Eu achei que não seria capaz de FAZER 

ENSAIOS PORQUE AS EXIGENClAS ERAM GRANDES DEMAIS, mas ai entrei 

NUMA SITUAÇAO ATé OBRIGAÇAO em 

fugir dessa situação. quer 

que 

dizer 

ESCREVER ARTIGOS 

UNIVERSIDADE. nem 

SOBRE COISAS 

eu absolutamente não podia 

que eu NAO PODIA DEIXAR DE 

QUE EU ESTAVA FAZENDO NA 

podia naturalmente DEIXAR DE ME PRONUNCIAR SOBRE AS COISAS QUE 

ESTAVA FAZENDO. e naturalmente , Al SURGE UMA OBRIGAÇÃO 

PROFISSIONAL, já que se tem que fazer tem que ser feito . E AI EU 

COMECEI A ESCREVER ENSAIOS. Minha atividade ensa1stica começou 

assim , e então para me DISCIPLINAR. EU COMECEI A ESCREVER AS 

COISAS QUE EU IA DIZER, inclusive eu fazia notas com respeito as 

minhas aulas . E OS LIVROS QUE EU ESCREVO EM GERAL SAO RESULTADO 

DAS AULAS, ENTAO TINHA UMA POSiçAO . . . critica do aluno. me 

habituei a discutir as questbes. com meus próprios alunos, então 

tinha esse CAMPO DE EXPERIENCIA CONCRETO , e os meus livros 

procederam dal , dessa experiência docente. Quer dizer que assim 

eu me tornei um ensaísta, e atualmente eu já não posso mais 

viver sem essas ... isso se tornou uma necessidade .. . por isso 

MESMO. ENTAO. AS IDéiAS QUE SAO NEBULOSAS. ELAS ME AFLIGEM DE UMA 

MANEIRA TAL QUE EU NAO ME SINTO SATISFEITO ENQUANTO EU NAO AS 

REDIGIR. não me dou por satisfeito enquanto não tiver produzido 

um texto que me satisfaça, ENTAO O PROBLEMA DEIXA TAMBéM DE ME 

IDéiAS PREOCUPAR. quer dizer que o que 

INDEFINIDAS. Não estão suficientemente 

me preocupa 

pensadas, 

são 

então 

NESSE PROCESSO DE ANGUSTIA QUE ME OBRIGA A ESCREVER; 

as 

eu entro 

então me 

satisfaço no momento em que eu vejo a coisa, em fase de 
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elaboraç~o. 

acontece . . . 

que 

agora, 

pode levar 

é que e u, 

muito 

pe l o 

tempo. 

fato de 

inclusive o 

ter assumido 
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que 

uma 

posiç~o critica muito maior. isto é. uma vantagem que a idade 

traz. a gente quando jovem, é mais afoito. coisas que eu escrevi 

e publiquei anos atrás. eu jamais publicaria hoje. Escrever SE 

TORNOU HOJE MUITO MAIS DIFICIL, PORQUE MEU RIGOR E MUITO MAJOR, 

porque então eu tenho hoje um nivel de informaç~o necessariamente 

muito maior hoje , do que tinha vinte anos atrás, então eu já sei 

coisas que podem ser ditas, as coisas que não devem mais ser 

ditas porque S~O MERAS REPETIÇOES, que são absolutamente inócuas. 

repetitivas 

complicado 

JOGO HOJE 

NECESSARIO, 

de se dizer. Então o texto se torna bem mais 

de se redigir, quer dizer, QUE AS EXIGENCIAS QUE EU 

PARA O TEXTO SAO MUITO MAIORES: ENFIM ACHO ATé QUE é 

PORQUE, QUER DIZER, SE EU TIVESSE ESSE TIPO DE 

EXIGENCIA NOUTRA éPOCA EU NAO TERIA ESCRITO NUNCA . 

A: Além de ensaio tu tens outro tipo de escritos . .. 

E3 : Sim, eu comecei, eu tenho quatro livros de ficção, comecei 

com a .. . tenho outro livro que se chama . .. outro que se chama .. . 

outro que se chama. e tenho uma novela que está em elaboraç~o 

agora, e tenho um livro. um poema que se chama ... e acabo de 

lançar um livro coletivo na feira do livro agora, que se chama ... 

que são reflexôes sobra a condiçào feminina feita por pessoas de 

diferentes áreas, poetas, psicanalistas, há uma aná l ise 

psicanalítica de ... tem um trabalho muito bom que eu considero de 

muita competéncia 

ficcionista também. 

feito 

que 

por uma 

contesta 

educadora 

a teoria 

que é .. . , que é 

freudiana sobre a 

mulher, a q uele complexo de castraç~o, ela acha que a mulher do 

ponto de partida da teorização sai perdendo porque é um homem que 

n~o se realizou. um homem incompleto, e ela contesta essa tese e 

c o ntesta com muita competência. Na posição dela a mulher é 

completa, e à mulher n~o falta coisa nenhuma, e o. no ensaio 

de l e já faz alusão a essa situaç~o dizendo que Freud nâo estava 

muito satisfeito com sua teorização a respeito da mulher e achava 
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que a situação devia ser melhor pensada. e a ... ela tabalha muito 

bem sobre isso. Bom e tem ... agora sobre a questão da mulher 

existe um livro muito bom do Derridá também, que se chama Hiperón 

Espora, onde ele volta a discutir essa questão do homem, da 

mulher e desemboca numa metafísica que me interessa bastante. 

Pois bem. então é esse o livro coletivo que nós escrevemos ... 

A: Sobre essa produção de ensaios e ficção, como surgiu 

historicamente? 

E3: Bom surgiu da seguinte forma ... porque eu trabalho com TEORIA 

DA LITERATURA E EU ACHAVA QUE EU TERIA MELHORES CONDIÇOES DE 

TEORIZAR LITERATURA SE TIVESSE A EXPERIENCIA DE PRODUZIR 

L I TERATURA ... 

A: Isso me interessa particularmente . 

E3: Quer 

que tem. 

parto ... 

produção 

ESCREVE 

dizer que a literatura que se produz pode ter o valor 

mas em meu caso particular nao há improvisação porque eu 

já de pressupostos teóricos, quer dizer que a minha 

literária, ficcional. ELA é DIFERENTE DAQUELE QUE 

INTUITIVAMENTE. E havia uma grande discussão em torno 

desta questáo, questão de ORIGEM ROMANTICA AINDA FILIADA A UMA 

TEORIA DA INSPIRACAO DE QUE A LITERATURA DEVERIA SER ESPONTANEA, 

E QUE UMA REFLEXAO TEORICA SOBRE A 

PROPRIAMENTE A LITERATURA. Agora esse 

LITERATURA PREJUDICARIA 

conceito ele já f oi 

derrubado no século vinte a partir de fins do século passado. 

porque os melhores textos de literatura que surgem no século 

vinte. foram produzidos POR ESCRITORES QUE ESTIVERAM DIRETAMENTE 

LIGADOS A UNIVERSIDADE, quer dizer que então. essa reflexão SOBRE 

O ATO DE ESCREVER ELA ESTA PRESENTE. NOS TEXTOS 11AIS EXIGENTES, 

NA PROPRIA LITERATURA. de modo que eu nao estou FAZENDO MAIS UMA 

DIFERENCA RIGOROSA, NO ATO DE ESCREVER, ENTRE UM TEXTO TEORICO E 

UM TEXTO FICCIONAL ... pelo seguinte, eu parto também do ponto de 

vista de que a RUPTURA QUE SE FAZ ENTRE O HOMEM E A NATUREZA, no 
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momento em que o homem se decidi u pela hu manaçao . O ATO DE 

ESCRITA, O ATO DA FALA, escrita no sentido mais amplo possivel, 

n~o implica necessariamente o ato de e s crever . mas o ato da fala, 

ele cria uma BARREIRA SIGNICA entre o homem e a natureza, quer 

dizer, que até poderíamos definir o homem como um animal signico, 

quer dizer que O ACESSO A NATUREZA NOS PERDEMOS DEFINITIVAMENTE . 

E também a experiência da psicanálise, quer dizer que . por quê 

gue eu preciso da psican álise, gue é puramente um discurso? Quer 

dizer, que ent~o houve UMA FENDA . HOUVE UM ROMPIMENTO INTERIOR . 

que eu NAO ALCANÇO MAIS A NAO SER ATRAVéS DO DISCURSO. Se eu devo 

atingi-lo através 

definitivamente, 

perdi. .. 

de um discurso significa que eu n~o o atinjo 

porque existe a barreira do discurso ... agora me 

A: Mas u ma coisa interessante que tu falaste 

distingues hoje entre um discurso teórico, um texto 

texto de f i cça: o . .. 

é que tu não 

teórico e um 

E3 : Perfeito! Porque entao, na verdade no momento em qu e nós nos 

tornamos ANIMAIS SIGNICOS. NOS CONSTRUIMOS UM MUNDO QUE NAO é UM 

MUNDO DA NATUREZA, então todo esse mundo teórico é esse mundo 

ficcional, quer dizer que o estudo de astr-ofisica, ele vale 

enquanto funciona como astrofisica, 

sabe, quer dizer que nessa relação 

agora como é universo ninguém 

entre o humano do eu par~ o 

outro, o que eu tenho do outro? Eu tenho o discurso . Agora o que 

é o outro além do discurso? enfim ... 

A : Senão n~o haveria evolução da ciência . teorias abaladas, 

etc . . . 

E3: Perfeito, quer dizer que então . . . 

A : Mas essa tua teoria não é tão aceita assim. inclusive muitos 

dos seus colegas que entrevistei fazem uma diferença grande entre 

teoria e ficçao. 
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E3: E qual é a diferenca? 

A: Na verdade eles nao conseguem dizer o que seria essa 

diferença. 

diferença. 

mas opôe uma resistencia grande a esvanecer essa 

E3: Sim, mas inclusive sao OS FRANCESES QUE ESTAO DESFAZENDO ESSA 

DIFERENÇA. QUER DIZER QUE UM ENSAISTA COMO ROLLAND BARTHES, ELE 

PRETENDE FAZER UMA FICÇAO. inclusive são textos agradáveis a 

partir do Plaisir du Texte, em que ele erotiza o próprio texto, 

quer dizer que ele pretende fazer DO PROPRIO TEXTO UMA FlCÇAO, e 

a situação de Lacan. aquele metaforismo hermético de Lacan ele 

tem UM ELEMENTO FICCIONAL. FUNCIONA COMO FlCÇAO, que tem esse 

jogo metafórico. Agora, entre esse jogo metafórico lacaniano que 

até foge de um nível de racionalidade, para entrar numa visao que 

não é mais própria do racional. quer dizer, como o texto que 

elabora, etc, em textos como os de LACAN ESSA DIFERENÇA ENTRE UM 

TEXTO DE FICÇAO E UM TEXTO CIENTIFICO, ESSA DIFERENÇA DESAPARECE. 

e não tem O RIGOR CIENTIFICO. QUE POR EXEMPLO NA TRADIÇAO 

POSITIVlSTA DO SéCULO PASSADO, se pretendia dar, com a pretensão 

de que o texto descobrisse. 

referente . 

enfim se identificasse com o 

A: Conheces uma historinha chamada Museu do Borges ( conto a 

história). 

E3: Agora veja então esse problema cientifico exigia 

verificabilidade, agora se essa questão de VERIFICABILIDADE nâo 

existe mais, porque NÀO EXISTE O QUE VERIFICAR. ENTAO O TEXTO SE 

REFERE A OUTRO TEXTO, QUER DIZER QUE ENTRA-SE NA BIBLIOTECA 

BORGIANA, nào é? Em que tu entras nessa questao do texto e "tua" 

estorinha é perfeita, quer dizer que então, chega a uma situação 

de VER!FlCABILIDADE IRREALIZAVEL. Muito bem... estamos então 

nesse impasse. QUAL A DIFERENÇA ENTRE FICÇAO E TEORIA? 
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A: Urna outra coisa 

trabalhar o texto ... 

que eu quero te perguntar. em termos de 

como isso acontece contigo ... Há os 

depoimentos de escritores . .. e de quem faz teoria, 

retocam minimamente os seus textos ... corno 

dos teus textos? 

que se 

há aqueles que 

dá a produção 

E3 : A questão é a seguinte, porque escrever. naturalmente. nào é 

difícil, basta a gente ser alfabetizado para escrever. mas ai vem 

o problema da banalidade. quer dizer que aquilo que eu produzo 

com facilidade, eu suspeito muito sobre essa questão, porque o 

óbvio. dizer o óbvio, esse óbvio de nossa vida, essa banalidade 

diária, essa banalidade que é urna banalidade fundamental, sem a 

qual não poderíamos existir, n~o é? Mas no momento em que eu 

escrevo, para que aquilo que eu escrevo se justifique, eu devo 

fugir deste nível da banalidade e do óbvio, ai a coisa fica muito 

difícil . Mas então existe tanto O OBVIO NO SENTIDO DAQUILO QUE EU 

DIGO COMO NA MANEIRA DE DIZER, quer dizer que é muito facil no 

momento em que eu domino o sistema lingüístico e esse sistema 

lingüístico se incorpora dentro de mim, enfim eu poderia escrever 

cinqüenta páginas por dia se fosse o caso, mas está dentro desse 

nivel de banalidade comum . Agora, no momento QUE EU ESCREVO. EU 

DEVO INTERESSAR ALGUEM POR AQUILO QUE EU ESCREVO, pois é, se não 

existe o elemento de alteridade , se nào existe o elemento de 

SURPRESA, se eu 

NAO CONSIGO 

não ME SURPREENDER COM AQUILO QUE EU 

SURPREENDER NINGUEM. Então, esse 

ESCREVO EU 

texto ele 

absolutamente nào tem significado literário nenhum e eu não o 

deveria ter escrito, porque, nào é escrita, quer dizer que então 

esse processo de ESTRANHAMENTO, ELE DEVE SE PRODUZIR COMIGO 

PROPRJO . O texto ele começa a me INTERESSAR NO MOMENTO EM QUE ELE 

ME é ESTRANHO, para mim próprio, e ELE ADQUIRE UMA INDEPENDENCIA 

COM RESPEITO A MIM. quer dizer que esse nível de CONSISTENCIA EM 

QUE O TEXTO. VALE POR SI PROPRIO, por si mesmo que não seja uma 

mera expressão dos meus sentimentos, 

e de pensamentos que se tem. No 

essa confusão de 

momento em que 

sentimentos 

ele não se 
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distancia e não chega a surpreender. eu não me dou por satisfeito 

com ele, por isso é que escrever se tornou diflcil . Quer dizer 

que o problema é o novo, o novo no SENTIDO DE PROVOCAR, DESAFIAR, 

A PROVOÇAO NO SENTIDO DE CHAMAR PARA FORA . DE ENTRAR NUM PROCESSO 

DIALOGO , quer dizer que para qu e o diálogo se justifique, para 

que não seja urna mera banalidade social que se deve manter. para 

que se crie esse contexto social no qual nó s estamos para que a 

conversa seja efetivamente provocativa, eu devo ver no discurso 

do outro uma alteridade que me provoque . Quer dizer que esse 

CARATER PROVOCADOR, EU DEVO PRODUZIR NO TEXTO, para que ele tenha 

esse processo provocativo , e nosso problema não está 

absolutamente. excluo essa situação de dizer a pa. lavra definitiva 

ou até de contr i buir de alguma forma para o campo da ciência que 

eu estou desenvolvendo . A minha preocupação é levantar questões 

que podem fazer com que o d i álogo progrida, e então, dentro de um 

processo de diálogo continuo, que se faz e que se desfaz, mas um 

diálogo que se mantém vivo, quer dizer que a questao da 

provocação é fundamental, num sentido fundamental da provocaç~o. 

de chamar para fora, quer dizer que para que NOS CONTINUEMOS 

FALANDO, NOS DEVEMOS SER PROVOCADOS. CHAMADOS PARA FORA . 

A : Dentro da questão da banalidade. como tu verias nosso pais com 

milhOes de analfabetos . e essa questão da banalidade. quando tu 

falas em provocar, em interessar de alguma maneira, implica o 

outro. interlocutores . póblico. quem são esses interlocutores? Me 

fala sobre esse tipo de coisa .. 

E3 : Bom ai eu acho que eu tenho urna posição anti-elitista. eu 

acho que exite uma BANALIDADE ERUDITA, quer dizer que a erudição 

não livra da banalidade, e até pode radicalizar a banalidade. Ai 

você encontra falsas vaidades, de pessoas que são absolutamente 

banais. e basta um individuo ter um computador na cabeça. 

registrar um monte de coisas e repetir essas coisas banalmente. E 

tive por outro lado a possibilidade de entrar em contato direto 

com analfabetos ou semi-analfabetos no nordeste. com a literatura 
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39 

QUE SAO 

dizer que até essa 

questao a gente devia examinar bem, nã:o é? A erudiç:ão, a. falsa 

erudição pode proceder ... até isso que eu te digo é banal, nào é? 

Mas a gente tem que refletir sobre isso. Também é todo o processo 

universitário, e a gente é facilmente conduzido a isso, inclusive 

nos grandes países, nos USA por exemplo em que o especialista em 

qualquer área necessariamente é levado a produzir, num sistema 

universitário é fatal. O individuo tem que escrever quer dizer 

que não se pergunta pela qualidade. é a produção, o sujeito vale, 

pela produção, 

A: Com p minúscula. não é? 

E3: Isso mesmo! Pela pesquisa. se o individuo está pesquisando, 

essa pesquisa tem que aparecer. Não existe outra forma de 

aparecer, como é que se mede? Se mede... nao se exige que quem 

mede leia o que foi escrito, porque pode ser que não tenha nem 

condiçOes de avaliar o mérito. mas então se mede pelas revistas 

em que foi publicado. Então existem revistas de prestígio em que 

o indivíduo publicou . está bem. Então vale pelo conceito que a 

universidade tem; então basta ele estar numa determinada 

universidade, para ter determinado conceito, quer dizer que 

então, dentro desse processo de banalizaç~o ... Numa determinada 

área. alguém me disse que em determinada área nos Estados Unidos, 

existem cinco mil revistas . que publicam quatro números por ano, 

isso dá duas mil 

área, sair da 

revistas, 

banalidade 

quer dizer que nessa produçao numa 

é muito dificil, não é? Então essas 

banalidades enchem livros e revistas ... 

A : Só que n in g u ém 1 é mesmo , ... f e l i z mente ... 

E3: Existe uma indQstria de ivros, às próprias teses, existem 

algumas teses de mestrado e de doutorado que realmente sã:o boas, 

mas a porcentagem de qualidade é muito pequena. mas isso é 
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universal e n~o tem jeito de fugir disso, então a tese de 

mestrado se ela está bem feita, eu tenho que aprová-la. A mesma 

coisa. situação do problema da originalidade que se exige para o 

doutorado, agora como é que eu vou exigir uma originalidade que 

se repita continuamente. não é? Quer dizer que esse nivel de 

é institucionalizado, quer dizer 

se a vida é banal mesmo, nós não 

originalidade é muito dificil . 

que. então efetivamente. agora 

podemos fugir mesmo da banalidade, mas eu acho que pelo menos se 

deve ter consciência do fato e. para que a condição humana se 

mantenha. e SE O HOMEM SE VALIDA PELA SUA ORIGINALIDADE, E O 

HOMEM E ORIGINAL DESDE O MOMEMTO EM QUE ELE APARECE. ESSE PROPR!O 

MISTéRIO QUE SIGNIFICA O HOMEM QUE ELE é IMPREV!S!VEL é 

INDEFINIVEL . em que ele deixa de ser uma essência para ser um 

projeto, projeto sem principio nem fim, que se reinventa, quer 

dizer que, para que se conserve essa força humana e, para que nós 

n~o nos tornemos máquinas, máquinas de escrever, a 

uma consciência do fato . Parece 

gente em que 

ter pelo menos que a atitude 

humana é de combater a banalidade para que o projeto humano 

acho que a ficção. a poesia. a permaneça, por isso é que eu 

ficç~o no sentido estrito, são fundamentais para manter esse 

espaço de liberdade do homem, a liberdade que define o homem . .. 

A: E a leitura com relaçao a escrita? Como tu vês isto? 

E3 : Como eu nao faço uma distinção fundamen~al entre ESCRITA. 

ENSAIO E A FlCÇAO, também não faço uma diferença fundamental 

entre a ESCRITA E A LEITURA, quer dizer que o ato de escrever de 

ler, é um ato tão inventiva como o de escrever. porque a escrita 

ele se 

escrita . 

mantém nesse seu elemento lacunoso, quer dizer 

pela sua própria natureza ela não pode dizer tudo, 

que a 

e até 

é bom que nao diga tudo, que deixe esses espaços vazios . os 

espaços vazios da liberdade onde entra a inventividade do leitor, 

quer dizer que um texto QUE DIZ TUDO. ABSOLUTAMENTE NAO ME 

INTERESSA ... NAO ME INTERESSA PORQUE ME EXCLUI, ELE ME ELIMINA. 

ent~o o leitor ele está comprometido no próprio ato de escrever, 
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quer dizer que O PROCESSO DA LEITURA é UM PROCESSO DE ESCRITA . 

A: Sim, nesse sentido sim, mas e o fato por 

pessoas que lêem muito e não escrevem? 

exemplo de existirem 

E3: Mas eu acho que a escrita ela sempre se torna texto, quer 

dizer que nao precisa 

da literatura oral. 

necessariamente ele 

se tornar texto escrito. 

mas ele, por exemplo, 

tem que entrar na 

daí a import~ncia 

entra na convesa e 

conversa, entã:a 

necessariamente se torna texto, na momento em que ele entra na 

conversa, quem lê tem que 

literatura. 

ter uma posiçao critica diante da 

A: Sim nesse sentido de que ler é interpretar, tudo bem. mas .. 

E3: Ent!a eu pensa numa coisa QUE DIZIA BARTHES. NUMA ESCRITA 

GENERALIZADA, NUMA ESCRITA EM QUE TODOS SOMOS ESCRITORES, E SOMOS 

ESCRITORES MESMO NO ATO DE FALAR. PORQUE AI ENTRAMOS DENTRO DO 

PROCESSO DE LIBERDADE, quer dizer 

falando, fujo da banalidade, eu 

que no momento em que eu 

fujo também da autoridade das 

textos que eu li, então isso representa um ata de libertação do 

homem . a homem só adquire uma posição critica diante do texto, 

né? E ai uma diferença entre o texto escrito e os meias de 

comunicaçao de massa, tipo televisão que escravizam c espectador. 

que não lhe deixam espaço. 

A: Imobi I izam, I iterai mente sao uma camisa de força ... a TV ... 

E3: Imobilizam inclusive porque não deixam nem pensar. A 

TELEVlSAO EFETIVAMENTE OCUPA TODOS OS ESPAÇOS. E O PROPR!O VIDEO. 

ELE NAO ESTA VAZIO NUNCA. E EU NAO TOLERO O V!DEO VAZIO. quer 

dizer que a video preenche todos as espaços, inclusive. dentro da 

propaganda comercial. 

A: Se um dia eu fizer um grande ensaio. será sobre isto. 
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E3 : Pois é. a diferença fundamental entre o ~exto escrito e a 

televisão . O TEXTO ESCRITO ESTA CHEIO DE LACUNAS, E NUM TEXTO DE 

VALOR, EU ME DISTANCIO DO TEXTO A CADA INSTANTE . EU TENHO QUE 

PARAR PARA REFLETIR SOBRE AQUILO QUE EU LI. então eu não posso 

fazer uma LEITURA CORRIDA . não posso d i zer: num dia eu vou ler um 

livro de 200 páginas . talvez eu nao consiga ler nem lO páginas. e 

também não interessa esse processo quantitativo. quer dizer que 

essas 10 páginas podem ser tamanhamente DESAFIADORAS, que 

provoquem mais do que se tivesse lido mil páginas. Num 

determinado momento, por isso que eu acho, sou contra essas 

técnicas de leitura dinâmica . porque é um processo quantitativo 

de devoração do texto , inclus i ve eu leio com muita lentidão . Pois 

esse é o carater da leitura não é ? Então qual é a diferença entre 

o ato da leitura e o ato de escrever? Eu acho que no momento em 

que essa DIFERENÇA DESAPARECE. em que haja uma reversao total 

entre o ato de ler e o ato de escrever, teremos chegado a uma 

situaçao . . . enfim a uma situação ótima da escrita ... 

A: Mas a questão é que não chegamos a isso 

eu vou te perguntar mais uma coisa . . . eu 

ainda ... nesse ponto 

tento discr i minar um 

pouco a leitura da escrita no sentido de que são duas funções ou 

dois atos diferentes, singulares, que até passam materialmente 

por lugares diferentes, corporalm e nte . a mão, o olho, enfim .. . te 

perguntaria com relação a escuta, já falas - te na fala. então 

fala, escrita, leitura e agora a escuta . . . como vês esses quatro 

atos? 

E3 : ~ . efetivamente a situação se interrelaciona, A ES CRITA SE 

DIRIGE AO OLHO E A FALA DIRIGE-SE AO OUVIDO. Muito bem. Mas agora 

ve j a o seguinte . você está OUVINDO SEMPRE . inclusive tu ouves 

quem sabe dez , ou cem vezes , quem sabe mil vezes mais coisas que 

aquelas que tu efetivamente registras, entao de todos os sons 

ex istentes, tu selecionas aqueles que te interessam, podes te 

desli gar por exemplo completamente . te a l hear ... 
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A: Bom registrar eu creio que até registra só não percebe 

E3: Sim mas até, pode-se alhear de 

falando e tu estás pensando uma 

mui to bem . .. em todo caso nós 

uma maneira tal que há pessoas 

coisa completamente diferente; 

fazemos uma seleção ... essa 

seleção é critica, tu tens critérios, SELECIONAS, algumas coisas 

tu prestas ATENÇAO E OUTRAS COISAS TU REJEITAS, e acredito, que 

desaparecem efetivamente. não sei se todos os ruídos existentes 

no mundo tem alguma influencia sobre o meu inconsciente . .. talvez 

o inconsciente tenha seus mecanismos seletivos. e se proteja 

con~ra coisas completamente desinteressantes, né? Porque o 

inconsciente também é criativo, né? Entao há o ato dionisíaco, 

criador . do inconsciente, então deve haver um mecanismo de 

proteçáo para coisas que inibam a própria espontaneidade do 

inconsciente. . Muito bem, mas o problema da escuta. Eu acho que 

A ESCUTA É TAO CRIATIVA como nesse caso o olho, não é? Quer dizer 

que nesse processo é um processo de SELEÇAO. porque do contrário 

O OUVIDO FICARIA PASSIVO A RESPEITO DA FALA. Agora efetivamente 

se faz uma diferença entre a cultura oral e a cultura escrita de 

antes, ser é verdade que o autoritarismo, se ele é possivel numa 

cultura ora 1, 

cu I tu r a ora 1, 

parece que existe uma autoridade muito maior na 

daquelas pessoas que detém a fala. sobre aquelas 

pessoas que estao destinadas a ouvir. Entgo me parece que para o 

beneficio do próprio homem . seria desejável que se produzisse um 

processo seletivo . um processo critico, 

exerce um processo critico no olho, parece 

da mesma forma que se 

que o olho é mais 

critico que o ouv i do não é? Q,uer diz:er que 

observação inclusive a própria terminologia, 

exemplo . a teoria que vem do termo grego TORéU, 

VER, ENTAO TEORlZAÇAO É O ATO DE VER. e não 

esse processo de 

a teoria por 

TEORéU, SIGNIFICA 

exite uma palavra 

correspondente ao ouvido. uma teorização, de caráter ocular C?) , 

A: Interessante 

ENXERGA . 

isso, porque A LINGUAGEM PROPRIAMENTE NAO SE 
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E3: N~o se enxerga e inclusive Heráclito que foi o pensador de 

500 anos antes de Cristo já tinha refletido sobre isto, ele dizia 

que OS OLHOS SAO TESTEMUNHAS MAIS FIDEDIGNAS DO QUE OS OUVIDOS, 

ELE PRIVILEGIAVA O OLHO COM RESPEITO AO OUVIDO, quer dizer que 

esse caráter de OBSERVAÇAO do olho, inclusive que leva A ESCRITA . 

QUE é DIRIGIDA A OLHO . A atitude critica do homem se desenvolve 

NA OBSERVAÇAO ATRAVéS DO OLHO . mas como entendo homem dentro de 

um processa global, me parece que há possibilidade de uma 

reeducação e de uma possibilidade de uma criaç8o de um 

comportamento critico, embora seja mais dificil . Enquanto eu 

estou ouvindo, eu precisa ouvir. eu preciso ser passivo . dentro 

da situação , parque se eu nâo presto atençào, O SOM DESAPARECE 

DEFINITIVAMENTE. é um comportamento diferente DIANTE DA PAGINA 

ESCRITA ... eu sei que na momento EM QUE EU QUERO PARAR, EU PARO 

SEM PREJUIZO NENHUM, EU POSSO VOLTAR, POSSO CORRIGIR .. . 

A: (Fala da Lacan . .. dos Seminários. pontuação da desgravação. 

Falo da escuta. como escuta é esquecida . .. etc.) 

E3 : Mas vê cama a co i sa é importante do ponto de vista cultural 

parque NA IDADE MéDIA, O OUVIDO ERA A COISA PRINCIPAL porque a 

cultura era ORAL, HAVIA O PULPITO E HAVIA OUVINTES em que 90% da 

população era analfabeta . Os próprios nobres eram analfabetos, 

então efetivamente oral, quer dizer que essa comunicação pelo 

ouvido era fundamental. o individuo tinha que ir para a igreja, 

se ele quizesse ficar informado. 

A: Mas a interessante é que disso não se fala ... 

E3 : Evidente, agora no ocidente . .. a cultura DA IDADE MéDIA ELA 

SE QUEBRA COM A ESCRITA . isso acontece por exemplo NO SéCULO 

DOZE. E INCLUSIVE ESTA DIRETAMENTE LIGADO COM A MODERNIDADE, 

quando surge A UNIVERSIDADE, quando surge A FILOSOFIA MEDIEVAL. 

Quando surge O PENSAMENTO CRITICO, COMEÇA COM A ESCRITA, ent~o se 



( 
I 

• 

45 

passa de uma CULTURA ORAL PARA UMA CULTURA ESCRITA. cultura 

ocidental e até podia se fazer uma distinção entre a cultura 

ocidental e a cultura do oriente que é muito mais oral e continua 

sendo oral, quer dizer que enfim toda, a cultura ocidental esta 

baseada SOBRE O LIVRO . Essa valor da tradição oral que se 

perpetua se dá efetivamente nas sociedade, marginais, por 

exemplo. o Brasil, que é um pais de a na I f abetos, as culturas 

indígenas. E a desvantagem da cultura oral é essa . SUA 

PERECEB!LIDADE. quer dizer que, o que era mais importante. a 

cultura tupi-guarani ou a cultura grega? Se eu estou diante de um 

mito tupi-guarani e na frente de um mito grego o que eu valorizo? 

Não significa que o mito tupi-guarani seja inferior. mas a 

quest~o é que eles somem, eles desaparecem, não há registro e 

inclusive ele entra para dentro de minha esfera de preocupações 

no momento em que ele é registrado, enta.o, eu necessito da 

mediaçao do antropólogo e que o registre. Então a cultura tupi

guarani, a gente na.o tem acesso a ela porque ela é uma cultura 

oral. eu não tenho tupis-guaranis ao meu redor e eu preciso da 

mediaça.o do antropólogo que já o registrou. com toda a deformação 

que a escrita trás sobre essa situaçao. Então já distancia dessa 

cultura oral pela própria escrita: temos essa barreira da 

escrita, muito séria . 

A: Ainda sobre esse assunto mas apontando para outro lugar. a 

alfatização .. . o que podes me dizer sobre a alfabetização. 

E3: Pois olha, eu acho que é uma situação muito complicada porque 

leva a mesma situação por exemplo. que o desenho que se faz na 

escola primária por exemplo . Existem crianças que sa.o. que quando 

desenham espontaneamente 

de desenho sa.o totalmente 

prestigio da escrita pode 

são geniais, e quando entram nas aulas 

deformadas, quer dizer que o próprio 

se impor ao educando de uma maneira tal 

que pode escravizá-lo? Quer dizer qua a escrita tem essa dupla 

face. é.um processo de opressão porque há o prestigio daquele que 

escreve, sobre o que nao escreve, um prestigio que ... tem 
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entrar dentro da sociedade se ele 

sociedade secreta .. . 

o 

não 

A: é um canudinho, o primeiro canudo ... 
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individuo n~o pode nem 

escreve. entào é uma. 

E3: Exato, em toda parte tu és sometido a um teste e a escrita ai 

é uma questão fundamental, para entrar dentro dessa sociedade 

tens que ser escrevente, quer dizer que ela pode ser de tal 

maneira escravizadora que seja um elemento de opressão e até de 

destruição da humanidade . ent~o essa questão realmente ela deve 

ser bem refletida, a alfabetização massificada . ela pode ter essa 

desvantagem de destruir a própria humanização do homem pelo modo 

como ela é feita. Então ai teria que se verificar sobre a escola, 

a qualidade da escola, essa qualidade de escola que piorou, sobre 

a qualidade do professor e as condições sociais em que está o 

professor. Quer dizer que, pode-se exigir uma atividade docente 

de um professor que dá sessenta horas de aula por semana para 

sobreviver? Não é? Situações de salário em que ele está, quer 

dizer que todo esse processo educando desde o primeiro instante 

deveria, ser um trabalho criador, efetivamente é, quer dizer, 

devia-se levar o educando a uma posição critica desde o jardim da 

infãncia ou desde o berço para que o homem seja efetivamente 

responsável . Agora o sistema escolar e a escrita levam a esse 

processo de responsabilidade a que deveriam levar, ou existe um 

processo opressivo em que o individuo é levado a desempenhar 

funçbes meramente práticas, meramente mecânicas em que sua 

própria humanidade é destruída, enfim, ai entramos em toda a 

situação cultural, ocidental da qual a escola é um instrumento. 

quer dizer que a situação não se pode isolar na escola porque é 

uma posição critica frente a toda situaç~o ocidental, quer dizer 

que a escola também, sempre é um reflexo de toda a sociedade, já 

que a sociedade mantém a escola. Ela mantém a escola, para 

transmitir determinados valores, isso significou por exemplo 

recentemente, no regime de excessão em que aquelas materias que 



• 

• 

• 

47 

levavam a reflexão foram eliminadas . Então, nào se ensinava mais 

filosofia, não se ensinava mais história. não se ensinava mais 

literatura nem língua estrangeira, e os alunos .. . esses espaços 

foram tomados pelo ensino técnico. para produzir técnicos, isso 

significa, para produzir não pensantes .... a cruzinha que levava 

a ilusão de que todas as respostas estavam dadas e que não tinham 

outra coisa a fazer a não ser apontar a resposta correta. quer 

dizer que a minha criatividade era incOmoda, porque não cabia 

dentro do sistema e nem era desejada, quer dizer que era uma 

situação de abono ao sistema que ai 

a situação politica que estava af, 

era uma situação global ... 

estava. quer 

diante dessa 

dizer que, 

situação, 

veja, 

e nào 

A: Falo-lhe da psicanálise, da alfabetização. livro de Bruno 

Bettelheim ... pesquisa das cartilhas de vários pafses . . . em nome 

de não oprimir as crianças, 

se empobreceram até mesmo 

estendo .. . ) 

facilitou-se tanto, que as cartilhas 

palavras . .. <me em número de 

E3: Isso está inclusive na discussão de professores de lingua 

portuguesa em regibes periféricas, em que existe quase que um 

bilinguismo, em que o operário fala uma língua diferente da 

classe de prestigio que tem que ensinar a língua. Então, os 

professores estão preocupados com isso, isto é, qu@ língua 

ensinar . aquela lingua que o operário sabe ou a lingua erudita? 

. . . E no caso de ENSINAR AQUILO QUE JA CONHECEM ISTO SIGNIFICA AT~ 

UM RETROCESSO. UMA SEGREGAÇAO FICA. DEFINITIVAMENTE EXCLUIDA DA 

CLASSE ALTA QUE FALA UMA OUTRA LINGUA, e que para entrar dentro 

dessa classe tem que se falar essa língua. Esse processo seletivo 

sempre é um processo de linguagem, quer dizer que se eu entrar 

para uma universidade. eu preciso falar a fala da universidade. 

Agora veja bem, 

entram dentro de 

lingüístico que 

o vestibular, por 

uma universidade? 

eles não dominam, 

qu~ as classes humildes não 

Porque existe um sistema 

quer dizer que é o próprio 

processo, da sociedade que domina, de se proteger, quer dizer que 
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teoricamente está aberta a todos. mas a realidade ... 

A: Agora tem um aspecto . .a idéia de que só se desenvolve 

alguma coisa a partir do que se tem. não é7 Então essa idéia de 

que tratar a criança como alguem que não tem nada e na qual tem 

que se colocar alguma coisa ... ! Eu comecei a me interessar por 

este assunto a partir de uma certa importgncia com relaçao ao ato 

de escrever, na universidade. Escrever? Que horror! Um pudor 

excessivo, uma exig~ncia muito grande, uma verdadeira paranóia 

com relação a um fantasma leitor persecutório, ent~o comecei a me 

interessar por isso. Por qu~ as pessoas não podem escrever, e tem 

um monte de fantasias e medos com relação a isso? 

E3 : E como é que tu v~s a coisa? 

A: Eu parti muito mais, ... me interessei por isso de uma maneira 

surpreendente até pra mim espont~nea, que veio, apareceu , hoje 

eu até consigo ver alguns elemen~os na minha vida que mostram de 

onde vem isto, por exemplo, quando eu era adolescente queria ser 

jornalista. desenhava muito bem, gostava de fotografias, 

grafias ... e abandonei todas essas coisas para fazer psicologia. 

Depois vim reencontrar estas antigas inclinações quando me vi 

escrevendo artigos para jornais do interior. Trabalhei oito anos 

numa escola de excepcionais em Gravataf e lá implantamos um 

trabalho de psicoterapia. Tratava-se na época, dez anos atras, de 

introduzir na comunidade uma nova forma de tratamento via 

palavra, algo muito novo para aquele povo acostumado a enfrentar 

filas de lnamps e tomar medicamentos, sor internado duas vezes 

por ano num hospital psiquiátrico, etc . Ent~o fizemos um programa 

de difundir o que era psicoterapia. sentimos que precisávamos 

falar sobre isso, introduzir a idéia de que existia uma 

alternativa .. então eu me dei bem escrevendo esses artiguinhos e 

fui me interessando. o 
resultavam gostosos, então. 

tomar gosto pela escrita 

pessoal gostava de meus artigos, 

de repente comecei a escrever. a 

e ver que era uma coisa que poderia 
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qua 1 quer. . . porque 

de 

de 

uma certa 

repente 

forma, 

outras 

não é? Que n~o 

pessoas escreviam e 
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era 

não 

surtia efeito nenhum. E ai depois abandonei essa militgncia por 

um tempo e fui retomar de uma outra maneira, já no meio 

psicanalítico. Primeiro eu tinha uma modalidade de escrever, 

assim, eu tentava escrever uma idéia. e ao ler: "não, não era bem 

assim!" E deixava de lado. Escrevia de novo, "também não era 

isso", até que, num dado momento. que eu não sa.beria precisar. 

que é mais ou menos o que acontece com as pessoas que sofrem do 

que chamei dessa impot~ncia de escrever, isto é, escrevem e não 

ficam satisfeitas, e deixam de lado, numa repetição dessa 

impot~ncia . .. e houve esse momento que eu posso descrever como de 

alguma virada, em que EU PARTIA DE UMA FRASE. NAO MAIS UMA IDéiA 

AMPLA A SER DESENVOLVIDA, MAS SIM UMA FRASE QUE Ml VINHA, OU QUE 

ME CHAMAVA A ATENÇAO, QUE EU LERA EM ALGUM LUGAR. QUE EU 

ESCUTARA, OU SIMPLESMENTE QUE SURGIA INSISTENTEMENTE NA MINHA 

CABEÇA . Eu escrevia a frase e continuava com o que viesse. Não 

vou dizer que era exatamente uma associação livre. mas algo de 

semelhante. Mas acontecia que o que saia escrito nesta modalidade 

não era nada que EU TIVESSE PLANEJADO OU PREVISTO. ERA OUTRA 

COISA, onde eu podia RECONHECER FRAGMENTOS DE IDéiAS QUE EU TINHA 

TIDO ANOS ATRAS. ARTIGOS INACABADOS. UM EVENTO DO QUOTIDIANO DO 

DIA ANTERIOR, ENFIM TRECHOS QUE TINHAM FICADO ESTRAVIADOS E QUE 

VIA ATO DE ESCREVER VINHAM RESGATAR-SE. ESSAS COISAS IAM SE 

ORGANIZANDO EM ATO. ACHO QUE é MAIS OU MENOS O QUE TU COLOCAS-TE, 

NO SENTIDO DE QUE O ATO DE ESCREVER. ELE POSSIBILITA ARTICULAR 

COISAS QUE NAO SE ARTICULAVAM DE OUTRA MANEIRA. Talvez. falando 

de uma maneira muito livre que é acessivel a qualquer pessoa, 

digamos assim um professor como tu, que tens um público que quer 

te ouvir, tu tens a oportunidade rara de falar, de deixar fluir, 

para que as coisas se ARTICULEM NO ATO DE FALA. Mas não é 

qualquer um que tem esse lugar. e não é qualquer um que se 

permite ocupar esse lugar, dessa maneira. Ai que vem a SEMELHANÇA 

COM O DIVA, O DIVA é O LUGAR EM QUE AS PESSOAS COMEÇAM, SEM SABER 

MUITO BEM, O QUE ESTAO FAZENDO, E SEM ACREDITAR MUITO NISSO . 
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ACABAM, FALANDO TANTO, FALANDO TANTO, QUE ACABAM TOMANDO UM 

ESTILO DE FALAR MESMO AQUELA PESSOA MUITO INIBIDA QUE NUNCA SE 

OUVE PORQUE NAO FALA Q,UASE EM PUBLICO, FALA, E FALA TANTO QUE 
ACABA ESCUTANDO, QUE ALGUMA COISA DIZ, ACABA SE SURPREENDENDO, 

ARTICULANDO COISAS QUE NAO TINHA PENSADO. ENTAO EU VEJO QUE A 
ESCRITA. DE ALGUMA MANEIRA TEM ESSA POSSIBILIDADE , SE EXERCIDA DE 

UMA CERTA MANEIRA QUE NAO é QUALQUER . E QUE SE ATINGE EM ALGUM 

MOMENTO POR ALGUMA COISA QUE EU NAO TENHO BEM CLARA. MAS é ISSO O 

QUE ME INTERESSA. ESSE O ASPECTO QUE EU ACHO REVOLUCIONARIO NA 

ESCRITA, ACESSIVEL A QUALQUER UM QUE SEJA ALFABETIZADO, E QUE 
ESTA DESPERDIÇADO, E QUE TEM ALGUMA ANALOGIA COM A ANALISE, 

PORQUE FALA. COMO TU DISSES-TE, ACHO QUE SE ENCONTRA COM ISTO QUE 

EU DIGO, QUER DIZER, A LITERATURA, A FICÇAO . A ESCRITA E A FALA E 

UM CAMPO SO, MAS SE FOR UMA ESCRITA ACADEMICA , AI NAO FUNCIONA, 

NAO CONSEGUE CAPTAR ESSE ASPECTO. NA VERDADE é UMA COISA MUITO 

SIMPLES . MAS TAMBéM E MUITO COMPLICADO . 

E3 : Mas isso coincide com depoimentos que eu tenho de pessoas que 

se analizam e essa situação se torna cada vez mais generali~ada. 

Eu tenho uma colega no Rio de Janeiro que se analisa, faz uma 

análise profunda de quatro vezes por semana inclusive com um 

custo muito elevado com o tempo que isso I he toma ... de 

deslocamento. Eu perguntei a ela, inclusive ela se analisa a 

muito tempo, eu perguntei a ela se ela usasse esse periodo para 

conversar com amigos, conversar espontaneamente. se isso ~eria o 

mesmo efeito da análise e ela me pergunta assim : e aonde é que eu 

vou encontrar esse amigo? 

A: Num público que nao tem nome! 

