
Intratexto

A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta
não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade
se prendem dinamicamente. (Paulo Freire)

Por Carlos Eduardo Carrusca Vieira

Não é raro escutar de professores, inclusive no âmbi-
to universitário, sérias críticas a respeito da qualidade
dos textos produzidos por seus alunos. Isso tem uma
justificativa aparentemente simples: os estudantes
cometem inúmeros erros ao produzirem um texto,
sejam eles de ortografia, de concordância, conjuga-
ção verbal, pontuação e outros que passam pela es-
trutura e estética dos textos. Não se trata de uma no-
vidade. Contudo, entendo que uma questão merece
destaque na reflexão com os alunos, quando o tema
é a escrita. Trata-se do sentido do ato de escrever,
sentido esse que não resulta da apropriação de um
conceito, mas das relações concretas com a escrita,
os textos e seus interlocutores.



o modelo educacional atual preocupa-se muito com
a "forma" sem tocar na questão do sentido.

Em outra ocasião, já havia pontuado que, embora
a qualidade do que é produzido pelos estudantes
provoque reclamações por parte do corpo docente,
raramente elas são formuladas como um problema
a ser criteriosamente examinado e resolvido pela
academia. O modelo de análise predominante é
aquele que imputa a responsabilidade aos próprios
alunos, pressupondo que sejam portadores de dé-
ficits de toda sorte; cognitivos, emocionais... O pró-
prio processo de escolarização, anterior e atual, fica
à margem das reflexões, que poderiam contribuir
para o desenvolvimento da escrita na academia.

Em primeiro lugar, acredito ser importante dizer
que conhecer os padrões de normalização e as re-
gras da norma culta não faz de um indivíduo um
autor, no sentido dado por Eveline Boutellier Ka-
vakama em sua tese de doutorado Fragmentos de
um discurso acadêmico (PUC-SP, 2001). "Aquele
que adquire autoridade de réplica ao conhecimen-
to adquirido em qualquer momento de sua vida de
estudante. Portanto, é aquele que deixa de repro-
duzir, repetir e passa a se pronunciar como alguém
que se deixou atravessar pelo conhecimento e o
transformou".

A autoria de um texto remete, inevitavelmente, a
uma leitura do mundo, a uma interpretação e à re-
lação entre o autor e o seu texto, aos sentimentos
que experimenta ao escrever, ao dar vida à obra e
ao aguardar interlocuções. Por isso, pensar o ato
de escrever sem refletir sobre esses aspectos é
condenar a escrita à execução. E parece-me que o
modelo educacional atual preocupa-se muito com
a "forma" sem tocar na questão do sentido.

Em seu livro A construção do saber: manual de
metodologia da pesquisa em ciências humanas,
Christian Laville e Jean Dionne registram um fato
histórico curioso sobre a escrita e que nos indica
que seu nascimento foi determinado por uma ne-
cessidade. Ainda na pré-história, escrever possuía
um sentido [mágico] importante. Os autores rela-
tam que, quando o homem pré-histórico pintava
na parede de sua caverna um animal ferido por
uma flecha, acreditava exercer uma espécie de
intervenção mágica que poderia aumentar suas
chances de matar o animal.

E, hoje, milhares de anos depois, qual é o sentido
da escrita, particularmente, quando um estudante
escreve para a/na academia?

Sem dúvida, a preocupação com a avaliação dos
professores e com a "nota" ocupa o primeiro lugar
na opinião dos estudantes. Outro dia, um aluno
questionou: "Mas é certo o professor tirar ponto
só porque erramos uma vírgula?". Trata-se de uma
forma de avaliar.

Mas, poderia ser diferente, até mais que isso, res-
pondi. Imaginemos que houvesse mais um critério,
partilhei com a turma: e se a avaliação se baseasse
em uma reflexão individual sobre "quanto de cada
um de nós" há em nossa escrita? Quanto de senti-
do, afeto e esperança se deposita nela?

Mais que avaliar a forma e a obediência às "nor-
mas da língua portuguesa", não seria importante
refletir sobre a "causa" que leva alguém a escrever,
sobre os seus motivos, ou sobre os possíveis desti-
natários da mensagem?

Escrever não é sinômino de "silenciosa obediên-
cia", e nada indica que o aprendizado das com-
plexas formas da língua portuguesa seja capaz de
fazer de alguém um autor, um intérprete de sua
própria história de vida. Não se é um autor por se
ter conhecimento de uma norma. Ser autor implica
apropriar-se de um direito de "ser" alguém e de um
"vir a ser".

O ato da escrita é intencional e motivado pelas ex-
periências de vida, é um ato concreto que suben-
tende um sujeito. Mas, mais que serem sujeitos de
sua própria escrita, os estudantes chegam à acade-
mia e, nela, permanecem, sujeitos à escrita.

É sobre isso que deveríamos tratar nas "aulas de
escrita" em um primeiro momento. Como poderia
um aluno querer conhecer os "sinônimos" de uma
palavra ou os tempos verbais, se ele sequer vê sen-
tido em utilizar "as palavras" e diz não ter o que
comunicar?

A despeito das críticas que se fazem ao Orkut -
rede de relacionamentos na Internet - e de sua



Pelo tempo dedicado pelos jovens ao Orkut, diariamente, fica a
impressão de que a escrita ali é vivida como um ato de liberdade.

função, distinta daquela da escola, as instituições
de ensino poderiam ter com ele belas lições sobre
os sentidos da escrita. Não seria tão ruim assim, se
produção textual acadêmica fosse investida de um
sentido, como o são os "depoimentos" e "scraps"
no Orkut.

Ali, na escrita, criam-se laços, há afetos e expectati-
vas em jogo, há trocas, réplicas do interlocutor. Até
as expressões não verbais e as emoções de cada
um são registradas em palavras, "rs...". Pelo tempo
dedicado pelos jovens ao Orkut, diariamente, fica
a impressão de que a escrita ali é vivida como um
ato de liberdade. Mesmo que ele seja o palco de
muitas contradições e problemas - que até pode-
riam ser abordadas pela escola -, não deixa de ser
um espaço interessante para se pensar no sentido
do ato de escrever.

E na escola e na academia, como é vivida a escrita?
Mais comum é que as palavras resultem de um es-
forço para ser "bem avaliado", agradando ao pro-
fessor com o registro daquilo que se imagina que
ele queira escutar.

Só então, depois de escrever, é que se conquista a
liberdade novamente. Não é difícil perceber que a
escrita, assim, não é vivida como um ato que liber-
ta e emancipa. Contribui, para isso, o fato de que,
na academia, os textos dos estudantes ainda são
condenados à solidão dos escaninhos, habitam o
"arquivo morto" dos professores.

E, se cada um desses textos produzidos pelos estu-
dantes parece já nascer morto, é porque há muito
se matou - e se mata cotidianamente - o desejo
de escrever para conhecer mais, de si mesmo, do
mundo... O que a poesia, a música e a arte em geral
sempre tentam devolver para cada um de nós...

Pode a nossa escrita na academia ser vivida como
um testemunho de vida? Escreve-se sobre um
tema que encontra ressonância com as experiên-
cias de vida, frustrações, expectativas e sonhos de
cada um? Isso é possível no campo da ciência, tão
formal, pouco sentimental, desprovida de coração
e de pulsações?

A descoberta do mundo, por Clarice Lispector

Eu disse uma vez que escrever é uma maldição. (...)
Hoje repito: é uma maldição, mas uma maldição
que salva.

Não estou me referindo a escrever para jornal. Mas
escrever aquilo que eventualmente pode se trans-
formar num conto ou num romance. É uma maldi-
ção porque obriga e arrasta como um vício penoso
do qual é quase impossível se livrar, pois nada o
substitui. E é uma salvação.

Salva a alma presa, salva a pessoa que se sente
inútil, salva o dia que se vive e que nunca se en-
tende a menos que se escreva. Escrever é procurar
entender, é procurar reproduzir o irreproduzível, é
sentir até o último fim o sentimento que perma-
neceria apenas vago e sufocador. Escrever é tam-
bém abençoar uma vida que não foi abençoada...
Lembro-me agora com saudade da dor de escrever
livros. •
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