E3: Sim perfeito, mas .. . fora disso , também existe nessa 

situação analítica problemas que eu n~o conto a público nenhum ... 

por nao estar interessando a ninguém senão a mim. não é? Mas 

efetivamente o problema do ouvido, não é? 
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A: é mas há um momento, 

que tenha se analisado 

eu acho que há um momento, em que alguem 

o suficiente, há um momento em que falar 

na análise e falar noutro lugar dá na mesma . 

E3: Dá na mesma, né? 

A: Há um momento em que esse pudor, claro que eu n~o vou ficar 

contando minhas intimidades de alcova da maneira como. sei lá, 

falaria na análise, mas eu posso falar delas de uma outra 

maneira. Posso falar de toda e qualquer coisa e COLOCAR ISSO NUMA 

CERTA DIMENSAO QUE FAÇA SENTIDO. que entre no jogo, que caiba no 

texto. e que possa até ser atil, como figura, como ilustraçao. e 

penso que nào apenas as pessoas 

às vezes as pessoas, artis~as, 

conseguem fazer isso sem análise, 

tacabou a fita) 

que se analisam conseguem isso, 

pessoas com alguma genialidade, 

agora ai ... 
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A: Como é que tu vês o ato de escrever? 

E4: Além de ser professor de francês eu trabalho também em pós

graduação, trabalhei também em especialização em francês. estou 

trabalhando com essa dimensão da lingilistica do texto, análise do 

discurso, e af a gente parte de idéias que ficam muito arraigadas 

na gente porque a LINGUAGEM é UMA AÇAO, UMA lNTERAÇAO, é UMA 

INTERAÇAO HUMANA, então não é mais aquela idéia de CODlGO. QUE 

COMUNICA, isso já está ultrapassado. A LINGUAGEM COMO MEIO DE 

COMUNICAÇAO, hoje em dia a linguagem é vista como UMA AçAO. a 

gente atua, então claro que a gente ATUA ORALMENTE E ATUA POR 

ESCRITO, nós sabemos que a LINGUAGEM ESCRITA NAO é IGUAL E NAO é 

UMA MERA TRANSCRIÇAO DA LINGUAGEM ORAL. EXISTE UMA PRAGMAT!CA, 

ESSA PRAGMATICA LINGUISTICA que hoje é importante avaliar, que 

sao os usos consagrados da linguagem, 

COMUNIDADE Q,UE VAI INTRODUZINDO OS 

PRATICAMENTE OBRIGATOR!OS. Eu tenho que 

consagrados 

USOS Q.UE 

pela própria 

SE TORNAM 

escrever por exemplo, um 

requerimento, tenho que escrever daquela maneira, se eu tenho que 

escrever uma carta, TENHO MODELOS, enta.o nós temos modelos, 

principalmente na escrita, mais do que na oral. Então eu vejo a 

escrita como uma das atuaç~es humanas mais importantes. anos 

atrás a escrita nào era uma instituição tão generealizada como 

hoje, mas eu vejo a escrita como uma atuaçao que existe na 

comunidade por meio de tipos de manifestaçôes escritas que s~o 

mais ou menos assim PADRONIZADOS ou SUJEITAS A NORMAS 

PRAGMATICAS. E justamente APRENDER A ESCREVER NAO É SO 

TRANSCREVER SONS. Muitas pessoas quando aprendem a escrever, esse 

é um problema nesta área, acham QUE É UMA MERA PASSAGEM DO ORAL 

PARA O ESCRITO, UMA TRANSCRIÇÃO FONéTICA, GRAMOFON!CA, e a gente 

vê que quando a GENTE ENSINA A LER, O ESSENCIAL NAO É PASSAR DO 

GRAFICO PARA O SOM, MAS PRINCIPALMENTE APRENDER O SENTIDO, MESMO 

SEM SABER PRONUNCIAR, NOS TEMOS AULA DE LINGUA FRANCESA 

INSTRUMENTAL onde as pessoas aprendem A LER BASTANTE DEPRESSA, E 
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5.3 

LER E 

COMPREENDER O QUE ESTA ESCRITO, e essas pessoas em instrumental 

realmente conseguem em dois 

como um PESQUISADOR deve 

semestres ler 

nào 

textos. normalmente 

I e r. eles falam francês, nào 

pronunciam, mas podem ler . 

A: Interessante ... qual o lugar da pronúncia? 

E4: Sim a comunicação oral. mesmo 

e I as são compreendi das, só que 

as pessoas que pronunciam mal 

ai a gente consideraria a 

pronúncia 

sempre é 

inexata, como um estorvo àquela ação lingüistica, 

um impecilho, uma espécie de ruido na comunicação. mas 

não impede que exista compreensão. Ent~c a gente diz hoje que a 

pron6ncia não é o principal . Havia uma época que se começava por 

aprender a pronúncia correta, e a gente não pensava tanto na 

comunicação, na interação. 

A: Pois é nesse caso . .. 

E4: A comunicação em f o nação da açào, in te ração, quando a. gente 

está falando, a gente está agindo, mas a gente está sendo 

influenciado, até pela reaç~o da pessoa pelas intervenções . até 

pelo olhar da pessoa, se a gente v~ que não está entendendo, a 

gente já muda EXISTE UMA !NTERAÇAO ENTRE AS PESSOAS NO DOM!NIO DA 

LINGUAGEM . QUE NA ESCRITA, ELA FICA DIFERIDA NO TEMPO, NA 

LINGUAGEM ORAL, ELA É IMEDIATA. NA ESCRITA NAO . mas a gente v~ 

QUE QUANDO ESTUDA O TEXTO. que a gente sempre considera os 

destinatários, e procura adaptar o tipo de discursos em relação a 

quem ele pensa que são os destinatários . Porque ele deve ter na 

sua mente ... então nesse sentido ele é influenciado, só que neste 

sen~ido NAO HA UMA INTERAÇAO IMEDIATA. n~o é .ào precisa quanto a 

recepção . Exatamente quais são os leitores que vão ler o texto? 

Bem, a1 a questão da aprendizagem da escrita. Tinha uma certa 

época em que havia uma grande preocupação com a ortografia e com 

escrever a frase correta, a estrutura, os métodos audiovisuais, 
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e es eram orais. Dai apareceu o problema da passagem escrita, e 

essa passagem escrita foi muito problematizada, nao se sabia bem 

como trabalhar . A prioridade era oral, porque a 11ngua é oral. 

Depois a passagem escrita consistia muitas vezes em passar as 

frases para escrita, e nós nos demos conta, uma colega minha e eu 

fizemos um livro " A passagem à escrita". a partir do método. é um 

livro que teve muita sa1da por aqui e a gente estava muito 

preocupado . . . 

A: O titulo do livro? 

E4 : "Ecrivais on français" só que o método não existe mais. então 

esse livro. como os MéTODOS AUDIOVISUAIS 

PORQUE NAO CORRESPONDEM MAIS A ESSA FUNÇAO 

CAIRAM, EXATAMENTE 

DE TRANSCRIÇAO DA 

LINGUAGEM . Ent~o a gente instaura um outro, mas o que eu estava 

dizendo, é que estamos muito PREOCUPADOS NESSA PASSAGEM PARA A 

ESCRITA, mas ai não SE TRATA SO DE PASSAR A ESTRUTURA. não é só 

ESCREVER FRASES CORRETAS . E a gente ficou preocupado COM CRIAR 

SITUAÇOES, SENDO UMA SITUAÇAO DE COMUNICAÇAO ONDE PESSOAS 

ESTIVESSEM CONVERSANDO EM DETERMINADO LUGAR E O EXERCICIO FICAVA 

difícil porque a gente queria produzir uma certa estrutura 

lingüística para que os alunos 

fechada com um modelo . Então 

realidade isso não é assim, que 

aprendessem , mas numa situação 

a gente se deu conta que na 

na mesma situação a gente pode 

usar várias maneiras de falar, várias estruturas lingüisticas, 

pra dizer a mesma coisa . E nos demos conta que as pessoas 

aprendem frases corretas através desse método de estruturas, a 

gente aprende a colocar frases gramaticalmente corretas. e isso é 

fixado, inclusive pra passagem pra escrita . ESTA TUDO CERTO, MAS 

QUANDO ELA VAI FAZER UM TEXTO, NAO é UM EXERCICIO PORQUE UM 

EXERCICIO é UMA COISA ARTIFICIAL. QUANDO A PESSOA TEM QUE COMEÇAR 

A ESCREVER TEXTOS AI SURGEM MUITOS 

AQUELAS PROPRIAS ESTRUTURAS QUE 

PROBLEMAS. EM PRIMEIRO LUGAR 

ESTAVAM CERTAS, 

Depois um texto não é um amontoado de frases, 

NA REDAÇAO. 

ele tem UMA 

ESTRUTURA DE PENSAMENTEO TEM O NIVEL DA ESTRUTURA DO TEXTO, O 



• 

• 

• 

55 

NlVEL DA SELEÇAO DE ESTRUTURAS, DEPENDE DO NIVEL DO DESTINATàRIO 

do que se supOe ... O texto é MAIS TéCNICO, MENOS TéCNICO, mais 

ESPECIALIZADO, MENOS ESPECIALIZADO. E dai ent~o as funçôes do 

texto SAO INFORMAR, INFLUIR. PERSUADIR A FUNÇAO MAIS POéTICA OU 

EXPRESSIVA DO TEXTO ... Ai nós vemos agora, o curso que estamos 

dando agora, o discurso l i ngüístico, um texto aplicado ao ensino 

da escrita e da leitura, que o grande PROBLEMA QUANDO A gente lê 

ou quando A GENTE ESCREVE OU ENSINA A LER E ESCREVER NAO E A 

CONJUGAÇAO DOS VERBOS . IDENTIFICAR PALAVRAS, OU IDENTIFICAR 

FUNÇOES DE PALAVRAS , AQUELAS FAMOSAS ANALISES SJNTATICAS. Isso 

era no secundário, no sentido da express~o pessoal, ou da 

comun i cação ou do jogo de ação que as pessoas fazem quando falam. 

Então, estamos descobrindo que aprender a falar, a ler é APRENDER 

UMA ATUAÇAO, APRENDER ESTRATéGIAS PARA AGIR, para COMUNICAR O QUE 

SE QUER . A atividade que a gente exerce por intermédio da 

linguagem, os implícitos, uma coisa que nunca se dava tanta 

import~ncia são os implícitos, porque um texto tem mais 

IMPLICITOS que explícitos . Qualquer texto, qualquer frase tem 

SUPOSIÇOES, MAS AS PRé-SUPOS!ÇOES, AS INFERENCIAS, AS ALUSOES, A 

INTERTEXTUALlDADE .. . , então ESTA DITO MUITO MAIS DO QUE ESTA 

DITO . Então, o ensino da leitura . a gente hoje em dia acha que 

tem que levar em conta esses fatores, QUEM ESCREVE, PARA QUEM, 

QUAL é O OBJETIVO, COMO é QUE A PESSOA PROCEDE, QUAIS SAO OS 

IMPLICITOS que tem que se entender, QUAIS SAO AS PRESUPOSIÇOES, 

QUAIS SAO OS SENTIDOS CONTEXTUAIS do que está envolvendo o texto, 

e na escritura a mesma coisa . O problema da aprendizagem da 

escrita. entao nao é simplesmente 

frases corretas . Então eu 

universitário, mas justamente 

como a gente 

sempre penso 

o problema da 

pensava escrever 

ma i s em ensino 

aprendizagem da 

escrita ... eu tenho uma orientadora que está trabalhando com 

crianças, com métodos diferentes, ela está se dando conta que o 

que fecha com essas teorias todas , é que as crianças aprendem a 

escrever e elas devem aprender a escrever textos, e ai ela nota. 

aquele método tradicional de juntar letras . . . . elas começam a 

escrever frases com aqueles sons que devem aparecer. sons de 
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vovó, sons de vovó, uva, ela NAO TEM UMA ID~IA NA CABEÇA. NAO 

QUEREM CONTAR ALGO. E as 

idéias textos encima 

sistematizaçao a 

produzem textos: 

de 

partir de 

Um todo 

outras crianças justamente produzem 

que elas querem transmitir e nào uma 

fonemas. e ela v~. que às crianças 

de início ao fim que nao é o escrever 

frases corretas, ou aqueles sons que elas foram treinadas a usar, 

viu, ivo, sempre sào essas frases que nao tem nada a ver uma com 

a outra .. e a gente nota que há um certo mecanismo que elas 

aprenderam. as outras crianças contam por exemplo a história de 

um atleta, claro bem infantil. mas é um tex~o. p~e um personagem, 

diz o que ele fez, etc ... , um texto que é um todo e que transmite 

a outrem, ... quando a gente aprende a escrever. o problema é 

estrutura de texto, tipo de texto e adequaçao dos elementos 

lingüísticos ao texto. 

A: Tu falaste no inicio nos modelos ... memorandum. carta ... mas o 

texto, o que é isso? 

E4: Essa noçao de texto tem uns 20 anos, a lingüistica do texto, 

a gramática do texto, dos anos 60. 

A: Confrontando esses modelos ... 

E4: Só que a preocupação do professor que ensina aquelas frases. 

escrever som, está pensando em frase, e NOS DIZEMOS QUE UMA FRASE 

SOLTA NAO CONSTITUI UM TEXTO. O que faz um texto é uma linguagem. 

UMA SITUAÇAO DE COMUNICAÇAO. que tem um ONDE, um quê, um POR QUE. 

ENTAO UMA SIMPLES FRASE PODE SER UM TEXTO. quando se lê assim não 

fumar, é um texto. 

bilhete e atira no 

Agora, se voe~ encontra na rua ou escreve um 

chão, isso não é um 

nenhum. Que texto é esse? Para quem 

DESCONTEXTUALlZADO não se considera texto. 

te x to. nào tem sEntido 

é? Entao, nesse CASO 

porque não tem funçao. 

é um amontoado de palavras, e os 

formado de um monte de palavras 

Então, essa idéia dos modelos, 

falantes reconhecem um texto bem 

que não constituem um texto. 

NOS NAO PODEMOS FUGIR DISSO, A 
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LINGUISTJCA DO TEXTO, A GRAMATICA DO TEXTO , mostra justamente , e 

é uma idéia essencial quanto a esses modelos . é que existe uma 

PRAGMATICA que estuda o USO DA LINGUAGEM, pela ... Então , se a 

gente for ver QUALQUER TEXTO ELE SE ENQUADRA EM ALGUM TIPO DE 

TEXTO, e até se alguém conseguir fazer um texto bem original, ele 

não é aceito . Se ele é diferente de qualquer coisa escrita . . . 

isso aqui é uma carta . é um aviso, qualquer coisa, ou um oficio, 

um requerimento, 

linguagem diária 

mas ClUASE 

na nossa 

não dá 

sociedade 

pra fugir aos modelos, e na 

nós somos condicionados a 

isso. é a eficiência da linguagem . A gente pode tentar fugir do 

modelo, mas há um momento em que o texto nao vai ser aceito . Se 

ele for tão diferente de tipo que foi escrito, ... eu não sei o 

que é isso, não reconh e ço, quando se afasta de todos os modelos . 

Af a gente en ende que OS AUTORES SE TORNAM ORIGINAIS MUDANDO UM 

POUQUINHO O USO DA LINGUAGEM. CADA UM USA A LINGUAGEM EM CERTA 

PORCENTAGEM à sua maneira, mas não em cem por cento. Senão 

ninguém entenderia nada . Mas quando nós usamos a linguagem 

pragmaticamente nós temos que nos submetermos . . . se alguém quizer 

fazer um pedido para uma autoridade, isso será um requerimento, 

porque senão joga no lixo, porque não se enquadra, porque falta 

ao respeito. é fugir do modelo do texto, não chamou de vossa 

senhoria . 

A : Mas há uma margem DE SUBVERSAO ... NAO HA7 

E4; Ai a gente reconhece um texto informal, mas se a gente 

escreve uma carta . todo mundo sabe o que é uma carta, isso se 

tira dos modelos de milhares de textos que tem algo em comum, que 

é o tipo carta . Na publicidade . qualquer texto . .. 

A : ( mostro minha carta ao bom fim, publicado no jornal do bom fim 

digo que nao sei o que é ) 

E4 : Se a 

rep ú blica a 

gente 

gente 

escreve 

entende 

uma 

que 

carta aberta ao presidente da 

o destinatário não é apenas o 
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presidente da rep6blica 

A: É um artifício 

E4: Mas ai. justamente a gente entende pelo fato de ter sido 

publicada, e dizer carta aberta, o destinatário na mente do 

próprio autor é o público .. ai eu vejo que a passagem à escrita 

é uma passagem n~o ao nfvel ortográfico ou grafónico, ou morto

sintático, não é só escrever frases corretas. TRADICIONALMENTE A 

GENTE ACHAVA QUE ENSINAR A ESCREVER ERA ENSINAR A ESCREVER FRASES 

CORRETAS, corretas é MORFO, SINTATICAMENTE, ORTOGRAFICAMENTE: 

agora é nove horas porque agora s~o nove horas. 

dá conta que são 10 horas. O problema 

Então a gente se 

não é escrever 

corretamente : "s~o 10 horas" pode ser uma ordem do pai do menino 

que tem que dormir, e se a gente n~o entende isso, não está 

entendendo o texto. Interessa A FUNÇAO DO TEXTO . O FUNCIONAMENTO 

DO TEXTO, e qual é o texto que ... uma frase pode ser um texto. O 

grande problema da redaç~o é que a pessoa 

texto . 

não sabe escrever um 

Existem redaçbes que nao tem erros ortográficos. Nós temos. em 

primeiro lugar, já não fizeram o que tinham que fazer. não 

abordaram um assunto, nem fizeram dissertaç~o. Se tem que fa=er 

uma dissertação e tu já contas uma historia. 

fez dissertação . 

é zero, porque não 

A: Minha interpretaç~o desse fenômeno, de uma maneira muito 

simples . é que eu trabalhei 8 anos em escola de excepcionais e 

vinham crianças que não passava na 1ª série e eu ouvi muitíssimas 

vezes mães chegarem dizendo : meu filho escreve, tem uma letra 

linda, o problema é que n~o lê. Então eu comecei a me dar con a 

que escrever do pré-escolar até a un i versidade é ENTENDIDO COMO 

COPIAR, como desenhar as letras . ORTOGRAFIA, MORFOLOGIA E 

SINTAXE, OLHAR AS PALAVRAS, AS FORMAS . 

E4: A criança desenha e pro censo comum ela está escrevendo. Na 
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AMONTOADO DE 

CITAÇOES, 

voe~ me 

de frases, e n~o 

lembrou outra 

tem 

coisa 

nenhum tipo de texto , mas agora 

que eu tenho que acrescentar. Se 

alguém diz a minha criança escreve mas nao lê isso é impossivel! 

Sabe por quê que é impossivel? NIN UéM ESCREVE SEM LER ATES, por 

que? PORQUE ESCREVER é ESCREVER UM TEXTO. Como é que se pode ler 

um texto se vocês n~o sabem como funciona um texto? A gente 

aprende lendo, quer dizer, escreve uma hist ·ria . Se a gente nunca 

ouviu uma história, l i da ou ouvida , porque OUVIR é LER, menos a 

ortografia. Mas se a pessoa nunca ouviu contar uma história, nao 

sabe contar uma história . Seria a mesma coisa que eu pedir para 

um aluno que nunca viu bula de remédio, que faça, redija uma bula 

de remédio . O aluno vai dizer "eu n~o sei", " eu nunca vi" . Como é 

que eu posso exigir de alguém que escreva uma carta comercial, se 

nunca viu carta comercial? Ele vai escrever : caro amigo, tenho a 

satisfação, isso não é carta comercial . . . e coisas assim 

A: Isso me interessa bastante, 

E4 : O modelo da leitura. é a leitura que dd o modelo 

A: Tu dizes que n~o se escreve sem ler, claro . ler tomado no 

sentido amplo, mas no sentido de ler letras . . . 

E4: Inclusive na televisao se v~. 

A: Agora, 

porque que 

escrita ... 

no sentido 

se a gente 

da leitura própriamente, 

pensa na garatuja da 

E4 : Mas ela já tá imitando, ela já leu antes, 

eu tenho dúvidas, 

criança, isso é 

A: Ela nasce "lendo '' no sentido amplo, porque o mundo está cheio 

de letras, mas . . . 
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E4: QUANDO ELA ESCREVE UMA FRASE, ELA ESTA REPETINDO O QUE VIU, 

escrever um texto, qualquer que seja um texto estruturado, mesmo 

que seja curto, um aviso, se a gente quer que ela escreva um 

texto, ela tem que ter um modelo, NAO EXISTE TEXTO QUE NAO TENHA 

MODELO .. , 

A: Que dirias dos bons leitores que nunca escrevem nada? 

E4: Ou não tem interesse ou na.o tem necessidade e então não 
pensam no problema, se elas não tem necessidade de escrever, eu 

acho que EXISTE LEITURA SEM ESCRITA, MAS NAO ESCRITA SEM LEITURA 

PRéVIA. As pessoas querem ensinar. querem ensinar redação mas 

esquecem que tem que passar pela leitura. Vamos escutar contos, a 

gente tem teoria sobre o conto, um conto para ser estruturado, 

tem que começar a contar fatos, tem uma complicação, uma soluçao 

ai o conto fica in~eressante. Como é que a pessoa vai fazer um 

bom conto se ela nao tiver lido contos? A pessoa que lê vários 

contos produz um conto interessante. As crianças que lêem lendas 

inventam lendas. Crianças que escutavam lendas, no fim elas 

criavam lendas pra explicar o Raio, e a 

de lenda. a gente reconhece o gênero 

PODERIAM, SE NAO TIVESSEM 

SEMPRE ESCREVE UM TIPO DE 

ESCUTADO 

TEXTO. Um 

estrutura é uma estrutura 

de lenda, mas elas nao 

LENDAS, 

aviso, 

.porque a GENTE 

pbe um aviso no 

quadro, claro que eu posso colocar o aviso de qualquer jeito, mas 

PRAGMATICAMENTE TEM O AVISO MAIS BEM FORMULADO, estratégicamente 

melhor, ou menos bom. Um aviso, se nao está formulado de uma 

certa maneira nao dao bola, nào isso equi não vale, isso já perde 

a eficácia da linguagem ... 

A: E como tu vês o 

propaganda? 

inusitado, o surpreendente, por exemplo na 

E4: Mas isso pra mim nao foge aos modelos. eu acho que ai está o 

ultrapassamento do modela. Uma criatividade, um enfoque nova mas 

eu garanto que esse tipo de texto está seguindo certo modelo no 
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seu todo, que seria o modelo da publicidade, quando não é 

publicidade, alguma coisa de publicidade num contexto que nao é 

de publicidade. Então, há um int.ercâmbio, isso se chama 

intertextualidade. 

No fundo tem um modelo, UM MODELO ESTRATéGICO DUM TEXTO COLOCADO 

NOUTRO, ... mas isso é estratégia na EFICACIA do texto, isso n~o 

foge ao que eu tentava dizer, mas justamente uma pessoa que n~o 

tem leitura nenhuma pra fazer isso, precisa ter leitura, quem 

consegue fazer isso, SAIR FORA DO CONTEXTO E CRIAR OUTRA COISA, 

JA TEM DIVERSAS LEITURAS, 

A: é, só que ... 

E4: Lingilistica. a história da linha de um texto, UMA IMAGEM é UM 

TEXTO, CLARO QUE VERBAL, MAS SAO TEXTOS. Os avisos. quando você 

vai telefonar. é um texto, um tipo de texto injuntivo . As 

indicaçOes dos telefones públicos, por exemplo, ai você vai ver. 

são imperativos. Nao é uma ordem, não existe a situaç~o. o a o de 

fala, o que a pessoa está fazendo, como imperativo a pessoa pode 

mandar, pode aconselhar, ou pode até dar elogios com imperativo. 

Como se telefona, isso é um texto, inclusive ele está redigido na 

ordem CRONOLOGICA DAS AÇOES COMO UMA RECEITA. A ORDEM 

CRONOLOGICA ... EM OUTROS TEXTOS NAO PRECISA UMA ORDEM 

CRONOLOGlCA, NUMA NARRAÇAO A GENTE PODE COMEÇAR NO FIM, UMA 

DESCRIÇAO PODE COMEÇAR PELA DIREITA. PODE COMEÇAR PELA ESQUERDA, 

uma receita não. Isso faz parte do tipo de texto. Existem tipos 

que tem que seguir a LINEARIDADE CRONOLOGICA e outros não. ou 

pelo espaço, isso faz parte da classificação dos diferentes tipos 

de textos. Bem. ai. eu não sei eu acho. que a importância da 

leitura ou da vivência pra poder redigir . .. 

A: Nesse sentido estar no mundo ... estar jogado no mundo ... 

E4: Mas para um texto um pouquinho mais elaborada nao basta. a 

pessoa que quer redigir uma dissertação no vestibular ... tem que 
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saber . ter visto não só teoricamente .. . é muito mais ú ti l ler 

diversos textos dissertativos, e a gente poderia ter levanta d o 

qual é a característica de um texto dissertativo. E l e não conta 

uma sucessão de fatos. uma transformaçao, ou ele n~o descreve um 

espaço . mas está EM TORNO DE IDéiAS, ELE NAO E CRONOLOGI CO. a l ém 

disso pode ser uma di s sertação no tempo presente, de abstraçao de 

raciocínios mai s lógicos do que temporal e espac i al . A gente pode 

dar as características de um texto , coisas que a gente já nao 

pensa. Na. verdade. tudo isso pode ser descrito pelo que se chama 

da gramática do texto . A GRAMATICA DO TEXTO TEM EXATAMENTE A 

FUNÇAO DE DESCREVER O QUE é UM TEXTO, O QUE É UM TIPO DE TEXT O, O 

QUE DISTINGUE UM TEXTO DE OUTRO . 

A: Saberias me dizer, alguma obra mais importante sobre teoria do 

texto? 

E4 : Sim, tem muita biblio g rafia . .. . a ling ü ística do texto, bom 

em lingüística texto , nasceu não é americana, nào é 

estruturalista, ELA QUER ULTRAPASSAR O ESTRUTURALISMO . O 

estruturalismo não dava conta disso, ficava no NlVEL DA FRASE . o 

estruturalismo sempre estudou a frase, aquelas ARVORES sempre são 

de frase . A frase correta, e estudando a estrutura da frase, 

justamente o estruturalismo teve que ser ultrapassado porque ele 

não dá conta do texto. 

A: Por exemplo Roland Barthes? 

E4: Nao . 

ponto de 

i s so é narrativa. Ele estudou a narrativa textual do 

vista estrutural, da estrutura dos contos, mas a 

lingüística do texto é outra corrente , tem o VAN DEIC, VANDSJJK, 

na alemanha, MARTMAN, eu posso citar dois autores que trabalham 

juntos, um tem NOME FRANCES, OUTRO ALEMAO, BOLGRAND E DRESLE . tem 

obras. . e nós 

é uma corrente 

temos no Brasil, tem uma obra do alemao. que isso 

que vem da A l emanha e Dinamarca e é muito 

desenvolvida na França também, 
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A: Quem seria na França? 

E4: Na 

CHAROLL, 

França o grupo de revista PRACTIQUE, nós temos MICHEL 

JEAN MICHEL ADAM, eles estão fazendo essa revista, nós 

temos NA PUC. Ela é uma revis .a engajada, ela nao quer só fazer 

~eoria, lingüística aplicada na escrita e na literatura, a gente 

vê que funciona. O BERNARD, CONBETTS. eles fizeram manuais pra o 

que corresponderia a nossa sétima, oitava séries, pro aluno 

aprender a ler o que é um DISSERTAÇAO, O QUE é UMA DESCRlÇAO. O 

QUE é UMA NARRATIVA, texto argumentativo e produzir este tipo de 

coisa . Eles dizem, NAO SE PODE ENSINAR A PRODUZIR SEM PASSAR 

PRIMEIRO PELA LEITURA . Eles tem que até ver tipos de diferentes 

·narrativas . tipos diferentes, pra poder depois passar à produção . 

Claro que é uma leitura muito mais critica . 

não basta. Temos a vivência. No meu entender 

estão estruturados, . . a gente pega alunos 

Claro que nesse nivel 

os textos, como eles 

na universidade que 

não sabem escrever, mas . .. seria interessante tu entrevistares 

minha orientanda que faz em 2 escolas, uma orientação fonética

frases, e 2 escolas produzem textos, as crianças estão IMITANDO 

TEXTOS QUE ELAS LERAM. A TELEVISAO POR EXEMPLO . .. . TAO PRODUZINDO 

UM TEXTO DO TIPO DO OUVIDO NO RADIO, OU TV . 

A : (Conto experiência de meus filhos que 

espontaneamente diálogos longos do filme dos Smurfs) . 

decoraram 

E4: Mas isto é uma das partes da aprendizagem , pra aprender a 

ESCREVER é PRECISO LER E é MUITO PRODUTIVO DECORAR TEXTOS, existe 

a técnica do pa s ticho, imitar textos de outros. A gente pegava, 

um texto, e no 

Nesse sentido . 

inicio parece imitaçao, mas realmente é produtivo . 

passar pela observação do funcionamento do texto . 

histórias em quadrinhos, e essa linguagem das A TV tem essas 

histórias em quadrinhos, as criança s produzem esse tipo de 

se a gente produz na faculdade, o aluno tem que 

texto. A gente parte de um texto pra chegar a outro. 

diálogo, 

escrever 

mas 

um 

A gente parte de um texto lido pra chegar a um texto produzido, e 
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esse é um caminho normal muito útil, partir da leitura e chegar à 

produç~o. E por exemplo . existe um 

discute idéias, discute certas idéias, 

pae as suas idéias no texto, que 

dissertativo sobre o mesmo tema e ai 

texto disserta.tivo. que 

eles discutem as idéias, e 

também vai ser um texto 

quando a gente vai olhar, 

... "vocês nao est~o vendo uma diferença enorme 

outro?", "o que é que esta faltando, vocês nRo 

está faltando?" Está faltando é uma certa 

entre um texto e 

observaram. o que 

articulaçRo . que 

naquele texto original tinha, e se eles começam 

articulaçao. engatar um parágrafo no outro, 

articulaç~es por meio dessas palavras que 

ARTICULADORES OU CONETIVOS. em vista disso, ora, 

a colocar essa 

fazer aquelas 

se chamam de 

assim sendo, o 

TEXTO FICA INTERLIGADO. Ai eles se dao conta corno o texto mudou, 

obteve uma estrutura mais autêntica nesse tipo de texto. 

A: Como tu vês a questao do estilo? 

E4: Pois é O ESTILO, na nossa análise do discurso, na o f a 1 am na. 

palavra 

LINGUAGEM 

coisas: O 

estilo, E 

ISSO é O 

TIPO DE 

SIM DISCURSO. DISCURSO é O MODO DE USAR A 

ESTILO, 

TEXTO E 

isso se vê muito em funçào de duas 

AS ESTRATéGIAS que a gente usa para 

CONSEGUIR O OBJETIVO. Se eu disser escrevo uma carta comercial, 

você sabe que n~o é de qualquer maneira que se escreve. Alguém 

pode chamar de estilo assim, um certo respeito que a 

de discurso, e essas características podem ser 

gente chama 

escritas por 

exemplo, usa-se vossa senhoria nRo se usam coisas pessoais, certo 

tipo de associativos não se usaria ... 

A: Sim, mas e a idéia de que se eu leio uma série de produç~es de 

vários tipos, de um mesmo autor, posso ainda reconhecer algo em 

comum entre esses textos, como chamarias isso? 

E4: Sim, mas sao também, nos modelos de análise do discurso entra 

tudo, entra inclusive o assunto, o tema, como é abordado, o mundo 

de referência, aquilo do que se fala ... 
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A: Eu te pergunto o que 

algo singular . .. 

faria com que fosse reconhecível esse 

E4 : Justamente é esse todo, até o uso de certas palavras que sao 

tipicas de certos autores que tem certos tics, . . . ou uma 

corrente. coisas assim como .. . o modelo de analisar texto é uma 

grade bastante 

carac~eri=ar um 

complexa. 

texto , é 

Pra gente analisar um texto . 

bastante complexo. porque 

e poder 

a gente 

analisa DESDE O TEMPO VERBAL, USO OU NAO DE ARTICULADORES. DE 

SUBORDINAÇAO . A SELEÇAO LEXICAL . OS MODALIZADORES. QUE é UMA 

COISA QUE AS PESSOAS NAO ESTAO MUITO ACOSTUMADAS A OUVIR FALAR, 

MAS MODELIZADORES, por exemplo. A pessoa coloca no seu texto as 

coisas em termos DE DEVE , é importante ou convém ou é bom e de 

repente a gente pode dizer : "esse texto é AUTORITARIO " , e o autor 

pode dizer " mas eLt nao sou autoritário " . é . mas teu discurso 

revela aqueles modelizadores, impOe-se fazer , 

essas coisas escapam em quem não presta 

próprias autoridades não se dão conta 

autoritário, a gente analisa isso. 

é necessário fazer . 

atençào nisso . as 

que o discurso é 

A: (falo da escuta na análise . escuta do discurso, pon.uaçào, 

proposta lacaniana . conto como comecei a escrever . .. eu vejo 

alguma semelhança na possibilidade de escrever com a fala na 

análise, escrever sem copiar sem se prender a modelos .. . ) 

E4 : A pessoa não se prende a modelos MAS ESTA CONDICIONADA . SEM 

SE DAR CONTA ELES ESTAO SEGUINDO MODELOS . 

A: Claro, mas na 

apresentou na vida, 

análise ela tem pra seguir 

mas a situaçào de análise não 

tudo que se lhe 

vai lhe trazer 

mais um nem dois modelos, nesse sentido é como uma página branca . 

E4 : Mas existe uma maneira de falar .. . 

A : Na analise ela não terá mais um modelo, ela irá prestando 
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atençào ao que vai aparecendo como o autoritarismo nos seus 

textos, e vai conhecendo seu próprio estilo de textuar, e eu acho 

que existe uma certa maneira de escrever . . escrever desde um 

lugar que tem efeitos semelhantes ao div~, 

E4: Eu acho que isso ai interessante, o Surrealismo que 

explorou muito né? A escrita espontânea, mas eu nao sei eu acho 

que estamos CONDICIONADOS A MODELOS FRASAIS SINTATICOS, às vezes 

o autor quer ser bem original mas acaba escrevendo uma carta pro 

leitor ... mas isso ai você n~o pode considerar como semelhante a 

qualquer artigo informativo de política, na verdade, já entra no 

modelo, C refere-se a minha carta ao Bom Fim) ele nao é, pode 

dizer que ntl.o é 

assim, talvez um 

isso, que não é aquilo. mas está numa margem 

pouco indefinida, mas certamente n~o é aquele 

tipo de texto, não é? 

A: Eu pretendo que n~o seja nenhuma das coisas, modelos. mas não 

sei o que é, até tenho curiosidade, Cdou a ele jornais do CENTRO 

DE ESTUDOS FREUDIANOS, dos quais fui editora, conto de meu 

projeto de fazer os demais escreverem). 

E4: Mas se essas pessoas não tivessem vivência nesse mundo de 

leitura ... a leitura vem antes da escrita, receber antes de 

produzir, recepçao e produção de texto. 

A: é mas isso se quizer produzir um texto, certo tipo de texto 

exigido pela sociedade ... é que na verdade eu nao estou 

interessada na exigência da sociedade. 

E4: Mas é que 

EFICIENTE, que 

CONSEGUIR ALGO. 

depois tem que 

MODELOS, que se 

PRODUZIR. 

a NOSSA PRAGMATICA MOSTRA QUE A LINGUAGEM PRA SER 

a pessoa tem que USAR A LINGUAGEM, TEM QUE 

TEM QUE FAZER UM TRABALHO ESCOLAR NA ESCOLA. 

fazer um trabalho cientifico, tudo isso SAO 

a gente NAO LER MODELOS ESPECIFICOS NAO CONSEGUE 
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A: Deixa eu te perguntar, e a escrita que não vem em funçáo de 

uma demanda do social, de uma exigência especifica. digamos não 

preciso escrever uma carta comercial, não preciso nada, mas 

escrevo, essa escrita que surge sem que se espere por ela .. . 

E4: Eu acho muito interessante, na realidade eu acho que do ponto 

DE VISTA PRAGMATICO ESSES TEXTOS TEM UMA EFICACIA MUITO MENOR DO 

QUE OS OUTROS. do que os textos pragm3ticos necessários para 

nossa vida prática, convivªncia, nossa vida coletiva, até para 

éxito muito menor, e eu acho muito interessante mas eu não 

consigo ver que eles estejam desligados de uma aprendizagem, 

aprendizagem do texto, existem ao menos conscientes, náo quer 

dizer que tudo é consciente. Quando a gente 1ª, um certo tipo de 

texto, se aprende a escrever naquele estilo. naquele discurso, 

não quer dizer que se esteja consciente de todo o mecanismo, mas 

eu acho que a leitura dá essa aprendizagem de fornecer, 

INTERNALIZAR MODELOS OU MATRIZES. CONTAR PIADAS TAMBéM E MATRIZ. 

De repente alguém conta piadas e ninguém acha graça, tem que ter 

um momento em que deslancha uma coisa engraçada, e a pessoa nao 

consegue internalizar isso. 

A: Como é que tu entenderias o surgimento de alguma coisa nova? 

E4 : Uma espécie de DESVIO DAQUILO QUE JA FOI CONSAGRADO, mas eles 

não PODEM FAZER UMA COISA CEM POR CENTO NOVA. SENAO NINGUéM LE O 

TEXTO E NINGUéM ENTENDE MAIS NADA, ent~o tem que estar dentro de 

um modelo CONSAGRADO COM UMA ESPéCIE DE DESVIO. Tem autores que 

criam palavras novas que a gente entende porque sao criadas de 

uma certa maneira e nesse sentido forja, é o que chamavam estilo 

e nós chamamos de discurso. mas o texto AINDA ESTA DENTRO DE 

MODELOS CONSAGRADOS COM CERTO DESVIO, porque senão ninguém mais 

se entende. Eu vejo assim, e eu acho muito meritório isso, n~o 

existe linguagem sem renovação e as coisas 

que hoje é padrão não vai ser padrão daqui 

nunca ficam 

a 50 anos. 

iguais, 

A: Que diferença vês entre ~extos literários, e nao literários? 

o 
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E4: Em geral se chama texto pragmático, não é? Acontece que o 

texto FRAGMATICO, ELE E INFORMATIVO. OU ELE E PUBLICITARIO e quer 

VENDER, ou senão ele é PERSUASIVO E QUER CONVENCER. um discurso 

POLITICO, ENTAO TEM O TEXTO MAIS INFORMATIVO. o texto mais 

PERSUASIVO, que age sobre o comportamento das pessoas, quer fazer 

compras, tomar uma atitude, fazer optar. O TEXTO CIENTIFICO QUE 

MUITAS VEZES é PARA FAZER CRER ALGUMA COISA, FAZER CRER, fazer ou 

informar. Esses textos a gente define como tendo esses objetivos, 

se decodifica nesse sentido, agora o TEXTO LITERARIO. por sua 

natureza ele quer TAMBÉM SER MAIS ABERTO, e ele tem, do N!VEu 

LINGUISTICO que a gen~e está analisando, da questão positiva do 

discurso, é que a gen~e reconhece no texto iterário que ele é 

POLISSEMICO, ele tem VARIAS INTERPRETAÇCES e justamente essa é 

uma característica do texto literário, 

A: E os outros nao seriam? 

E4 : Teriam uma certa polissemia mas quanto maior a polissemia 

mais o autor consegue o que ele quer. No texto literário quanto 

mais polissêmico mas conseguiu o que quiz . Quando eu quero por 

exemplo fazer um discurso polftico, fazer com que as pessoas 

contribuam pra fazer uma creche, se as pessoas .. . dizem, mas bem. 

o que ele quer que a gente faça? Eu nao entendi! Entào está muito 

ruim. você nao entendeu e se eu n~o consigo nem mostrar que eu 

quero que as pessoas contribuam pra construir uma creche, meu 

texto nAo está bem elaborado. tenho problemas de AMBIGUIDADE. No 

texto literário nAo, ele pode ao mesmo tempo ter UMA MENSAGEM NUM 

SENTIDO E OUTRA NOUTRO, e até idéias FILOSOFICAS, e pode até ter 

idéias que apontem para o SIMBOLISMO MISTICO, e até de contar uma 

história de amor, o que não se dá em geral com os textos que nós 

chamamos pragmáticos, porque eles devem SER DE UMA FUNÇAO 

BASTANTE CLARA. se não a gente diz que há PROBLEMAS DE 

FORMULAÇAO. OU DIANTE DOS DESTINATARIOS NAO CONSEGUIU FAZER-SE 

ENTENDER. Porque existem dois problemas: existe o problema DO 
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LEITOR E O PROBLEMA DO AUTOR, e isso inclusive é uma coisa muito 

interessante . Quando nós lemos textos, pragmáticos, 

publicitários, onde tem implícitos, a gente 1ª o texto 

publicitário e a gente vê LOGO ONDE ELE QUER CHEGAR, entao se nós 

temos 20 leitores e eu quero vender essa máquina, ... mas se 

alguém lê e diz : eu nao entendo isso . . . 

A: E as propagandas en i gmáticas? 

E4: ISSO é ESTRATéGIA . pra chamar a a ençâo, mas ai no fim, . os 

leitores são consensuais , então nós falamos de leitura de 

consenso, sem a leitura de CONSENSO você não pode fazer nem uma 

prova, entendeu? Quand eu 

perguntar uma coisa consensual. 

vou fazer 

Você nao 

uma prova eu tenho que 

pode perguntar se aqui 

nesse texto literário a gente pode associar isso com nostalgia 

oriental, se ai guém sente um sentimento. você. nao pode fazer 

essa pergunta, não é consensual . Agora tu podes perguntar quantos 

sa.o os personagens que estão ali, ou se existem fndices do 

discurso autoritário por parte do autor, isso é consensual . 

A: Fiquei pensando .. . 

e 

falas-te em textos 

textos literário s , 

pragmáticos que querem 

e fiquei pensando nos obter alguma 

meus textos 

coisa, 

sobre psicanálise . que tem algo de pragmático mas 

cujo fim é introdu=ir num público ingênuo e desavisado, a noção e 

o predomínio da polissemia, entre outras coisas, o reino das 

palavras e tal, o essencial do discurso literário . segundo tua 

exposição. E ai? É algo que fica no meio do caminho. 

E4: Claro não tem . . . UM LIMITE BEM CLARO . ESSA FRONTEiRA NAO É 

TAO CLARA porque alguém pode escrever um texto pragmático, e ter 

um estilo tão bonito que você fica enlevado pelo estilo e não é 

mais .. . qualquer texto pragmático, ou um texto político. De 

repente uma pessoa fala muito bem, ai você está no nível do 

expressivo. Quase que seria uma característica literária . Não tem 

um limite, ... mas quando a gente vai ver um aviso, um anúncio, tu 
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vês claramente o que texto quer e nesse sentido há um consenso. 

Entao essa questão do consenso está sendo trabalhada, EXISTE EM 

TODA LEITURA UMA PARTE CONSENSUAL E UMA PARTE NAO CONSENSUAL. 

Essa parte não consensual a gente deve respeitar, 

parte NAO CONSENSUAL ELA NAO ESTA UNIVERSALIZADA. 

só que essa 

e ai nessa 

parte não dá pra exigir que todos estejam de acordo nem pode - se 

impedir a interpretação. Então você lê um certo texto. você fica 

emocionado, ou você lembra da infância, outro não tem nada que 

ver com a infância, e essa parte consensual, quando o autor 

pretende algo que ele tem que conseguir, essa parte é consensual. 

A: Essa parte não consensua·l, eu estou pensando na questão da 

e saem incoerências e tal, análise, onde alguém fala, fala, 

tabus, autoritarismos, n coisas, então, isso tem uma riqueza, 

desde que o sujeito se permita escrever de uma maneira mais 

livre, como o ato de escrever é acessível a qualquer 

alfabetizado.. EU QUERO RESGATAR ESSE ASPECTO QUE TU CHAMAS-TE 

DE NAO CONSENSUAL, PORQUE ISSO é O QUE É REVOLUCIONARIO, PRA QUEM 

ESCREVE. 

E4: Eu acho interessante, mas não podemos fugir a idéia de que 

existem modelos na sociedade que são consagrados, pragmáticos, e 

que por serem pragmáticos nos obrigam até certo ponto a seguí-

1 os. Se tu vais fazer um requerimento, tu podes fazer da tua 

maneira, mas se ele deixar de ser um requerimento, deixa de ser 

aceitável. EntÊl.o a gente tem. fora disso, aquela liberdade da 

criança de originalidade de criação, sair do modelo. 

A: A minha idéia é de que é possível se resgatar uma função do 

ato de escrever que está esquecida, que é acessível e que ninguém 

aproveita e que tem uma possibilidade de descolonizaçao. 

E4: Descobrir gente que sabe escrever ... isso já é acadêmico, 

oficina de criação literária, pessoas que começam a produzir. 

A: Agora pra mim não interessa se o que sai escrito tem valor 
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literário ou artfstico, só me interessa esse valor de retorno 

pessoal INDEPENDENDE DO VALOR DE EFEITO SOBRE O SOCIAL que possa 

ter. tem um efeito de retorno tipo um bumerang, é a idéia que eu 

tenho. Vejo uma diferença grande entre guardar o que se escreve 

na gaveta ou por no meio da rua, esse simples ato de por na 

rua .. . tem um efeito de retorno . . 

E4: A idéia de que voe~ tem um destinatário , é completamente 

diferente . 

A: Claro que isso sempre se supOe . 

E4: Mesmo que seja 

diàrios secretos que 

não quer que ninguém 

inconsciente. um dia alguém vai ler, aqueles 

esperam serem devassados, aquilo que a gente 

leia, a gente rasga . queima. 

A: Lembro da histeria do primo Basilio .. . 

E4: Eu acho que antes tinha alguma coisa que eu não terminei ... 

questão de autores, no Brasil sobre esse estudo sobre o texto, eu 

acho que seria em Campinas, se estuda muito análise de discurso. 

A: Quem teria? 

E4: ENY ORLANDI, EDUARDO GUIMARAES . esses são só dois principais. 

INGDORE KOCH, ela está na Puc de SP. 

A: Tem alguma revista desse pessoal? 

E4 : EXISTE, QUE é ESTUDOS, DA LINGUAGEM DE CAMPINAS, agora não 

seja periódico, nós temos por exemplo, a ORLANDI TEM LIVROS SOBRE 

A LINGUAGEM E SEU FUNCIONAMENTO, DISCURSO, lngdore publicou com 

uma ou ra colega um livro chamado Lingüística Textual, FABER E 

KOCH MARCUSKI de Recife, ele tem também trabalhos, muitos. e a 

gente da Puc, no pós-graduaç~o da Puc tinha também uma. 
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A: Pessoalmente, qual é tua trajetória com relação a escrita? 

E4: Sou mais. escrevia 

gosto hoje pra escrever, 

são PRODUçOES CIENTIFICAS, 

muito, correspondência, eu não tenho 

não tenho tempo, o que eu tenho escrito 

ARTIGOS, me custa escrever, havia uma 

época, escrevi cartas pra Europa, tenho amigos que me escrevem 

três, quatro cartas pra que eu escreva uma... eu não consigo 

achar tempo, é uma agitação muito grande. ler dar aula. preparar 

aula, corrigir trabalhos, e orientar, entao não tem aquele vagar, 

aquele lazer. Mas eu tinha uma época que gostava de escrever, 

inclusive fazia PASTICHES. a gente fazia teatro em francês. e 

começava a escrever em estilo de Ionesco, parecia Ionesco 

escrevendo, bem desconexo, mas isso já passou . Eu acho que é o 

envolvimento profissional demais, e muitas haras de lazer que eu 

tenho. eu penso em exercícios fisicos, eu caminho.. porque eu 

acho que já tenho vida sedentária a semana inteira, nào vou 

sentar e escrever, . as pessoas nao sabem escrever redação nâo é 

por nâo saber, é por NAO TEREM ESTRUTURA DE PENSAMENTO. po:que um 

texto é estruturado. 

A: Ai eu acho que Lacan tem uma idéia interessante, que é 

subversão do Descartes, de que o pensamento de alguma maneira é 

discursivo, e vem depois da fala, pra organizar o pensamento. A 

leitura da obra de Lacan . a gente vai lendo, nao entende muita 

coisa mas no fim ... 

E4: Interessante, na realidade a gente pode pensar que o 

cartesianismo é coisa artificial, que o pensamento nào é assim. é 

espont~neo, acon ece, que é iustamente o modelo de texto 

dissertativo, é uma organização e esse modelo e exigido . ai é que 

está o problema, falando em termos institucionais esse problema 

da exigªncia. 

A: Bom, vou te deixar uns presentinhos ... <dou-lhe alguns textos, 
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folhetos do Seminário sobre Lacan por mim idealizado e que 

efetivou-se de outubro a dezembro de 1988) . 
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ENTREVISTA 5 

A: O que podes me dizer do ato de escrever? 

ES: Eu acho, primeiro que sou uma pessoa inteiramente apaixonada 

pelas palavras, eu acho que a gente usa outras linguagens, eu 

tenho tido lutas na minha vida com a palavra desde que eu me 

lembro por gente. Me lembro primeiro de todo um Lrabalho, digamos 

assim, eu me criei numa casa super-tradicional, daquelas em que 

todo mundo falava com pose que as coisas ficavam bonitas, porque 

eram recobertas por palavras, eu acho que a primeira descoberta 

que eu fiz foi tentar dar nomes às coisas e desvelar as coisas 

pelas palavras. Lembro do meu prazer de dizer as coisas pelos 

nomes, e me lembro assim de jantares, e eu ficava tentando usar 

determinadas palavras que eu sabia que iam mexer com a estrutura 

de base, tipo perguntar o que que é pentelho? O que é buceta? 

Toda a famllia tremia nas bases e eu perguntava qual é o outro 

nome? Bom, primeiro eu me lembro de dessacralizar a palavra. E 

foi todo um processo DE DESSACRALIZAÇAO. DE CHAMAR AS COISAS PELO 

NOME E VER O QUE ACONTECIA, porque af a gente começa a notar todo 

um USO SOCIAL da palavra, de todos os temas que não podem ser 

tocados, todos os proibidos, sociais e familiares. Isso foi uma 

das primeiras 

porque eu tenho 

coisas que me impressionaram, principalmente, 

uma irm~ que sempre teve uma extrema dificuldade 

de conseguir ... com as palavras. porque. ela nunca entendeu porque 

que podia e porque que nao podia. NAo era com as palavras era com 

o social, manejo com a sociedade, mas sempre me chamou a atenç~o 

a dificuldade que ela tinha de saber quando dizer, quando usar. 

Mas não. tu disseste que isso 

pelo amor de Deus me define o 

é cafona, mas se é cafona o que. 

que é cafona. A minha babá e 

cafona? Entao ela deixava minha mãe numa situação muito difícil. 

sabe aquelas coisas: 

sentar na mesa com 

se nao é cafona porque que tu não deixas ela 

a gente? Essas coisas que ela nao conseguiu 

entender, essas preparaç~es que é todo um jogo de implicitaçâo de 

coisas que n~o falam e eu acho que ela foi a primeira pessoa que. 

porque eu sempre observei a dificuldade dela que me chamou a 
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atenç~o . eu passei um longo tempo fazendo esse tipo de jogo com 

as palavras . Depois mais tarde quando eu entrei na faculdade, eu 

DESCOBRI UMA OUTRA COISA . Quando entrei no pós-graduaçao e depois 

comecei a lecionar na faculdade eu descobri que existia um meio 

intelectual tinha UM JARGAO QUE QUEM NAO DOMINASSE NAO TINHA 

pergun avam. ELAS POSTULAVAM CHANCE, 

QUESTOES . 

e que 

que 

A1 eu comecei 

as 

a 

as pessoas 

pessoas não 

descobrir 

n~o 

eram 

que 

importantes eram 

tinha um outro 

substantivas. 

jogo com as 

palavras . Bom, e escrever sempre foi uma coisa que me deu um 

extremo prazer, eu adoro escrever . 

A: Me conta 

escrita. 

um pouquinho como foi que tu te iniciaste, na 

ES: Sempre gostei de escrever . desde pequena, sempre escrevi 

muito . 

A: Como chamavas o que escrevias? 

ES: ~o chamava de nada, escrevia só, 

quotidiano, sempre confrontando coisas. Me 

coisas extremamente irônicas, e eu sempre 

sempre de análise do 

lembro de serem sempre 

gostei muito de ler . 

lia desesperadamente, tudo que me caia nas m~os. Tenho pena de 

n~o ter feito uma leitura, assim mais dirigida . o que passava lá 

em casa, uma casa superrepressora onde se consultava o index da 

igreja pra saber o que se podia ler ou o que nao se podia . Mas 

minha m~e tinha um amiga que começou a estudar depois de mais 

velha e ela sempre soube que eu gostava muito de ler e escrever, 

entao ela me emprestava livros escondidos. e aí eu 1 i 

indiscriminadamente, de F aubert, a Marx, Freud, de Aristoteles, 

a Hegel, 

nenhuma . 

dela . Eu 

mas tudo desordenadamente, sem saber ligaçOes de coisa 

De repente era 

acho também 

eu acho que era a medida 

que ela tinha um grupo de 

dos estudos 

estudos. e eu 

tinha uns 12, 13 

Era um grupo de 

anos, e eu adorava ir pra casa dela nesses dias. 

estudos, isso foi numa época em que o Anchieta 
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tinha uns padrezinhos pra frente, que depois todos eles largaram 

a batina. e essa amiga de minha mae acabou casando com um padre. 

Mas nessa epoca, entao ela era de uma família de psiquiatras. o 

pai dela era ... e ela como estudou, e tinha terminado o ginásio 

e depois 

fazer a 

mais velha 

faculdade 

resolveu fazer 

de Filosofia, 

Gerhard Bornheim e um grupo grande 

era fascinada. Entao eu ia. 

o segundo grau supletivo e 

entao na casa dela tinha o 

de estudiosos 

sentava na 

variados, e eu 

escada. ficava 

escondidinha na escada, e eles discutiam livros e eu ficava 

enlouquecida pra ler e ela me emprestava. Eu fui estudando meio 

assim, na medida das discussôes deles, então era de Proust, a 

Sartre, e de repente iam pro Hegel e de repente iam pro Marx, e 

eu fui estudando e um pouco de Freud. mas era tudo misturado, e 

eu também tinha todos os livros de ficçao, muita literatura 

francesa, uma época, ... tinha 12. 13, 14 anos, também fazia parte 

desse grupo Dr. FalcAo . conhece né? é um psiquiatra. Eram uns 

saraus interessant íssimos! Eu ia escondida e ficava assistindo e 

depois lia pra tentar entender o que eles falavam, ... era um 

grupo interdisciplinar, do pessoal da filosofia, da psicanálise 

ou da psiquiatria, tinha pessoal das letras, tinha Diga Reverbel, 

era um grupo enorme, só que eu tinha muito pouca idade, tenho 

pena de nao ter tido naquela época ... oportunidade. tinha o 

Fiori, também era desse grupo ... Depois com a 

história da revoluçao foram todos caçados, tinham estudantes do 

Anchieta. os meninos prodígios do Anchieta, o Ferraz, que é o 

reitor a.gora, todos esses, era uma coisa linda. Foi a ún ica ve= 

na vida que eu tive essa experiência, mas 

eu adorava ficar assistindo e lendo. 

eu era muito guria, mas 

Lia muito mais do que 

escrevia, e depois eu comecei a escrever algumas coisas, estudava 

no ... 

A: Que destino tinham teus escritos? 

E5: Ficavam soltos, MEU PAI GOSTAVA MUITO DE ESCREVER, ERA ASSIM 

MEU COMPANHEIRO NESSAS COISAS E, ERA A PESSOA PRA QUEM EU 
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atualmente, passei quatro anos 

Paralelamente resolvi que eu 

POESIA 

fazendo 

NUNCA 

minha 
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ESCREVI, e agora 

tese e sonhando. 

ia escrever uma novela. Cheguei a 

escrever alguns trechos, o trabalho da tese é tao solitário. e ao 

mesmo tempo a gente aprende tanto, mexe tanto. mexeu tanto com 

minha cabeça ... 

A: Sobre o que é tua tese? 

ES: É sobre a SIGNIFICAÇAO. SOBRE A CONSTRUÇAO DA SIGINIFICAÇAO, 

exatamente resolvi fazer um estudo assim que começasse lá do 

principio, que ligasse 

CIENCIAS HUMANAS, FREUD, 

TODO O PENSAMENTO CONTEMPORANEO. DAS 

LEVY STRAUSS, FOULCAUT, fiz um coquetel, 

vendo assim quais eram as áreas das ciências humanas que 

contribuíam para o estudo da linguagem, e também toda a 

contribuiçao do próprio estruturalismo. enquanto. toda uma teoria 

e todo um método de abordagem. 

A: Já terminaste esse trabalho? 

E5: Tá aqui. 

A: Podias me emprestar? Me interessa . 

ES: Claro, mexeu 

cabeça que eu senti 

tanto tanto, 

uma vontade, 

absolutamente 

a medida que eu 

tanto com minha 

ia fazendo. eu 

fui sentindo uma necessidade de passar a limpo minha vida, de 

escrever alguma coisa meio ficçao, meio memórias, e na verdade 

acho que é meu projeto pro ano que vem. Eu nao consegui durante a 

tese fazer um trabalho só digamos, cientifico, não resisti, tem 

toda uma parte grande que é o que eu penso, 

que eu estudei na vida. de outras pessoas, 

o que eu combinei do 

mas eu reconheço que 

não é UMA LINGUAGEM ... 

CIENTIF!CA. 

ISSO QUE SE PRETENDE DE UMA LINGUAGEM 
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A: Explora mais esse ponto, como tu vês os limites de uma 

linguagem científica e que outras coisas saa essas? 

ES: Esse é o grande problema da minha vida, eu ~e disse, que eu 

vivo brigando com as palavras. Eu acho que eu resolvi fazer 

mestrado e doutorado, exatamente PRA GANHAR O DIREITO DE PODER 

SER COMO EU SOU. Eu trabalho numa universidade, E TU ACABAS 

DESCOBRINDO QUE TU NAO PODES DIZER O QUE TU QUERES, E QUE EXISTEM 

VARIAS FORMAS DE NEUTRALIZAREM O OUE TU PENSAS, E EU SEMPRE TIVE 

UMA DIFICULDADE ENORME DE NAO DIZER O QUE EU PENSAVA E DE NAO DAR 

NOME, O NOME QUE EU ACHAVA QUE ERA APROPRIADO, DE FICAR ENCIMA DO 

MURO, DO TIPO DE LINGUAGEM QUE EU ACHO QUE A UNIVERSIDA E 

CULTIVA, E QUE NA VERDADE SE EXPREME NAO SAI NADA. E da1 eu 

resolvi, que eu ia aprender a falar como eles pra ser ouvida, que 

provasse que eu tinha competência e eu ia conquistar o direito de 

ser como eu sou. Pras pessoas nao dizerem. não. ela é meio louca, 

sabe como é que é, entao eu descobri que tem duas maneiras, ou as 

pessoas te marginalizam porque nao gostam de ti, mas eu sou uma 

pessoa simpática, né? Entao as pessoas gostam de mim. ent~a elas 

neutralizam o que digo porque elas dizem que eu SOU EXAGERADA PRA 

FALAR. "Ela é louca sabe como é a ... ?" diz o que nao deve nas 

horas, nas reunibes, e eu resolvi que eu ia fazer a tese, em que 

ia fazer um trabalho que fosse exatamente DIVIDIDO EM DUAS 

PARTES, uma que é o que EU SOU. E OUTRA QUE é O QUE PRETENDEM UE 

SEJA UM TRABALHO CIENTIFICO. Entao eu me dei ao trabalho de. fiz, 

me custou a morte, a segunda parte fiz REGRINHA POR REGRINHA, 

ENTAO É UMA COISA CHATA. é. porque acho, eu sou extremamente 

INTUITIVA E EU PULO ESSA PARTE, esse percurso do cientifico, COMO 

JA SEI QUAL é A CONCLUSAO. me cansa fazer o percurso, mas dessa 

vez eu fiz. Aliás eu tive um desgaste, me dei ao trabalho de, 

dizendo 300 vezes, qual é critério, e isso e aquilo, e a escolha 

foi feita, tá-tá-tá. Me lembro perfeitamente no meu MESTRADO, EU 

CONVERSEI COM MINHA ORIENTADORA, EXPLIQUEI O QUE EU QUERIA E ELA 

ME DISSE: ENTAO TA FAZ E ME TRAS ALGUMA COISA. AI, UM MES DEPOIS 

LEVEI O QUE EU TINHA FEITO INTUITIVAMENTE. ELA OLHOU E DISSE: MAS 
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DA ONDE é QUE TU COPIASTE ISSO? "NAO COPIEI, EU FIZ'' . "NAO, 

MAS ISSO AQUI E A CONCLUSAO DO TEU TRABALHO. CADE O RESTO DO 

TRABALHO PRA TU CHEGARES AQUI?" "Bom, mas se eu já cheguei aqui 

porque que é que eu tenho que fazer o resto? "Ah nAo! mas assim 

não dá!" Então fiquei mais três anos fazendo o trabalho. Mas tu 

sabes que a conclusao a que eu cheguei foi exatamente essa, foram 

aquelas oito páginas que eu levei um mês depois de começar. Todo 

o TRABALHO FOI DIRIGIDO PRA COMPROVAR AQUILO. Só que é um saco . 

concordo até que tenha que fazer. é um trabalho braçal. A minha 

tese é exatamente isso. dois volumes. um o da chatice. e esse 

aqui é o que eu queria dizer, QUE TEM TODA UMA ANALISE DA 

CONTRIBUIÇAO DOS LINGU!STICOS DA SEMIOTICA E TEM UMA PROPOSTA DE 

ANALISE DO TEXTO. Bom, tem a análise enorme, chatissima. e aqui a 

CONCLUSAO ONDE EU ME RESERVEI O DIREITO DE VOLTAR AO INICIAL. Na 

verdade o que vale é isso aqui. é a conclusão. Eu podia ter feito 

isso, sem ter feito isso, mas ai eu resolvi que eu ia fazer . 

Daqui pra frente eu só faço trabalhos de 100 páginas no máximo, 

espero ter conquistado o direito. 

A: é o que nós CHAMARIAMOS DE AUTORIZAR-SE A FALAR. 

ES: Então me autorizei. E que também tem toda uma mentalidade 

brasileira deplorável. NOS COPIAMOS TODO MUNDO, A GENTE NAO TEM 

IDENTIDADE, então na verdade se tu não faz todo esse trabalho, 

mesmo que a tua proposta teórica seja boa, porque eu acho que se 

tu faz uma proposta teórica boa, bom. terminou o trabalho, 

discutam os outros pesquisem se tá certo ou está errado. 

A: O que quase nunca acontece. 

ponto, mas que ES: Tem cinco pessoas que lêem teu trabalho e 

depois organizam uma banca, botam advogados, meu texto é sobre o 

discurso legislativo, mas não entendem de semiótica, não entendem 

das outras coisas, e outras pessoas de fora ... lfala sobre ... mas 

essa parte aqui é um gozo, escrever, eu consegui ficar cega muda 
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e surda , também não foi só escrever, foi o aprender , O APRENDER 

PELO ESCREVER.) 

A: Essa é uma das coisas que eu coloco . 

E5: é QUE ESCREVENDO TU APRENDES, eu não sei se tu escreves como 

eu, porque eu escrevo , assim . Tem gente que senta. , . .. eu tinha 

uma colega e eu perguntava : " e a tua tese? " e 

pronta . " " Mas quantas p.!?,g i nas tu já escreveste?". 

quando eu sentar vai sair . " Eu fiquei a vida 

Realmente ela fez isso . Eu não! Eu tenho que 

QUATRO VEZES A MESMA COISA. PRIMEIRO BOLO TODAS AS 

e 1 a : " Tá quase 

" Nenhuma , nada. 

toda abismada . 

ESCREVER TRES, 

MINHAS IDéiAS, 

mas fica tudo solto , eu sei que tem tudo a ver com o que eu estou 

pensando , mas eu NAO 

depois que está tudo 

ORGANIZEI AINDA . Está na minha cabeça, ai 

solto eu vou arrumar . Aí começo a dar UMA 

ORDENAÇAO LOGICA pra aquilo que eu sei que tem a ver, eteno ver 

todas AS LIGAÇOES. e depois que está pronto isso, ainda faço mais 

uma REDAÇAO e daí eu acho que é um trabalho que tu vais 

aprendendo enquanto tu fazes. 

A: A idéia que eu acho que se aproxima com o que tu dizes, e que 

O ATO DE ESCREVER é UM ATO DE INVESTI GAÇAO. . . (me estendo, falo 

nos escritores , Freud . . . não acadêmicos e sim I iterários) 

Uma pergunta, curiosidade minha, qual é a distinçao entre texto 

acadêmico e liter~rio? 

E5 : Eu acho o seguinte . tu leste O Nome da Rosa? 

A : Li uma parte , vi o f i lme . 

E5: Porque O Nome da Rosa mostra bem alguma coisa que quando eu 

escrevo eu faço , O Nome da Rosa é um livro de FICÇAO mas que na 

verdade, todo ele vai mostando um tipo de RACIOCINIO. Eu acho que 

cada pessoa raciocina de uma maneira . acho que em pessoas que 

raciocinam de uma maneira, tem outros tipos de lógica , tem 
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pessoas que sao incapazes de raciocinar dentro de uma lógica 

formal. As vezes tu lés um livro de ficç~o e existe toda uma 

lógica de superposição, de flashes. que constroem a significação 

através de um outro ritmo, eu acho que o que caracteri=a um TEXTO 

CIENTIFICO é EXATAMENTE UM DETERMINADO TIPO DE PERCURSO DE 

REFLEXAO QUE NAO é O UNICO. MAS QUE DEVE SER SEGUIDO E QUE 

OBEDECE A UMA LOGICA FORMAL. O que me incomoda é que mais do que 

isso o que costumam exigir e af eu não concordo, é QUE ALéM DE UM 

PERCURSO LOGICO, DE TODO UM RACIOCINIO DEDUTIVO . . . VAI CHEGANDO A 

CONCLUSAO, EXISTE A OBRIGATORIEDADE DE UM DETERMINADO TIPO DE 

REGISTRO DE LINGUAGEM, E TU NAO PODES FAZER ESSE PERCURSO, POR 

EXEMPLO EM PRIMEIRA PESSOA. 

A: Hoje até já pode. 

E5: é, atualmente sim, mas eu canso de corrigir tese assim, a 

tacu dade exige 

separei bem, fiz 

terceira pessoa, 

assumir. 

que seja 

uma parte 

pois é, 

em terceira pessoa, o meu trabalho eu 

em primeira pessoa e 

mais é uma coisa que tu 

uma part.e em 

já tens que 

A: Eu tenho uma posiçao bem favorável nesse sentido. porque eu 

não sou professora. não pretendo ser, então não tenho nada a 

perder, se eu fosse reprovada eu ficaria mais famosa. 

E5: Pra tu fazeres em primeira pessoa tu tens que assumir isso 

porque significa tu ires contra o consenso. 

A: E ninguém te opOe. a questão é garantir isso! 

E5: é mas na maioria dos casos, as pessoas 

tanta complicação no fato de fazer uma tese 

preferem... já tem 

que tu ainda vais 

ficar criando mais um problema, já que querem isso, ... e o pior, 

que tu não CONSEGUES FAZER E AINDA PAGAS PRA UMA PESSOA, CORRIGIR 

E BOTAR, e af quando chega nas conclusOes tu diz que alguém 
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concluiu, que não foste tu ou que . .. fica ridículo . 

A: Eu ia te perguntar tu publicas algumas coisas certamente? 

E5 : Eu publico algumas coisas, mas só trabalhos, tem uma revista 

nossa, da própria associaçao <Semiótica) . e agora chegou uma 

revista lá do Porto com um trabalho que eu apresentei lá, trés ou 

quatro em São Paulo, especialmente trabalhos cientificas . 

A: Que relação tu vês entre escrita e fala? 

E5 : Eu vejo o seguinte, eu acho que tu NUNCA ABRES A BOCA DE 

GRAÇA, SEM INTENÇAO, so que eu acho que quando a gente ESCREVE A 

GENTE TEM A OPORTUNIDADE DE CONSCIENTIZAR MAIS ESSA FUNÇAO E AS 

VEZES TEM OBRlGAÇAO DE CONSCIENTIZAR. E DE ELABORAR MELHOR ESSA 

INTENÇAO . AS VEZES NA LINGUAGEM FALADA TU NEM TENS TEMPO DE TOMAR 

CONSCIENClA DESSA INTENÇAO E MUITAS VEZES TU NAO TE DAS CONTA DO 

QUE TU DISSESTE. NO MOMENTO EM QUE TU ESCREVES UM TEXTO , SE TU 

PENSAS QUE PENSAS TODO TEU TEXTO NESSA BUSCA DE EXPRESSAO, porque 

as palavras sempre ficam aquém do que a gente quer dizer, ou 

além , então como a gente fica nessa ANSIA, não é bem isso. mais 

um pouquinho, PROCURANDO AS PALAVRAS, eu acho que ao mesmo tempo 

em que a gente vai procurando, A GENTE É OBRIGADO A SE 

CONSCIENTIZAR DENTRO DE TODAS AS INTENÇOES. Então acho que quando 

TU ESCREVES, TU FAZ TODO UM TRABALHO DE CONSCIENTIZAR O 

INCONSCIENTE, fora de s sa intenção consciente. Bom eu tenho que 

fazer um trabalho, porque me pediram um texto que fale sobre isto 

ou aquilo . Na hora de escrever vem muitas coisas à tona . e tu 

tens o tempo aquele de fazer de volta sobre ti e voltar sobre o 

trabalho . entào eu acho que é uma coisa muito interessante . 

A: Depois eu vou te dizer exatamente o que que eu quero 

comprovar, e tem exatamente muito a ver com 

dizendo . 

isso que tu estás 
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NAO TENS O TEMPO, OU TU FICAS TE 

SE TU ESTAS FROUXA, LIVRE, A COISA 

SEMPRE ME LEMBRO QUE EU MORRO DE 

VERGONHA DE UMA COISA QUE EU DISSE UMA VEZ, que mostrou bem como 

a gente tem enraizada a ideologia. Uma prima minha menina chegou 

e disse: "Mas a fulana levou uma sur·ra do marido . . . " e a primeira 

coisa que saiu da minha boca foi: "Mas ela enganava o marido ?" E 

minha prima me olhou e disse: 11 Mas se enganava tinha que levar· 

uma surra? Que vergonha!" Qu9 vergonha! E eu que tenho horror de 

machismo cnmo é que pode sair isso da minha boca, mas saiu, ent~o 

quer dizer, esse é o exemplo. 

ESCREVER TU TENS TEMPO, TU TE 

EU NUNCA ESCREVERIA ISSO, PORQUE AO 

DAS C; NTA, FAZ TODO O PERCURSO, 

TALVEZ PRO OUTRO SEJA MAIS EMPOBRECEDOR, PRA TI NAO. 

A: Sim, mas quando tu dizes tu tens tempo, tu te referes. antes 

de passar pela mao ao papel, quando tu dizes, eu nunca escreveria 

isso. 

ES: BOM, O TRABALHO DE ESCREVER PRA MIM E UM TRABALHO DE GOZO, 

POR QUE EU F CO PROCURANDO AS PALAVRAS, OU MESMO QUE EU PASSE, EU 

LEIO, VOLTO, ME DOU CONTA ... 

A: Mas ai já saiu . 

ES: AS VEZES SAI, MAS SE TU GOSTARES DE PROCURAR, A PALAVRA, 

AQUELA PALAVRA PLENA QUE TU NUNCA ENCONTRAS, AQUILO QUE TU 

QUERES, ANTES DE CHEGAR A ESCREVER TU TAMBéM PASSAS POR ESSE 

TEMPO DE ELABORAÇAO . DEPOIS TU PODES LER E ESCREVER. MAS NAO é 

COMO FALAR, A NAO SER QUE TU DIGAS, HOJE EU VOU ESCREVER O QUE ME 

DER NA CABEÇA. 1 SSO NAO É NORMALMENTE O QUE ACONTECE, E EU ACHO 

QUE NAO ACONTECE COM NINGUéM, NEM COM O ESCRITOR. EU ACHO QUE OS 

ESCRITORES SAO OS QUE MAIS BUSCAM. Uma vez eu tinha 15. 6 anos. 

e eu fui fazer uma entrevista da escola com érico Verissimo e 

estava um fusoé na casa dele e encontrei ele no parao, e sai 

muito consolada. Dona Mafalda, que era a mulher dele, me disse: 
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"Vai com calma, nao incomoda, minha filha''. Quando eu sentei lá 

ele disse: ''EU ESTOU A UMA SEMANA BRIGANDO COM ESTE PARAGRAFO." 

A: ... MAS A POSSIBILIDADE DE QUE 

lMPERTINENClAS, QUE NAO DEVIAM 

SAIAM DE VEZ EM QUANDO ESSAS 

SAIR, ESSA POSSIBILIDADE TEM UMA 

lMPORTANClA, PRA MIM, MUITO GRANDE. 

E5: Eu acho que existe, mas ai tem que fazer o trabalho ao 

contrário do que normalmente tu fazes. Tu escreves, normalmente 

tu escreves COM CALMA E TU FAZ TODO UM POLICIAMENTO E UMA 

CONSClENTIZAÇAO DO QUE TU PRETENDES DO OUTRO. DE COMO TU QUERES 

CHEGAR DAS TUAS INTENÇôES. DO QUE TU NAO QUERES DEIXAR PASSAR. 

NAO TE ESQUECE QUE A MENTIRA NASCEU COM A PALAVRA, QUE EXISTE 

TODO ESSE JOGO, MAS EU ACHO QUE APESAR DISSO PRA QUEM SOUBER LER, 

PASSA TUDO, PORQUE NA MEDIDA TAMBéM DA VERDADE ... 

A: Na verdade nao há o trabalho mais cientifico, da fisica, por 

exemplo que não diga no fundo algo de muito pessoal, daquela 

cria~ura que produziu o texto, não tem como se esconder. Claro 

que muita gente não enxerga e faz questão de não enxergar. e a 

ciência procurou, dar um jeito de esterilizar ... mas. E a leitura 

com relação a escrita? Tu vªs alguma implicação? 

E5: Eu vejo toda implicação dos 

dialética, VAI E VOLTA, NAO SEI. 

QUANDO A GENTE ENCONTRA ALGUéM QUE 

dois lados, é uma coisa 

EU NAO ... COMO é INTERESSANTE 

DIZ O QUE A GENTE ESTAVA 

PENSANDO E NAO DISSE. DISSERAM TAO MELHOR DO QUE A GENTE PODERIA 

DIZER, também tem toda aquela ... a leitura é emocionante porque a 

gente VOLTA, E LE OUTRAS COISAS. As vezes tu lés um texto e achas 

complicado, depois, seis meses depois, tu lês de novo, mas entao 

era isso que ele queria dizer? E significa todo UM PERCURSO QUE 

TU TIVESTE QUE FAZER. PRA PODER VOLTAR, LER DE NOVO, ler aquelas 

outras coisas. Aí 

INTERTEXTUALIDADE . é 

tu 

uma 

vês, dai 

coisa que 

tu vês, eu também adoro ver A 

eu acho linda. aquela cadeia, 

os livros falando outros livros, que muitas vezes ajuda e a 
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maneira como todos eles vão interpretando determinadas coisas ... 

às vezes TU NAO ENTENDES UM TEORICO. ACHAS EXTREMAMENTE DIFICIL . 

e ai tu lês OS QUE FALAM DELE. e daí. depois tu voltas e tu tens 

outros olhos pra ler aquilo que tu já tinhas lido, e aí tu podes 

decidir, o que tu achas. Eu acho uma coisa emocionante, e pra mim 

esse ler significa escrever também. Eu preciso ler. mas eu 

preciso escrever, O APRENDER PRA MIM ESTA EXTREMAMENTE LIGADO AO 

ESCREVER . 

A: Como é que tu entendes pessoas que "lêem e nAo escrevem? 

E5: Sabe que eu trabalho com correção. que nAo é bem correção. 

porque é mais do que corrigir português, é junto corrigir O 

ENCADEAMENTO LOG!CO DAS IDéiAS. COISAS QUE AS PESSOAS COLOCAM 

COMPLETAMENTE DESORGANIZADAMENTE, BASICAMENTE AS PESSOAS VEM E 

ACABAM ESTRUTURANDO TODO O TRABALHO, telefonam e dizem assim: "Eu 

acho que estou com alguns errinhos de pontuação, tu podias 

corrigir?" E dai no fim a gente trabalha dois, três meses, e o 

erro nunca é de pontuação. Quando tem erros de pontuação já 

significa uma outra desestruturação do trabalho, de toda uma 

outra estruturaç~o que se tem que fazer. Então eu adoro fazer 
este trabalho, porque a possibilidade que eu tenho de conhecer 

mais intimamente pessoas diferentes, que normalmente são pessoas 

interessantes que estão fazendo uma tese, assuntos diferentes. E 

eu tenho paixão 

porque às vezes 

por fazer este trabalho, 

chega uma pessoa e diz: 

e é um trabalho cómico, 

"Eu te digo e tu escreves 

tá?" E eu já recebi milhares de pessoas assim . "Mas eu nao posso 

escrever por ti."Nao, mas é que tu dizes tão melhor." E realmente 

TEM PESSOAS QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADAS DE ESCREVER. 

A: Mas me chama especialmente a atenção quando são bons leitores . 

entre aspas. 

E5: A mim me parece uma questão de perturbação na reflexão, quer 

DIZER QUE ELES NAO SAO TAO BONS LEITORES ASSIM NA MEDIDA EM QUE 
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ELES NAO CONSEGUEM ORDENAR BEM ... é UMA COISA EXTREMAMENTE SéRIA. 

Eu ganho o dobro do meu salário com pessoas dessas. todas mestres 

e doutores. Tu vês que n~o é aluninho que tem problemas, ... e 

chegam ao ponto de trazerem assim ... Uma vez chegou uma moça da 

psicologia, com uma tese sobre relaç~o da gordura, problemas 

psicológicos da gordura, (fala mais), dai ela trouxe fichas. 

aonde ela tinha realmente fichado, vários autores e sabia o que 

ela queria PROVAR, MAS ERA INCAPAZ DE ORDENAR O PENSAMENTO DELA, 

... agora tem também aqueles que logo sacam como é que~. que não 

sabem a mec&nica do trabalho cientifico, dai logo sacam e no 

segundo trabalho que eles trazem já deslancham. Médicos são 

assim ... no momento em que tu dás um modelo, eles sao capa:::es de 

estruturar, fazer, agora tem gente que é incapaz, gente até da 

área de letras. É impressionante! 

A: Eu te pergunto isso porque.. ler, escrever sào processos 

diferentes no meu ponto de vista Cmao e olhar) . me estendo. 

E5: Acho que até 

SEJAM BONS LEITORES, 

anterior a isso, porque eu NAO ACREDITO QUE 

MUDOS OU BONS LEITORES QUE FALAM. 

A: Eu desconfio de pessoas que lêem muito e jamais aparece um 

efeito. Pode aparecer na 

efeito ... é obrigatório ... 

letra, ou na voz, mas tem que ter um 

ES: Nao constroem dois parágrafos, pois é. e tem pessoas que 

de~urpam mesmo citando, porque descontextualizam aquilo que citam 

e as palavras tomam outro sentido. 

A: Se bem que eu acho legitimo. tomar um fragmento de algum ~exto 

e fazer alguma outra coisa com isso, mas tu te responsabilizas 

por isso. Estou pegando isso aqui e vou transformar nisso outro. 

E5: Ai eu também acho . 
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autor-. 

mas querer 
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legitima sen~o a gente não teria 

atribuir uma interpretaçao ao próprio 

ES: Eu acho que tem DUAS COISAS, UMA é NAO CITAR e outra não 

deixar CLARO O QUE ESTAS FAZENDO. Acho que tu podes fazer-, até 

DESCONTEXTUALIZAR. MAS TEM QUE DEIXAR CLARO QUE NESSE MOMENTO é 

ISSO QUE TU ESTAS FAZENDO. SENAO TU PERTURBAS O LEITOR . 

A: Sim, isso é um problema contemporâneo, porque tem tanta coisa, 

a intertextualidade é a ordem do dia, 

ES: Nós vivemos numa sociedade onde existe uma rede de citaçbes, 

na Unicamp por exemplo, eles tem um pacto, todos eles se citam 

entre si, porque dá currículo, então eles nunca escrevem vinte 

páginas sem citar toda a lista . 

A: Uma boa comunidade, né? 

ES: Esse é o modelo americano. 

A: CFalo da psicologia) E a escuta? 

ES: Eu acho a escuta extremamente importante, muita gente que nRo 

tem paci~ncia, eu gosto muito de falar e adoro escutar, 
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A: o que tu podes me dizer sobre o a o de escrever? O teu 

inclusive? 

E6: P8is é. eu acho, que precisa escrever, todo mundo precisa 

escrever, às vezes eu acho, eu me supreendo .. eu ~enho uma 

relação meio messignica com essa coisa de escrever, se todo mundo 

escrevesse ... às vezes eu me flagro entrando numas desse tipo, 

mas a minha quest~o pessoal, assim, esses dias 

organizando o meu projeto de tese, né? E como a minha 

eu estava 

relaç~o com 

escrever ela é muito antiga, eu comecei a dar aula a vinte anos 

atrás com a idéia de que eu ACHARIA INTERESSANTE ENSINAR AS 

PESSOAS A ESCREVER, sem nunca ter tido nenhuma 

especifica com relaç~o a isso, porque é muito comum as pessoas 

entrarem pro curso de letras porque gostam de escrever, querem 

escrever, até hoje, e eu fui um desses, entrei no curso de letras 

em 19 .. porque eu gostava de literatura, e porque eu queria 

escrever literatura, e queria que alguem me ensinasse a fazer 

isso, né? E o curso decepcionou completamente nesse sentido, 

porque como eu fazia o curso de letras. ESCREVER É OBRIGAÇAO. era 

uma obrigaç~o minha, como estudante universitário, isso não era 

uma questao, o único lugar onde rolava alguma coisa no sentido de 

aprender a escrever era NA LINGUA ESTRANGEIRA, mesmo assim 

aprender coisas miúdas. alguns professores de inglés. só al 

rolava alguma coisa, alguns professores de ingl~s, os parágrafos, 

o ordenamento e tal, e foram as UNICAS COISAS DURANTE O CURSO, e 

por outro lado a coisa da literatura, do escrever literatura, nos 

anos 60 era uma coisa muito complicada, pelo menos en~re nós, as 

exigências eram muito brutais e eram muito fortes, nesses tempos 

eu estava comentandb com um colega meu. meu contemporlneo de 

faculdade, fazia tempo que a gente nRo conversava e eu disse pra 

ele que eu estava escrevendo um romance, e ele disse que também 

estava. pO cara! A gente precisou passar dos quarenta pra se 

atrever a ta=er isso, a concretizar 

a gurizadinha que escreve, o Marcelo 

isso, e começamos a comentar 

Paiva, o Maciel, os caras de 
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vinte anos 

Bons tempos 

gente não 

fazendo biografia e esse troço tendo reconhecimento. 

estes! Era muito pesada 

tivesse atualizado 

a 

com 

censura na 

a última 

época, 

cuspida 

se a 

dos 

vanguardistas franceses e o texto da gente, nl'lo tivesse alguma 

coisa disso, baht, a gente era xingado de qualquer coisa, a 

exigªncia era muito brutal, né? Então, mas a gente escrevia 

mostrava pros outros e tal, mas na minha cabeça eu até ... EU 

ENTREI PRO CURSO DE LETRAS, QUERENDO APRENDER A ESCREVER, 

quando ... 

A: Que tipo de coisa tu escrevias? 

E6: Olha a primeira coisa que eu me lembro foi uma novela de 

rádio, que eu comecei aos 12 anos, mas que nao cheguei ... tenho 

coisas guardadas, mas essa nao tenho mais, 

A: Por que novela de rádio? 

E6: Eu acho que era, eu nao sei. era a idéia. e eu ouvia umas 

novelas, tinha umas novelas de aventura quando eu era pequeno, 

"Jerônimo, o herói do sertão.", coisas dessa ordem .. aí no 

colégio eu escrevia bastante, eu fui aluno do . .. , da segunda 

turma, o colégio incentivava, depois eu tive um professor na 

quarta série, o Apel, que realmente foi o cara que decidiu meu 

rumo, e a gente escrevia muita coisa, lia e discutia. e na 

faculdade tinha um grupo grande que escrevia, trocava, circulava 

entre nós. eu nao tenho nenhum conto publicado. colaborei em 

alguns jornais, eu tenho um conto publicado em 72 no Correio do 

Povo. 

A: Nao tentaste ... 

E6: Nao, 

escrita foi 

na 

em 

verdade meu 

73, quando eu 

primeiro projeto de ter alguma coisa 

montei um livro de contos, que eu 

nao cheguei a concluir, é um plano de 10 contos, eu tinha 8 ou 7. 
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depois eu só conclui agora em 76, •. . tá na Tché que ia editar 

esse ano, se editarem talvez saia o ano que vem. mas esse ai eu 

batalhei pra editar, mandei pra S~o Paulo, várias editoras, ia 

sair agora na feira, mas arrepiaram mas eu quero editar . bom ai 

como eu era de escrever. então lá pelas tantas organizei p r a mim 

assim: "EU QUERO ENSINAR AS PESSOAS A ESCREVER ." Porque eu 

comecei a dar aula já com essa preocupaçâo, na verdade 

acho que EU QUERO ME ENSINAR A ESCREVER . 

porgue eu 

A: No inicio tu falaste: " Se todo mundo escrevesse . .. " Q.ual é o 

resto da frase? 

que explicar E6 : A idéia. 

trabalhar com 

tenho 

isso a sério em 72 

historicamente, comecei a 

quando foi criado o ciclo 

básico, se juntou um 

se 

bando de professores pra organizar uma 

e a utopia disciplina que chamou redação técnica. 

desenvolvimentista, que estava por trás disso era que a gente 

precisava ensinar 

e suas pesquisas, 

pra que eles pudessem escrever seus relatórios 

em 72. 

A: A idéia era instrumental? 

E6: Mas com isso a gente entrou em contato com uma bibliografia 

muito interessante, especialmente a norte-americana . que é uma 

idéia realmente BEM INSTRUMENTAL. e principalmente a idéia de 

como é que tu ENSINAS A ESCREVER PRA MASSA, parecia ser esse 

nosso problema, porque a gente tinha todos os alunos da 

universidade nas nossas mãos e dentro de 

complicada de início, porque dentro de 72. 73, 

uma circunstgncia 

metade dos alunos 

tinham destinação de vaga e metade dos alunos, disputava vaga 

dentro daquele ciclo básico, 

A: Me 

opç:ào . 

monte 

lembro bem disso, 

e lembro da 

de itens que 

eu entrei 

disciplina 

eu nunca 

em 73 na faculdade, na primeira 

lingua portuguesa, que tinha um 

tinha pensado como cabíveis, 
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exigiveis, 

E6: Nós não tínhamos pensado em muitas daquelas coisas. porque 

NINGUéM TINHA NOS ENSINADO A ESCREVER NA FACULDADE. Todos nós 

vínhamos do curso de letras, nós quase todos nos conhecíamos 

entre os professores, 

da faculdade e nunca 

tínhamos saido mais ou menos na mesma época 

tínhamos visto isso e o programa que foi 

bolado por nossa coordenadora com base também numa bibliografia 

americana e inglesa e francesa, mais americana eu acho. e a gente 

também não conhecia. Foi muito estranho aquele processo. foi um 

ano em que a 

começou assim, a 

?ente 

idéia 

trabalhava em equipe, de verdade, a idéia 

ERA INSTRUMENTAL, no ano seguinte eu 

comecei a trabalhar no colégio ... , na época da profissionalização 

do segundo grau. e eles inventaram a profissionalização que 

chamaram de auxiliar de escritório e me convidaram pra dar aula 

de redaçao, entào era aula de redaçâo, e até ali não tinha nenhum 

compromisso com escritório coisa nenhuma. e isso é muito 

interessante, porque eu sentava uma tarde inteira numa sa.la e 

trabalhava um texto com eles, e isso mais arde a gente pensou em 

transformar isso num laboratório pra levar a experi~ncia pro 

segundo grau, e tem um detalhe, ai no meio em 72, no vestibular 

nao tinha redação, foi o primeiro vestibular unificado. ent~o 

saiu a redação em nome da objetividade, e ai em 78 volta a 

redação pro vestibular e esse intervalo criou um hiato danado. No 

segundo grau, no colégio .•. ninguém trabalhava com redação, eles 

fizsram uma reforma séria lá, a partir de 69, entraram moças, o 

colég:o começou a admitir mais professores leigos, mudou toda a 

orientação pedagógica, mas redação mesmo a gente só botou em 77 

no segundo grau por causa do vestibular, não! Nesse momento ainda 

não. não era uma disciplina ainda, era alguma coisa que os 

professores de português e literatura faziam, trabalhos, e dessa 

idéia do instrumental, DA ESTRUTURAÇAO DO TEXTO, DA ESTRUTURAÇAO 

DO PARAGRAFO, a gente trabalhava muito. a gente achou, eu nem sei 

bem qual é a origem da coisa, e acho que ainda é orientação 

americana, que seria interessante que os alunos escrevessem 
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coisas assim, triviais, e tal. ~ como pinta a história do 

vestibular, entao os cursinhos pré-vestibulares começaram a 

di=er: nao! O ASSUNTO DO VESTIBULAR VAI SER ECOLOGIA. VAI SER TAL 

COISA, tentavam adivinhar o que seria o tema, ... ent~o a gente 

achava que isso era um absudo, e a gente achava 

botar OS ALUNOS A ESCREVER QUALQUER COISA, e 

que a idéia era 

como realmente a 

gente achava que o vestibular não ia privilegiar assuntos 

específicos, ent~o a gente pegava, o que era mais ou menos A 

EXPERIENCIA COMUM, escrever um texto mostrando como se faz ALGUMA 

COISA, OU COMO é QUE EU IMAGINO UMA FESTA INTERESSANTE, ou então 

assim, COMO é QUE EU APRENDI O VALOR DO DINHEIRO, mais ou menos 

ASSUNTOS PESSOAIS, QUE SERIAM COISAS QUE ESTARIAM ACESSIVEIS A 

QUALQUER UM, para poder escrever sobre isso, e a gente começou a 

desenvolver mais ou menos nossa 1 inha a f, e o que eu fui 

descobrindo, por essas alturas eu já dava aula na comunicaç~o 

também, em 74, dando um disciplina chamada redaçao jornalistica . 

que por uma loucura de curriculo acabou com a gente. E os alunos 

a primeira coisa que perguntavam era qual era o iornal no qual eu 

já tinha trabalhado. Eu dizia eu nunca trabalhei em jorna , e 

acho que para trabalhar em jornal nâo precisa ter aula. e só 

chegar lá e 

besteiras de 

o idiota 

jornal em 

que n~o aprender a 

uma semana pode cair 

escrever. aquelas 

fora que errou de 

profissão, 

e sérias a 

o que eu vou ensinar pra voc~s 

respeito de escrever. "Entrei 

são coisas importantes 

rachando . e af, eu tenho 

agora que DESCOBRIR O QUE é IMPORTANTE E SéRIO A RESPEITO DE 

ESCREVER, e esse troço assim de atentar muito para A ESTRUTURA DO 

TEXTO, DE ATENTAR MUITO PARA A INTRODUÇ~O. DESENVOLVIMENTO, 

CONCLUSAO. ESSA COISA FECHADINHA, COESA. COMEÇOU LA PELAS TANTAS 

A ME DAR NOS NERVOS PORQUE EU ACABEI DESCOBRINDO QUE OS CARAS 

PODIAM ESCREVER QUALQUER BESTEIRA TENDO CARA DE TEXTO BONITINHO E 

ORGANIZADO, né? é que a coisa se complicava, e não sj se 

complicava como ficava NTERESSANTE quando o ASSUNTO SOBRE O QUAL 

OS CARAS ESCREVIAM ERA UM ASSUNTO MAIS MOBIL!ZANTE. ent~o as 

coisas que começaram a se colocar pra mim foram assim: COMO é QUE 

O TEXTO MELHORA? Como é que eu pego um cara que tem um nfvel de 
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texto tal e levo ele para outro n1vel ali adiante e melhor? E 

como é que eu faço que o cara escreva tentando organizar e 

articular alguma coisa que seja interessante pra ele? Como é que 

se transam essas duas coisas? COMO é QUE ESSAS COISAS PASSAM? 

ENTAO ESSE FOI UM PROBLEMA QUE EU TENTEI COMEÇAR A MEXER . 

A: Isso me 

instrumental, 

interessa bastante, que é essa questao 

A ESCRITA COMO UM MEIO DE FAZER UMA OUTRA COISA, 

do 

tu 

vês alguma oposição, como é que tu chamarias o outro polo, quando 

A ESCRITA NAO É INSTRUMENTAL ELA é O QUE? 

E6 : A1 a questào passou a ser : 

SIMPLESMENTE FALAREM PELA VOZ 

COMO É 

DO DONO? 

QUE EU IMPEÇO ELES DE 

COMO é QUE EU BOTO ELES 

FALANDO PELA VOZ DELES MESMOS? Né? Poque ve bem, eu descobri lá 

pelas tantas, meio por acaso, aqui no curso de letras, em 81 um 

procedimento para trabalhar textos mais interessantes, que foi 

meio por acaso , quer dizer a idéia era assim, tu pega o texto do 

aluno e leva pra casa . corrige, devolve. Um dia eu resolvi não 

sei porque, ler na aula, "OLHA AQUI QUE INTERESSANTE " , e li o 

texto pra turma toda, e A TURMA COMEÇOU A DISCUTIR ENCIMA DO 

TEXTO, aquilo ali essa frase, e eu comecei a discutir como é que 

era o texto , al um outro cara: "Pó, lê o meu ai então!" Ai eu 

pensei, pá, então passei a trabalhar assim: TEXTO TEM QUE SER 

LIDO EM AULA, e ele vai ser discutido em aula . O problema era o 

que eu digo, a questão era essa, o cara lê o texto, o cara tem 

que dizer alguma coisa, que categoria eu vou lidar , quando tu 

devolve para o aluno, o aluno tem categorias pra opinar, 

trabalhar sobre um texto pra classificar um texto , como é gue a 

gente trabalha um texto encima dessas categorias? E qual é a 

validade delas? O cara lê o texto em aula, a1 um diz assim : "Esse 

texto é muito romântico . " Aí o outro diz : " é um texto subjetivo . " 

"Nào, mas é um texto intimista. " Pó, mas eu digo: "Para ai com 

isso. porque que esse texto é rom~ntico? Rom~ntico é o quê? 

Define o que é isso? Define o que é subjetivo?" E eu comecei a 

PROBLEMATIZAR ASSIM CADA CATEGORIA QUE ELES USAVAM PRA 
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CLASSIFICAR UM TEXTO, lá pelas tantas eles já sabiam, que se eles 

usavam um sonoro palavrao desses ai que eu ia. tem até um texto 

de uma aluna que descreveu uma aula, me botando a fazer essas 

perguntas nojentas assim, quê que é romântico? Qu~ que é 

obietivo? E ao mesmo tempo eu tentava organizar pra mim essas 

categorias, que tipo de categoria eu acho que eu tenho que usar 

para dizer que o texto é bom ou ruim, e me botava muito a dizer, 

esse texto eu gosto por isso e esse é por isso, esse texto eu não 

gosto por causa disso e disso, e outra coisa. é uma coisa muito 

boa disso ai, é QUE EU RESGATEI MUITO DE MEU OUVIDO. nessa 

história toda, DE OUVIR UM TEXTO, GUARDAR UM TEXTO e de 

conseguir, reconstituir o texto a partir de uma audição do texto. 

A: Quando tu falaste da tua descoberta a partir do momento em que 

tu leste em voz alta, eu 

escrevem, especialmente 

tenho uma 

adolescentes 

idéia 

mas 

sobre isto, muitos 

há uma diferença 

radical entre escrever um texto e guardar na gaveta ou 

rua, isso tem um retorno que na gaveta nào tem! 

largar na 

E6: Sem dúvida! 

A: uma coisa sut i 1, mas tem um efeito, sobre o próprio 

escrevente . 

E6: Eu evolui 

texto em aula, 

assim timidamente. de pedir licença para ler um 

ou timidamente "algu~m quer ler?". de permitir que 

me entregassem sem ler, eu evolui disso pra, botar explicitamen e 

no meu ultimo material de uma disciplina obrigatória de 

composição, "O TEXTO é COISA PUBLICA, O QUE VOCES ESCREVERAM é 

PUBLICO, E VAI SER LIDO, e se vocês escreverem algum texto que 

vocês gostariam que não fosse lido. vocês escrevam outro pra ser 

lido e guardem aquele e não ragam para cá". e fiz isso 1árias 

ve2es. eu achava um texto interessante, olha fulano só gosta de 

mim, não gosta de vocês, mas eu vou pegar o 

para vocês por causa disso. disso e disso, 

texto dele 

NAO TENHO 

e vou ler 

MAIS ESSE 
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PUDOR MESMO, e consigo transar bem direitinho isso . e acho até 

que consigo encaminhar bem ra=oavelmente . 

A: Fa o da carta, sigilosa e pQblica .. . me extendo. 

E6: é o diário, nao tem diário que não se abra um dia E MESMO QUE 

TU ESCREVAS PARA TI TU ESCREVES PRA OUTRO, se tu achasse que tu 

ia ser sempre o mesmo, que tu nao iria.s ler de um outro jeito. tu 

não escreverias pra ti, não precisava escre;er. tu só registras 

porque tu sabes que vai haver um outro tipo de diálogo, eu com 

isso ai ligado a isso ai. está uma questao temática também. tá 

bom eu vou escrever pra um público, meu público está aqui, sao 

essas pessoas que estão aqui em volta e com o tempo eles passam 

não só a escrever uns pros outros. referindo as coisas que os 

outros escreveram mas passa até a partir dos textos. 

INTERTEXTUALIDADE. ela acaba 

aula. O cara escreveu um 

se expressando dentro da 

texto que DIZIA UMA COISA, 

sala de 

O OUTRO 

cá e 

ao mesmo 

esse troço acaba 

tempo eu trabalhava 

RESGATA ESSA COISA ... ESPICHA pra 

acontecendo dentro da sala de aula, 

no colégio ... , e isso me fez desenvolver um certo ódio 

generalizado, na direção, dos 

eu me esforcei pra sair de lá 

alunos, fui demitido em 84 

meus colegas, 

quando eu 

dos alunos. 

comecei a 

e a I i ás 

odiar os 

por mau humor, ironia e amargura . 

motivos da minha demissão, não foi por incompetência nâo! Pelo 

contrário. então tá bem... mas o trabalho que a gente 

desenvolvia, a gente ~em toda uma idéia do ensino de lingua e 

literatura, que a gente acabou desenvolvendo lá, a partir de 

84 ... acho que 81, foi mais ou menos um marco assim generalizado. 

A gente acabou montando um projeto de ensino de língua e 

li eratura pro primeiro grau que passava por algumas coisas muito 

parecidas com o que 

a "déia de trabalhar 

MAIS DISTANTE então 

eu trabalhava em redaçao, 

as duas coisas, PARTIR 

isso 

que era jus~amente 

DO PROXIMO PARA O 

primeiro ano eles estudavam 

se expres;:;ava, assim 

litera~ura gaúcha, do 

por exemplo, no 

RS, essa era a 

idéia, e a inspiração pra isso, ai foi os professores de 
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filosofia do primeiro ano, 

eles queriam discutir a 

mandavam ler Sim~es Lopes Neto . porque 

idéia de pensamento cientifico, e do 

pensamento místico entao tinha aquele 

meu filho lendo na sala e meu 

endas do su 1, 

pai fazendo nao 

entào estava 

sei o que na 

que é pealo? cadeira do lado. daqui a pouco o Rodrigo, o Juca: "o 

Entao meu pai explicava. entào cada palavra que empacava ali no 

vocabulário gauchesco meu pai . .. Tai ó ! A literatura está dentro 

de casa . tem o resgate cultural, que qualquer guri pode fazer 

dentro de casa, a literatura nao é aquela coisa que está na 

Europa e no Rio de Janeiro ou a 200 anos atrás , nao está aqui, 

e .. . tu resgata uma his ória familiar, quer dizer, o pai contava 

uma estórinha. eles discutiam. Eu digo bom tai a idéia, né? Al a 

gente começava com Simôes Lopes Neto depois lia . até os livros 

na o eram muito 

Pedro e Lia, do 

bons do ponto de vista artístico, a gente lia 

João Carlos Resende. que é uma estorinha cujo 

charme . pra nós é que o personagem era um guri que estudava no .. . 

e a outra menina que estudava no .... quer dizer aquela história 

eles sabiam onde caminhavam os personagens daquela história, a 

gente lia Camilo Mortágua, tinha um professor que tinha nascido 

na A2enha onde a história se passa, a pensao era do tio dele. a 

padaria onde o personagem ia comprar pão era do pai dele, quer 

histórias da Azenha que ele dizer o professor esse 

tomava banho no Arroio 

contava 

Dilúvio 

as 

quando era crian;a, entào os 

alunos que 

iam Já ver. 

moravam nas Três Figueiras e Alto Petrópolis faziam, 

O cinema. o Castelo tá ainda lá , virou um bailao, bom 

isso com relação a literatura . 

TI NHAt1 QUE ESCREVER SOBRE 

CONFESSIONARIO, até porque o 

com relação a 

ELES, entào. 

primeiro ano 

redação OS ALUNOS 

. . quase um 

é um periodo de 

transição na vida deles, então vai ainda naquela coisa. morna e 

fofa que é o 19 grau e entram naquela coisa dura que é o 29 grau 

com o vestibular lá adiante. entao é um bom momento para fazer 

uma reava iação. no 2Q ano a gente botava os guris a ESCREVER UM 

L l VRO . . . 

A: O me falou sobre esta experiência. 
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E6: Ele sabe melhor do que eu porque foi ele que fez essa 

experi~ncia e no terceiro, era eu que fazia isso, trabalhar 

TEXTOS DISSERTATIVOS, eu trabalhei em cima da idéia de DEFINIÇAO 

MAS BOTANDO ELES NA RODA. Entao pra introduzir a idéia de 

definiçao, que eu acho que ... pro texto dissertativo. eu pedia 

que eles escrevessem um texto que começava assim: nunca me senti 

tao injustiçado como no dia em que ... ai tinha que contar a 

história, e a partir disso eu foriei dois textos mas , disse que 

eu tinha tirado dos textos deles que era assim. Uma guria 

contando que ela tinha se sentido tremendamente injustiçada 

quando ela tinha visto duas crianças apanharem só porque eram 

negra s , e os guris eram gente fina, os outros eram filhos da 

empregada da casa dela, enfim .. . aquela caridade crista assim de 

olhar com pena dos pobres , e outra era um guri dizendo que ele 

tinha sido injustiçado pelo professor de português, e o professor 

tinha rodado ele no ano an erior. não tinha deixado ele colar na 

prova, e colar afinal de contas. todo mundo faz, enfim usei todos 

os argumentos que eles usaram, né~ E fiquei questionando que 

conceito de injustiça es ava presente numa e outra redaçao, tá? A 

maioria deles chegava a conclusão que de fato na segunda redaçao 

não tinha havido injustiça nenhuma, o guri é que era um patife, 

alguns diziam: nao . mas se ele se sentiu injustiçado é porque ele 

foi injustiçado, e af passei a discutir a questao da manipulação 

dos conceitos, as palavras significam o que a gente quer que elas 

signifiquem, ou melhor, o que as pessoas que tem poder querem que 

elas signifiquem, então comecei a trabalhar com essa idéia de 

PODER, e selecionei uma série de textos que trabalhavam assim ou 

com MANIPULAÇAO DE SENTIDO ou propunham um nome pra algum 

fen~meno que aparecia, todo um trabalho no sentido de ... 

devolvendo a cara deles . Eu conhecia eles muito bem . em 82 quando 

comecei eu já tinha 10 anos de colégio sabia mais ou menos como 

eles raciocinavam, 

tinha participado 

e ~inham acontecido 

de determinados 

uma série de coisas. Eu 

episódios com alunos, 

professores, e fiz um trabalho mais ou menos contra, contra eles, 
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né? Tentando puxar, que eles até expressasem uma certa raiva. não 

se i se adiantou muito, mas a idéia acabou sendo essa, e enquanto 

isso. eu estava dando 

passado dei aula lá, 

aula 

de 1 á 

aqui, 

pra cá 

na comunicaçao. até o ano 

vim trabalhar só aqui, e eu 

acho. se todos 

mundo, porque 

escrevessem as coisas ficariam mais 

nessa trajetória toda 

escrever muita coisa interessante, 

a f. eu 

tem 

vi 

interessante ... e são interessantes na medida 

conseguem colocar um DEPOIMENTO PESSOAL PARA RUA, e 

claras nesse 

muito aluno 

muito texto 

em que eles 

às vezes até 

uma certa, quando o aluno consegue assumir o seu dialeto. Eu 

tenho pelo menos trªs histórias de alunos que eu acho que s~o 

perfeitamente publicáveis, assim gente que tem 22, 23 anos, 

porque eles contam histórias ou. que eles viveram ou 

testemunharam mas que acabam falando de personagens que são bem 

próximos deles, pessoas que eles conhecem e botando na roda 

alguma coisa que expressa um mundo cultural que está presente . 

aí, curiosamente as rês histórias, apontam pra uma situação que 

se passa no suburbio. Uma é uma história de uma menina do 2Q grau 

que mora no Lindóia, e bem aque l e Lindóia. gente que está subindo 

na vida, trás uma cultura bem, bem suburbana e tal, que está 

tentando entender . A menina passa pela Carro do Povo. fica 

vidrada nos carros. A outra é uma menina que estudava no Anchieta 

e que morava num bairro chie da cidade, e que falava sobre uma 

menina muito parecida com ela mas que namorava um rapaz do bairro 

Santana, aquela questão do conflito cu! ural do social estava, e 

era o guri do bairro Santana o que conduzia a estória, ele tinha 

a postura ativa, ... e a outra é também uma estorinha bem de 

subúrbio, uma cultura bem determinada, .. o grupo até é um dos 

temas que eu uso aqui numa disciplina de composição dois. 

trabalha com narração. que eu peço que eles contem a história da 

turma do vestibular, do terceiro ano deles, que é o grande 

momento da vida deles até então. o grande conflito que eles vivem 

comunitáriamente é a questão em torno do vestibular. A idéia. 

essa história também saiu por acaso. porque a idéia era 

simplesmente que eles ESCREVESSEM EM PRIMEIRA PESSOA, COM DOIS 
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PERSONAGENS, DEPOIS COM TRES PERSONAGENS. Bom agora vamos fazer 

uma história com mais personagems, eu queria ver. mais técnica. o 

manejo do personagem, entào alguém falou no vestibular. Não só 

tinna a ques~ão técnica de vários personagens como tinha um 

conflito verdadeiro pra eles tentarem equacionar ... é o que 

justifica o meu trabalho com redaçao aqui no curso e por isso eu 

sal da comunicaç~o, é que eu acho que o que um PROFESSOR DE 

PORTUGUES TEM QUE FAZER é ENSINAR A ESCREVER, e ensinar a 

escrever nesse sentido. quer dizer, VAMOS TENTAR ESCREVER, PRA 

TENTAR ORGANIZAR A NOSSA REALIDADE, TENTAR ASSUMIR A NOSSA 

PALAVRA. PARAR DE FALAR PELA ... PARAR DE SERVIR DE VEICULO PARA 

VOZ DO DONO, E EU ACHO UE ISSO 50 SE FAZ QUANDO TU COMEÇAS A 

DISCUTIR AS TUAS COISAS PROXIMAS, E QUANDO TU TENS UM PUBLICO, 

QUE VAI TE COBRAR A COERENClA E A FIDELIDADE COM AS COISAS QUE 

ELE TAMBéM CONHECE e vai te dizer se fizeste isso direito ou nao 

fizeste direito. Então eu vejo assim a questao de ESCREVER é UMA 

QUESTAO DE SUPERAR O COLONIALISMO, TEM ESSA IDéiA POLITICA MUITO 

CLARA. 

Al De uma outra maneira muita diferen~e. a que ~w pre~endo é wma 

coisa muito parecida com isso que tu dizes, ... vou te colocar. 

E6: E o que eu acho que o Lacan coloca alguma coisa que é a 

constituiçào do eu. 

A: Do sujeito. 

E6: O sujeito é uma categoria que se usa na análise dos 

discursos, ... te torna sujeito do teu discurso. 

A: Até hoje é de praxe nào usar primeira pessoa no caso de uma 

tese. por exemplo. 

E6: A minha tese de mestrado tem um prefácio. eu digo, o problema 

que eu queria resolver com essa tese e ... eu levei quatro tapas 
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pela cara porque isso ai n~o 

tinha feito aquela porcaria, 

uti idade daquele roço, né? 

É, agora está mais frouxo . 

é. eu queria dizer . pra qug eu 

eu achava que eu tinha que dizer a 

A : Mas é um ranso que ainda permanece. 

E6 : É muito simples te esconder atrás de um texto . 

A: Sim, ai pra que vais escrever um texto se é pra te esconder? 

E6 : A menos que tu queiras passar a IDéiA DE QUE TU ESTAS FALANDO 

MAS QUEM FALA POR TI é A CIENCIA. 

A: <Falo um pouco desse problema na psicologia . .. ). Mas eu quero 

te perguntar que relaçao tu vês com a leitura. a escrita com 3 

leitura. 

E6: A gente nao escreve porque pensa, a gente escreve porque já 

leu . né? 

A: E se nao lesse não escreveria? 

E6 : Não! Não é bem isso . TEM UM TEMPO DO ESCREVER EM QUE O 

ESCREVER E UMA REPRODUÇAO DO QUE TU LEU. 

A: Necessariamente? 

E6 : NAO SEI . NUNCA LI SOBRE ISSO . MAS ACHO QUE SIM . é uma das 

broncas que eu tenho é como é que passas a fazer com que teu 

escrito, de certa forma, passe a relatar E A REVELAR A TUA 

PERCEPÇAO MAIS DIRETA , SEM INTERME IARIOS DA LEITURA. Meu 

meu penültimo. as filhinho quando se al=abetizou, 

estorinhas. bilho es que ele me 

faça. . Você? Você é a língua 

escreveu: eu quero 

gente fala escrita, a 

primeiras 

que você 

tu, nao é 
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língua falada, e língua escrita. Na cartilha tem você, né? Ele 

nunca falou isso na vida, mas porque ele ia escrever isso, ... a 

idéia que me parece é QUE SE ESCREVE O QUE SE ESCREVE, A ESCRITA 

DE CERTA FORMA REDUZ A FALA, TEM UM ARTIGUINHO, sobre uma tribo 

da Amazónia onde mostra como a escrita reduz a fala. Montaram um 

alfabeto, montaram uma língua escrita como a llngua escrita é. A 

LINGUA ESCRITA NAO ESTA ESCREVENDO A LINGUA DELES. TA ESCREVENDO 

A LINGUA DELES, MAS REDUZIDA AQUELAS COISAS QUE A LINGUA ESCRITA 

TRADICIONALMENTE ACOLHE, SEM AQUELAS COISAS QUE A LlNGUA ESCRITA 

NAO ACOLHE, Né? 

A: As questôes dos limites Cdei exemplos do que se diz ou n~o 

numa igreja, numa palestra ... ) 

E6: Mas às vezes até questOes por exemplo que essa tribo tem uma. 

ela tem uma ... por exemplo, alguém está contando uma história, 

sempre no ritual do contar a história, alguém tem que fazer 

perguntas que sao meio RE!TERATIVAS pro cara poder falar, ele faz 

uma pausa e alguém pergunta: e ai como é gue foi? ... tem esse 

ritual, isso NA ESCRITA DESAPARECE COMPLETAMENTE. 

A: Mas ai eu lembro de FREUD, que até ganhou prêmio literário, e 

que INVENTAVA UM INTERLOCUTOR, cria um personagem que o 

interpela. e ele o P~E NO TEXTO. muitos não o põe mas ESTA 

IMPLICITO, porque caso contrário, COMO ESSA TRIBO, NOS TAMPOUCO 

PODERIAMOS IR ADIANTE ... 

E6: Eu acho que as coisas estao evidentemente vinculadas. tu lê e 

tu consegue saber que a escrita, só consegue descobrir a escrita 

pela leitura, numa primeira instância me parece ... 

A: Tu sabe que eu tenho uma idéia sobre isso, . . <num mundo de 

a criança é letras isso entra pelo olho, mas 

essencialmente manipulativa, a mao) ... me extendo ... hom6nculo, 

... sas vias diferentes. O desenho é escrita ... antes de que ela 
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possa dar um sentido às letras. no sentido e vem de interpretá

las, lê-las. mesmo que singularmente ... Mas na g~nese da coisa a 

escrita... TU NAO PRECISAS LER PARA ESCREVER, NAO HA ESSA 

RELAÇAO ... , ENTAO A LEITURA ACO JTECE. O CABOCLO DA AMAZONIA, OLHA 

A MATA E TE DIZ: AQUI PASSOU UMA ONÇA, FAZ MEIA HORA. 

EB: é eu acho, tendo a passar a coisa meio por ai, porque se a 

gente vai relacionar sempre o que escrevo com o que eu já li eu 

vou acabar ... pra mim essa idéia é fundamental, de que consegui 

observar o que est~ por ai. Num teXLO que eu trabalho com eles, 

eu quero que eles me contem o quotidiano, ai na hora que eu pego 

esse texto e vou comentar o texto, vou tentar ver quem foi que 

falou, quem foi que disse alguma coisa de concreto, quem foi que 

nao ficou dizendo assim. Na rotina da sociedade de massas não sei 

quem é que fica na repetiçao que vem pela via do que está pronto 

e quem é que observa, quem é que entra no ~nibus e vê quem é que 

está do lado, e quem é que diz em vez de "esses Onibus lotados 

horrorosos', ignora esses lugares comuns e já vai DIRETO NA 

PRODUÇAO DE ALGUM CONHECIMENTO INTERESSANTE DA OBSERVAÇAO, nesse 

sentido ai. 

A: Porque uma coisa que eu pensei quando tu estavas falando, 

"instrumental", é que é a idéia ainda mais forte que existe na 

educaçao; a ESCRITA É UM INSTRUMENTO PARA SE OBTER OUTRA COISA. 

Quando tu falavas em trabalhar a forma do texto, é claro que se 

estabelece uma forma ordenada, de alguma maneira se perde essa 

possibilidade que resultaria nos bons literatos, a surpresa, o 

suspense. 

E6: Eu · acho que no próprio texto dissertativo tu acaba também 

perdendo o 

que ser por 

próprio conhecimento 

esse caminho. Todo 

se tu determina que a coisa tem 

trabalho dissertativo que eu 

desenvolvi no ... , e aqui, encaminha muito PARA ESCREVER O TEXTO 

DISSERTATIVO MAS MOBILIZANDO A TUA EXPERIENCIA, QUER DIZER AS 

COISAS QUE TU ... NAO é UM TRABALHO 50 INTELECTUAL. 
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A: Ai que eu acho que se aproxima, exatamente do que eu procuro, 

que é a possibilidade de GESTAR UM ESTILO PROPR!O, UM ESTILO QUE 

NECESSARIAMENTE VIRA SE TU ESCREVERES MUITAS PAGINAS. ALGUMA 

FORMA ISSO VAI TOMAR. A NAO SER QUE TU TE ATRELES FORTEMENTE A 

DETERMINADOS PADROES DE LEITURA E TAL. Se tu não te atrelares. se 

tu nào te IDENTIFICARES COMPLETAMENTE . VAI VIR ALGO DE SINGULAR. 

isso é o que me interessa . o que eu tento demonstrar é que o ato 

de escrever ele tem uma possibilidade. muito parecida ao que 

acontece numa análise . 

E6 : Isso me interessa muito! 

A : Isso surgiu pra mim. porque, o que que acontece numa análise? 

A pessoa fala , fala, um monte de besteiras, desacredita, duvida : 

mas o que é que eu estou fazendo aqui? Isso nao vale nada! Mas 

falando tanto ela acaba necessariamente se estilizando na fala. 

Tem pessoas que nao 

horas falando, e ela 

falam nunca, mas na análise passam horas e 

acaba tendo que se ouvir e se questionar 

sobre a própria forma que toma sua fala, as contradiçôes . então 

isso acaba tomando uma forma, e ai vem o lado estético que uma 

análise tem . uma sensibilizaçao . Muita gente que se analisa acaba 

escrevendo poesia, é uma coisa intere s sante, não tenho uma 

estatistica pra 

seguidamente , de 

lamentório . enfim 

isso mas 

tanto tu 

é corno se 

ouve, ouve, 

os próprios analistas, is!:iO acontece 

ouvires aquela cantoria. aquele 

tu lesse s textos, textos e textos, 

ouve. isso acaba neces sar i amen te te né? Narraçôes, 

sensibilizando, pelas formas, pelos pontos, entao nesse sentido 

quem exerce o ato de escrever, muitas vezes os poetas, 

dificilmente se analisariam, porque já se viram do avesso, . . . mas 

eu acho que normalmente os artistas nao precisariam de análise . 

E6 : N~o! Porque ve bem eu fiz 6 anos de grupo. e foi uma coisa 

muito importante na minha vida, eu não teria feito minha tese de 

mestrado, e acho que minha cabeça, ela ficou bem mais 
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interessante do que eu acho que ela era, e nessa história de eu 

ficar ouvindo os textos e ficar em aula discutindo os textos. eu 

faço isso mais ou menos ISSO QUE TU FALA, OLHA O QUE TU TA 

ESCREVENDO, TU TA DIZENDO ISSO OU AQUILO. EU FAÇO, AS VEZES ATé, 

MAIS DE UMA VEZ... "ISSO AQUI PARECE ANALISE DE GRUPO" disseram 

os alunos. E EU DIZIA: "NAO! MAS JURO QUE EU SO VOU FALAR DE 

TEXTOS, ~e vocês começarem a falar OUTRA COISA, QUE NAO FOR O 

TEXTO EU SAIO POR AQUELA PORTA ALI, NAO CONTEM COMIGO." Um dia 

aconteceu uma coisa engraçadissima, EU DISSE: "O TEXTO é AMBIGUO, 

ELE NAO SABE SE SE SOLUCIONA POR ESSE LADO OU POR ESSE OUTRO", e 

eu me dei conta disso, O TEXTO NAO SE DECIDE. E ai perguntavam: 

"MAS PORQUE QUE ACONTECE ISSO?" E EU NAO VOU ME ATREVER A DIZER. 

O QUE ACONTECE ... PORQUE AI PASSA ... 

A: Mas tu vê, a análise lacaniana ela n~o é interpretativa, no 

sentido de oferecer um sentido, isso que tu disseste que nao 

farias. um analista lacaniano também não faria, nesse sentido é 

muito parecido, porque trabalha encima da forma discursiva, a 

incoerência, as falhas. agora o sentido é de quem fala, e cabe a 

ele ATRIBUI-LO AO SEU PROPR O TEXTO. 

E6: Um freudiano diria ... 

A:Especialmente um freudiano, 

psicologia do ego americana. 

que na verdade kleiniano ou da 

Mas realmente ai tem uma ruptura muito grande que Lacan faz. foi 

ele que realmente propds um rabalho no significante, por isso a 

aproximaçao com a literatura. com o movimento surrealista . 

. . . entao nesse sentido há semelhanças, a estilização, a falaç~o. 

só que há uma certa maneira. há um momento, de se aceder por 

exemplo no caso a escrita, e muitos embora escrevam nunca 

conseguem acedem a essa certa maneira, de escrever, 

tu com essa experiência deves ter provocado 

escrever em primeira pessoa e se colocar ... 

que creio que 

em mui~os, de 
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E6: é, eu cheguei desde o ano passa) a outra questao: O QUE é QUE 

DE I XA UM TEXTO ~1ELHOR? E tr·aba 1 hando com a 1 gumas.. . ( 1 ado da f i ta 

acabou) 

pessoal, 

. .. do 

de não 

texto dissertativo 

ser aquela COISA 

que falava 

RIGIDA SOBRE 

da experU?ncia 

TEMAS DISTANTES, 

OBJETIVOS, porque a questao, quando no jornalismo a coisa era 

mais ou menos simples, eu não trabalhava com linguagem 

jornalística técnica. até porque não sabia. Trabalhava conceito, 

mas ai eu fazia uma espécie de TEXTOS DE OBSERVAÇAO DA REALIDADE. 

Foi em 81 eu acho, que eu montei essa relação de textos que eu 

trabalho até hoje, que eu vou te explicar qual é, é um texto de 

APRESENTAÇAO PESSOAL, UM TEXTO DO QUOTIDIANO, UM TEXTO QUE RELATA 

UMA EMOÇAO FORTE, E UM TEXTO QUE RELATA UMA SITUAÇ~O QUE PRODUZIU 

UM APRENDIZADO, atualmente é assim, os primeiros dias constituem 

um bloco que eu uso pra discutir questões gerais, e os dois, um 

segundo bloco que eu chamo de te)ctos NARRATIVOS, ai eu faço um 

outro pacotinho terceiro de discussao, colocando as questbes 

gerais da NARRATIVA QUE BASICAMENTE SAO DUAS. Se eu vou CONTAR 

UMA H!STORIA, e eu não posso contar toda a história, NAO DA PRA 

CONTAR TUDO, MAS TEM QUE CONTAR TUDO, trabalho encima desse 

PARADOXO. Nao basta dizer que foi legal. tem que mostrar. mas 

também não tem a ver com o que tu estás querendo dizer com essa 

história. Depois eu trabalho com trés textos, descrever uma 

PESSOA, DESCREVER UM OBJETO, DESCREVER UM PROCESSO E DESCREVER UM 

TIPO DE PESSOA, E ai eu pego esse caráter transitório que é a 

descrição em porque eu uso na narraç~o, ou que eu uso na 

dissertaçBo, não tem um status. Trabalho com a descrição. com a 

idéia de que tu tens que orientar o leitor, tens que levá-lo 

daqui pra cá. A pessoa tem que começar em algum lugar e terminar 

noutro. e inserir essa pessoa dentro de uma história que faça 

sentido, porque nao tem cabimento começar a descrever uma pessoa 

e depois abandoná-la. Descrevendo pessoas e objetos, processos~ 

já aponta pra um texto, já de observação mais objetiva, observar 

um grupo social definido, ver quais as características comuns 

desse grupos. abst~aí-las e descrevê-las. Eu estou introduz:ndo o 

texto dissertativo com isso. mostrando como se passa DO CONCRETO 
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PRO ABSTRATO. Depois eu peço TRES TEXTOS DISSERTATIVOS, PEçO QUE 

COMPAREM DUAS COISAS, eu peço UM TEXTO QUE IDENTIFIQUE SUBGRUPOS 

DE UM GRUPO, e um texto que DEFINA UMA PALAVRA QUE ELES ACHAM 

IMPORTANTE DEFINIR. Com isso eu passo à questSo da narraçao da 

descriç~o e dissertação que sao categorias importantes, elas s~o 

antigas e tal, mas fazem sentido, e com Jsso eu passo do 

absolutamente pessoal a alguma coisa que é mais distante, quando 

eles vão descrever urna palavra significativa mas que ainda os 

envolve significativamente, por que eu tenho que dizer o que a 

palavra significa pra mim. entso qual é a quest~o? Estamos 

falando da questão do literário. tudo isso sSo temas da 

literatura, né? Eu acho assim que, o professor de PORTUGUES TEM 

QUE ENSINAR OS ALUNOS A ESCREVER E ENSINAR OS ALUNOS A ESCREVER É 

MEIO CHAVAO e tal, mas libertariamente, anticolonialisticamente, 

pelo menos, inserir num projeto pelo menos de que país é esse, o 

que tem aqui perto. Como é que eu conheço essa coisa toda? Como é 

que eu consigo abrir uma brecha no meio da comunicação? ... Essa 

seria a idéia, AGORA O QUE ME INCOMODA NA LITERATURA NAO é 

PROPRIAMENTE A LITERATURA mas urna atitude que as pessoas acabam 

desenvolvendo em reiaçao ao · literário. que é a atitude do 

ARTISTA, DO ILUMINADO, DO PRIVILEGIADO, ou porque faz bonito, 

SABE JUNTAR AS PALAVRINHAS DE UM JEITO INUSITADO SO PELO JEITO 

INUSITADO. não pelo ... porque eu trabalho pra mim, pra mim. é urna 

bronca séria que eu botei na minha tese, com a categoria, de 

literatura não arte-literária. urna LITERATURA QUE é TEMAT!CAMENTE 

LITERATURA MAS QUE NAO ESTA PREOCUPADA COM O FAZER ART!STICO 

ABSTRATO. 

A: Onde estaria o limite entre o literário e os demais textos ... 

Cfalo do que eu escrevo que nao sei o que é, das cartas, de seus 

efeitos •.. ) me estendo. 

EB-Eu gosto de pegar esse limite, nao está muito claro .. , eu acho 

que o texto tem que INTRODUZIR OU UM EFEITO, ou um efeito 

PRAGMATICO, ou um conhecimento, né? Eu articulo assim, pelo meno ~ 
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eu botei na minha jiJstificativa de tese, me parece que a melhor 

LITERATURA BRASILEIRA NAO FEZ OUTRA COISA SENAO DESCOBRIR O 

BRASIL, o melhor serviço que a literatura brasileira nos prestou 

foi tentar dizer QUEM SOMOS NOS E ONDE é QUE NOS ESTAMOS, NUM 

REPUDIO AO COLONIALISMO, eu acho que foi Eucl "des da Cunha 

exatamente com toda aquela loucura verbal fantástica, com toda 

precisão de vocabulário, Ele foi um cara que conseguiu produ=ir 

um texto, o conhecimento que o texto produziu, tá muito além do 

conhecimento que ele achava que ele estava produzindo. lsso e que 

eu acho fantástico, parte de uma idéia positivista e 

comp etamente cretina do povo brasileiro e faz uma ode 

maravilhosa, por quª? Porque ele foi lá e viu, olhou né? é um 

exemplo que eu usava muito com meus alunos. Pó! o cara foi fa=er 

uma repor agem e escreveu um troço fantástico, e só ele. Os 

sert es hoje justamente por causa dessa maluquice desmedida ai. 

entre a proposta, entre o que ele queria fazer e o que ele acabou 

fazendo ... A minha bronca por outro lado é com a literatura. o 

cara que vai lá e junta as palavrinhas de um jeito interessante, 

e tu começas a tentar ver o que tem ali, tem palavrinha fora do 

lugar, não tem o que dizer ali. Geralmente esse é o tipo pior de 

espécie de 

dificilmente 

gente pra 

esses caras 

ti lidar, né? é 

acabam terminando o 

o cara que diz eu ... 

curso, e no meio a 

gente acaba tendo uma briga muito séria porque eu acabo querendo 

saber o que o cara tá querendo dizer, pó! o que tem ali além de 

palavrinhas fora do lugar. 

A: Essa questão que tu falavas de Euclides da Cunha. de escrever 

algo que trai o que se pretendia, no caso supera, ... <conto da 

minha experiência, coluna de jornal de interior. projeto que nao 

se reali=a em oposição ao texto que nasce de uma frase inicial ... 

etc ... articulação em ato; FRASEIAM: DE REPENTE TU NAO ESTA MAlS 

NO PLANO DE TUA TESE POR EXEMPLO, tu AVANÇASTE, ViSTE QUE é OUTRA 

COISA E O PLANO TE OBRIGA A MANTER - TE FIEL E ACABAM NAS TESES 

MEDIOCRES ... ) 
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E6: é eu nunca consegui fa2er planos. é! teoricamente tu podes 

pensar que cada um ~em o seu jeito de desembestar, o Hemingway 

tinha aquele jeito que ele di=ia, a gente começa com UMA FRASE 

HONESTA E SINCERA, "A ZEBRA é UM ANIMAL BRANCO COM LISTRAS 

PRETAS". BOM, DAI SAI UMA HISTORIA. Bem, por ai esse romance que 

eu escrevi uma das coisas que eu usava, isso é engraçadíssimo, eu 

tava a fim de escrever fazer um ajuste de contas brutal anos pra 

botar em ordem e uns ajustes contempor§neos. O melhor de escrever 

n~o é tu CONTAR A MENTIRA COMO SE FOSSE VERDADE, O BOM É CONTAR A 

VERDADE COMO SE FOSSE MENTIRA. 

A: É sempre isso! 

E6: Tem um dia que eu estava empacado, nmo sabia, RASGAVA PAPEL, 

AMASAVA. AI EU ESCREVI: "NUNCA AMASSEI TANTO PAPEL NA MINHA 

VIDA", e DAI SAIU A HISTORIA, SAIU DO CONTEMPORANEO. Bem vou 

contar o que ESTA ACONTECENDO NESSE MOMENTO, E AI A HISTORIA VEM, 

... eu uso uma categoria pra questao da narrativa. quando eu digo 

assim, tu tem que contar tudo, mas n~o pode contar tudo, tem que 

conter só o que interessa, essa história. TU TEM QUE OUVIR A 

HISTORIA, TU TEM QUE DEIXAR QUE A HISTORIA TE DIGA COMO ELA é, 

N~O é TU QUE ESTAS CONTANDO! EU NAO TENHO QUE ATROPELAR. TEM QUE 

PARAR E VER O QUE VEM AI, é OUVIR MESMO . 

A: Uma das perguntas que eu tinha era sobre os 4 atos, escrever, 

falar. ler e ouvir ... ( conto que ouvir quase nunca n~o aparece > 

E6: é mas nao, porque o 

comecei A OUVIR MESMO, A 

ouvir se formou como questao quando eu 

LER . Aconteceu na sala de aula, os 

alunos diziam nao dá. e eu dizia: se vocªs começarem a ouvir, 

vocês vao começar a prestar atenção ... o ouvido de vocês melhora. 

nosso ouvido comparado com tarz~ nao vale nada . somos ou surdos. 

no meio do mato somos surdos, no meio do trànsito ainda eu sei de 

que lado vem a ambulfincia. né? Isso é fundamental pra 
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sobrevivência de qualquer caçador, saber da onde vem o barulho, 

onde é que a gazela passou na moita, senao n~o come. Eu acho que 

desenvolv'men'to, e o OUVIR TEM UMA COISA tem o po~encial de 

INTERESSANTE, BOTA NUMA OUTRA DIMENSAO MAIS RECEPTIVA. O OLHAR ~ 

MUITO DOMINADOR ... pra duzentos e tantos alunos tu não fala pro 

aluno, pra 

eu comento 

ninguém. tu falas pra uma c~mara de TV (se estende. 

ambém> .é o contrário de ensinar, de educar. 

A: Alfabetização que podes me dizer . 

E6 : Eu nao se i . eu sou tri letrado. ., i ncu 1 a do à questão da 

escrita. Pra mim sempre foi uma coisa .. eu nào tive televisao Em 

casa até os 25 anos . minha màe não admitia televisão em cc:<sa. 

minha ma e não admitia as pessoas irem de visita e te!' uma 

televisão ligada . 

A: Boa mae esta tua! 

E6: Maravilhosa ... , então eu sou muito letrado. e não sei pra mim 

é uma coisa como se fosse natural. 

A: O que Lacan diz é que somos desnaturados, por isso mesmo! 

E6: que a. minha geraç:ao é assim, a gente passou por uma 

ransformaçào, não tão brutal como a geraçâo do meu pai. mas que 

é o problema dos velhos que estão ai. A SABEDORIA DELES N~O SERVE 

PRA MAIS NADA. a finica coisa que o VELHO TEM é A SABEDORIA E DE 

REPENTE NAO SERVE. Mas a minha rela;ào, eu me criei na cidade de 

POA na beira do Bairro Partenon. No topo da minha rua tinha um 

morro e eu com 7 anos era pastor de cabras naquele morro. levava 

e buscava, quando eu tinha 10, 12 anos o morro enfavelou, ah! eu 

subo em árvores melhor que meus filhos. Mas por outro lado, uma 

formaç:ao muito letrada, cheia de livros. não que meus pais 

tivessem ... minha mae estudou depois de casada, fez ginásio, se 

formou em odontologia, e o pai I ia, tinha primário, mas sempre 
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muitos livros, pra mim a questão com escrita é muito intima . 

A: Várias tu falaste em ensinar as pessoas a escrever. 

Pesquisei na biblioteca da educa;ão por exemplo, e vi como não 

tem bibliografia com 

leitura, me estendo. 

que nao escrevem ... 

relação a escrita ... 

acho estranhissimo que 

é pobre. Só sobre 

l.Bja bons leitores 

E6: Eu na.o sei se é uma guestào que rol~ por ai. mas no Brasil 

~em uma coisa assim ELE ESCREVE, ... eu não se se isso tem a ver 

com toda uma repressão formalizante. escrever como fulano de tal 

escreve, como não sei quem, como é que eu tenho que escrever esse 

texto, essa palavra existe, eu posso escrever isso? ... 

A: Nunca tiveste experiência com cartas? 

(conto a experiªncia do CEF ... ) 

E6: Eu tenho uma experiência com uma co ega minha que 

na ... , que ela estava tentando fazer com que os 

rabalha 

ALUNOS 

ESCREVESSEM RESUMOS DE LEITURA, E OS CARAS NAO CONSEGUIAM, ai ela 

fez o seguinte: "VOCES ESCREVAM UMA CARTA DIZENDO QUE VOCES LERAM 

ESSE LIVRO, e digam o que vocês acharam do livro. UMA CARTA PRA 

PROFESSORA, e ai eles conseguiram fa=er o resumo, ... TU TEM UMA 

rtELAÇAO NAO PUBLICA, ELA PODE SE RESGUARDAR ... SIGILO 

MENTIROSO ... Uma coisa que eu faço com meus alunos é escrever 

sobre um tema propos o, eu escrevo, leio em aula, só que eu nélo 

consegui escrever todos ainda ... (conta quais escreveu e alguns 

detalhes). fala de seu texto: dia em que aprendi que sou 

ga.úcho ... C termina a fita) 
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A: Qual é tua relaçao com teu próprio ato de escrever? 

E7: Pois e eu tenho uma. trajetória mais ou menos assim, eu sou 

filho de seminarista jesuíta, tenho uma formaçàozinha de 

semin~rio dentro de casa entào eu sempre tive uma atraç~ozinha. 

afinidade com as letras, e eu me lembro, memória de adolescen e, 

que eu escrevia e ficava meio indignado com o que eu escrevia, eu 

escrevia com determinada intenção e depois de certo tempo, ou no 
final do texto, 

sabe? Me'o chato, 

eu lia e via que era um texto assim caga-regra, 

que provavelmen e traduzia meu jeito de ser, 

mas eu ficava meio aeslm, porque eu achava que nao era assim que 

tinha que ser. mas também nl:!. o sabia fazer diferente. D1.uante o 

colégio foi isso. ai 

bastante importante, 

eu tive uma militância na esquerda que foi 

dos 16 aos 19 e ai tinha outro trato com as 

palavras, um trato de tipo messi15.nico. Tu 

escrita, basicamente a PALAVRA DA BIBLIA ou dos 

Frey Beta, Leonardo Boff, etc, se trata 

tem uma palavra 

seus sucedâneos. 

de fazer uma 

hermeneutícazinha, tu tem só que ler ali e ver o que tu tens que 

fazer, uma leitura, por essa época meu negócio de escrever ficou 

meio abandonado, quer 

sentido da ficção de 

saio de lá, ai eu já 

dizer, também nunca apareceu o 

i nventa.r. Então, é assim. eu 

estava na faculdade. Entrei 

escrever no 

sa.io d,:~i. eu 

na faculdade 

fazendo geologia, 5 semestres, e ai eu passei pra letras E NAS 

LETRAS é QUE EU COMECEI A TER ESSA BRONCA DE ESCREVER, porque ai 

nas etras tem o caso particular de que TU PASSA O DIA INTEIRO 

PESANDO SOBRE ISSO. POR VARIOS MEANDROS, numa aula de análise 

sintática tu tá pensando sobre escrever. numa aula de 

ingtilstica, indiretamente, numa aula de literatura, então eu me 

lembro assim que eu tive um momento critico no curso de letras em 

que a auto-censura era 

palavra que 

podias usar 

nesse tempo 

tu escrev:a. 

esta palavra 

ou naquele, 

violentissima. porque 

tinha assim trezentas 

claro que cada 

informaç:õ'=.'s. t1..1 

ou a outra, podias flexionar o verbo 

enfim. sabe? Uma auto-cons~i~ncia muitc 

vio enta quanto a escrever e ai essa coisa foi praticamente 
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superada . Só consegui um pouco a relatividade da importa.ncia 

literatura , 

logo dando 

desses concei os de análise sintática, história da 

coisa que o valha no trabalho de professor . 

aula no . O .. . Cum colega) trabalhava 1~ .. 

Eu comecei 

inha um trabalho de 

redação . ele e o . . . , mais ele que o . . . e bom . lá no . . . (colégio) 

começaram a acontecer coisas muito significativas . Primeiro, eu 

entrei lá PRA DAR AULA DE REDAÇAO . então tá. eu escrevia assim 

manualmente coisas que tinha que escrever, trabalho , uma carta, 

então tinha uma ESP é CIE DE ROTEIRO PRA ESCREVER. UM PROGRAMA . 

genéricamente sob o titulo de dissertação , e era aquela coisa, de 

vez em quando eu sentia , a gente que fa=ia par e dessa equipe, 

que tinha algumas broncas, alguns momentos em que a coisa 

empacava, os alunos nao escreviam ou não gostavam do que 

escreviam, ou nao gostavam de escrever . E ai a gente começou a se 

dar conta de coisas banais, absolutamente banais mas que precedem 

qualquer manual de escritura. que deveriam preceder . A gente 

chegou a primeira conclusào bem óbvia. QUE ESCREVER CARTA ERA 

MUITO MAIS FACJL DO QUE ESCREVER UM TEXTO D!SSERTATIVO ... ao 

contrário da redação do vestibular que era o grande espec~ro que 

pairava sobre o ensino de redação do segundo grau. A CARTA é UM 

TEXTO ESCRITO POR U~A PESSOA QUE SE RECONHECE COMO UMA PESSOA 

PARA UMA PESSOA QUE TAMBEM é RECONHECIDA COMO PESSOA . AO 

CONTRARIO DO VESTIBULAR. O SUJEITO ESCREVE QUERENDO SER NEUTRO 

IMPARCIAL PORQUE DISSERAM PRA ELE QUE O INTERLOCUTOR DELE O 

EXISTE. 

é chato. 

é quase metafisico, 

então isso foi uma 

quer dizer, 

descoberta 

a universidade . 

decisiva . Al 

e o tema 

a gen e 

começou a relativi=ar outras coisas, quer 

esse processo foi comum a todos mas sei que 

no meio desse grupo todo. Esse grupo 

dizer. eu nao sei se 

o meu ca s o foi assim 

era assim . tinha uma 

jornalista que dá aula de redação jornalistica, tinha o ... . a ... 

e cada um com uma preocupação especifica, 

essa s:ngularidade de fazer con,ergir as 

mas a gente tinha ass·m 

coisas em discuss~es 

interessantes. Então essa da carta foi a primeira sacaç~o . Bom . a 

gente tem que dar um jeito nesse programa porque nao é por ai. Ai 

eu lembrei quando estava no terceiro ano de trabalho là no ... , me 
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lembrei de um trabalho que eu tinha feito no colégio que era 

muito curioso, uma brincadeirinha banal que consistia no 

seguinte. O professor, ele tinha tirado da sala de aula três ou 

quatro alunos, 

mostrava para 

detalhes, tipo 

e enquanto 

os demais 

assim uma 

plano tem uma pessoa, tem 

os quatro estavam na rua, o professor 

alunos uma gravura e explicava os 

paisagem, ipo assim aqui no primeiro 

uma casa, no fundo tem um morro ... , ai 

chamava o primeiro que estava na rua e pedia pra ele olhar para o 

quadro e depois escondia a gravura, chamava o segundo, e pedia 

ai ele para o primeiro contar pro segundo o que ele tinha visto, 

reproduzia e esse reproduzia pra um outro e assim umas quatro 

vezes. Bom, o resultado que chegava no 

o último fazer um esboço do que ele 

completamenLe diferente, porque por 

fim, o professor pediu pra 

imaginava. e claro saiu 

ai pelo meio se perdem 

detalhes e ai a conclusao do professor era de que por isso a 

PORQUE MANTéM MAIS FIEL, E POR AI. linguagem ESCRITA TINHA VALOR, 

Ai eu reproduzi 

de uma coisa 

esse exercício com meus alunos. mas me dei conta 

gue naguela 

assim: a 

SER MAIS 

linguagem ESCRITA 

FIEL AO RELATO 

época eu nao tinha percebido que é 

TEM A POSSIBILIDADE INTERESSANTE DE 

DA REALIDADE, MAS ISSO NAO é TAO 

DECISIVO, o mais decisivo é gue agueles gue tinham 

formalizado 

ficado e 

DISCUTIDO COLETIVAMENTE, que tinham o seu 

entendimento sobre aguele quadro, tinham melhores condiçôes de 

ENXERGAR TUDO AQUILO ali, ao passo QUE O SUJEITO QUE TINHA VISTO 

ISOLADAMENTE. ELE FICAVA 50 COM A LEITURA DELE. Então isso foi 

outro traço decisivo, estou te dando alguns ... 

A: (é um principio da análise, tu vives a vida, mas só depois que 

tu a falas consegues vê-la ... ) 

E7: Essa foi uma 

discussões, e foi 

terapia, análise, 

significativa pra 

das dimensões que foi introduzida nas nossas 

por ai isso, claro, a gente ando u fazendo 

e ai uma terceira coisa que foi muito 

mim: eu propus, nós inventarmos, e todo mundo 

abra~ou. gue era uma coisa assim mais ou menos revolucionária pra 
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nós e pros alunos em grande medida, que era assim: todos os 

ALUNOS TINHAM QUE ESCREVER UM LIVRO NO SEGUNDO ANO. Essa é uma 

experiência que eu tinha feito no colégio. eu tive um professor 

aluci:~ado que fez isso com a gen e, fez isso toscamente, com as 

condiçôes que ele tinha e foi uma loucura completa. A gente disse 

assim: tem que escrever por vários motivos, por exemplo, os 

alunos chegavam no terceiro ano, eu dava literatura e redaçao, 

entào pegava os alunos no terceiro ano, e o. 

colégio ... tipo 8 turmas em cada série, uma 

tu sabe 

loucura, 

um imenso 

é grande, 

quando mexe, mexe mesmo, sabe, então os alunos chegavam no 

terceiro ano e eu pedia pros caras 

Cortiço. leitura escolástica. Entao 

lerem Luciola do Alencar ou 

I iam e a primeira reaçào 

deles era "QUE LIVRO CHATO!" e aqui o me deixava profundamente 

irritado. indignado, sim mas e DAI QUE SEJA CHATO, CHATO NAO QUER 

DIZER NADA, só quer dizer que é chato, entao uma das primeiras 

premissas foi assim, OLHA, QUANDO ESSES CARAS CONSEGUIREM 

ESCREVER UM L I VRO EU ACHO Q_UE ELES VAO TER UMA V 1 SAO DI FERE.r:"E 

SOBRE ESSE CHATO. porque eles vào ter POR TRAS DISS A 

EXPER , ENCIA DE TER PASSADO PELA DOLOROSA TAREFA DE ESCREVER UMA 

ESTORIA COMPRIDA. Ai a gente continuou fazendo e se fez. e ate 

no ... continua. Agora esse negócio deles escreverem um livro é 

que foi decisivo pra mim, além de tudo eu mantinha meu texto 

acadêmico fazendo mestrado, FAZENDO MINHA MONOGRAFICA E TAL, E DE 

OUTRO LADO APRENDENDO A ESCREVER COM OS ALUNOS. Eu tinha 

convencido todo mundo que 

nao tinha conversa e tal. 

muito apoio oficial do 

tinha que escrever o livro e tal, que 

no peito e na raça. porque nào tinha 

SOE, da direç:ào. a gente tava fazendo 

porque achava que tinha que fazer, 

vou escrever". Primeiro eu fui 

af uma aluna disse: "não. não 

na elegtlncia e depois, "mas é 

importante e tal", depois "tu tem que escrever é bom", aque e 

bate boca e isso se prolongou por duas semanas e eu nao sabia 

mais o que eu ia dizer pra e a, e nao tinha mais argumentos, 2ó 

podia dizer pra ela - "olha tu vai rodar", o que também não era 

verdade porque a gente não tinha esse poder, não é? A ideia do 

livro não tava prevista. então meu último argumento foi o 
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seguinte, "Tá entao tá. tu escreve um capítulo por semana e me dá 

eu vou escrever um capitulo por semana e te dou", "ai eu topo" . 

Porque dai foi um desafio pra mim também, po~que eu nunca tinha 

escrito, tive que me botar numas ... e isso foi decisivo além da 

compreensao acadêmica do negócio de escrever, de ver que era 

importante, pO a gente começou a perceber ou ras implica;Des 

disso ai, daquela gurizada de 16 anos escrever um livro ou 

qualquer coisa que parecesse um livro, era um limite. DEPOIS DE 

ESCRITO ERA UMA COISA QUE EXISTIA INDEPENDENTEMENTE DA PESSSOA 

QUE O TINHA INVENTADO. E ISSO COMEçOU A EXISTIR DE FATO, 

entregavam duas cópias e ficavam na biblioteca da escola, ai no 

ano seguinte a gente retorna com os livros do ano anterior e di~: 

"é assim, o ano passado fizeram 2ssim", sabe, tu TEM LEITORES QUE 

NAO CONHECEM O AUTOR. QUER DIZER FAZ O CIRCUITO QUE O LIVRO FAZ. 

Nesse caso sem a mediaçao da grana, um circuito de leitura. e 

isso é que nos levou a várias conclusOes interessantes. e5sa 

história do limite foi interessante porque da parte deles a gen~e 

percebia que tinha. que era um constante desafio. De repente ele 

tinha que fazer coisas QUE ELE NAO ESTAVA ACOSTUMADO A FAZER, ELE 

TINHA QUE ORGANIZAR A EXPERIE CIA DELE. Entao tá, encima disso a 

gente começou a forjar uma SEQUENCIA DE REDAÇOES pra o segundo 

ano, pro terceiro ano que fossem possibilidades de escritura de 

livro. DEPOIMENTO PESSOAL, O RELATO, COMO é QUE FAZ DESCRIÇAO, 

COMO é QUE FAZ NARRAÇAO ... COMO é QUE é POESIA. DAR UMA VOLTINHA 

PELOS GENEROS PRA MOSTRAR PROS CARAS QUE DA PRA FAZER DE VARIAS 

MANEIRAS, entao essa coisa foi ... meu tra.o foi esse até esse 

alguma coisa momento, e só foi alterado um pouco ou 

al já bem profissionalmente, no sentido 

acrecido em 

assim 

O TEXTO ACADEMICO NAO ERA NECESSARIAMENTE 

DISTANTE DE MINHA EXPERIENCIA EXISTENCIAL . 

de EU DESCOBRIR QUE 

UM TEXTO FRIO OU 

A: Ai u voltas a quest~o do texto de ficção e o texto 

a.cadêm i co ... 

E7: Pois é, dai eu comecei a me dar conta disso QUE NAO TINHA 
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TANTA DISTANCIA, a i a outra bronca minha como leitor, de ler um 

tex o que seja dado como impor~ante numa aula e eu não gostar do 

texto, ou não é nem gostar, é eu nào entender o texto, e ai 

quando . . . mas eu não sou completamente burro, mas nào me entrava 

ao passo que ou ros ao contrário me entravam bem, eu olhava e .. . 

maravilha, entravam bem . Tá ! Primeira constataça o: OS TEXTOS 

INTERESSANTES TRAZIAM UMA CARGA DE EXPERIENC!A PESSOAL MUITO 

GRANDE. MESMO QUE FOSSEM TEXTOS ACADEMICOS. Ai eu consegui fazer 

uma s'ntetezinha dessas duas vertentes do TEXTO ACADEM!CO QUE EU 

SEI ESCREVER E ESCREVO HABITUALMENTE E ESSE TEXTO EXPERIENCIAL DE 

DEPOIMENTO, que na minha formação na graduaç~o ERAM DADOS COMO 

EXCLUDENTES E DE REPENTE NAO SAO , entà o até a monografia do 

me~trado eu estou escrevendo desse jeito, me lembro de uma parte 

que eu escrevi sobre Machado de Assis sobre o Alienista . e a 

primeira frase da monografia era assim: comecemos assim : Machado 

me angustia, E AI ERA FALAR DE MINHA ANGUSTIA DE NAO ENTENDER E 

QUERER ENTENDER. Af me dei conta , com uma clarividência maior . na 

aula, dando aula pra jornalista, pra le rado, dou AULA PARTICULAR 

pra alguns caras que fazem o Rio Branco, tem um cara QUE ME DISSE 

QUE O PROFESSOR DISSE QUE O TEXTO TEM QUE SER ASSIM NEUTRO. ATé 

PODIA SER CRITICO MAS NAO PODIA SER .. . ai a primeira coisa que eu 

digo pros cara . é : PRA MIM é o CONTRARIO, SE TU QUER OUVIR ISSO 

AQUI NAO FALA COMIGO . TEXTO BOM É AQUELE Q,UE TE CHAMA PRA BRIGA . 

TEXTO QUE TE INCOMODA, FORA ISTO É LISTA DE COMPRAS. NAO INCOMODA 

!NGUEM. 

A: Af tu tens as teses . .. 

E7 : ENTAO OS CARAS QUE ME DAO PRAZER DE LER SAO OS CARAS QUE 

RESOLVEM QUESTOES OU QUE PROPDE QUESTOES . O BARTHES é UM. o jo~o 

dele é: que sentido faz isso pr~ mim? 

A: Eis minha paixao! 

E7: É. particularmente na minha área de literatura tem uns caras 
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que escrevem exatamente assim, N~O ESCREVEM PRA DIZER ABOBRINHAS 

NEM PRA PROCLAMAR A VERDADE F NAL MAS ELES ESCREVEM COMO UMA 

MEDIDA APROXIMATIVA COM RELAÇAO AO CONHECIMENTO . 

A: Mas tem uma oposiçaa entre ficção e isso ... , tu desmanchas-te 

a pouca falando da teu trabalha, mas ela volta ... 

E7: <Sabre aposiçã o entre ficçâ o e texto acadêmico) Mas tem uma 

apasiçao, desmancha-se mas se mantém. quanta à ficçao tem pelo 

menos uma diferença essencial, parque a dispasiçao da ficção é 

pela menos é a tese do meu parente ... (nome de um escritor cuja 

sobrenome é a mesma da entrevistada) a tese dele é que a gente 

escreve parque a realidade e insuficiente , naa chega, quero outra 

e ai inventa. A ficção tem essa coisa de QUERER CRIAR UM MUNDO 

PARALELO A ESSE MUNDO TRIVIAL, com ligaçOes certamente a esse 

mundo trivial . esse mundo da experiência quo idiana, que pode ser 

bem calcada nisso aí , uma al~ernativa realista ou bem distan e 

cama a poesia surrealista, na casa, MAS ELE NAO TEM UM 

COMPROMISSO COM A VERDADE. TEM UM COMPROMISSO COM ... 

A: Mas o mais curioso é que nesses textos mais universais, eles 

acabam senda, saa extremamente verdadeiros . 

E7: Sim, sim, mas eu quero dizer a seguinte . .. 

A: Nao sei se tu conheces um canto de Borges, Museo, .. . (canto) 

E7: Não, mais é ... mas eu ia fazer uma oposição que era a 

seguinte , a FICÇAO TEM UM COMPROMISSO NAO COM A VERDADE. MAS COM 

A VEROSIMILHANÇA E O OUTRO TEXTO, ESSE TEM COMPROMISSO COM A 

VERDADE. é UMA OPOSIÇAO PREGARIA MAS EU ACHO QUE ELA é 

ESCLARECE ORA. 

A: Que gênero é um texto chamada acadêmica? 
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E7: Eu me refiro ao TEXTO ENSAISTICO E TEORICO, pra usar as 

denominaçCes consagradas, eu gosto do TEXTO ENSAISTICO, agora não 

quer dizer que eu nao goste de filosofia. aliàs quase sempre a 

grande filosofia ela é ensalstica, mas tem uma diferença 

essencial, é assim, vou comparar na minha prática, SE EU ESCREVO 

UM ARTIGO SOBRE ALGUMA COISA, O MEU COMPROMISSO é O DE TRABALHAR 

COM AS VARIAVEIS DA EXPERIENCIA QUE SAO COMUNS A MIM E 

SUPOSTAMENTE AOS MEUS LEITORES, E QUE DIZEM RESPEITO AO NOSSO 

UNIVERSO DE CULTURA. E NA FICÇAO, eu nao tenho esse compromisso . 

eu nao preciso trabalhar com esses dados de realidade. é claro 

que eu vou poder fazer TEXTOS HIBR DOS, sem d~vida, por exemplo, 

fazer ums ficçaozinha e uma parábola e ai no meio botar um 

contrabando que é tal, que é minha tese sobre isso ou aquilo, mas 

na essência tu tens polarmente, essa distinçao, esse limite. Num 

limite tu tens o texto de pura ficçao. hipotético e no outro u 

~ens um que e pura dissera;ao, pra usar os termos. 

A: E eu es~ou implicando com iss ~ porque é uma coisa que me 

preocupa até por algumas coisas que eu escrevo, nao sei que 

g~nero sao, embora tenham alguma pretensão de alguma coisa, de 

clarear, mas por outro lado sao muito livres, então eu tento 

achar que há uma miscel~nea, uma miscigenaçao, que por exemplo, 

um texto como o de Barthes tem . 

E7: Aquilo ali ~ ensaismo. 

A: Ele padeceu uma certa discriminaçao. 

E7: Mas isso tem muito a ver com a circunstância dele, as 

circunstlncias acadêmicas, que nem o Ruben Alves, que eu acho um 

chato, mas nào dá pra comparar Ruben Alves com Barthes . 

A: Embora ele também escreva fluido e bonito. 

E'· I o Mas o papo messiãnico dele acho muito chato ... ~meio 
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conversa de padre, pois af que 

esse me serve, isso é texto, 

quer dizer que um texto na sua 

está, o Barthes faz ensaismo e 

isso é oposto a ficç~o o que não 

origem, um texto que hoje tu 

chamas de ficç~o. na origem não tenha sido um depoimento. bom ... 

A: Eu não tenho leitura pra avaliar essas diferenças mas . .. 

E7: Não, mas eu acho que 

universidade ter min i mamente 

isso ai é um 

critérios, eu 

bom inimigo, o fato da 

acho positivo , PORQUE 

é UM 

dizer, 

MINIMO CONTRA 

não se i, se 

O QUAL TU ESCREVES UM TEXTO , porque .. . quer 

tu tira a ditadura militar da vida do 

adolescente, o que aconteceu? Isso aconteceu 

entrei pra faculdade em então claro 

evidente, todo mundo termina forjando 

solidariedade minima, forjando armas pra 

inimigo ... 

comigo, quando eu 

tinha 

de 

um inimigo 

um lado uma 

combater aquele 

A: Mas isso quanto a quest~o da escrita eu não vejo .. 

E7: Se tu abandona, daqui pra frente não tem mais exigências. 

serve qualquer coisa, eu duvido que saia texto bom. 

A: Nao, não é nesse sentido, eu acho que se tu deixares num 

laissez-faire, não acontece nada, por exemplo essa estratégia ... 

que vocês us a ram, a questão de livro de ficção, então ai há 

possibilidades, por mais cientifico que seja tem raizes ... 

pessoais. 

E7 : Tai a sacação que eu acho que é mais do .... é ESSA COISA 

ASSIM DE UM TEXTO QUE HOJE TU CHAMAS DE ERUDITO OU DE CIENTIFICO, 

ELE É FEITO LA NA ORIGEM PRA RESOLVER UMA BRONCA . . . SE NAO TEM 

PROBLEMA PRA RESOLVER NAO TEM TEXTO. 

A : Conto que há uma tese que 

resolver problemas pessoais. 

defende que toda a tese é pra 
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E7: Isso a gente insiste hoje dando aula de redaçao. SE NAO TEM 

PROBLEMA PRA RESOLVER NAO TEM TEXTO. 

A: A questão da ANGUSTIA. 

E7: Isso é um truque que a ficçao também usa, porque a ficção 

também pega o leitor por aquela carga de humanidade que tem lá 

dentro, entao o personagem que também deseja alguma coisa. seu 
desejo pode na o ser igual ao teu, mas na generalidade tu também 

te identificas com ele, daí lá tu diz, a minha bronca é essa. meu 

problema é esse, quando ele o autor deixa entrever isso, ele está 

dizendo pro leitor: "eu como tu, estou a fim de descobrir umas 

coisas''. Um texto assim é um texto que propôe diálogo. 

A: Ai entra uma coisa que eu podia aproximar com a questao da 

transferência, tem a.que 1 es professores que sao apaixonados por 

uma idéia que tem, uma luta, militam em algumas coisas, bom 

esses ... o problema que a maioria dos professores nunca fazem 

isso ... crianças pequenas, meus filhos por exemplo, competiam com 

o jornal. chegavam e pá Cse atiravam sobre o jornal que eu lia ) , 

competiam com o jornal, era um outro ser que estava ali, devia 

ser muito importante pra chamar tanto a atençao, devia ser 

sedutor na cabeça deles, tem esse aspecto, de que desperta o 

desejo do 

desejes. 

outro, faz com que fique um lastro e que tu também 

E7: Outra coisa que a gente também descobriu muito claramente é 

que O PIOR LEITOR DO TEXTO É O PROFESSOR, é UM EXERCIC!O DE 

AUTOCRITICA MEIO FORTE QUE A GENTE TEM QUE FAZER, PORQUE O PIOR 

LEITOR É O QUE VAI LER PRA TE DAR NOTA, O LEITOR MENOS GENTIL QUE 

PODE TER, entao uma das primeiras coisas que a gente fe= foi 

inventar um jeito de fazer o texto circular independen~emente da . . 

palavra abali=ada do professor, o texto circulava, e a segunda. 

foi essa que tu disseste, é mentira que tu podes mandar os caras 
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escrever sem escrever. tu tem que escrever, foi o caso I imite 

aquela guria. a gente fala, de vez em quando o .. ou eu somos 

convidados assim pra, palestras e coisas dessa ordem. e uma das 

primeiras coisas que a gen~e diz é isso: SE A GENTE NAO ESCREVE 

NAO ADIANTA NEM MANDAR ESCREVER. 

A: Sim, se tu pensas isso com relaç&o a alfabetização é um 

problema SéRIO, PORQUE OS PROFESSORES NAO LEEM E N~O ESCREVEM 

entao estao INCUMBIDOS DE TRANSMITIR ALGUMA COISA QUE ELES N~O 

FAZEM, E SE NAO APRENDERAM A TER TES~O POR ISSO COMO é QUE VAO 

TRANSMITIR QUE ISSO é IMPORTANTE? 

E7: Isso. se a gente nao escreve não adianta nem 

escrever. 

tentar mandar 

A: Assim se tu pensas em termos de alfabeti::açao é um problema 

sério, porque os professores na.o l~em e n~o escrevem e estão 

incumbidos de transmitir alguma coisa que eles nao fazem, e se 

não aprenderam a ter tesão por 

que isso é importante? 

isso, como é que vào tr.=;nsmitir 

E7: É, eu acho que eu só sei trabalhar texto no circuito 

ensaistico, dai em diante, a fixaç&o de um texto mais elaborado. 

nem imagino como seja dar aula pra criança, que a I i ás nào faço a 

menor idéia, mas eu insisto, todo meu argumento é de ordem 

racional, embora leve em conta a ordem afetiva, meu argumento é 

de ordem racional, dizer assim que um texto é pra equacionar um 

problema pessoal, bom. isso é um argumento racional 

A: Mas isso na criança é muito mais forte. tem o trabalho de 

Bruno Betelheim ... <conto sobre o livro Psicanálise da 

Alfabeti::ação .. empobrecimento das carti I has, e os contos de 

fadas, textos de ficção complicados, que são fascina.ntes, 

apavoram ... essas coisas foram sendo banidas e acaba ficando uma 

coisa reduzida a imbecilidade. Que vontade a criança vai ter de 
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aprender a ler se lhe é transmitido que ler serve para saber que 

o abelhinha é amarelinha? A cr i ança quer saber da vida .. . da 

morte ... há hoje uma fac i l itaç:ão imbeci I izante) . 

E7 : Isso vale também para o ensino médio . 

A: Eu nao vejo muita diferença . 

E7: No .... a carga . .. eu tinha 

uma viagem completa, 

doze anos, eu 

ler a Odisséia ... 

I ia a.que 1 es 

clássicos, era 

A: CConto história do professor . que veio me vender livros 

infantis, com muitas gravuras e histórias curtas ... e apresentava 

toda uma tese pra defender que nao se deve dar muito texto para 

as crianças pequenas. contei 

ai há termos diffceis que eles 

tem a oportunidade de perguntar 

do pinóguio, e ele me dizia 

nao entendem" . 

o que é isso " ) . 

" Bom . então 

E7 : Porque dai tu lida com universo da imaginaçao .. . 

"mas 

eles 

A: Tu falas-te uma série de coisas . o que tu costumas escrever? 

E7: Duas co i sas: CARTA E ENSAIO, as cartas eu mando adian~e e 

fico com cópias de algumas delas, mas ensaios, ARTIGUINHOS, .. . eu 

tenho artigos publicados, sobre o ENSINO DO .. . , E ESSES TEMPOS NO 

PASQUIM, é isso, esses doi s tipos e minha DISSERTAÇAO. que é 

outra coisa importante, sendo UM TEXTO GRANDE, COMO MANTER 

INTERESSANTE, ao longo de tantas páginas . E minha pretensao é 

sempre essa, quero que seja l i do, mas eu acho assim, fazer uma 

diferença essencial com relaçao aos textos que eu escrevo, fora a 

qualidade é claro, incomparável, ai tem uma d i mensao POLITICA 

MUITO IMPORTANTE, PORQUE ESCREVER NO PRIMEIRO MUNDO EU ACHO QUE é 

AQUILO ALI, ESCREVER AQUI é OUTRA COISA, nao sei se é o que eu 

faço, mas eu pretendo que o que eu faço, seja uma tentativa nessa 

direção. A gente defendeu no programa do . ... que escrever é entre 
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outras coisas , uma TAREFA ANTICOLONIAL. 

MUNDO ONDE TE FAZEM ACREDITAR QUE 

é ENXERGAR O PERTO, NUM 

50 ENXERGAR LONGE É QUE É 

INTERESSANTE , no RS e em particular no Brasil. Aqui a gente ESTA 

ACOSTUMADO A VER O MUNDO PELO OLHO CARIOCA, a gente, as classes 

médias comportadas, digamos, quer dizer que ent~o a gente rica ... 

e n~o serve isso, ESCREVER TEM ESSA DIMENSAO. Por exemplo. o 

último artigo que eu escrevi foi 

motocicle a" que saiu na ZH no 

briga aberta com os semiotas 

sobre um filme "0 

ano passado. e é 

ou como eles 

selvagem da 

um artigo de 

gostam, os 

semioticistas . porque a leitura que os caras fazem é uma leitura 

colonizada, cretina, 

tem a ver com isso ... 

apazigüadora da cons8i~ncia, escrever aqui 

A: Algumas coisas que eu li, do BENJAMIM, OU MESMO DO SCHILLER, 

encaminham uma visão de ARTE COMO LUTA POLITICA ... 

E7 : Eu gosto dessa 

que ele escreveu 

toda de ESCREVER 

expressão, o... que usou uma ve::: num artigo 

sobre Caetano, um artigo maravilhoso, a luta 

é ENXERGAR PERTO um mundo em que estamos 

acostumados a enxergar o longe, na.o longe, 'o longe' . 

A: É, inclusive isso no meio lacaníano (me extendo . . falo da 

Reuniào Lacanoamericana de Gramado que vai 

espírito de show, questao do jargão . . . ) 

acontecer . . . falta do 

E7: É nesse ponto eu acho que a gente tem uma identidade. embora 

eu por outras vias, sem excluir essa via da psicanálise, eu 

formulo ... meu amigo Sérgio Paulo Rounanet. aquela discussão do 

moderno, do pós-moderno, e a reinvidicaçao dele é de que a gente 

tem que ser neo-moderno, no sentido que a gente tem que resgatar 

os projetos originais DO ILUMINISMO. OS PROJETOS MODERNOS. só que 

a gente tem que confrontar esses projetos com a prática desses 

projetos, e a execussao que já houve. e livrar a razao do seu 

narcisismo original . Quando ela se erigiu em regra, ela ac~ou que 

ia resolver o mundo todo, al a gente chegou a conclusão que não 
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n~o sabiam fazer, resolveu, há coisas que 

MODERNOS DIZEM QUE NAO HA 

TOTA!.....IZAÇAO POSSIVEL PARA 

MAIS SENTIDO, 

ENTENDER O 

enquanto que os POS

NAO HA MAIS NENHUMA 

MUNDO. entáo se trata 

simplesmente de ADERIR AO MUNDO E DEIXAR ROLAR, QUE É A LEITURA 

SEMIOTICISTA. Quer dizer. ela se contenta com a CONSTATAÇAO AcSlM 

DE FRAGMENTOS DESSES UNIVERSOS, AO PASSO QUE OS MODERNOS TENTAM 

RESGATAR A COMPLEXIDADE DAS RELAÇ~ES ENTRE OS FRANGMENTOS. eu 

chego num lugar muito parecido com esse teu, só que pela via 

dessa leitura filosófica . Os caras que eu gosto, que sao meus 

mode os inating:veis. sao o SWARTZ . O PAULO FRANCIS E O IVAN 

LESSA, o IVAN LESSA, é o que Paulo Francis é para o pol1tica ele 

é para a literatura, já como o tipo de ensaio, e toda a tese 

dele , em setenta e oito . chamada "AS IDéiAS FORA DO LUGAR" deu um 

grande bate-boca . 

nenhuma idéia tá 

Umas sociólogas de 

fora de lugar, 

SP 

ele 

disseram 

tem uma 

concretistas, uma briga na qual ele tá coberto ... 

pra ele que 

briga com os 

A: Nào I i nada dele. estou muito dentro de um mundinho 

psicanalitico, apesar de que eu acho, que mesmo partindo de 

fragmentos. é poss1vel, fazer alguma milit3ncia intelectual. 

E7: Ai é que tá. TU TRABALHAR COM FRAGMENTO NAO QUER DIZER QUE . 

... PRECISAS ADERIR A ELE, o paralelo é perfeito, tu pode te 

contentar ... com o trabalho de aula particular, ou tu pode 

trascender . . . 

A: <Falo do meio psicanalftico ... grupelhos . confronto com 

pessoal das letras?) 

E7 : Uma de nossas ang~stias atuais, é a gente inventar um canal 

que ... a gente tinha isso, minha convergência é com ... mais 

algumas pessoas, minha interlocuçao é com .. . , eu trabalho 

basicamente em LITERATURA E REDA.AO, 0 ... TRABALHA BAS!CAMEN~E EM 

REDAÇAO. entáo por exemplo, esse hibridismo ninguém entend9, 

porque estamos numa universidade que pre=a a especialidade, e eu 
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não quero só ficar 

redação , no curso 

jornalismo é que era 

na 

de 

literatura, e então 

letras. no traba I ho 

TEXTO DlSSERTATIVO, mas 

a 

em 

gente ta.va na 

NARRAÇAO. No 

minha área por· 

exemplo de leituras, é da literatura . mas minha interl o cução é 

com . .. , agora esse cara ai, esses ldolos de texto ... bom, dois 

deles eu entendo bem por qu~ eu gosto deles, o Swartz e o Paulo 

Francis, os dois tem uma origem parecida com a minha ou a minha e 

que é parecida com a deles . Os dois tem uma bronca alemã que eu 

também 

tempo, 

tenho, eu dialogo com eles e com meus 

é tudo, tu conheces aquele texto de 

fantasmas ao mesmo 

Paulo Francis "Uma 

festa que se encerra " que ele escreveu quando te = 50 anos? Pe! 

Aquilo ali pra mim é livro de cabeceira. por causa exatamente 

disso, o debate interno dele em muito a ver comigo, e o Ivan 

Lessa é um modelo superior de texto mesmo , é um texto . de uma 

leitura primeira . Ele é um texto mais cifrado, na verdade ele é 

assim um texto impiedoso, a mente auto-irônica. qJe é a coisa 

mais linda que tem . O Machado, esse é meu modelo inatingível, os 

outros sao atinglvei s . 

A: Tu te lembras as primeiras coisas que tu terias descoberto em 

termos de escrita? 

E7 : Por exemplo eu 

anos ent::lo foi 

tenho um 

antes dos 

certamente, que eu tinha com 

registro curioso. eu tinha 6 ou 7 

sete. quando eu aprend~ a escrever 

um amigo, um JORNALZINHO, era o 

primeiro ano, eu fazia 6 anos e eu sabia escrever um pouco. tinha 

feito dois anos de jardim . Fizemos DUAS COPIAS OU TRES, n~o 

consigo me lembrar do contefido disso, mas me lembro, me lembro de 

nós , sentados na casa do cara, copiando, tínhamos escrito as 

noticias da rua e tal. E eu guardei , a outra memória é escolar. 

Assim, de saber escrever composiçao, sempre tinha essa marca, 

quando entrei no ginásio, tinha a questão que não ia bem em PROVA 

DE ANALISE S!NTATICA, EMBORA o meu pai FOSSE PROFESSOR DE 

PROTUGUES, e me ensinava em casa. ELE ERA LATINISTA, E EM REDAÇAO 

E LEITURA EU IA SEMPRE SUPER BEM, então era uma contradição, mas 
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nao me entrava na cabeça isso, não conseguia dar tantos nomes. 

ESSA FORMALIZAÇ~O ELA é IMPORTANTE PARA O PROFESSOR DE PORTUGUES 

N~O PRO ALUNO. mas esse é um outro registro importante que eu 

tenho de ter uma refer~ncia. Vamos dizer assim, de ter uma certa 

segurança nisso. 

A: Que relaçao tu verias entre ato de escrever e ler? 

E7 : Pois é, tem muita a ver, tem uma semelhança que é es s a, que 

um exemplo bem próximo, quando eu estava no mestrado eu n~o tinha 

lido Grande Sertao Veredas. e eu sabia que tinha que ler e que já 

tinha tentado ler insistentemente. Bom, sou UM LEITOR RAZOAVEL DE 

VELOCIDADE E TAL E EU NAO CONSEGUI LER ESSE LIVRO. até que fui 

fazer uma cadeira chamada Grande Sertao Vereda. só sobre o livro. 

e bom ai, tinha QUE LER NA MARRA. E li. Eu tinha tentado ler 7 ou 

8 vezes começado a ler aquele livro, tá? Dessas 7 ou 8, 2 ou 3 

nao foram 

aqui o ali. 

LIDO ANTES. 

tão empenhadas 

AI QUANDO EU LI 

Já reli até, ai 

mas as outras foram. Era uma bronca 

EU ENTENDI PORQUE QUE EU NAO TINHA 

quando eu li me dei conta que só 

podia ter lido agora isso, porque é uma QUESTAO DE RITMO, NO 

SENTIDO MAIS LIMITE, e na base é um QUESTAO DE ESTOFO ... 

Entendeu? DE CONJUNTO DE EXPERlENClAS QUE TU TENHAS PRA CONTRAPOR 

O QUE O LIVRO TE PROPGE. Um livro que até hoje nao consegui 

terminar de ler é A Idade da Razao do Sartre, 3 vezes já comecei 

a ler, mas eu nao consegui terminar de ler. me dá TANTA ANGUSTIA 

AQUILO ALI, que eu tenho que parar . Outros livros que me doeram 

muito pra ler foi O ESTRANGEIRO DE CAMU, foi assim pesadíssimo 

pra ler. entao essa eu acho que é uma relação importante ENTRE 

ESCREVER E LER. LER TEM A VER COM A TUA POSSIBILIDADE DE DIALOGAR 

COM O TEXTO. LER DE VERDADE. NAO LER BUROCRATICAMENTE PRA TOMAR 

INFORMAÇAO . Assim também com um ensaio bom, TU NAO ENTENDE PORQUE 

NAO é A HORA DE ENTENDER. E TU PODE LER E LER DE NOVO, E TUA 

COMPREENS~O SER OUTRA, e assim também COM ESCREVER. essa 

CAPACIDADE N~O DE RESOLVER. MAS DE EQUACIONAR O PROBLEMA, POR O 

PROBLEMA EM TERMOS ABSTRATOS. PALAVRINHAS, AGORA .. . DEPENDE DO 
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MOMENTO, DA TUA CORRIDA, DA TUA CAPACIDADE DE DlGESTAO. POR 

EXEMPLO ENTRE PARENTESIS, EU TINHA COLEGAS QUE NO PRIMEIRO ANO DE 

LETRAS JA TINHAM LIDO TUDO DE IMPORTANTE QUE TI IHA PRA LER. EU 

FICAVA ESPANTADO, SABIAM DIZER QUAL ERA O PERSO!JAGEM, E EU AO 

TINHA LIDO AINDA . E ENTAO FICAVA ESSA COISA ASSIM ... MAS AI EU 

VIA, POR OUTRO LADO, QUE ELES NAO JUNTAVAM O QUE TI~HAM LIDO COM 

COISA NENHUMA, ao passo que comigo sempre acontecia assim. Eu tô 

lendo um livro eu tó citando o livro . eu vou fa=endo bola com 

ele, bàh! Tu já leu? Eu tO APLICANDO. pois é ent~o é isso o mGu 

caso, nào sei se isso é uma regra geral, mas tem a ver com essa 

capac·dade em TRANSFORMAR ISSO AI EM VIDA, só que tem uma 

diferança, que eu acho que é assim, ESCREVER É UM ESFORÇO PESSOAL 

DE UMA ORDEM MAIS COMPLICADA DO QUE LER . Por exemplo tu pode 

escrever com 14 anos um poema de amor sinceramente apaixonado, e 

u vai ler anos depois, é um choque, tu até te lembra que havia 

um sentimento importante, mas o que tá escrito ali não diz mais 

aquilo, AS PALAVRAS NAO TIVERAM A CAPACIDADE DE SEGURAR AQUELA 

MESMA TENSAO. QUE LHES DEU ORIGEM. Ent~o escrever tem esse 

problema, NAO É SEMPRE QUE TUA INTEi;AO ENCONTRA CORRESPONDENCIA 

NA EXPRESSAO. E NA LEITURA EU ACHO QUE ESSE PROBLEMA é ATEIUADO. 

TEM MENOS MEDJAÇOES. TU LES E A PESSOA É A COMPREENSAO . E O 

ESCREVER. TU TENS A COMPREENSAO MEDIADA POR ESSE EXERCITO 

INESCAPAVEL QUE É FAZER AS PALAVRINHAS FAZEREM SENTIDO, E 

CERTAMENTE ISSO Ai É MUITO MAIS COMPLICADO. 

A: Escrever e escutar? 

E7 : Como escutar? 

A: Soa meio estranho mas é isso mesmo, funçao orelha ... 

E7: Olha eu nào sei, uma relação imediata que eu faço é com o 

negócio de AULA. NO SENT!DO DE SER UMA TROCA E TRE DOIS IGUAIS, 

por exemplo, na minha prática de sala de aula tem uma coisa da 

qual eu me orgulho. 50 ME ORGULHO AGORA PORQUE EU ME DEI CONTA 
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QUE ELA é INTERESSANTE, ANTES EU FAZIA SEM ME ORGULHAR, SO FAZIA, 

mas eu acho que ela é boa mesmo, que é assim: eu sempre acho <em 

a.ula) que quem est~. na aula tem igual condiçbes comigo pra 

discutir redação, aque e assunto, há uma diferença talve= só 

assim no volume de leitura, talvez porque eu tenha nascido antes 

e tive mais tempo de ler, ent~o o negócio de escutar num debate, 

numa tertúlia. Uma cadeira que eu tO dando agora de literatura 

bras i !eira, tem na aula uma gurizada muito legal e tem vários 

poetas ali. e eu converso com os caras querendo saber também, de 

vez em quando é claro eu esi:ou fazendo pergunta retórica pra 

condu~ir, assim pra determinado lado, mas na discussào não, quero 

saber mesmo, então quer dizer. primeira associação que eu faço, o 

negócio de escutar como escutar mesmo, esse negócio de escutar e 

falar. E eu acho que isso tem uma dimens~o importante porque bom, 

do ponto de vista pedagógico, sem dávida, e do ponto de vista de 

escrever, toda nossa prática de redação ela é sempre assim, de 

escrever texto e ler em aula, todo mundo escreve e 1~ em voz alta 

e a gente discute a construção do texto. E a. 

olha se alguém pensar que isso aqui parece uma 

gente até brinca. 

erapia de grupo, 

sim, pode ter certeza que é parecido, nao autori=ada mas é. o que 

é bem isso, mostra o texto que é a tua cara, e a nossa seqüência 

de textos é bem por ai . A gente pede um texto de apresentação 

pessoal. o segundo sobre o quotidiano, o terceiro uma experi~ncia 

forte, o quarto o relato de uma experi~ncia que enha servido de 

aprendizado. É uma seqüência importante, puro bate bola, e a 

gente também escreve, mas espera que o pessoal peça pra depois 

apresentar, né? E eu acredito no próprio esforço, mas enfim esse 

negócio de escutar, é evidente que a palavra consegue verbalizar 

as coisas e isso é, significa conhecimento, tu te apropria do 

desconhecido. 

A: São 4 atos. confrontando todos .. . 

E7: Eu acho que é por al. tem a ver com minha prática de sala de 

aula, as quatro coisas sao envolvidads na prática quotidiana, e 
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claro gue elas tem diferenças essenc i a i s e circunstanciais em 

determinados circuitos, tipo assim, eu acho que a dissertaçao ela 

é um texto que tem certas prerrogativas, a falaçao tem suas 

prerrogativas, então ~ muito uma ques~ào do que está em jogo, pra 

onde é que nós estamos indo. Nesse momento específico, na cadeira 

de composiçao, a 2 e a 3, são trabalhos com narração e descriç~o. 

então a gente escreve histórias . A outra ve= que eu dei essa 

cadeira, faz 2 semestres, eu fiz assim, a gente ... eu inventei um 

enredo e propus pra turma além de escrever uma história paralela, 

que escrevesse um capi~ulo dessa história na seqüªncia, eu 

também . Entao era muito curioso, e a regra de jogo ai é a ficção 

mesmo, e tu tem que manter uma certa fidelidade ao capitulo 

anterior, tem que propor quest.::les pra o capitulo seguinte, .. . d.§. 

uma guinada na trajetoria do personagem. Eu em geral trabalho 

mais é com jornalismo e com as cadeiras de dissertaçao, que 

combinam mais com meu jeito, o . . . nao gosta muito , ele gosta mais 

de narração, então todos eles tem tamanha importância. estatura, 

mas é uma questão de onde é que a coisa tá caminhando num momento 

especifico, e o negócio de FALAR E OUVIR nessa prática está 

diretamente envolvido COM PRODUÇAO DE TEXTOS. FALAR E OUVIR SAO 

AS COISAS , MAIS FALAR DO QUE OUVIR, OUVIR é UMA FUNÇAO MEIO 

INVISIVEL, MAS ACHO QUE FALAR E OUVIR ESTAO LIGADOS TA~BEM 

ESSENCIALMENTE COM ISSO . FAZEM PARTE DESSE JOGO DE CHEGAR AO 

TEXTO ESCRITO . 

PROFICIENTE. 

AO TEXTO MAIS ESCLARECIDO . MAIS COMPETENTE. MAIS 

A : E o que u dirias de escritores 

uma entrevista não sabem falar? 

maravilhosos que na hora de 

E7: Aconselho a nào conhecer autores, pra nào se decepcionar . 

A: Mas como tu entedes? 

E7: Eu acho que isso acontece com o escritor de ficçao, e muito 

mais raro de um ensaísta te decepcionar falando, do que um 



• 

• 

.. 

• 

130 

romancista ou um poeta, mas ai eu acho que o motivo é bem 

simples, é que o cara quando CRIA AQUELA FICÇAO DELE. TA CRlAN~O 

O MUNDO, é DEUS, UM DEUZINHO, FEZ EXISTIR A UILO ALI, de repente 

o cara fica ABSOLUTAMENTEO ONIPOTENTE, ent•o ele acha que o TEXTO 

DELE IZ COISAS QUE O TEXTO NAO DIZ . ou por outra parte. ele 

tenLa IMPOR UMA LEITURA CANO ICA DE SEU PR~PRIO TEXT quando na 

verdade TODO LEITOR FAZ OUTRA LEITURA. tem uma EXPERIENCIA 

SINGULAR. Esse caso que é o Carlos Nejar, que é um poeta que eu 

gosto e 

Ele quiz 

DELE 

numa circust~ncia eu conheci o 

impor a leitura dele, não faz 

cara, e o cara é um saco! 

nenhum sentido. A POESIA 

MUITO MELHOR do que isso e ele ficou um troç:o 

absolutamente desagradável. 

A: Uma coisa que ouvi falar de alguns 

difícil falar sobre o que se escreveu, 

escritores é de que fica 

creio que Barthes ... 

E7: Eu acho que essa é a melhor posiçao. escritores de ficção n~o 

tem nada a dizer. esses caras de hoje, Drummond, Cabra , esses 

caras não falam. só falam estórias laterais. João Cabral ê que 

diz assim: "mas então se era pra isso eu não tinh& escrito, eu 

escreví.. tá I á, agora ... " Isso na outra ponta do processo tem 

uma coisa interessante que é o aluno, aquele que ... o leitor que 

quer saber o que o autor pensou quando escreveu aquilo, sei lá o 

que ele pensou. é uma pergunta improdutiva em primeiro lugar e em 

segundo lugar improdutiva, porque não adianta nada. 

A: Como história do trabalho de um português, sobre Fernando 

Pessoa, estudou a obra para diagnosticar a pessoa. Pessoa .. . 

E7: é uma tendência, mas TU PERCEBES QUE O TEXTO TEM AUTONOMIA 

COM RELAÇAO A TI ... por exemplo. se tu queres saber por quê o 

cara escreve, qual ~ a sensação. primeiro tu não vais conseguir 

porque já 

pra ele. 

estão mortos. 

é sinal de que 

e segundo. se tu 

o texto não foi 

tiveres que perguntar 

suficien e, então o 

texto não presta. E muita gente. quando eu estou lendo poesia com 
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os caras, começa a fazer perguntas, 

sempre tem um boi lá que pergunta, 

ou ponderaç~es sobre o texto, 

mas será que ele pensou tudo 

isso? Nao SPi se pensou, não interessa. mas isso a quem tem uma 

noçao meio religiosa do texto, o tex o como coisa sagrada, que tu 

tem QUE LER HERMENEUTICAMENTE pra saber QUAL é A INTENÇAO DELE. 

A: Isso tem a ver com uma grande fantasia que as pessoas que 

procuram tratamento tem, que é a quest~o . de fazer uma 

hermenêutica da 

compreendida, com 

porque sou assim", 

decepcionando com 

própria vida, ter uma historinha bem 

inicio meio e fim: "agora por fim vou saber 

quando na verdade ou desistem ou acabam se 

essa idéia e acabam vendo que o que interessa 

nao é isso. a falaç~o deles tem efeitos. fora. na rua. na vida e 

é isso que interessa. Tua fala te joga pra frente, tu n~o vai ter 

resposta de por quê .. 

E7: Um pouco pela dialética Zen, assim de tu achar. eu tenho um 

pouco essa pretensão, de repente eu quero achar equilíbrio nas 

coisas fa=endo com que elas parem, sabe? Eu quero es aquear o 

tempo, suspender, e ai tem equillbrio, e na verdade o produtivo. 

na minha própria experiência também é, tu achares equilíbrio no 

movimento, porque é no movimento que as coisas acontecem ... Tu 

conhece aquele livro . Bíblia chamado Zen e arte da manutençao 

de uma mo ocicleta? 

A: Nao ... ms eu tenho um colega que se interessa por Zen . . . e ... 

de La j ea.do ... 

E7: Terra da minha familia . 

A: Mas quero te perguntar sobre alfabetizaçào ... 

E7: Pois é mas é aquela c oisa, me alfabeti=ei em casa, ... por 

isso é que eu tava te dizendo que nao entendo, porque nunca 

trabalhei com isso. Escrever sempre esteve ligado ao ... ( colégio 
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onde dá aulas) ou à falculdade, então como eu nunca fiz isso . por 

exemplo, lá no ... tinha uma questao séria que era como a gente 

faz com a quinta e oitava séries. E eu dava palpites, nunca parei 

pra pensa~ proque eu nunca trabalhei, e a impressão que eu tenho, 

como eu sou um cara com tend~ncias a abstrair as coisas e ta 1, e 

de fazer consideraçôes abstratas, de que isso não tem nada a ver 

com quinta e oitava. Ai, por isso que eu te digo, que dirá com 

alfabeti=açao, ent~o de fato não tenho muita idéia . 

A: Mas uma criança fala e escuta. 

E7 : Pois e, mas é que tu tá . .. eu tenho convicçôes baseado em 

evidéncias, de que a criança de 4, 5 anos. ela é um adulto 

lingüistico, ela já sabe usar o que ela precisa usar, ou como diz 

o Jones, ela é capaz de gerar um infinito de frases a partir do 

que ela conhece, ela já tem as regras internalizadas, entao em 

tese, eu tenho convicção de que A ALFABETIZAÇAO é UMA TAREFA DE 

EXPLlClTAÇAO DE COISAS QUE A CRIANÇA TEM . ISSO EM TESE, NUNCA EU 

TRABALHE . Agora a mediação disso a:, 

eu não sei te dar uma posição final. 

existe na área de ensino é assim : 

regularidade do código ou tu tem 

é um código, e af de fa.o 

Por exemplo uma polêmica que 

tu tem que privilegiar a 

que deixar solta a coisa e 

depois mostrar a regularidade? Por exemplo. a crian~a escreve 'eu 

fazi" porque ela relaciona com sai e todas essas . . . 

A: Tu conheces os trabalhos de Emília Ferreiro? 

E7 : Nao . se a criança diz fazi eu tenho que ter duas atitudes, eu 

percebo que o cara conhece a regularidade do código, ele fe= a 

transposição, ELE TEM O PARADIGMA, só que eu tenho que di=er pro 

cara, olha não é 

dizer que é eu 

fazi. a conjugação 

fiz e não eu fazi, 

diz que é fiz! Essa coisa de 

embora fazi faça sen~:do pela 

regularidade do código, 

tu faz isso no come~o, 

eu nao sei quando. 

eu n~o sei em que momento passar isso, se 

se tu deixas ro ar, até lá pelas tantas, e 
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A: Isso acontece sozinho espontaneamente, na minha opini~o, eu 

trabalhei em pesquisa .. . no grupo ... 

E7: Eu não tenho esta convic~ao .. 

A: No momento em que ela em pleno dominio da regularidade, ela 

pode permitir-se ver as excessOes. 

cenoura .. . ele me corrigia . .. ) 

(conto de meu filho Gaspar: 

E7: O meu processo foi mais ou menos assim, mas eu n~o sei se tu 

podes ~ransformar isso num método. 

A: O trabalho de Emilia . . . 

E7: Eu acho qu tem um risco, nos estamos falando de classe média 

confortável, agora transporta essa questao pra periferia . .. 

A: Seja qual for 

problemas .. . 

o método que tu uses na periferia, há outros 

E7: Tem uma questao séria. o código é diferente. nós dizemos as 

casas amarelas são bonitas, cinco marcas de plural, e ele pode 

dizer : as casa amarela é bonita, tem uma marca de plural e é 

igualmente eficiente . entào esse cara, EU NAO POSSO DEIXAR ELE 

DESCOBRIR SOZINHO . QUER DIZER, POSSO, DEVO TALVEZ IDEALMENTE, mas 

eu tenho que DIZER PRA ELE QUE ESSE é UM CODIGO QUE FUNCIONA AQUI 

E NAO FUNCIONA ALI . 

A: Sim. mas olha aqui 

LEITURA. 

a descoberta dessas coisas se DA PELA 

E : E há um embate polltico, ele VAI TER QUE DESCOBRIR QUE TEM UM 

ISCURSO DIFERENTE DO DELE . 
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A: Isso ele já sabe, descobre cedo que gente fina fala diferente . 

E7: E segundo, que uma das condiçOes para ele suplantar certas 

broncas, essa é a pretens~o do ensino de portuguªs, o acesso ao 

discurso não vai mudar o mundo evidentemente, mas ele é uma 

condição pra tu meter bronca naquele mundo, mesmo que tu não 

renegues o teu nivel, c teu código ... 

A: Eu tO pensando 

po ular, embora 

de expressao. 

no Lula, e e ainda usa uma 

ele corrigiu umas quan~as coisas, 

linguagem bem 

e é uma figura 

E7: 0 ... contou uma história, um sr. vereador comunista de 

Jundiaf em 46, que era o ~nico vereador comunista da cidade 

naturalmente, e ele tava discursando e tal e ai disse assim: 

"PORQUE OS SEMO TATATA ... " e um sujeito, um vereador clássico da 

cidade, "excelência não é. nós semo, é nós somos, e o vereador 

comunista: "n s vamu'', e o clássico: "NAO é NOS VAMU é NOS 

VAMOS", e numa dessas ele disse o 'nós vamu", e o cara corrigiu, 

e o comunista disse: "VOCES BURGUEIS, VOCES DIZ ASSIM: NOS VAMOS, 

MAS VOCES NAO VAI, NOS COMUNISTAS DIZEMOS: NOS VAI E NOS VAMU 

MESMO". Mas esse ~o exemplo sublime dessa coisa, DE DOMINAR OS 

DOIS CODIGOS . 

A: Mas se a gen~e vai pensar na educação desse pov~o brasileiro, 

isso é t~o complicado, tu sabe que a maioria das crianças se 

evade, não passa da primeira série, e acabou ai, n~o passa disso 

a não ser um que outro, o que eu quero te dizer, esse exemplo que 

tu das "mesmo com nós vai, eles vão mesmo quando é pra ir, entao, 

se é pra fazer uma revolução vai com nós vai mesmo. 

E7: Perfeito, é o que te disse, o professor de protuguês tem que 

estar consciente de que nao é ele que vai mudar, mas se ele tem 

algum lugar, esse lugar deve levar em conta essa questão que nós 

estamos falando. nao estou di~endo que é saida pra coisa nenhuma. 
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tu corriges, é que tu A: Mas também eu acho que acontece quando 

perturbas toda a organiza~ao, ela perde a segurança pelo menos 

quando ela acha a regularidade, aquilo ela conquistou, 

tiver oportunidade de ler, corregirá. 

E7: Ai é que está a questRo. talvez ... 

e se ela 

A: Mas senão ela vai ficar mais perturbada ainda, 

necessariamente, porque a descoberta da regularidade é organizada 

ai bom, tu tens uma organizaçao desde a qual tu podes te por em 

movimento.. se de repente, alguém com autoridade de diz "não 

isso está errado! CAI POR TERRA, NAO UM PEDAçO, MAS A TERRA 

INTEIRA ... O UNIVERSAL ATé ALI CONQUISTADO . 

E7: Acho que não é necessariamente assim ... 

A: Bom o que eu já li fecha com isso. 

<continuamos falando em TV ... portugués sintaticamente correto ... 

povão também escuta essa linguagem correta, mas 

interferir sériamente, uma pesquisa da influ~ncia 

melhora da linguagem do povo ... etc, acaba a fita) . 

não parece 

da TV na 
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A: ual é a tua relaç~o com o ato de escrever. O ato de escrever 

e ~u. O teu próprio ato? 

E8: Parece num primeiro momento mui o abrangente. corno se o ato 

de escrever fosse um todo único que acontecesse sempre 

uniformemente, 

próprio eu da 

tá? E nao é assim por muitas 

pessoa e o outro. acho 

razôes. primeiro pelo 

que é um ponto muito 

importante, é a FINALIDADE do ato de escrever, porque esse ato de 

escrever tal corno eu interpretei no momento em que tu falas-te é 

aque.a refer~ncia que se fa~ ao ato de escrever como um ... 

privi egiando sempre o ATO ARTISTICO, corno SE AI DEJTRO, T VESSE, 

E TEM REALMENTE EU acho. esse DADO DO ART!ST!CO, sabe? DO SUJEITO 

que escreve, o ato de escrever enquanto fundamentação de arte do 

sujeito, e eu acho que há algumas segmentaç~es. Sem davida alguma 

SEMPRE O ATO DE ESCREVER é CRIAÇ~O, é um ato de criaç~o. acho que 

ele é sempre DOLOROSO, mas sempre ache: isso, mas há certas 

DIFERENC I AÇOES quando a gente fala no ato de escrever, a aí se 

p~e talvez a diferenciação entre O ATO DE ESCREVER E O EXERC!CIO 

DE ESCREVER . 

A: Como farias essa diferença? 

EB : Entao eu acho que o ato de escrever. voltando ao que já tinha 

dito antes é essa idéia que há um processo de criaçao que se dá 

nesse momento e esse processo de CRIAÇAO tem marcadamente um 

TRAÇO de, digamos , DA OBRA E ARTE, ê o escritor na sua ess~ncia, 

seu gênero, primeiro literato, alguma coisa nesse sentido. Me 

parece que tradicionalmente a expressAo do ato de escrever está 

relacionada a isso, como uma NECESSIDADE ARTISTICA DO SER HUMANO. 

Eu nao gosto muito da palavra 

da arte mesmo. se bem que 

artistica, 

ARTE no 

mas alguma 

sentido bem 

coisa nisso 

c àssico, 

tradicional, GREGO da palavra, significa uma TéCNICA, e acho que 

o ato de escrever tem essa segunda característica de técnica: 

pra nós signitica O DOMINIO DE CERTOS RECUREOS que se tem meio 
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que CONSCIENCIA DELES. ou pelo menos se a gente não tem 

consci~ncia. a GENTE PODE APRENDER E PRATICAR . Ai é que vem essa 

díferen;a para mim entre o ato de escrever e o exercício de 

escrever, tá? Esse segundo quanto à prática de uma écnica .. . 

A : O exercício? 

E8 : O exercício de escrever .. . 

A: é curioso porque o título que eu usei é o exercfcio do ato ... 

E8 : é, TEM OS DOIS, eu acho que há os dois, mas tradicionalmente 

quando se usa a expre s sao ato de escrever, não se pensa no ato do 

exerc1cio da produção . digamos DAQUELE EXERCICIO . ESCOLAR , sabe? 

E eu me bato muito por isso , porque eu acho que exatamente, eu 

nao sei se ao não fazer es2a distinção se cria um série de 

problemas, na produção da linguagem na 

porque eu pessoalmente acredito QUE SE 

sala de aula. com aluno, 

APRENDE A ESCREVER. e 

quando eu digo se aprende. pelo TREINAMENTO . PELAS TéCNICAS. pelo 

domlnio, por uma certa CONSCIENCJA DO QUE SE FAZ. Redigir um 

texto BEM ORGANIZADO . COERENTE, UM TEXTO LOG!CO, e que ai ele 

pode ser TAMBéM MUI TO BONITO mas nBo obrigatoriamente, quer 

dizer . n~o é seu primeiro passo, não é seu primeiro traço como 

seria a obra literária e acho que NAO SE FAZENDO ESTA DIS~INÇ O, 

A GE TE MATêM UM POUCO ESSA TRAD!ÇAO DE QUE O ATO DE ESCREVER é 

UMA COISA DE, PURAMENTE DA JNSPIRAÇAO, eu não sei, mas acho gue 

não é . pelo que eu vejo . tem até o poema do Fernando Pessoa . 

" Página Branca ~ . Eu acho assim depoimentos de vários escritores, 

que realmente eles precisam TRABALHAR seu texto , evidentemente 

que tem um traço de talento, de genial 'dade. e também nao precisa 

ser necessariamente de GENIALIDADE, mas de uma HABILIDADE NATURAL 

de pessoa, 

exerclcio 

gosto por 

OBJETIVOS 

né? Agora . esse outro exercício da redação . é aquele 

que o aluno pode praticar. exercitar, pode até er 

isso, desde que a gente coloque certos LIMITES. certos 

que, eu acho que, um desses objetivos me parece que 
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está muito ausente da maneira como se apresenta o que é um texto. 

Quando eu digo se apresenta , na es~ola, e quando eu digo escola, 

é a escola de primeiro grau, de segundo grau e continua pelo 

terceiro grau. pela universidade, essa grande dificuldade dos 

alunos produ~irem um texto e das pessoas lerem um texto ... 

A: Foi uma das coisas que me inspirou, essa impotência diante da 

possibilidade de escrever . 

E8 : Isso que tu chamas de impotência talvez pela tua vis~o 

psicanal1tica do fato, eu vejo assim de um outro modo. nao 

negando o que tu diz, eu acho que se cria na escola um caos total 

em relaçAo ao escrever por vária razbes. uma, pelo desinteresse e 

daquela tradiç~o . bom o professor não tem o que fazer, snt~o ele 

vai dar um texto pra gente escrever, pra passar o tempo . Só que 

n~o é bem assim porque depois o professor tem que corrigir udo 

aquilo, né? Mas o que eu acho é que nào se cria uma situação viva 

de COMUNICAÇ~O , o grande impasse que tem é que NAO SE TEM UMA 

NOÇ~O DE PARA QUE SE ESCREVE, EM PRA QUEM QUE SE ESCREVE, tá? E 

eu penso às ve=es 

em torno do TEXTO 

N O TEM UM LEITOR 

que como ficou essa tradiçào de qu~ tudo se faz 

LITERARIO, e o texto literário em principio, 

DIRETO, porque o texto literário nào tem num 

primeiro momento, nAo há um 

história, cr·a uma histdria 

leitor direto. o 

que tem a sua 

possfvel, não é? Cria um mundo que encanta, 

escritor conta uma 

coerência num mundo 

mas ele não tem ... 

MAS O PRIMEIRO PLA~O DO TEXTO L TERARIO, AO 2 O PLANO DE 

COMUNICAÇAO , COMO é O TEXTO JORNAL!STICO NO QUAL TEORICAME TE A 

INFORMAÇAO é privilegiada, a informação do literário é outra, é 

uma informação perpassada toda pelo imaginário. né? Então é 

diferente daquela informaçAo mais direta, que também não é só 

isso, que tem um texto da imprensa, nào e? Então voltando. vou 

procurar organizar um pouquinho isso a1, acho que existe essa 

distinçao. e quando eu digo exercício é um EXERCICIO DE PRODUçAO 

ASSIM ESCOLAR, que é um ato de escrever, mas que mais 

marcadamente visa OBJETIVOS DETERMINADOS A PRIOR!, que podem ser 
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essencialmente didáticos, essencialmente avaliativos , enfim, até 

porque se escreve pra mandar, pra fazer um receituário , mandar 

uma comunicaçao, uma receita, tudo é produção, mas agora o 

exerc1c'o desse tipo de produ;ao, que eu acredito que ele pode e 

deve ser retomado. fazendo entender o aluno que ESSE TEXTO, 

TRADICIONALMENTE DISSERTATIVO, é um TEXTO DE COMUNICAÇAO ENTRE OS 

SUJEITOS QUE FALAM. Entao assim, se NOS TEXTOS LITERARIOS NOS 

LEMOS SUJEITOS QUE SE FALAM, e vemos a CE A. NESSE OUTRO TEXTO, 

OS SUJEITOS QUE SE FALAM, DE CERTO MODO ESTAO FORA DO TEXTO, daí 

esse traço, aparentemente estao fora do 

digamos . assim de OBJETIVIDADE DO TEXTO 

texto, dai esse traço 

DISSERTATIVO , das suas 

marcas , QUE é QUE ELE CRIA UMA TRAMA, COMO SE O SUJEITO ESTIVESSE 

FORA DELE . No texto de imprensa , cria ESSE EFE TO DE SENTIDO . de 

que o SUJEITO ESTA FORA, entao acha que no caso do . ... sào dois 

aspecto s , um primeiro de mostrar que HA UM TEXTO DE COMUNICAÇAO 

ENTRE SUJEITOS QUE SE FALAM, que organizam idéias e depois que no 

interior desses textos há uma manifestação muito grande de 

PESSOALIDADE, sabe? Eu acho que o ENJOO QUE SE CRIA EM TUDO é 

QUANDO SE TIRA TODA A PESSOALIDADE. TODA A TENTATIVA DE CRIAR, 

TODA A TENTATIVA DE FAZER ALGUMA COISA. E SE PODE FAZER UM BOM 

TRABALHO ESCOLAR COM UM TOQUE BOM DE PESSOALIDADE . Entao, isso 

resultou par um tempo no ALIJAMENTO DE TODA SUBJETIVIDADE, claro 

que naa é uma subjetividade do eu, da busca do eu particular . MAS 

DA MARCA DO SUJEITO A LINGUAGEM. DUM HOMEM QUE SE MAN FESTA, QUE 

PENSA, QUE ORGANIZA . e sse tipo de ... porque na verdade ela ~ pela 

linguagem, fora dela nao . . . 

A: (Falo um pu co das cartas, como parad i gmá ti c as . coma mensagem, 

com emissor e destinatàrio, concretamente ... conta experiência 

com correspondências . .. ) 

EB : Eu acho que quando eu falo que h~ sujeitos que se comunicam 

na interior do texto, parque eu acha que a gente vem descobrindo 

isso. eJ te dou um exemplo. claro que é um trabalho que eu estou 

fa=enda neste momento. Quando eu comecei a fazer este trabalho 
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sobre editoriais, pra ter um corpus de certo modo homogêneo, mas 

era um texto muito chato, o editorial, um texto que ninguém lê, 

eu mesma custei a me entregar para ele acabei gostando 

imensamente, porque tu vês toda uma manipulação e ai assegurada 

pela imprensa, 

bonitos mesmo, 

ni;l.o tem outra 

eu acho que 

sa..:da 

se a 

mesmo. 

gente 

E há 

lesse 

textos mui~o 

um pouco os 

editoriais de nossos jornais, talvez ampliasse a nossa opiniáo, 

mas quando eu comecei a ler os editoriais eu n~o via assim na sua 

aparência mais do que um texto dissertativo pequeno, e depo ~ s com 

a análise do texto que eu usei, debruçando no trabalho várias 

horas , eu acabei vendo regularidades nos editoriais e posso te 

dizer que é um texto, que é um discurso em que há DOIS SUJEITOS 

QUE FALAM A DOIS DESTlNATARIOS. Ent~o, um sujeito evidentemente e 

o PRODUTOR DESSE DISCURSO que se esconde de certo modo através de 

uma trama. criando um efeito de sentido de objetividade no seu 

texto, tá? E como é que ele cria? Usando um recurso, que a gente 

chama recurso de SINTAXE DISCURSIVA, dando voz a nação . A 

nação .. . se tu prestares aten::-ão, os editoriais sao assim, "3. 

de sobresalto em sobresalto". ou então "a nação não pode viver 

nação está aflita porque presidência está desconceituada". 

então "a verdade é que o Brasil não suporta mais isso",. "o 

Brasil quer trabalhar " , "o Brasil quer sair dessa crise". ent~o 

há um SUJEITO CUE é O BRASIL. QUE FALA. que na verdade então, a 

relação que se DA NOS EDITORIAIS é DOS GOVERJADOS EM RELAÇ O AOS 

GOVERNANTES, que dizem o que eles devem fazer para resolver os 

problemas nacionais. Evidentemente que há ai todo um esquema de 

manipulação, 

po I í ti co ... 

recurso que a 

DISCURSO AO 

é 

né? De 

como 

gente 

PROPRIO 

efeito, se tu olhares 

massa 

se o 

por exemplo. 

próprio sujeito 

mas . .. o 

falasse, 

na semiótica utiliza como uma 

SUJEITO FALANTE, sabe? Que se 

discurso 

isso é um 

volta do 

cria esse 

dois ou três editoriais, eles são assim, 

talve= até eles nem saibam, porque não há traba l ho sobre 

edi criais, sabe? Então, por isso eu acredito que há sempre 

sujeitos que falem a sujeitos, e quando eu digo dois 

destinatários, aí um destinatário básico é o governo e o segundo. 
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é o leitor comum . Entao , é por esse tipo de trabalho que eu 

acredito que há também uma beleza neste texto que é o primo pobre 

sempre, né? E mesmo nos cursos de letras . tudo se faz encima do 

texto 

nada 

literário, 

con~ra, é 

é o grande 

um texto 

ex to privilegiado, claro que nao é 

maravilhoso. mas acho que nós emas 

obrigaçao também de conhecer o outro. O TEXTO DO QUOTIDIANO, DA 

COMUNICAÇAO, que fica muito de lado. É por isso que eu faço esta 

distinçào básica, n~o como uma oposiç~o, mas como um elemento 

dentro do outro, o ato de escrever é MUITO GENéRICO, E PRIVILEGIA 

SEMPRE O SE TIDO DE UMA PRODUÇAO DE ARTE, UMA PRODUÇAO SUPERIOR. 

uma produçao que acho que existe realmente, O ATO CRIAT.VO, mas 

acho que hà também o exercicio. 

A: Como nessa distinçao tu vês o trabalho, o texto acadêmico? 

E8 : Hà uma especificidade, porque uma primeira distinçao que pode 

ser feita, o texto de imprensa, tem um DESTINADOR COLETIVO, E UM 

DESTINATARIO COLETIVO, o trabalho acadªmico ele tem dois níveis , 

tem o trabalho DE PROVA, DE TRABALHO pequeno . mas exis e o grande 

trabalho académico que é o TRABALHO CIENTIFICO, que existe tambem 

um ENUNCIADOR DE UM DISCURSO . . . 

A: Tu falas mais dos professores nesse caso? 

E8: ao, eu tó falando do trabalho cientifico . 

teses de doutoramento, de mestrado, as teses de 

as pesquisas. as 

livre docéncia. 

A: Te pergunto . 

acordo com o 

diferente. o 

porque há o paradigma do aluno que trabalha de 

professor . .. de certa forma, uma tese já é 

problema do destinatário que espera e exige 

determinadas coisas . .. 

EB: Inclusive na minha tese, tava falando para minha orientadora, 

eu faço de certo modo, eu nao faço uma apologia dos editoriais . 

eu faço uma descriçao e mostro . que eles realmente sâo discursos 
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de eles tem muitas denúncias, mas depois tem a 

contrapartida, n~o é? De que eles estabelecem certas relaçbes e 

mantém os par~metros de análise e nao fogem. né? Jào podem fugir 

daqui o estabelecido pela imprensa, que náo deixa de ser uma 

imprensa capitalista , senão não 

S·.ll. .. 

se sustenta, tal o Diário do 

A: Falo de meu projeto de escrever em jornal, artigo do Diário do 

Sul e do Jornal do BOM FIM . 

E8 : Mas tudo isso que tu disses-te do ESTILO PROVOCADOR. tu só 

podes dizer isso exatamente porque tu TENS UM OUTRO SUJEITO DO 

OUTRO LADO DA CADEIA, af tu podes falar em provocaçao, tu podes 

falar em produção , porque é UMA SEDUÇAO DE PRODUÇAO BUSCANDO 

ENVOLVER O OUTRO . através de QUE RECURSOS . seja seduzir . . . e se 

tu não tiveres o suje i to do outro lado da cadeia, tu não tens 

isso , tu não podes ... falar disso, e . 

A : é interessante . .. eu escreveo algumas 

diferente .. . porque tem uma gratuidade . .. n~? 

poesias, e af é 

E8 : Nao que ele não tenha também uma dimensionalidade. mas ela só 

é mais diluída, eu não disse que não havia no outro, só que n~o é 

t:ào marcada . 

DISERTATIVO 

ENVOLVIMENTO 

não 

TEM 

DO 

é a preocupaç~o primeira. 

POR PRINCIPIO A DEFESA DE 

SUJEITO . ALéM DA 0EFESA. O 

porqt.le um tex"':o 

UMA IDéiA, O 

QUE EXISTE de 

extremamen e importante e hoje se volta a isso é o principio, que 

Arist:óteles já disse a muito tempo , e Platão já sabia . . . 

A: Eu andei lendo a Poética e estou começando a ler a Retórica . .. 

EB: Eu e aconselho a fa~er algumas eituras preliminares, nao 

en rar tão diretamen_e na Ret~rica, sabe? 

A: Por que? 
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EB: Nao. eu acho que a gente tem que se preparar ... não que a 

Retórica seja diffc" l, mas eu acho que alguns . .. há um artigo do 

BARTHES, BELISSIMO, QUE SE CHAMA ANTIGA RETORICA, NA REVISTA 

LANGAZE Q 16, existe parece que uma tradução portuguesa. é um 

tex~o maciço, maçudo, porque foi resultado de um ano de trabalho 

dele na école, com alunos dele, porque a retórica renasceu. o 

estudo da retórica, .. LANGAGE NQ 16. Eu acho que o Barthes faz o 

caminho da RETORICA, ANTIGAMENTE COMO é QUE ELA FU ICIONOU. entào 

eu acho que prepara a gente, pra uma leitura, ... e ai o Barthes 

diz uma coisa lindissima como só ele sabe dizer. começa o ar~igos 

di=endo: a RETORICA NESCEU UM PROCESSO E PROPRIEDADE, a1 e 1 e 

exp 1 i ca, e realmente é essa a história da retórica. e realmente 

houve, em torno de, foi no fim de século (inaudível) antes de 

Cristo. na Grécia, enfim dois tiranos que queriam deportar 

populaç~es exatamente para povoar Siracusa, o sul da Itália hoje . 

então a população se revoltou e fi=eram processos e tribunais pr~ 

julgar, enfim a validade daquilo. A DESAPROPRIAÇAO DAS TERRAS. 

nesse sentido que ele diz que a retórica foi usada para defender 

a propriedade. Era essa a função. era um ~empo em que A PALAVRA 

CABIA DEClSAO, EM PRAÇA PUBLICA, então, e Aristóteles também 

disse isso, ele começou a fazer a re órica, a es udar retórica 

como os recursos possíveis de PERSUADIR. porque se havia recursos 

de persuadir é porque deveria haver recursos de persuasao. nao é? 

A: Aliás é bem bonito o estilo do próprio Aristóteles. 

E8: Eu acho um estudo apaixonante. e hoje nós temos 

retórica, se pratica até hoje ... 

também af a 

A: Mas é interessante, que, embora eu nào milite na área da 

letras mas eu tenho visto, pelo menos em termos de psicanálise. 

onde há um resgate de muita coisa da cu tura antiga. a retórica e 

esquecida. 
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EB: Por um motivo muito simples, A RETORICA TEVE SEU GRANDE 

DECLINIO PORQUE UMA DAS PARTES DA RETOR!CA S~O AS FIGURAS DE 

ESTILO, AS FIGURAS DE ... 

A: É muito curioso porque em termos de 

importante ... e .. . 

psicanàlise isso ê muito 

EB: Pois é, porque inclusive ai tem o trabalho do JACOBSON, sobre 

a METONIMIA E A METAFORA, e os problemas da AFASIA e ... bom, mas 

acontece que a retórla caiu realmente num DESCR~DITO, a partir da 

Idade Média porque a Idade Média aprisionou a retórica e a usou 

COMO UM MéTODO QUE DEVERIA SER SEGUIDO, sabe? E levou pra um 

estudo exaustivo de CLASSJFICAÇAO de nomes das figuras. EntAo e a 

perdeu a sua finalidade, ela perdeu o seu essencial que como diz 

Ricoeur, que também ê ... lhe foi amputada a sua perna filosófica, 

ontológica, e re acionada ... porque nBo? Como nao relacionar a 

retórica à organizaçBo de pensamento? 

A: é interessante, a comunicaçao hoje nao tem como não enxergar a 

retórica, no entanto ... 

E8: Até o final do século passado que se ensinava assim como uma 

coisa maçante, enjoada, fora de qualquer contexto, ela realmente 

caiu num grande descrédito, e foi em torno dos anos 60 que ela 

renasce, enquanto objeto de estudo, ela recebe ... e se diz que o 

grande renovajor, é um grupo de doi~ professores da universidade 

de Bruxelas PERELMEN E OLBRECHT TEKA, que era a mulher que 

trabalhava com ele e que escreveram o "TRATADO DE ARGUMENTAÇAO 

PARA UMA OVA RETORICA", entRo resgatando exatamente uma 

concepçBo Aristotélica do homem no discurso. da subjetividade e 

no discurso, das provas, no e pelo discurso, baseados na 

VEROSIMILHANÇA e baseados principalmente NUM CRITéRIO FUNDAMENTAL 

PARA ARISTOTELES QUE ERA, A VEROSIMILHANÇA. E A VEROSIMILHANÇA 

PARA ARISTOTELES É A OPINIAO É A POSSIBILIDADE ... e o Perelman 

diz que um dos responsáveis pelo declinio da retórica foi 
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Descartes, com o cartesianismo, que realmente ele dizia, né? Que 

se argumentava, que a finica prova de argumentação era a 

DEMONSTRAÇAO, era a evidência, a demonstração, E A RAZAO COMO UM 

RACIOCINIO LOGICO puramente matemático e o que o Perelman vai ... 

pretendeu, foi resgatar exatamente essa visao Aristotélica de que 

se ARGUMENTA NO DISCURSO, PELO DISCURSO E EM FUNÇAO DE UM 

AUDITOR! O. 

A: É , eu me lembro do 

30 anos falando . 

próprio Lacan, o Lacan foi um grande 

orador, 

Eô : EntAo existe uma atualidade da retórica. exatamente do grande 

desenvolvimento da análise do discurso ... 

A: Queria te perguntar mais pessoalmente o ato de escrever na tua 

história pessoal? 

Eô: Bom, deixa eu ver o que eu posso te contar, eu sempre fui 

apaixonada pela palavra, a beleza da palavra me seduz. desde 

pequena também amo a poesia, e as histórias, sempre fui uma 

leitora. Houve uma determinada época de minha vida que eu passei 

para um outro lado, ás vezes eu acho que infelizmente e ás ve=es 

eu acho que só podia ser assim mesmo, que é uma preocupação com a 

ORGANlZAÇAO DO PENSAMENTO, exatamente uma história pessoal. mas 

que também me fascina, alguém DEFENDER UMA IDéiA. e defender uma 

idéia eu acho que é UMA AFIRMAÇAO DA PESSOA e que tem, digamos 

assim . pra mim é tào APAIXONANTE QUANTO, TAO FASCINANTE como 

procurar entender 

E eu também sabia 

isso, quanto procurar fazer urna bonita poesia. 

que eu 

digo não sou capaz, eu acho 

nào sou 

que nÊ!.o 

capaz de escrever, quando eu 

é minha habilidade maior 

escrever poeticamente, a.tt?- posso escrever algum texto que tem 

alguma beleza mas nào era o 

momento ESSA DE PROCURAR 

DELIMITAR UM CAMPO de visào 

OS MEUS AMIGOS QUE LEEM O 

meu perc_trso 

UMA IDéiA. 

a seguir, 

DEFENDER 

né? E nesse 

ESSA IDéiA. 

pra mim era muito importante. DIZEM 

QUE EU ESCREVEO QUE é um texto muito 
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claro, muito coerente, muito ... enfim as pessoas que l~em o que 

eu escrevo geralmente 

do que, eu tenho 

dizem isso, entao deve ter alguma ... e além 

uma prática de CORREÇAO de trabalhos 

científicos. Essa é uma prá~ica que eu tenho e eu gosto muito de 

fa=er este trabalho, que é uma relaçao muito boa com a pessoa. Se 

traça as grandes linhas do trabalho de mestrado, doutorado, um 

artigo científico e tra=em e eu corri ·a e nâo é só uma correção 

do portugu~s em si, é uma correção da organizaç~o do pensamento. 

Então ás vezes, a gente faz um recorte, acha melhor deixar pra 

introduç~o aquilo ali pra ficar mais claro. e o interessante é 

que se consegue ACOMPA HAR. MESMO NAO CO HECE DO 

portanto a organização de coer§ncia de idéias, 

determinado nivsl que independe do conte~do veiculado. 

O ASSU TO. 

ela tem um 

A: Interessante. estou pensando na questão do SIGNIFICANTE ... 

E8: é, independentemente do CONTEUDO VEICULADO, tu consegues ler. 

Há pouco tempo ainda corrigi uma dissertaçao de mestrado de um 

rapaz muito brilhante, bem jovem da faculdade de agronomia, que 

era um problema de cultivo de camarOes, ele escrevia tão bem. que 

a gente vai lendo o texto com gosto. Eu nunca imaginei ler tanto 

sobre cultivo de camarOes me ligando bastante ao texto. e na 

verdade tive muito pouco a dizer pra ele, pouquíssimas sugestbes 

porque realmente ele escrevia bem. 

A: Isso me faz embrar muito a questao do significante, a escuta 

analítica, porque NA VER ADE TU ESCUTAS AS COISAS MAIS 

ESTRAMBOLICAS. MAS INTERESSA A FORMA, NAO O SIGNIFICADO ... tem a 

ver ... 

E8: E a gente consegue aJompanhar assim. 

traba ho de agronomia como um trabalho 

então eu corrijo um 

de arquitetura, como um 

t aba ho de medicina. de psicanálise, claro que tem que fa=er 

mas se consegue acompanhar a ordenaçeo mais de uma leitura, 

lógica do pensamento tranqüilamente, entAo. é alguma coisa que 
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está EMBAIXO . 

A: Ou está ENCIMA mesmo! 

E8: Nào sei se está em baixo ou está encima. eu quero falar disso 

na minha tese, mas tem uma ORGANIZAÇAO DE PENSAMENTO. eu 

acompanho, nào tem só CERTOS PARAMETROS QUE SAO REDUDANTES, QUE 

VOLTAM, QUE SAO ESSAS LINHAS PRA TRAÇAR UM MAPA. !NEVITAVEIS, 

RECORRENTES, é ISSO QUE IMPEDE, ALIAS, QUE PERMITE A CDMUN!CAÇAO, 

tá? Porque se CADA L NGUAGEM. cada discurso, fosse completamente 

novo, aonde é que nos tocaríamos? Há um lugar em que a gente se 

toca, e agora voltando a retórica, que é uma coisa que nesse 

momento eu estou trabalhando bastante, não é só a retórica, nê? O 

estudo da ARGUMENTAÇAO, ele tem dois traços fundamentais, um da 

ORGANIZAÇAO DO PENSAMENTO. njs estamos falando da retórica de 

Aristóteles . e o outro da retórica em 

TéCNICAS DISCURSIVAS, que v'sam a 

analise de certos RECURSOS PRESENTES 

si, a retórica seriam as 

CONVE CER. portanto é uma 

O DISCURSO COMO ELES SAO. E 

Aris óteles, como diz o Ricoeur, fez um verdadeiro tratado de 

argumentaç~o, de um lado a retórica. a perspectiva do discurso. e 

de outro o rai=onement, que é uma palavra que o francês tem e que 

eu nao consigo traduzir . .. eu acho que nós não temos uma palavra 

para . . . porque raciocínio nào é . 

A: Em espanhol existe: ra=onamiento. 

E8: Tu vê o que aqui entra não é o raciocínio. é uma 

razoabilidade, uma CAPACIDADE DE USAR A RAZAO, o racioc1nio 

enquanto razão, e ai esse racioclnio nao é PURAMENTE LOGICO 

FORMAL, e uma capacidade exatamente de pensar, mas não é, nos 

&alta a palavra em português .. e a gente nào tem isso pra fa=er 

essa traduçao. En.ao reunindo, eu ache que oda produçao de 

texto. tem um lado de RAIZO EMENT, de uma ORGAN ZAÇAO DE 

PENSAMENTO, de racioclnio, isso existe no texto literário e tem o 

lado PROPRIAMENTE DISCURSIVO, e é exatamente por esse lado DA 
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FORMA DE PENSAR . PENSAMENTO DIALÉTICO que faz a obra de 

Arist.óteles . OS TOP!COS, é ali que ele dá os lugares que vem a 

de apoio que impulsionam nosso ser, 1:raduzindo, 

pensamento . A i 

QUANTIDA E, e c. 

certos pontos 

nós temos 

Alguma coisa 

esses lugares 

é melhor do que 

de C:l_UAL IDADE. DE 

a outra, ou maior, 

dependendo da situação é mais IMPORTANTE DO QUE, OU MENOS. e qua 

sao certos PARAMETROS de organização de pensamento e acho que 

isso , no caso do texto dissertativo, é fundamental, porque nos dá 

as noçOes assim dos CONCEITOS que nós temos . por exemplo. no meu 

caso dos edi criais, os editoriais s~o todos discursos de 

interpretação, 

brasileira mo 

né? Interpretação de cena política econômica 

momento, em que se analisa o poder governamental, 

mas com que par~metros. Em função de b e neficios ou não da naç:ão, 

tá? Então entraria aquilo que se chama um lugar de quantidade, um 

nome para o bem de todos . mas é também que entra af toda uma 

manipulação . Como é para o bem da nação cabe ao governo fazer 

isso .. . é mui o ambiguo, e é o discurso dos generais presidentes . 

Eu fi= esse caminho pra te dizer um pouco . que há, o quª que é ... 

voltando, tu me fizes e a pergunta pra mim: " o que é o ato de 

escrever? " Eu preciso escrever, por quê exatamente eu n~o sei , eu 

preciso escrever . e eu ACHO QUE ESCREVER é DESCOBRIR . 

A: Esse é um dos aspectos de meu 

como um método de investigação. 

interesse .. . o ato de escrever 

E8: É uma descoberta, exatamente. uma invest.igação que se fa2, se 

tu não escreveres tu não vais gravar tudo no pensamento, então é 

UMA BUSCA DE ALGUMA COISA QUE SE QUER SABER, e ao mesmo tempo eu 

fiz a distinção entre . .. eu deixo ai um pouco de lado, digamos 

como interesse 

coisa que eu me 

maior de estudo o texto literário da poesia, uma 

de icio com 

como as idéias se organi~am, 

ela . Mas eu qui= 

e nesse sentido de 

saber mais sobre 

como as idéias se 

organi=am que eu acho que há determinados parâmetros . enfim há 

uma linha mestra. encima. embaixo, exatamente onde não sei, mas 

que tu podes. que tu como analista podes ouvir no discurso, e 
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classificá-los de algum modo. E só pela classificaçAo tu vais 

poder analisar. Me parece assim. os resultados disso, chegar a 

algum resultado disso, e acho que nos outros textos que a gente 

ouve, também tem alguma forma de classificaçAo dentro DAQUILO QUE 

PARECE UMA PLURALIDADE E NENHUMA UNIVOCIDADE, MAS que há. 

A: Mas ainda assim eu te perguntava historicamente sobre teu ato 

de escrever, tu falaste no gosto pela poesia, mas em termos de 

prática, tu fazes isso diariamente, enfim como é que tu escreves? 

EB: Porque também eu ... porque num primeiro lugar eu sou da 

opiniao de que NAO EXISTE QUALQUER LEITURA POSSIVEL DE UM TEXTO, 

que um TEXTO COMPORTA N LEITURAS, ISSO EU ACHO QUE NAO é VERDADE. 

Tem uma linha organizadora e produtora no texto que vai reduzir 

também à leitura, senao nao poderia haver nenhuma comunicação. é 

claro que dentro disso há uma variedade de interpretaç~es, mas 

nAo todas as interpretaçôes possíveis, mas nAo n. algumas. 

A: Mas tu achas que elas sao enumeráveis, assim em número finito, 

que alguém poderia ... ? 

EB: Eu acho que elas sao de UM NUMERO FINITO, agora qual c 

número, nAo poderia te dizer. mas as leituras são finitas . 

A: Mas haveria uma análise possível de todas as ... um sujeito 

poderia interpretar, tentar esgotar 

de interpretaç~es? 

essas possibilidades finitas 

EB: Sempre tem um louco que pretende fazer isso, né? Achando que 

ele é o dono da sabedoria, capaz de, 

ENQUANTO ELEMENTO DE COMUNICAÇAO, o 

QUALQUER INTERPRETAÇAO, e e comporta 

o que eu quero dizer que 

texto, ele NAO COMPORTA 

UM NUMERO FINITO DE 

INTERPRETAÇOES, NUMA CERTA LINHA, esse é um primeiro passo. Agora 

o que CADA UM FAZ COM A SUA LEITURA. A EMOÇAO QUE CADA UM LEVA ... 

O RESULTADO QUE ESSA LEITURA TRAZ SOBRE O SUJEITO, AI EU ACHO QUE 
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é PRATICAMENTE INFINITO . 

A: Essa discriminaçao é interessante . porque eu falo EM EFE TOS 

DO ATO ~E ESCREVER. E OS EFEITOS, ELES SAO I APREENSIVEIS. 

SUBJETIVOS E INDIVIDUAS, Né? AGORA ISSO NAO QUER DIZER ... 

EB: O que eu queria te perguntar é o que queres entender por 

EFEITO? 

A: Bem, de repente um texto pode te fa=er dormir. pode te fazer 

mandar o livro as favas, ir ao banheiro, rasgar, dar de presente, 

ou tu podes devorar ele numa noite só. enfim os efeitos da 

leitura, né? 

EB: Mas tu estás falando de efeitos num primeiro momento, assim 

SOMATICOS, OU REATIVOS . 

A: Podem ser quaisquer, de qualquer ordem, entendo por efeito 

aquilo QUE SE POE COMO OBRIGATORIO E QUE SE SUCEDE A LEITURA. 

E8 : TE PROVOCA UMA REAÇAO? 

A: Pode ser até o efeito de escrgver outro texto. fa=er uma carta 

pra o autor, mas enfim alguma coisa que o texto IMPOE. DETERMI JA. 

A QUEM SE SUBMETE A ELE através da leitura, agora outra coisa é 

pretender que esse EFEITO TENHA O ESTATUTO DE UMA INTERP~ETAÇ O, 

eu acho como TU QUE O TEXTO NAO COMPORTA QUALQUER EFEITO COMO 

TENDO O STATUS DE INTERPRETAÇAO . 

EB: Exatamente . 

A: Eu nao exerço muito a interpretação, eu leio um livro e 

aproveito os efeitos. mas n~o pretendo interpre.§-lo. no sen ido 

de traduzir o que quer dizer, se escrevo um texto a partir de 

outro que eu li, nào pretendo que SEJA FIEL. que explicite, 
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apenas é algo que o texto que li provocou, n~o sei o que é . gos c 

muito de traba h r nesse sentido, o que me interessa, em termos 

des a tese. é a possibilidade -agora te contando um pouco mais 

de minha tese - os argumentos e a retcrica pra convencer que tem 

a ver com isso. eu acredito que quem escreve duma CERTA MANEIRA 

que eu também nao defini exatamente, e eu es ou em busca de 

definir . .. eu acho que há pessoas que conseguem escrever de uma 

determinada forma, ou passar a escrever de um determinada forma. 

QUE OBRIGA A ALGUMAS COISAS MUITO IMPORTANTES A QUEM EXERCE ESSE 

ATO. CONSEQUENCIAS NOS NIVEIS MAIS VARIADOS, ASSIM COMO EU ACHO 

QUE QUEM FALA EM ANALISE. SE EFETIVAME TE LEVAR A RISCA I~SO, 

FALAR O TEMPO SUFICIENTE. ELE VAI SER OBRIGADO a determinadas 

coisas. ISSO QUE PARECE INOFENSIVO NAO é, ELE VAI SER OBRIGADO A 

COISAS QUE EU NAO POSSO PREVER QUAIS SAO, mas que certamente hào 

de advir, são inevitáveis . e eu acho que o ato de escrever também 

em ent~o esse aspecto de efeitos que eu quero salientar, e 

escrever é um ato acessível a qualquer alfabeti=ado , em pricipio, 

enfim ele é, muito acessivel .. . 

E8: Mas af Ana Maria. tem o seguinte, a pessoa pode ser 

alfabeti=ada e não ser capaz de ler, quer di=er. uma das 

preocupaçOes de meu trabalho, é porque tu percebes que muitos dos 

alunos universitários não eram capazes de ler . de interpretar. é 

bem verdade que a gente começou a trabalhar nisso, numa época 

histórica, sabe? Histór·ca no sentido ... eu comecei a trabalhar 

na universidade em 72, ainda no auge da ditadura, com lfngua 

portuguêsa, e lingua portuguêsa eu nem gosto de trabalhar. Na 

lingua portuguêsa, realmente a parte que eu gosto é a parte de 

texto, não gosto de gramática, mas enfim nessa parte de tex~o. 

foi exatamente o momento em que não se escrevia mais . nAo se 

dizia mais, nem se pensava, não se contava. isso estava alijado 

da nossa realidade escolar . Eu acho que isso criou o nosso 

estudo . . . o nosso estudo está muito mal por :ausa disso. sabe? 

En ão o que aconteceu, 

uma idéia, talve= por 

era dificil de trabalhar numa sala de aula 

isso a idéia da idéia me apaixone, sabe? 
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Era difícil assim aquela liberdade, e o que existiu muito, que eu 

acho que toi um erro, e eu tambem cometi esse erro, e que um dia 

me dei conta e disse, eu n~o quero mais isso, é que no caso da 

LEITURA, pra o aluno tem que dar PARAMETROS para que ele possa 

ter uma leitura mais rica, me expressei mal, exatamente N~O SE 

DEVE DAR PARMETROS . Tu ~ens que AMPLIAR ESSA COMPETENCIA DE 

LEITURA mostrando certos RECURSOS DE ENVOLVIMENTO no texto que 

podem ser notados sobre várias hipóteses, UMA LINHA MAIS 

LINGUISTICA. UMA LINHA MAIS SEMIOTICA ou mais chamada mesmo de 

ANALISE DO DISCURSO. como no caso da psicanálise. tu também fases 

uma leitura do que diz o teu paciente. captando certos elementos 

mais significativos, e isso .ai ficou fora de nosso pensamento 

universitário por muito tempo, consequentemente do pensamento 

nosso, brasileiro, ficou. 

que se incorreu num erro 

liberdade, nós davamos 

Nós n~o tínhamos isso e depois eu digo 

quando se começou a ter uma certa 

alguns textos pros alunos, digamos que 

falavam mal do governo, era como se fcsse a grande liberdade. mas 

NOS ORIENTAVAMOS AQUELA LEITURA. A orienta;~o sempre é necessaria 

mas tu sabes bem que naquela medida em que NAO TOME O LUGAR DA 

OUTRA JNTERPRETAÇAO. O professor n~o é o ~UJEITO DO SABER. QUE 

SABE LER E I TERPRETAR E O ALUNO NAO SABE NADA . 

A: ESSE é UM DOS GRANDES PROBLEMAS DA EDUCAÇAO . 

E8: Idem. 

A: Esse lugar, se o professor ocupar esse 

pro aluno . 

lugar n~o sobra lugar 

E8: ELE SABE LER, ELE SABE INTERPRETAR , exatamente o que cabe ao 

professor é A INFORMAÇAO. ~ A FORMAÇAO, TEM UMA ORIENTAÇAO. mas 

uma ORIENTAÇAO AMPLIADORA QUE NAO RESTRI. GE. 

A: Aproveitando o que tu estás falando na sala de aula . .. 



• 

• 

• 

153 

EB: Eu sempre volto a sala de aula, porque é minha realidade. 

A: Gostaria que tu confron asses escrita, leitura, a ta a e a 

escuta. 

E8: Do ponto de vista da leitura? 

A: Ou entao se tu quizeres falar um pouco da fala e da escuta 

primeiro .. . 

EB: A FALA E A ESCUTA é uma situaçao de COMUNICAÇAO ai nós temos 

que s:tuar, SE SAO DOIS INTERLOCUTORES frontais . um que fala e 

outro que escuta, ou só paradigmáticamente o fa. lar e o escutar, o 

ler, produzir o texto, ou num eixo S!NTAGMATICO OU NO EIXO 

PARAGMATICO, depende coma a gente vai encarar . 

A: Prefira que tu abordes os atos em sl do que do ponto de vista 

da comunicaç~o . 

Eo . o. Se bem que também é difícil separar completamen~e. não é? Mas 

eu acho que o ato de escrever e de falar claro que e es tem 

situaçCles bem DIFERENTES, PRAGMATICAS, que vão delimitar a 

funcionalidade deste ato, mas de modo geral eu acredito que esse 

ato de PRODUZIR, SEJA ESCREVENDO SEJA FALA !DO, DE ALGUM MODO SE 

IR!GE A ALGUEM, pode até ser o PROPRIO EU, mas e e tem uma 

direcionalidade, e sao atos realmente produtores e criadores e 

que eu acho que se poe ai a questao de um fazer sobre as coisas, 

nao é? E o fazer sobre as coisas é a própria criação , que não vem 

do nada, mas um texto que se produz é um fazer que se ta::, e 

mesmo neste sentido, por isso fica difícil separar um eixo do 

outro, aqui o que a gente produz, seja falando seja escrevendo, 

tem no fundo um grande DESEJO DE CREDIBILIDADE, porque o des .ejo 

de cred'bilidade é um desejo de IGUALDADE, e quando eu falo em 

igualdade é uma possibilidade de CONTATO HUMANO, e que n~o é a 

mesma opiniAo, tá? Mas só o discurso do louco é que nao tem isso, 
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esse desejo de credibilidade, ele está fora, disso, do 

esquizofrenico enfim, mas de modo geral há um desejo de 

credibilidade que é uma possibilidade de CONFIANÇA NO SER HUMA O, 

DE COMUNICAÇAO, de que aquilo que tu diz tem UM FUNDO DE VERDADE. 

Agora essa verdade, 

só UM OUTRO. dai 

só é assegurada por alguma coisa de verdade, 

essa necessidade de confiança. Eu acho que se 

parte no fundo da idéia de comunica~ão, ela se surorta exatamo ntg 

porque SO HA UMA COMUJ!CAÇAO, SE HOUVER UM PONTO DE PARTIDA DE 

CO FIA ÇA NO OUTRO, quer dizer, aquilo que o outro vai te dizer, 

tu podes nao aceitar. mas se parte de um prin-fpio de que aquilc 

é POSS VEL. é U SUJEITO QUE FALA, que está te dizendo alguma 

coisa e que tem um fundo, tu acabas atribuindo uma possibilidade 

de ficar nisso, talvez não esteje muito claro pra ti, mas é uma 

idéia que inclusive vem através de certos pensadores, porque 

também o que ocorre muito hoje em dia com a idéia de comun'caçâo 

e mesmo da análise do discurso, é que a linguagem é o lugar da 

mentira. da verdade, do segredo e da falsidade, estás no mundo, 

estás na linguagem. e tu só vais acreditar no qu eu digo, o que 

eu digo só será verdade se tu acreditares, como verdade, nao 

adianta eu estar dizendo que é verdade o que eu estou dizendo ... 

se o outro nao me acreditar, não tem efeito. talvez esteja a~ um 

dos efeitos, .. sabe? Então. eu acho que tudo isso tem um 

fundamento. eu não sei se a gente vai dizer ontológico . 

subjetivo, humano, qual é o termo mais adequado. mas encima disso 

que é posslvel que a gente converse. En~ao o ato de redigir O 

ATO DE FALAR E MESMO O DE ESCUTAR QUE é A CONTRAPARTIDA DISSO, E 

DE LER, QUE AI é A CONTRAPARTIDA DO REDIGIR, sao atos que tem uma 

INTERAÇAO. e que tornam possível a vida COMUNITAR!A. Eu vejo 

desse modo, eu nao tenho . .. eu sei que existem outros aspectos, 

eu sei que existe aquela necessidade da arte, aquela necessidade 

da produçao, mas enfim é uma necessidade humana e uma necessidade 

primeira que é a da comunicaçao e a comunica;ao NAO NO SENTIDO DE 

PASSAR INFORMAÇAO. Mas que nessa comunicação há toda uma rede de 

SUBJETIVIDADE. DE OBJETIVIDADE DE MAN!PULAÇAO ... 

independen emente de ser ou não atrave= é a mesma coisa. tanto 
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área que a gente trabalha, que é a SEMlOTlCA. ela 

como TEXTO toda e QUALQUER PRODUÇAO e não fica 

que af não ~ seu objjetivo. A QUALIDADE dessa 

enquanto produção será texto. Um quadro porque ele 

coisa, tem conteúdo, como pode ser uma música, como 

enfim ... 

A: O meu interesse é exatamente esse. a partir desse paradigma do 

que funciona na análise, que eu creio que funciona para os 

artistas na produção de seus quadros por exemplo, isso volta como 

um bumerang. u jogas uma obra qualquer, seja ela qual for, e 

independentemente de sua qualidade, ela retorna. em termos de um 

efeito vital, subjetivo, de sentido, sobre c próprio autor. ent::J.o 

nesse sentido, o social, a sociedade, a educação. procuram tolher 

essa tendência natural, e com isso, o estilo ... acredito que 

muitas pessoas não conseguem descobrir sua essência humana. seJ 

estilo, porque são poupadas de se expressar, acabam não podendo 

reconhecer-se no jeito que elas poderiam ter, nao se 

desenvolvendo nas possibilidades que elas teriam se elas se 

expressassem.. então ... o que in eresa, até tem algo de poiAtico 

no fim, uma contribuição pra educação, pra outras áreas também. 

que é justamente essa campanha da possibilidade do sujeito humano 

se expressar pela via simb~lica. não é? Seja lá qual for essa 

via. Eu estou privilegiando o ato de escrever porque enfim eu 

acho que tem uma possibi idade enorme. fantastica e acessivel, e 

digamos que, não precisa imediatamente de um outro presente. 

porque no caso da fala, por exemp o. ninguém fala pras parede, e 

isso de certa maneira. escrever muita gente faz solitariamente, 

mas mantém confinada sua produção, diários, cartas, não surtindo 

o efeito que teria. Eu tenho essa visão. não é a mesma coisa tu 

escreveres um texto e argá-lo na rua, ou guardá-lo na gaveta. o 

efeit é diferente. 

E8: Mesmo porque o texto largado na rua, quem o redige. ass~me um 

ato de coragem. 
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A: Esse jornal CCANAL), se tu das urna olhada , ele tem muitos 

artigos que eu acho que nao tem muito valor, mas acho que foi um 

trabalho de .. . no sentido de incentivar essa funç~o. mas tem o 

valor para quem escreveu, da possibilidade de se iniciar, de 

debutar. e eu acho que é algo promissor , que eu vejo que 

funciona. Por exemplo : nas escolas, muitos pensam que a leitura 

de alguma maneira vem antes, mas se observamos crian;as pequenas 

vamos ve que a grafia, a linguagem escrita é muito prirnordia a 

mao, a manipulação é muito concreta . os próprios estudos de 

Piaget mostram isso. E ela é tolhida, se a gente deixa as 

crianças espontânearnente, elas se organizam, mesmo que ninguém 

diga nada . Isso é escrita, e a educaçao fa= urna diferença entre 

alfabetização . . . 

E8: É um grande equívoco , porque a criança se expressa através da 

garatuja, através do desenho, e a numa primeira série ela passa 

para um outro código, mas que em principio tem o mesmo fundamento 

pra ela mas lhe g mais dificil dominar, no sentido daquela 

expressao formal escrita . 

A: Se apresenta o ato enfeitado como algo muito diferente. quando 

na verdade não é .. . 

E8: é, eu acho que atualmente também se vive uma crise dificil 

não é? Nós ainda temos algumas idéias, certos preconcei os de uma 

tradição de textos escritos, um terrorismo , e atualmente as 

crianças de hoje, os jovens, adolescentes, elas convivem com 

outras formas de linguagem, outras formas de expressao que 

concorrem fortemente . e que nós, mais antigos, nào tínhamos o 

acesso . ~muito dif:cil, eu me lembro há mais de um ano a rás eu 

participei de uma mesa redonda na faculdade de arquitetura, e me 

pediram Fra interpretar uma histjria em quadrinhos. Estava o 

Edgar Vasques, o Santiago, né? E quem organi=ou a me3a e ~m 

pessoal muito ligado às histórias em quadrinhos e inclusive o 
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professor que introduziu na faculdade de arquitetura o trabalho 

dos alunos com os quadrinhos, e eu acabei aceitando aquilo, que 

foi muito dif1cil para mim a tarefa, porque eu nDo tinha nenhuma 

tradição, eu n8o sabia ler qJadrinhos, eu disse isso pra eles e 

mostrei, acabei fa::endo uma lei ura que o próprio Santiago disse : 

"como é que tu descobriste?" O sentido daquilo . . . mas usando uma 

certa teoria da le i tura e na verdade usando mais a estrutura 

narrativa, nao a expressiJo em si. o significante em si, eu acho 

que minha leitura de certo modo faltou embora o outro estivesse 

lá e achou que eu correspondi exatamente ao objetivo que ele 

qui::, mas acho que me faltava o dominio daquela forma de 

expressao e do próprio significante num sentido restrito. Porque 

bom, já que aqui falam tanto na sua vida pessoal, porque eles 

gostam muito, principalmente quem é famoso ass i m, de contar suas 

coisas da vida pessoal, entào eu também . Eu fui absolutamente 

proibida de ler histórias em quadrinhos, o meu pai nào admitia . 

ele nos criou com clássicos, que eu acho que é um grande merito, 

acho que aprendi muita coisa. e fiquei com muita coisa, gu 

estudei num colégio bem formal, que é o colégio Farroupilha, mas 

a leitura em quadrinhos . quando eu 

em quadrinhos, era complemente 

íamos incorrer . enfim acabar 

lia eventualmente uma história 

escondida. ele achava que nós 

tendo uma grande pobre::a de 

vocabu 1 ~.g_r i o , então . mas tem uma riqueza de expressao naquela 

linguagem que 

substituição . 

pra 

mas 

mim era dif1cil. Ler então.. nào como 

eu acho que esse pessoal de 

cabeça ... essas leituras, tem essa televisão ai 

positivas também. Tem coisas negativas, tem coisas 

que enquanto substituição é 

passivo. 

uma parada porque fica 

A: é uma camisa de força! 

hoje 

que . 

tem a 

se tem 

sim! Eu acho 

um ato mais 

E8 : é mas tem um lado, eu acho que ela nào é só negativa. o 

problema é como saber aproveitar . 
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A: O problema é como tu colocares ... uma chave nela, porque ela é 

tao paralizante . 

EB: Entao os filhos da gente ficam. ela agride. ela aden~ra a 

casa, mas eu acho que tem também um lado que... tu vês quantas 

informaç~es. quantos mundos eles podem ver, se tu tomares como o 

cinema, a gente não tinha essa . .. 

A: O aspecto ficcional. mas eu nao sei se vale 

pudessem ver uma hora por dia. 

a troca. se eles 

EB: Quando eu era pequena nao tinha televis~o. e meus filhos vem 

me perguntar "mas o que tu fa=ias?" 

A: Até tinha na minha época, mas eu nao tinha . 

E8: Eu realmente quando eu era pequena não havia televisao. mesmo 

a televisão veio, eu tinha uns 12 anos. 

A: Por 60 já tinha! 

E8: Mas algumas coisas da comunicação de hoje são dinâmicas. e 

trazem algumas vantagens, mas 

muito da essência da escala, 

que predomina ... 

ai é que está, 

que nós perdemos 

entao a televisão 

tomou conta, ficou uma concorrência desleal, 

muito, agora quando eu fui pra França em ... , 

tinha 8 anos, ele foi pra escola. e lá é 

porque nós perdemos 

meu filho pequeno, 

uma maravilha, as 

crianças começam às 8 horas e vso até às 4 e meia da tarde. e ~em 

toda uma vida para eles, nao tem pai e mãe, que é uma sociedade 

em que ninguém se encosta em 

jamais ... também eles pensam 

ninguém, 

que tu 

né? E tem uma 

vais levar 

estrutura que 

teu filho no 

colégio . . porque a mSe não pode fazer isso, não tem tempJ par~ 

isso, ent~o a vida é toda é organizada. Na Páscoa, no Natal tem 

programas, mas pro Ano Novo, a escola se organiza e absolutamente 

tudo ela se ocupa de tudo, só tem que matricular teu fi!ho ... ela 
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é do governo, (se extende sobre a escola parisiense) nao aparece 

crian~a em Paris ... fala do filho que entendeu a diferença de uma 

esco!a que é feita pra aprender, e uma escola que é flauteada. á 

é rigida, mas ele adorou . .. 

(fala mais sobre a Fran;a) . 
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ENTREVISTA 9 

A: A primeira questà~ é bem pessoal. qual a tua relação com o ato 

de escrever? 

E9: A minha rela~ão; Eu sendo professor eu acho que fica fácil eu 

falar disso ai. nãrJ é? Sempre trabalhei com isso af, a >:>scrita l'? 

fundamental pra eu poder sobreviver e acho que o mais importante 

é o acompanhamento que eu fiz até agora com as pessoas. ajudando

as a aprender a escrever. Parece que essa atividade tem algumas 

coisas 

ouvir 

vejo 

anteriores ou mais ou 

pra depois 

o ato de 

falar para depois 

escrever como 

menos concomitantes, aprender a 

ler, pra depois escrever. Eu 

alguma coisa que precisa dessas 

etapas anteriores ... 

A: Explica melhor essa sequ~ncia ... 

E9: Eu vejo assim, eu não tenho um estudo teórico a respeito 

disso ai. tenho a prática ... tenho notado que as pessoas que nãc 

conseguem 

quem não 

consegue 

ouvir, elas não conseguem aprender 

ouve bem. nào fala bem, também. Quem 

ler, tem dificuldade de interpretar . .. 

a falar, 

nào ouve 

eu acho 

também. 

bem, n~o 

que são 

três degraus que às vezes ocorrem concomitantemente junto com o 

ato de escrever, na capacidade de escrever, tem que manipular um 

outro código, praticamen e sào quatro códigos. quatro linguagens. 

ouvir, é uma linguagem falar é uma linguagem , ler é uma 

I inguagem. E escrever é outra I inguagem. 

A: é interessante porque eu considero em 

diferentes, mas de modo geral, quem pensa em 

coloco a questão . as pessoas nào pensam nestes 

geral como atos 

escrita quando eu 

quatro ~tos. 

E9: Eu batalho muito com meus alunos na cadeira de expressão 

artistica, e eu noto que Fara a pessoa chegar a ter uma escritura 

própria, vocabulário próprio. ela tem que TER ORGANIZADO A MENTE, 

E O PE 1SAMENTO VAI SE ORGANIZAR A PARTIR DA FALA . ~ fundamental 
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pra ela poder fazer a transição. Pra mim essas quatro 

linguagens fazem parte de um arcabouço no processo de 

COMUNICAÇ O. A pessoa só está completa pra mim quando ela tem uma 

capacidade própria de ouvir pra saber decodificar· . ela tem essa 

capacidade depois dela se comunicar, falar, e. . essa quesU!o que 

eu acho fundamental nessa linguagem. A leitura silenciosa. quando 

lê só com os olhos , parece que a pessoa apreende mais rapidamente 

o texto, e quando ela vai ler, ela escuta a própria voz, ela está 

tào peocupada com o processo da audiç~o . que al ela nào consegJe 

qu&se interpretar . .. é o ruído. E por outro ado o aluno que nào 

entende o tex o, que nào fa ;: a leitura só visual do texto, ele 

não vai ter expressividade nenhuma na leitura. e eu percebi que 

só aquelas pessoas que já tem uma redaçào pr5pria. que já sabem 

redigir, sem grandes preocupaçtles, isto é, tu tens uma idéia na 

cabeça tu sentas na máquina e tu escreves, a coisa flui. Precisa 

ter redação própria, as pessoas que não tem isso al nào sabem 

expressividade para pegar um texto de primeira vista e 

que 

que 

os outros entendam . e ela mesma . . . 

não consegue está lendo, ela 

er com 

se a pessoa 

fa;:er com 

não entende o 

que os outros 

entendam, o que ela está lendo. 

de ouvir e falar . A criança. 

e esses atos af vem basicamente 

A: Como 

exemplo? 

é que tu vês as pessoas que fa!am pouco e escrevem, por 

E9: Eu tenho uma experiência pessoal que talve;: valha nesse 

sen ido, eu fui uma crian~a tímida . .. e um adolescente timido . . . 

e eu me encaixei muito dentro de mim e desenvolvi muito a leitura 

e o ato de escrever . e ainda hoje me parece que eu me expresso 

muito melhor escrevendo do que falando . . mais isso nào inva ida 

minha tese de que 

depois . .. só que eu 

que ESSAS QUATRO 

prime i r· o 

desenvolvi 

FORMAS DE 

há que 

mais ... 

se &prender a falar, para 

então a idéia seria esta . 

LI GUAGEM. elas roderao ser mais 

desenvolvidas do que outras nas pessoas. 
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A: Eu também pensava em alguns escritores que quando falam 

resultam desastrosos . 

E9 : Me parece que quando eu escrevo eu escrevo melhor do que 

quando falo, assim logicamente, o pensamento se organiza melhor, 

EU PLANEJO O ATO DE ESCREVER . sei lá como é, mas quando vou 

escrever alguma coisa , honestamente eu acabo fazendo um PLANO DE 

ESCRITA E ESTRUTURANDO OS PARAGRAFOS, AS PARTES DO TEXTO . Ma3 

quando a gente está falando nao . Acho que as pessoas terian que 

se preparar para esse falar . Ai há uma diferença entre os ates de 

fala . Uma coisa é falar à mesa por exemplo , outra é falar numa 

sala de aula, outra. é falar como aqui .. . mais formal para dar 

alguma explicaçào ... é um ato que exige a guma coisa planejada 

porque há um objetivo, busca de alguma coisa que nao é falar por 

falar , existe uma busca de alguma co is a de conhecimento ... nao 

sei se respondi o que perguntaste. 

A: Pra que tu te serves da escrita? 

E9: O uso maior que eu tenho da escrita, eu escrevo para FORMAR 

TEXT,S, PRA ORGANIZAR TEXTOS PARA MEUS ALUNOS. entAo UM 

INSTRUMENTO DE TRABALHO. Escrevi algumas vezes, EM JORNAIS EM ... , 

eu go3to de escrever .. . ESTOU COM .UATRO L I VROS INICIADOS , um é 

um romance, e os outr-os tr~s sao técnicos. dessas cadeiras q~e 

leciono, um é sobre cultura greco- atina, .. n~o exist.em livros 

adequados em nossa comunidade e nao consigo terminar o ivro . Eu 

pra poder escrever, eu preciso de uma certa iturgia preciso um 

lugar que esteja sozinho, preciso colocar-me à frente da máquina 

com os papéis, aí eu me concentro e nao gosto de ser 

in errompido, muito barulho em volta, gente gritando . espaço ... 

por isso eu estou querendo um pra mim, de trabalho . 

A: E esses livros que tu comentaste .. . 

E9: Falei com duas pessoas que tr~balham com editoras, os dois ~e 
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propuseram a ler os livros. e talvez publicar . .. mas eu tenho que 

terminar ... 

A: Outras coisas? 

E9: Eu u_ilizo muito a escri a 

algumas pessoas 

um amigo em SP. 

com as quais 

dois no RJ , 

eu 

e 

para ESCREVER CARTAS .. . eu tenho 

troco correspondência . eu tenho 

tenho duas pessoas .. . sao cartas 

assim, a gente discute , propbe problemas. praticamente tem que 

pensar sobre aquele assunto . . . tem uma dessas pessoas que eu me 

correspondo há uns 20 anos. é um médico, especia.ista em 

gineco agia. . 

dificuldade 

ele gosta muito de 

de aceitar uma 

filosofia, uma 

série de coisas , 

pessoa que tem 

ele tem bastante 

argumentação , fica dificil responder às co i sas que ele coloca . . . 

às vezes tenho que ler alguma outra coisa pra dar uma resposta . . . 

Cinaudfvel ... ) 

A: é coisa rara, hoje alguem escrever cartas ... 

E9 : Eu até estou pensando em escrever um livro baseado nessas 

cartas que ele me escreve e eu escrevo para ele . Uma questao 

sobre eutanásia ocupou v~rias cartas. 

Sob o ponto de VISTA LITERARIO é UM RECURSO QUE NAO TEM SIDO 

USA~O DURANTE MUITO TEMPO. Também o recurso do diário. Eu aprendi 

a escrever fazendo meu di~rio . Eu tinha onze anos quando a 

professora fa ou na aula, e eu comprei um caderninho e outro e 

outro, e fiz esse diár i o dos onze aos 28 anos . E aí. depois eu 

peguei um dia aquilo e reli tudo, e ali eu contava tudo desde o 

prime i ro ato de masturbação, como é que eu via, ... me emocionei a 

pensar. um dia isso cai na mao de alguém . e nao vai ser bom pra 

mim e eu me apavorei . a primeira vez que eu vi meu pai e minha 

mãe trepando juntos, ~ma série de coisas que me impressionaram. 

coisas que eu vi, que eu passei, não só ª-mbi o da família, 

hábi os, as impressbes que eu tinha das pessoas . . . me lembro de 

uma impress~o forte sobre uma professora, eu escreví " pa.r ece uma 
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pessoa cagada", tinha umas coisas engraçadas. Eu li umas quatros 

vezes, tinha poesias que eu tinha feito. Uma dessas pessoas que 

me escreve, eu quero pedir de volta minhas cartas para cotejar a 

sequência. Duma dessas pessoas eu devo ter guardado umas 500 

cartas . A CARTA TEM, ACHO QUE é UM INSTRUMENTO TAO VALIDO QUANT J 

A PROPRIA VIDA ONIRICA DA PESSOA. a gente quando está escrevendo 

uma carta, a gente 

publicar por exemplo . . 

nao tem uma preocupaçào de um texto p8ra 

hà todo uma liturgia que protege, difícil 

de acontecer . chegar a ser violada ... 

A : Que nome dás ao que escreves? 

E9 : Os textos pra salas de aula, o que . . . 

A: O que s~o esses tex os? 

E9 : São dentro das 

leituras que eu faço , 

discipiinas. são textos que eu organizo. 

pego um autor. depois redijo um texto ... 

fa;o uma ficha a partir dessa ficha eu redijo o texto. . tex~os 

didáticos ... a carta é um texto. pessoal intimista, e o jornal 

nao . o jornal . . desde 1978 eu escrevo naqueles jornais que 

e depois caio fora . .. sempre aparecem durante um ano, dois anos 

acontece isso, sempre fui alguém que entrou colaborando, mas 

quando o jornal cresce.. eles resolvem dar espaço para ouros 

mais jovens. . . podiam me chamar e dizer. agradecer . No início 

vinham buscar a POA ou eu ditava até por elefone ... 

Normalmente essas coisas que eu escrevi. em termos literários 

poderiam ser consideradas CRONICAS porque normalmente eu PARTO DO 

FATO E DEPOIS DO FATO, EU FAÇO UM COMENTARIO . .. agora eu 

desenvolvi nos ~ltimos anos, UMA TéCNICA DISSERTATIVA COM ALGUMAS 

PES.30AS UE .. . tenho feito um laboratório na sala de aula . .. eu 

tenho conseguido bons resultados, . .. eu faço uma FUNDAME TAÇAO 

TEORICA DADA PELA Drª. Passapor C? ) linguagem-argumentaçao , é a 

tese de doutorado dela . . e ela parte dos termos tradicionais 

tri-partição da literatura, o TEXTO DISSERTATIVO. NARRATIVO E 
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DESCRITIVO. EU trabalho com o PRIMEIRO, UMA BUSCA DE ARGUMENTAÇ~O 

PARTI DO DE QUE VOCE TEM QUE CO VENCER ALGUéM DE ALGUMA COISA, 

VOCE QUER MOSTRAR DE FORMA LOGICA E CONVINCENTE QUE AQUILO QUE 

VOCE QUER MOSTRAR é VERDADE, ent~o a pessoa para convencer ou ela 

tem que TER UMA LOGICA MUITO CLARA DO OUTRO . . . o outro tem que 

entender , ou entao essa pessoa se baseia MUITO NA AUTORIDADE 

disso, Jesus Cristo disse isso! Ulisses Guimaràes disse isso! 

Parte de premissas aceitas. afirmaçbes e ou idéias aceitas. todo 

pol!tico é corrupto, afirmaç~o que seria uma espécie de premissa 

maior ... para chegar à conclusao. O texto fica dentro do mesmo 

processo socrático da maiêutica, porq~e a pessoa lê, quem es=reve 

bem, se a pessoa nao es~á prevenida, ela embarca, então muitas 

ve=es . .. se você ler os editoriais do jornal, a pessoa que nao 

está preparada , que nao tem conhecimento da causa . . . é a 

linguag~m do DEMAGOGO, ou a linguagem do CIENTISTA, aquele que 

busca a verdade ou aquele que pinta alguma coisa com roupa de 

verdade. é A LINGUAGEM A GUMENTATIVA . . . constitui-se numa espécie 

de DISC RSO . .. tu vais aprensentar uma idéia, um trabalho de 

tese, de dissertaçao. mestrado . sempre é uma linguagem 

A GUMENTATIVA . TU VAIS MOSTRAR ALGUMA COISA, e ai entao, o 

trabalho em si tem que ter uma !N TRODUÇ~O. tem que ter um 

DESENVOLVIME TO e tem que ter um FEIXO, agora isto que tu colocas 

para discurso global que pode ser duas páginas ou um livro 

inteiro, tem que ser formado de parágrafos, ai o trabalho . . . é ... 

ESTRUTURA VISUAL DO TEXTO, tem que haver uma oraçao oJ um período 

que desenvolva bem aquele parágrafo . . . e tem que ter um perfodo 

ou uma oraçao que feche o parágrafo . e dentr~ desse parágrato, 

necessariamente , de preferência na exposiçao, tem que ter o 

TOPICO FRASAL, QUE é O STOPIM, ou aqu~Ja co ocaçao FEITA A PARTIR 

DA QUAL SE DESENVOLVE A IDElA, e en~rs um parágrafo e ou~ro tem 

que haver um E~EMENTO DE LIGAÇAO, um elemento GRAMATICAL, que 

necessariamente vai ser, ou, um A VéRBIO OU UMA LOCUÇAO 

ADVERBIAL . ou uma LOCUÇAO CONJUNCIONAL OU UM DEMONSTRAfiVO. is~o. 

ou aquilo, ou entào o que eu chamo de elemento REFERENCIAL que é 

um SUBSTANTIVO, QUE LEMBRA A IDÉIA DO PARAGRAFO ANTERIOR, ela 
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pessoa que vai ler, VAI 

E O TEXTO FICA CLARO. A 

clareza do texto vai ser dada por essa FORMA ESTRUTURAL. Entao eu 

traba ho com os alunos assim: seleciono textos que estejam bem 

escritos, dentro dessa 1 in h a, e eu procuro selecionar a cada 

semestre, jornais... textos que s~o bem escritos, e mostro pros 

alunos, depois que eu trabalho alguns textos assim, eu faço com 

que eles escrevam, sobre um tema proposto . ai eu discuto o 

assunto em aula, leio alguns outros textos que falam sobre aquele 

assunto. Forma-se entao o que eu chamr. de c-njun~o de idéias e um 

vocabulario, UM REPERTORIO E UMA TEMATlCA. ele vai ter que montar 

entao UM PLA O DE REDAÇAO, a primeira vez eu monte. tenho duas 

formas de fazer um p ano, mesmo construindo tópicos frasais que 

se constituem na introdução, e o aluno só desenvolve, ou ent~o a 

gente só acompanha um pouco qual ~a idéia chave ... o momento 

polltico atual brasileiro, por exemplo. O primeiro parágrafo. tu 

constróis o tcpico frasal, eu dou pro aluno jã o tópico frasal 

montado, ai depois, tem o desenvolvimento e o feicho. e vais 

cuidar que no parágrafo exis~a aque e elemento gramatical de 

ligação. Num segundo momento. depois que o aluno faz o plano e 

ele mesmo faz a redação eu parto para a correção de texto. A1 eu 

seleciono textos que estao fora desse esquema, e o aluno vai ter 

que desmontar odo o texto, e vai refazer o texto todo de novo. 

Porque cerca de 60. 70 dos alunos conseguem depois de dois 

semestres, obter uma escrita boa, pelo menos dentro desse tipo de 

reda;Ao. Eu nào tenho espaço para trabalhar linguag~m narra~iva. 

linguagem descritiva, a parte mas literária, eu trabalho este 

tipo, porque eu dou português na comunicaçao, jornalismo, 

publicidade e propaganda, então para eles é impor .ante este tipo 

de linguagem . 

A: O que fazes com os produtos, o destino dos teus escritos? 

E9: Três 

no caso 

finalidades. 

das cartas, 

did~ticas-pedagógicos, satisfaçao pessoal 

e o jornal. final ida.de de participação 
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social, e eu tenho um certo número de pessoas que gostam das 

coisas que eu escrevo . 

A: Das primeiras coisas que tu escreveste. o que lembrarias? 

E9: Do a~o de escrever, há uma experiência emocionante na minha 

vida. que 

no mês de 

o dia em que eu consegui ler . Estava no primeiro ano, 

maio, me lembro bem, há dois meses estava sendo 

alfabetizado, sabe que eu já tinha feito um perfodo preparatório 

no jardim de inf~ncia. mas juntar as Falavras eu nl3.o tinha 

feito, e eu estava de bruços embaixo de uma mesa, tinha uma 

varanda lá em casa . estava tocando música. o rádio estava ligado, 

e tinha um jornal em baixo da mesa, porque a mãe tinha limpado a 

sala, e eu começei a fixar os olhos e comecei a juntar, e eu 

comecei a ler, mas como a minha m~e era analfabeta , ela pensou 

que eu estava brincando, ai eu f ui , eu desci correndo, fui na 

oficina onde estava o pai e perguntei: "pai é isso que está 

escrito '? aqu1 . . tt "t tá lendo rapaz, 

emocionante!. Ai eu sal com o jornal na 

vizinhos mostrar que eu tava lendo .. . 

A: Falaste nos quatro atos . qual 

quatro atos? 

relaça:o 

tu tá lendo guri", foi 

máo e fui na casa dos 

que tu vês entre os 

E9: Eu vejo Ana a seguinte forma na ordem que eu coloquei, uma 

fornece pra outra como se fosse uma rede de satélites. A 

fundamentaçao, o código, a ese que eu defenderia seria essa. 

quanto ma i s a gente aprende a ouvir, e decodificar respondendo 

com a fala . esses dois atos da comunicaçao oral . ela faz depois 

na comunicaçao escrita , porque a eitura está para a comun i ca.ç:à o 

escr"ta como a escuta est:3. para a fala, como 

compartimentos de um mesmo instrumento de comunicaça 

de um, auxilia outro a ser mais perfeito. 

se fossem 

O manuseio 

A: Eu tenho algum senao . .. pessoas que escrevem maravilhosamente 
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brilhantemente e não 

E9 : A idéia que eu tenho, porque uma pessoa pode desenvo!ver 

muito os braços e ter as pernas fracas, uma pessoa que desenvolve 

todo o corpo ela tem mais harmonia. uma pessoa que está 

alfabet "zada, quando ela tem um dominio equilibrado desses quatro 

atos . .. 

A: Te pergunto sobre a necessidade de um escalonamen~o nesse 

sentido . 

E9: Mas via de regra. me parece que na minha convivência com 

alunos, via de regra as PESSOAS FALAM MELHOR DO QUE ESCREVEM. se 

expressam melhor falando, o MAIS INIBIDO é O ATO DE ESCREVER. 

uando numa reunião tem uma ata pra fazer, entao, podes notar, 

todos querem se esqu · var, porque está inibido , e a palavra 

inibido me parece importante, a capacidade existe, é propria do 

ser humano, entao deveria acontecer, fluir naturalmente. mas 

quais as causas que inibem o desenvolvimento da escrita, eu acho 

que daria pra dizer alguma coisa, me parece que o que realmen e 

falta é ESTIMULO, falta para as crianças, faltam coisas QUE 

ESTIMULEM AS CRIANÇAS A DESENVOLVER ISSO AI . 

A: A ques ào da alfabetizaçao. 

E9 : Séria ... eu acho que a ALFABETIZAÇAO SERIA A CAPACIDADE QUE O 

INDIVIDUO TEM DE POR EM PRATICA O DOMlNIO DA LINGUAGEM, e af e~se 

domínio deveria ser nesses niveis todos que eu fui falando. Hà um 

DESCOMPASSO ENTRE UM E OUTRO, a famí 1 ia. a socieaade nao 

oport~niza isso pra cr ansa . e eu fui feliz nesse pan o, eu tive 

um estímulo negativa, porque foi uma esp~cie de proibição. uma 

espécie de coerção que eu tive 

de lei ura, e me dedicar 

em casa pra não me dedicar a nada 

a um trabalho MANUAL . Meu pai tinha 

oficina e achava que era perder tempo ir para o colégio, ent~o 
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para fugir de trabalhar na graxa, na sujeira, eu me atirei a 

estudar . Em casa a m~e brig3va com o pai para que eu pude3se 

es udar, ent~o uma 1 i :;ão que eu ?Odia fazer em dois minutos. eu 

levava duas horas. ficava I endo, 1 endo, ent~o a. leitura era o 

mecanismo de defesa que eu tinha pra n~o ficar no meio daque:a 

sujeira toda . E ent~o houve um estimulo negativo, não é o que 

acontece com a . .. que a gen.e dá um monte de estimulo pra ela, 

desde pequena entre livros, A C já está alfabetizada, ela domina 

muita soisa 

e a dá aula. 

de ortografia, 

pra mim era 

a 1 e i, fa~ uma série de diferan;as, 

ao contrário , eu n~o tinha nada nem 

material , inha que roubar . Eu acho que isso ai de um modo geral 

n~o tem estimules . . . nossa escola n~o tem estrtlturc; 

não oferece, a. c r i an;:a deveria escolher a forma de . digamos que 

me parece que a criança a.pr ende mais numa visa.o global da.s 

coisas, a criança que, pelo que eu aprendi até hoje, ela na.o 

consegue ter um raciocinio que um adulto tem, raciocin i o Jêcico, 

ela aprende as coisas vendo o conjunto ... de repente uma crian;a 

SE 1 TERESSA POR FORMIGAS, A PROFESSORA PODERIA EXPLORAR A 

TEMATICA, A CRIA ÇA VAI APRENDE. DO COM MUITO MAIS NATURALIDADE AS 

CO ~As, põe o nome na formiga, fala sobre formigas, etc . . . para a 

criança se orna interessante . Há muita imposiçao até na maneira 

de sen ar na sala de aula. a criança cansa, eu acho que a criança 

deveria ter espaço pra ir a outros lugares. 

A: Lembro de as professoras do municfpio inham 

liberdade de propor e executar seus programas, mas ticavam 

completamente perdidas querendo que alguém lhes dissesse o que 

sabiam sequer reconhecer o que elas efetivamente 

pensavam, o que elas acreditavam, de modo que estavam longe de 

autorizar-se a por em prática suas convicç:Oes . 

E9: Montar a coisa a partir do interesse das crianças, cr-eio gue 

é uma melhor alternativa do que o que vemos por af com todos os 

prcgramas prontos e tal ... A C se 'nteressa por tudo que seja 

re ativo à se interessou procurou família de 
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palavras ... 

A: A d'mensao do dese:o, seria disso que falas. 

E9: Responde mais ou menos a uma necessidade ... 

A: Eu coloquei a pergunta sobre alfabeti:::aç:ao .. . porque só se 
considera sobre leitura. uma hipervalorizaçao da leitura. 

por exemplo: escrever é cópia! 

E9: Tu percebeste ... eu nunca fi= estudos específicos .. . escrever 

não 2 apenas REPRESENTAÇAO 

DO MEU PENSAMENTO ... 

GRAFICA. é O DESENVOLVIMENTO GRAF.CO 

A: Copiar ... 

E9: Isso ai eu dou um nome. em que a pessoa pega ... eu considero 

isso ai um exercicio pra conseguir a escrita, pegar vários 

trechos e montar um texto ... BRICOLAGEM ... C termo da 

antropologia). Mas é uma fase anterior, requer menos dominio. 

A: o que se ensina nas escolas e copiar, o aspecto de 

expressão ... fica banido. Que 

didático e um texto literário, 

diferença existe entre um texto 

onde estão as fronteiras? 

E9: Pra mim duas coisas que separam, duas fronteiras, uma seria o 

objeto do texto, num texto cientifico há uma busca de 

conhecimento e verdade. busca-se descobrir a verdade sem 

representaç~o. sem simbolismo, então a linguagem técnica ela é 

uma linguagem unfvoca, ela tem uma interpretaçao só . 

A: as existe isso? C falo de Saussure, da psican~,l i se). 

E9: Mas exis~e ... objetivamente acho que há textos .. eu chamo de 

unívoco o tex o que tem uma linguagem que eu dou pra uma 
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populaç:a.o que tem mais ou menos o mesmo nlvel. e toda5 elas 

decodificam direitinho a mensagem como eu qui= colocar, enquanto 

que na linguagem literária nao, o que recebe o texto literário. 

cada um vai dar uma interpretaçao muito subjetiva. 

Esse texto cientifico deve trabalhar com um espécie de 

metalinguagem. Então se eu estou trabalhando com filosofia, tu 

vais trabalhar com a 

a palavra fenOmeno, 

E al tu vais ver que 

linguagem da filosofia, entao quando t~ usas 

é aquilo que a filosofia diz que é fenômeno 

tem toda a h i s ó r i a do f e nOme no , tem n ... 

reme a história da cultura. 

Ai tem uma coisa itl'teressante 

linguagem QUE EU CHAMO 

NAO CONOTATIVO, ELE 

ENTRETEXTO E CONTEXTO, 

ASSUNTO ... 

E UNIVOCA, 

VAI REMETER 

AI TU VAIS 

nesses textos que tem essa 

NO SENTIDO MAIS DENOTATIVO E 

A PESSOA AO QUE EU CHAMO DE 

FAZER NOVAS LEITURAS SOBRE O 

A: E tu vais acabar algum dia? isso não tem fim ... isso é cair na 

cultura, e tu descobres que isso e uma loucura, nao tem fim. isso 

é uma rede infernal, (lembrei Borges ... O li •ro de are"a). 

E9: Essa dimensao da linguagem. a questão da univocidade ... 

O homem me parece a própria palavra, a palavra, ela cria, ela que 

provoca toda a humanidade, e nós podemos construir nesse sentido 

com a palavra até o "nfinito ... e vamos cair nos processos dos 

mitos ... na:o é 

Sob o ponto de vista literár·o. 

(falo sobre meu trabalho) 

acabou a fita 
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A: qual e tua relaç~o com o ato de escrever. O ato de escrever e 

tu. O teu proprio ato? 

ElO: Eu tenho 

desconcentrado ao 

acho que a minha 

ou com o ato 

que me concentrar um pouco porque estou 

extremo . Bom deixa eu começar entao aqui ... eu 

relaçao, 

de I e r 

eu não 

PORQUE 

sei se é ·~om o 3to de escrever 

A LEI TURA VEM ANTES SEMPRE . Fui 

educado numa familia de classe média mas sem nenhuma tradiçao 

cultural. Os finicos livros que existiam na minha casa eram 

enciclopédias mas sobre tudo havia um livro que mar~ou m~ito a 

minha vida infantil e juvenil que foi o Tesouro da Juventude. 

Esses dias e~ descobri que também o MARIO .UINTANA na 5ua 

infancia e mais, a Ni dia Guimar~es que e esposa de Josué 

Guimaráes estavam me contando que liam muito o T . da J . E u acho 

que o T da J é uma espécie de marca para muitas e muitas pessoas 

na med"da em que normalmente era a única coisa que as pessoas 

tinham em casa. Eu nao fiz o caminho tradicional ; eu n§o segui ~ 

caminho das pessoas da minha geraç~o que liam José de Ale~car, 

Machado de Assis, érico Veri:simo . Li o Tesouro da Juventude ... e 

lia e relia, tenho a impressao que muitas coisas me vem. algumas 

coisas me vem nitidamente . . . Eu realmente descobri a literatura 

como tal quando cheguei em Poa com .5, 16 anos, comecei a er 

assim na Biblio eca Publisa e foi assim uma especie de 

deslumbramento. Mas ~omecei a ler autores que eu sequer sabia que 

existiam como Jorge Amado que foi uma paixao louca que eu tive 

aos 16 anos . Paixào hoje completamente renegada. Fernando ~abino. 

outra paixão e Rogerio Martand <?> cujo livro Estipe (7) ainda 

hoje submetido a uma releitura ainda sobrevive . Eu re i esse 

livro nestas férias e confesso q~Je com uma emoção que não era 

apenas a nostalgia, é realmente o texto o f!timo grande romance 

europeu tradicional, talvez, e enfim esse tipo de leitura eu 

consegui um dinheiro e comprei uma coleçao comple~a de 

Dostoievski me parece~ . e ainda me parece ate hoje, o mais 

importante dos escritores. entao DESSA FORMAÇAO E: D.RIA 
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IRREGULAR, SEM ORIENTAÇAO porque foi tudo na base do indo e 

achando por mim próprio, acabei me tornando um LEITOR AVIDO e 

naturalmente como todo leitor, acho que todo leitor ávido sente a 

tentaçao de escrever NUM DADO MOMENTO. EU SUPONHO QUE ALI PELOS 

17, 18 ANOS tenha querido ardentemente me tornar um escritor. E 

tentei mesmo, tentei escrever durante alguns anos até os :4 anos, 

tentei escrever muito, contos, crOnicas, poemas, e participei de 

muitos concursos, alguns recebi prêmios, nunca um prêmio maior, o 

que deve ter me ajudado a abandonar a literatura como produtor, 

mas 

v e;: 

sempre mençôoes honrosas, 2Qs. lugares. 

cheguei até a ir ao Rio de Janeiro com um 

39s. lugêlres e uma 

prêmio, o segundo 

lugar, o prêmio era uma viagem de ida e volta ao Rio de Janeiro. 

Né? Isso me deu um certo ~nimo para escrever por 

Hoje olhando às ve=es eu pego esses textos 

um certo tempo. 

sao arquivos de 

textos, porque também eu nao trabalhava mLlito, aliás. nem 

trabalhava ... sao textos hoje que eu fico assim surpreso com uma 

espécie de disposição da subjetividade. assim no fundo (né7) no 

fundo, no 

fosse uma. 

verdade os 

fundo, nada que nao tivesse o formato do desabafo. não 

narrativa assim exclusivamente autobiográfica; na 

melhores momentos sêl.o momer:tos autobiográficos, 

pessoalissimos ... felizmente, eu não digo para minha imagem, que 

eu tenho hoje de mim prêprio, porque era idéia do então critico 

Carlos Apel, que queria que eu lançasse um livro de contos pela 

Movimento mas nesse ponto uma CERTA DESCONFIANÇA QUE COM OS ANOS 

SE AVOLUMOU ... DEPOIS QUE TU MERGULHAS NOS GRANDES LIVROS é 

DIF!CIL TU SUPORTAR grandes livros é difícil tu SUPORTARES QUE TU 

VAS ESCREVER UMA OBRA MENOR ... ENTAO EU NAO ESCREVO, pra escrever 

obras menores há milhares eu acho que o Dostoievsl:i é o culpado. 

Como há milhares de obras menores, para meu ego provavelmente 

excessivamente orgulhoso, seria pra mim insuportável escrever uma 

obra menor ... e af larguei, abandonei a literatura, me tornei 

apenas 

desejo! 

de um 

professor mas sempre secretamente ficou, eu tenho esse 

essa vontade, 

romance que 

ai uns anos atrás 

no começo era 

naturalmente. quando eu comecei e L! V i 

tentei 

muito 

que 

começ:ar 

bonito, 

a 'listória 

a idéia 

havia uma FISSURA 
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ENORME ENTRE TUDO AQUILO QUE SURGIA COMO IDéiA E A ESCRITA, AS 

PALAVRAS ERAM ASSIM CRUéiS COMIGO E A IDéiA ERA TERESSANTE ACH~ 

EU. 9E FAZER UM ROMANCE SOBRE PESSOAS, né? e sobre pessoas que 

conseguissem ser represen~a ivas, senao no Brasil pelo menos no 

Rio Grande do Sul, porque uma coisa que me facina no Dost ievski 

é como é que ele consegue fazer personalidades táo complexas como 

individuas e simult~neamente tao representativas da sociedade, 

das idéias existentes na União Soviética. não, na R(tss ia do 

século lXX. essa representatividade das idéias que ele tem, 

através do drama individual, ele consegue corporificar as grandes 

tendências ideológicas da Rfissia sem que isso se apresente de 

forma teórica, mas na vida direta, nos sentimentos, nas paixOes, 

nos gestos . As açtles humanas dos personagens do Dostoievski sâo 

portadoras de um enorme significado pol1tico, social, filosófico, 

ideológico, isto é, ao mesmo tempo o máximo da psicologia em 

termos de romance e o máximo de social em termos de romance. Essa 

coisa é muito difícil de conseguir, porque ou tu ficas numa cnisa 

subjetiva ou acabas caindo num realismo social menor, ou ent~o ... 

era isso, a minha pr meira rela;ao, mas a frase de Flaubert que 

Vargas Llosa utilizou no seu livro me parece vá! ida, quem se 

entrega à literatura, quem se entrega a ler e escrever, QUEM SE 

ENTREGA A LITERATURA SE E TREGA A UMA ORGIA PERPéTUA, ISTO é. 

VOCE lU CA MAl S CONSEGUE FUGI R, NUNCA MAIS CONSEGUE SE RETIRAR 

DESSA ORGIA, ISTO é, é UM MUNDO Q.UE NAO TEM RETORNO. 

absolutamente não tem re orno. ainda que haja casos isolados de 

pessoas que conseguiram, eu lembro no caso de Aluizio Azevedo, 

largou tudo, resolveu ser cónsu 1, nunca mais leu, nunca mais 

escreveu nada e morreu tranquilamente e feliz de ter abandonado a 

iteratura. 

A : Outra coisa: pra que tu te serves da escrita. hoje ou no 

passado? 

ElO: eu tenho hoje assim uma relaç:ao de MAU ESTAR COM A 

MAQUINA DE ESCREVER. EU JA TROQUEI VARIAS VEZES DE MAQUINA, AGORA 
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ATé COMPREI UMA IBM MARAVILHOSA A QUAL NAO USO, É uma relação 

muito complicada, isso me serviu de mo ivo a v~rias sessOes de 

terapia. Por quê não escrever? Por quê escrever? O que é A 

IMPOTENClA DIA TE A l AQUINA. e coisas do género. ou seja, além 

de estar gastando em máquinas novas ajudei um psicanalista em sua 

fortuna pessoal. Mas eu acho q~e é uma rela;ao complicada A 

RELAÇAO DAS PESSOAS COM A MAQUINA, quer dizer com aquilo QUE é A 

ESCRITA. Realmente não escrevo, e encontrei talve= substitu~ivos 

pessoais pra 

bom 

isso ai, né? Valer - me da palavra oral, acho gue eu 

em te:-mos de sou um professor e em alguns momentos ate. 

aulas, uma expressao ORAL QUE É BOA MESMO. 

relação com a TELEVISAO TEM UM FOUCO 

acho também que minha 

A VER COM ISSO. minha 

impossib' 1 idade de escrever. é claro que ai nào é preciso 

escrever, a palavra é meramente oral, então por ai ... 

A: Q.ue nome davas as coisa.s que escrevias. ja falaste, 

crõnicas, contos, poesias, ... tentas-te escrever um romance ... 

ElO: Bom , na verdade minha especialidade É FALAR 

DA RELAÇAO QUE OS ESCRITORE~ TEM COM AS PALAVRAS . 

provérbio popular: QUEM NAO FAZ ENSINA, quem 

de escritores. 

é aquele velho 

nêo pode fa::er 

ensina, o curioso nessa relaç~o é que as rela;tes são várias, são 

mQltiplas, as relaçOes dos escritores com seus textos e a relaçà~ 

dos escritores 

biografias que 

me infe ici e 

COM AS PALAVRAS, a leitu~a assim de entrevistas e 

é uma coisa 

um pouco 

que me 

tambem 

interessa. embora confesso que 

pela inveja, pelo rancor que 

experimento diante dos escritores, e cara~teriza o seguinte: quer 

dizer a amplitude, NAO HA REALMENTE UMA POSTURA UNJCA EXCLUDENTE 

EM RELAÇAO A PALAVRA POR PARTE DOS ESCRITORES, a gente tem os 

exemplos mais disparatados de COMO O SUJEITO SE COLOCA FREI TE A 

QUESTAO DE ESCREVER desde aqueles que tem essa dificu!dade. essa 

angústia, né?, eu acho que aqui no Brasil, o exemplo mais tipico 

de angus~ia da luta com as palavras , cer~amente, seria o de 

Drummond, deixou até poemas exatamente sobre essa tarefa, essa 

incapacidade do artista em domar, em conseguir cavalgar as 
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palavras, ou . . . aqueles que tem uma 

que essa facilidade freqüentemente 

1 ( 6 

facilidade espantosa, claro 

se confunde... mas, po:-

exemplo , ainda que ele reescrevesse várias vezes , mas brotava de 

maneira .. . escrevia aos jor os.. . o Guimaraes Rosa.. . esse 

barroquismo li~eràrio dele , no fundo nao e que seja facilidade, 

absolutamente, mas ele tinha uma RELAÇAO AMOROSA com as palavras. 

enquanto o Drummond por exemplo, a rela~ao é completamente 

áspera . e a de Guimarães Rosa era amorosa. O Manoel Bandeira por 

exemplo, ele sentia . ele mesmo dizia , ele sentia uma impulsào 

lírica , e era possuído, não sei até que pon o ele mentia nisso ou 

não . mas ele era possuido, ele escrevia EXATAMENTE AQUILO QUE SEU 

INCONSCIENTE , não digo inconsciente. mas AQUILO UE LHE VINHA . 

ESCREVIA E PRONTO, E O POEMA DELE ESTAVA PRONTO, QUER DIZER , ELE 

NAO TINHA NENHUMA DESCONFIANÇA DE QUE AS PALAVRAS TALVE: NAO 

DESCREVESSEM O MUNDO, AS RELAÇOES, ELE TINHA UMA RELAÇAO TAMBEM 

LIMPIDA COM AS PALAVRAS. Af, no fundo é aquela tese da linguagem 

OPACA, da linguagem TRANSPARENTE, né? Pro Bandeira o mundo é 

transparente, a linguagem também, e no entanto, é um grande 

poeta, quer di:::er, então, essas fórmulas sào todas sujeitas à 

confirmaçôes daquilo que é a própria obra, INDEPE DE I E DO QUE J 

AUTOR POSSA DIZER OU POSSA PENSAR A RESPEITO DELA MESMO, a gente 

tem ai n exemplos de autores qua não .. que PENSAM MAL A SUA 

PROPR A OBRA, nào entendem sua própria obra . EU CONHE;O VARIOS 

CASOS DE AUTORES QUE NAO CONSEGUEM E JTE.JDER SUA PROPR I A OBRA. 

A: ue relação tu vês entre o ato de falar e o ato de escre~er. 

ElO : Olha eu nunca pensei na verdade isso aí. tive nunca 

nenhuma ... nunca pensei exatamente . . . eu creio que é um !erma de 

substituíçao . né? Eu tenho. . . acho o que é uma forma de 

substituiçAo. mas na~ sheguei a refletir e~ até penso no 

caso pessoalmente, até pra literatura é muito bom, porgue FALA~DO 

EU SOFRO DE UM MAL CHAMADO INCO TINENCIA VERBAL, então ainda oem 

que eu n~o escrevo, senão escreveria volumes e eu acho que é isso 

aí . mas naquele assunto anterior uma coisa que me chama a atençao 
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é exatamente isso, essa relação ambígua do escritor com o que 

escreve e o que pensa que escreve. Eu tenho surpreendido assim 

escr'tores que nao se dào conta. eles começam a se dar conta 

depois que outros os avisam. 

Brasil, quando escreveu um 

Exemplo típico aqui no Brasil, Assis 

livro chamado A Prole do Corvo. um 

livro meio mal acabado, com problemas graves dentro dele, mas era 

um livro interessante . extremamente dismistificador, por exemplo, 

urna das vertentes do livro é uma desmistificação dos elementos do 

levante farroupilha e ele não 

ele não sabia que ele tinha 

participou de um debate logo 

também participei, ELE FICOU 

se dava conta do que tinha feito. 

feito isso. A primeira vez que ele 

após a pub icaçao do livro. eu 

ESPANTADO, ELE FICOU PERPLEXO, ELE 

NAO IMAGINAVA, ELE NAO SABIA O QUE ELE TINHA FEITO. 

ACHO QUE NORMALMENTE O ESCRITOR N~O SABE DE S[. 

ENTAO ... EU 

A: Como tu explicas isto? 

. ElO: Primeiro eu acho que existem FOR;AS IRRACIONAIS NA ESCRITA, 

AS FORÇAS IRRACIONAIS SAO MUITO FORTES NORMALMENTE NA EXPERIENCIA 

DOS ESCRITORES. NORMALMENTE ELES NAO TEM UMA HISTORIA PRONTA. UM 

ROMANCE ACABADO EM QUE BASTA SE SENTAR E ESCREVER, OS QUE TEM 

GERALMENTE NAO SAO GRANDES ESCRITORES, OU ACABAM SENDO ARRASTADOS 

EXATAMENTE POR ESSAS FORÇAS QUE ELES IGNORAM. MAS HA UM DADO QUE 

É O ESSENCIAL, QUE É ESSE CARATER POLISSEMICO DO TEXTO LITERARIO 

de melhor qualificação, ele é polissemico e ai escapa, no máximo 

O AUTOR TEM UM SENTIDO DELE E NAO OUTROS . NAO TODOS. ALIAS TODOS 

é muito dificil . . . a minha idéia é a SEGUINTE : QUANTO MAIS GENIAL 

A OBRA MAIS POLISSEMICA ELA é. PORTANTO MAIS CHEIA DE 

POSSIBILIDADES INTERPRETATIVAS ... o romance de Dom Casmurro, a 

quantidade de interpretaçOes que ele já sofreu até hoje é algo de 

impressionante e ainda, eu acho, continua com várias leituras em 

aberto, ainda que CERTOS LIVROS TENHAM LEITURAS MENORES, mas 

mesmo assim obras que, vou dar um exemplo ... O Tempo e o Vento é 

um ROMANCE LINEAR ... o ~rico que é um grande escritor mas NAO ERA 

ASSIM UM ESCR TOR DE AMBIGUIDADES, DE COISAS DIFUSAS, ERA UM 
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ESCRITOR MERIDIA O e sempre se leu o Tempo e o Vento numa certa 

linha numa certa interpretaçào, no entan o, mesmo O Tempo 9 o 

Vento está cheio de possibilidades de análises diversas e 

divergentes, n~o só da sua e~critura mas a respeito do próprio 

mundo que ele cria. Eu mesmo já assisti, participei de debates 

bastante interessantes a respeito do Tempo e o Vento, um livro 

que aparen emente é I inear, que 

sentido, mas até O Tempo e o Vento 

sentidos, múltiplos sentidos ... 

aparentemente ter ia s.j um 

tem mais de Llm, tem vários 

A: Eu tinha e feito aquela pergunta a qual u respondes~e que 

nao tinhas pensado sobre isto, mas ... tu podes pensar, não? 

é uma coisa que me interessa particularmente, essa questão do 

confronto entre o ATO DE ESCREVER E O ATO DE FALAR, e te digo 

porque me interessa, pela questão da clínica psicanalítica, a 

psicanálise trabalha só com a fala, e de certa maneira eu vejo 

que há uma certa forma de escrever que tem alguma analo~ia, 

paralelo com ... a fala na análise, não qualquer fala. uma fala 

que não sabe o que di~, como tu di=es. 

NAO SABEM . OS GRANDES ESCRITORES N O 

SABER DEPOIS QUE VEM O QUE OS CR TICOS 

OS ESCRITORES ESCREVEM E 

SABEM O QUE DISSERAM. V O 

VAO TIRAR disso. Eu a~ho 

que a rique:::a est.;. aí. Na análise aconr.ece isso ... (interrupçao 

em função de um telefonema) ... Também posso te antecipar a outra 

questão que seria a de confronto com a leitura. 

todos são atos de linguagem. 

as suti le=as ... 

ElO: é, eu rea mente nunca examinei isso. nunca cheguei a pensar 

essa relação da fala e da escrita, FALAR 

FACIL. MAIS SIMPLES, POR UE A FALA NAO ESTA 

CONS GO O OLHAR, O GESTO, A FORMA DE IZER, 

A FORMA DE ESCREVER é DIFERENTE PRA 

lMPRESSôES. ent~a falar ~ muito mais 

REALMENTE É BEM MAIS 

SOZINHA, ELA CARREGA 

que no livro é outra. 

TI MARCAR NUANCES, 

fáci I, porqug com uma 

INFLEXAO, tu consegues DIZER COISAS QUE NO LIVRO SERIA 

COMPLICADO. A inflexão no 

D FICIL. é realmente muito 

livro . A DlCÇAO O LIVRO é MUITO MAIS 

mais dif ici 1. A fala é simples ... é 
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clara. 

A: Tem o corpo! 

ElO : Claro, exa amente é o corpo, tem a ... 

A: Mas ai em questOes, por exemplo, o que tu achas do Barthes? 

Por exemplo, O pra=er do texto . .. coloca toda a quest~o do corpo 

e ele realmente consegue escrever de ma maneira que parece que 

está ali pJlsando, com corpo. com sangue, embora ele n~c fa~a 

literatura, sei lá o que é que ele escreve .. 

ElO : Nao ... eu acho que o grande escritor ele SEMPRE CONSEGUE DAR 

ISSO, consegue invariavelmente, ele consegue transmitir, nBo DIGO 

UMA PRESENÇA FISlCA EXATAMENTE , MAS CONSEGUE PALPITAR, que o 

texto palpi e QUE TENHA EXATAMENTE ESSE FRJSSO I, ESSE SIMULACRO 

DE VIDA UE O TEXTO TEM. Mas eu acho que esse e o g~ande problema 

hoje da li eratura. Eu hoje acho que sou UM LEITOR Jm pouco 

resistente. por que acho que me tornei MUITO EXIGE TE, com a 

passagem do tempo a gente vai se tornando mais exigente . e poucos 

sao os 

frisson, 

livros que conseguem 

esse arrepio de que ali 

hoje exatamente me passar esse 

h~ uma coisa nova, inquietante e 

v i ta 1 . Poucos livros me passam isso hoje . a li .. eratura 

brasileira, tirando Carlos Drummond e Rubem Fonseca, a rigor 

ningu~m mais me dá essa coisa. Lembrando assim rapidamente por 

exemplo, lembrando escritores como Ignácio de Loyola Brandao. 

como altro Trevisan, no sentido de que hoje repete o que fe= 

trinta anos atrd.S, repete sempre, escritores como Jo~o Antonio . .. 

o próprio Caio Fernando de Abreu que 

dele . nao consegue realmente me fascinar . 

tenha. ele escreve excepcionalmente bem , 

as pessoas gostam tanto 

embora eu acho que ele 

mas t.ambém n~o. . i s s "J 

af e uma coisa imprecisa, o que significa esse texto al, isso a 

rigor nao . em uma 

mas gu acho que são 

respos a. permangce no dom1nio da inc~gnita, 

fatores que nao podem se exct~ir. De todos os 

teóricos gue eu li, guem me respondeu, me parece um pouco melhor 



• 

1<30 

a isso ai foi um italiano GALVA O DE LA ROUPEC?> que é um teórico 

muito acatado hoje no mundo europeu, que fa= uma mescla ass~m ... 

as interpretaçbes dele sã~ todas ri~orosa: mas as mais variadas 

possfveis, ai lembra o Barthes, ai lembra também a grande 

tradição dos grandes cri icos como Edm~ndo Wilson. mas com 

muito rigor cientifico, se é possível existir isso na literatura. 

Mas eu realmente não saberia di3er ho'e qual é o por quê do 

leitor sentir isso, e a medida em que ele vai se tornando mais 

exigente ele vai cobrando mais, Essa coisa. Aqui na América 

Latina tem escritores que n~o chegam a me entusiasmar muito e que 

são muito 

acho ele 

badalados. vou dar um exemplo. o Garcia Marques, eu 

importante, gosto dele mas ele nunca me deu esse ... Eu 

por exemplo sempre preferi mais o Vargas Llosa, porque eu acho 

que ele talvez seja menos que o Garcia Marques, mas ele tem uma 

dimensão moderna. cosmopolita. nossa. minha. no sentido de qJe 

seus problemas SAO TALVEZ MAIS PROXIMOS. 

A: E os quatro atos? 

ElO: Eu acho que tem uma profunda identificação entre si, mas 

cada um tem sua especificidade, também nunca pensei o ato de 

escut.ar. 

A: Tu imaginas de onde vem essa minha pergunta. O que eu mais 

faço é ficar escutando ... 

ElO: Mas eu acho por exemplo assim, a iteratura tem a sua o~igem 

nisso ai, os CONTADORES DE HISTOR.AS, que de alguma maneira 

COMEÇAM A LITERATURA ... EU ACHO QUE LER ~ UMA FORMA DE ESCUTAR. 

TAMBéM EU ACHO QUE LER é ESCUTAR HISTOR AS . 

A: Eu gosto de chamar a eitura de escutar com os olhos ... 

ElO: Tu tem mais alguma coisa ai porque e:sa coisa de escutar ... 
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A: Vou te colocar mais do meu lado, SE NAO HA QUEM TE ESCUTE, TU 

NAO VAIS FALAR . tu tens audiência, tu tens 

pessoas que te 

Tu sendo professor 

escutam, tu tens t.elespectadores, tu tens 

oportunidade de desenvo l •;e r um discurso .. . agora , se tu r.ao 

tivesses ningu~m pra te ouvir, tu n~o saberias o que tu irias 

dizer . . . a escuta é fundamental . Na escrita é um pouco diferente, 

porque basta que tu suponhas um leitor, pode 

pode ser suposto . Até existe tu como primeiro 

até nà:o ter, mas 

leitor, isto é. o 

próprio escritor. Agora, em termos de fala, se nao houver quem te 

escute . . . tu nào vais ficar delirando sozinho. E outra cois3.: 

que concepção tu tens sobre alfabetização? 

ElO: Olha, na verdade nenhuma, esse assunto ... nenhuma, nso sei, 

realmente é uma área que . .. 

A: Tu estás pensando na alfabetizaçao nas criancinhas . .. eu não 
vejo muita 

criancinhas 

diferença 

por'que há 

em pensar em universitários ou pensar ~m 

coisas que cortam de cima a baixo a 

educação, n~? Então v_u te colocar de outra forma . um ~enfrento 

entre ciência e LITERATURA. ACADEMICA , DISCURSO ACADEMICO, 

DISCURSO LITERAR!O , que confronto farias, quais os limites .. . ? 

E.O : Bom, eu acho que ai duas questbes que tu colocast e , UMA DA 

EDUCAÇAO . mais do que alfabetização . educaçâo . . . EU TIVE MUITAS E 

MUITAS EXPER E C AS COMO PROFESSOR, ainda quando trab- hava no 

3egu11d grau, isso muitos anos ~trá.:; e . .. que era exatanente 

TENTAR CON U!STAR OS ALUNOS PARA L TERATURA, porque em tunç~o de 

n e ementas o Bras i l tem UMA TRADIÇAO ANTICULTURAL, O LIVRO é 

EXTREMAMENTE DESPRESTIGIADO, até um amigo meu diz que isso ~ uma 

especie de autofagia das elites brasileiras e da classe média 

brasi~ei:ra, que renunciou à toda e qualquer soberania, toda e 

qualquer forma de entendimento do pais, toda e qualquer forma de 

busca de uma saida nacional. ent~o ELA ABANDONOU A LEITURA COMO 

FORMA I..1E ENTE DIMENTO DO MUDO. nóo sei se §assim . mas pelo 

menos é uma. tese sedutora. Agora eu tive muita experi@nc!a, 



muitas experiências assim com alunos na faixa dos 15, 16 anos em 

que chegavam no 29 grau, da época, COM UM, SE NaO DESPREZO OU 

REPU~SA, PELO ME OS UM PROFUNDO TéDIO EM RELAÇAO A LITERATURA E 

SOBREMODO A LEITURA e diga-se de passagem que esse despre=o é 

tanto ~ocial pelas ciurcunst~ncias, mas também do tra~alh muito 

mal feito . Os professores trabalham muito mal a literatura .. . eu 

em geral penso QUE OS PROFESSORES TEM ODIO DA LITERATURA, porque 

além de ~obranças inadequadas, completamente inadequadas à faixa 

etária ou à faixa de conhecimento , ainda tem uma RELA~AO 

EXTREMAMENTE ACADEMICA COM A LEITURA, OBRIGANDO, SUBMETENDO OS 

ALUNOS A FICHAS DE LEITURA VERDADEIRAMENTE ESCANDALOSAS, onde 

coisas incríveis são ~obradas, 

pseudamente es ruturalista e naquele 

às numa 

estruturalismo de butequim, 

nas faculdades de letras , uma que em de erminado momento 

sub-leitura, e isso era 

vingou 

cobrado da criançada, sorte gue a 

literatura con~uistava inimigos e não leitores. E uma das coisas 

q~e tentei fazer. inclusive dei um curso ma ve= na secretaria de 

educaçao no sentido de reformular ou deixar em aber o os 

Os currículos de literat~ra do ~Q grau ou que curriculos, né? 

pelo menos . .. porque 

currículo mínimo do 

isso foi 

Ministério 

dificultado porque exis~ia um 

de Educaçao, e cobrar dos 
professores tma modernidade m~nima nas leituras indicadas, uma 

paixao mínima também Por essas 

devíamos usar latinoamericanos, 

leituras .. . eu até lembra que 

autores que pudessem de a guma 

forma estar próximos, que revelas~em mundos próximos, naquela 

época a gente insistiam i a na leitura de autores com J.Veiga, o 

próprio Fernando Sabino . em contraposiçao ao Machado , ao Alencar 

e ao Aloisio que, fora do contexto, fora da experiência de quem 

já leu bastante, sao livros intragáveis pra um leitor jovem e 

semi-ignorante . EntRo nisso ai eu batalhei bastante e penso que 

a1 era um dos cam~nhos possiveis pra um recrudescimento da 

lei ura entre o público jovem . isto é, o caminho da educaçaa, da 

própria lei ura. A TENTATIVA 

COISA BUROCRATICA, MAS NUMA 

TAMBéM RESULTAR DA PAIXAO DO 

DE TRA SFORMAR A LEITURA AO NUMA 

CO.SA APAIXONADA, O UE PRECISA 

PROFESSOR. Eu fui aluno de um 
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professor chamado... QUE TINHA PAIXDES INCONCEB!VEIS. na verdade 

ELE SE APAIXONAVA POR POETAS PARNASIANOS, mesmo José de Alencar, 

que são livres ... 

literatura, ele nAo 

sinceramente digo 

acho que ele não tem um bom método de avaliar 

tem nenhum critério para avaliar literatura. 

isso não pejorativamente, mas ele era tão 

ENTUS!ASTICO NOS SEUS COMENTARIOS, ELE COLOCAVA TAMANHO FERVOR NO 

QUE DIZIA, QUE A GENTE ATé CONSEGUIA GOSTAR, ATÉ CONSEGUIA GOSTAR 

DE JOSé DE ALENCAR, ATé CONSEGUIA GOSTAR DAQUELES POEMAS 

PARNAS!A OS. Eu lembro que ele declamou um poema sobre um muro, 

era um poema sobre um muro, era uma coisa completamente inócua, 

mas ele dizia com tal emoçao aq0eles versos do Alberto de 

Ol i veira que a gente sentia, só que nao era o Alberto de 

Oliveira, né? Era o . .. Então . . . 

A; Seria. a questao da transfer~ncia, da inclusão do desejo . ESSA 

PAIXAO. Eu li uma entrevista do Borges na qual ele contava como 

ensinava literatura inglesa para seus alunos, e ele dizia 

simplesmente QUE SE O ALUNO 

INTERESSASSE, QUE ELE PODIA 

FECHANDO LIVROS ATé QUE ELE 

ABRISSE 

FECHAR, 

ACHASSE 

UM 

QUE 

LIVRO E JAO SE 

ELE FOSSE ABRINDO E 

ALGUMA COISA NA Q~AL 

REALMENTE ELE SE LIGASSE . ESSA ERA A PRIMEIRA COISA, era por ai. 

é A INCLUSAO DO DESEJO DO LEITOR, NAO APENAS DO PROFESSOR. Os 

professores de modo geral nAo permitem que O DESEJO SE PONHA EM 

CAUSA, QUE A TRASFERENCIA SE INSTALE EM CIMA DE UM LIVRO. DO 

CORPO DO LIVRO, QUE HAJA UMA ESCOLHA . QUE TU TE APAIXONES POR UM 

AUTOR, OU UMA OBRA ... Eu por exemplo sou apaixonada pelo Barthes, 

e aí tudo que vem dele eu leio porque tem uma ligação . 

ElO : é, sei lá, acho que essa é uma questao que precisa ser 

pensada, os professores vão ter que pensar sempre isso ai mas eu 

sou um pouco cético a esse respeito por outro lado, um pouco 

cético porque nem os alunos de letras . . . eu fui professor .. . uma 

das razOes pela qual eu quero me afastar da universidade é menos 

a indigência cultural dos alunos, no curso de letras é enorme ... 

e na gradução? a pós-gradua~ao eu nAo tenho c~rso eu fi= o pós-
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graduaçao mas não fi= doutorado, agora é mais fundamentalmente 

isso, que dizer n~o conseguir mexer 

ouvf de uma aluna uma frase terrível: 

com aquelas pessoas, e eu 

"EU NAO GOSTJ DE LER", E 

VAI SER PROFESSORA DE LITERATURA, ~E PORTUGUES, QUER DIZER, é UMA 

COISA ASSIM ASSCSTADORA. DAQUI A UM TEMPO ELA VAI TA TRABALHA, DO 

PRA MIL ALUNOS, 500 ALUNOS, é UMA DEGRADAÇAO ABSOLUTA DA ... e 

fundamentalmente é o seguinte, um pouco 

amigo das ren~ncias das elites ou 

daquelas razOes daq~ele 

porque enfim, é na 

sociedade dos meios de comunicaçao de massa. efetivamente isso 

significava prestigio mais. LER é CADA VEZ UM ATO MAIS 
REMOTO ... 

A: A minha pergunta sobre alfabetiza;ao parece 

a minha preocupaçào surgiu da constataçào 

meio avessa mas ... 

que realmente as 

hipóteses léem um pessoas dita.s intelectuais, na melhor das 

pouquinho, mas 

nao embro bem. 

vais ver, de 

escrever ... tem uma frase de Mário Quintana que 

mas a idéia é que alfabetizar-se é ler. e se 

modo geral a concepç~o que as esc las tem 

e.J 

de 

alfabetizar-se é aprender a ler. 

E 10: OS VERDADEIROS ANALFABETOS SAO AQ,UELES QUE APRENDEM A LER E 

NAO LEEM. 

A: 

uma 

bib 

Escrever não tem nada a ver 

época no Geempa, um pouco 

iografia toda em torno 

com alfabetizaçào ... eu 

em educaç~o. entào eu 

dos problemas escolares .. 

trabalhei 

vi que 3 

eles se 

preocupam realmente com a dislexia, com o nao aprender a ler ... e 

essa experiência que eu tive em Gravatal onde eu trabalhava com o 

povao e que grande parte eram crianças ... chegava uma màe e dizia 

assim: "n~o. escrever ele escrgve. tem uma letra bonita que so 

vendo, olha aqui. o problema que ela não 1~". Isto é. escrever _ 

copiar. a concepção que vai desde o jardim de inf~ncia até a 

universidade é ccpiar, o que se faz ... o 

universidade com as citaçOes, tem que 

n~o tem autoridade nenhuma. A autoridade 

errorismo gue se faz na 

copiar, se não for cópia 

de um texto está no 
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fato dele ter sido publicado, nRo interessa a qualidade. se tu 

falas isso com relação a leitura. com relação a escrita então é 

um horror ainda maior. porque não se ensina a escreve~. nem 

sequer se oferece a oportunidade de ... e na verdade tu diz que 

primeiro vem 1 e r.. . se tu observares crian,;:as, tu vais ver que 

isto não é tão certeiro ... primeirc vem a garatuja ... o desenh~ 

das letras vezes pode até vir antes, se tu oportunizas o 

material. não sei o que vem antes ou depois, mas o que eu quero 

dizer é que está recaldada a escrita mais ainda do que a 

leitura .. o meu negócio é o resgate da escrita, até porque 

·contando um pouco qual é o meu desejo, que me faz fazer este 

trabalho é justamente que eu vejo através da análise. me dei 

conta, que ... alguém falando~ falando, dizendo um monte de 

besteiras nas quais não acredita, acha que não valem nada. acaba 

de repente se reconhecendo nisso e dizendo coisas que nunca se 

achara capaz de dizer. Se alguém não tivesse lá atrás disposto a 
escutar o que vier ... e também há coisas geniais que são ditas 

pela própria pessoa, que a deixa perplexa a ponto de perguntar-

se: "mas, quem disse isso? Fui eu? De onde eu tirei isso? Mas se 

ela nao tivesse essa oportunidade de soltar a lingua. como a 

ma. i o r i a das pessoas neuróticas não tem. os professores tem. 

embora muitos não aproveitam esse poder, mas a maioria das 

pessoas não tem ... A maior parte das pessoas utilizam UMA FALA 

INSTRUMENTAL, ME DA UM P~O, APAGA A LUZ, COMPRA NAO SEI O QUE, 

QUER DIZER NAO HA UM APROVE TAMENTEO DO GENIO DA LINGUA ... 

ElO: É uma coisa curiosa isso nos professores, nos maus 

professores, UMA INCAPACIDADE DE USAR A LINGUAGEM ASSIM 

SEDUTORAMENTE, mas há casos, normalmente tem caso de professores 

que nao conseguem se expressar mas conseguem escrever, é o caso 

tipico do .... ele é um desastre, a aula dele é um desastre. e no 

entanto, ele é um gramático extraordinário. escreve muito bem ... 

A: Sim é outra via, não é? 
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ElO: é consegue canalizar ... 

A: é nesse ponto que eu ve1o ~ e2crever· como a possibilidade ce 

uma v!a de desenvolver um estilo pr~prio, de . . . de repente ~~and~ 

tu começas. nao interessa se tem valor literário ou não. Mas 

uma pessoa que seja alfabeti=ada, que saiba ler e escrever ela 

tem uma oportunidade de se desenvolver, de se descobrir, muito 

grande através da escri~a. mas ninguém usa, ninguém descobre, é 

uma coisa que nao existe , esté ai ao alcance de qualquer um, e as 

pessoas nao descobrem . Como na fala também, as pessoas nào se 

habilitam a falar, a se :ogar na palav~a . Isso é uma coisa que 

algGn s des~obrem. é um momento, é uma virada que alguns des~obrem 

e usufruem da lingua. Entao meu interesse é alertar para esse 

óbvio que tá escondido, que ninguém vê, mas que está a~ a mao, e 

acho que, por exemplo a questao das cartas, eu estava te falando 

no Centro de Estudos Freudianos, um monte de gente ... ninguêm 

esc evia, ai eu comecei a me interessar por fa::er o jornal e as 

pessoas.. inibidas. Entao comecei a es:rever cartas para as 

pessoas e começaram a me responder e a desenvolver o gosto por 

es~rever. é como pegar uma leitura apaixonante e se apaixonar por 

um autor e ai vai. Esse te remete a outro e leva a outro, tu 

entras num universo que nao tem volta . .. entao é uma coisa assim 

ou há uma descoberta 

menos nessa linha. 

de um niverso novo 

E.O : E as pessoas res~ondem as cartas? 

o•_r nao h2 . ... mais ou 

A: Muitas, muitissimas respondem. Aliás é uma delicia receber uma 

carta, responder já é mais difícil ... cartas tipo assim 

intelectuais, claro que as cartas =:ao todas amorosas ... tu vês 

Freud e F iess ... uma re!açao amor sa toda transferenciada. TODAS 

AS CARTAS SAO DE AMOR . . . ENTAO OUA DO O DESEJO ENTRA NO MEIO, EU 

ACHO UE A CO SA SE DESE CADEIA, SAI DA CADEIA . .. 

llnter:up-ao para atender a um 

programa de TV> 

telefonema, um convite para um 
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ElO: .•. o que vais comentar, bom tu escolhe. há um cer o 

determinismo no mercado mas de certa forma tu podes escolher ~ 

que u podes di=er, nao quero fa=er isso ... agora a universidade 

ela está bem, mais . . os programas sao completamente livres. nâc 

é bem .. . h~ uma estrutura m1nima de programas é bem mais .. ai 

facilita tudo, mas lá nós estamos, a nossa cadeira lá. feli2mente 

esse rapa= que estava querendo colocar lê na TVE . .. (continuamos 

conversando sobre a universid&de. os professores , e quest~es 

re ativas aos programas de TV . . . ) 


