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0. INTRODUÇÃO

Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço
do Senhor?
Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz duma terra
seca; não tinha parecer nem formosura e, olhando nós para ele,
nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos.
Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de
dores, e experimentado nos trabalhos; e, como um de quem os
homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele
caso algum.

(Isaías 53: 1-3)1

Recém-saída da faculdade, movida pelo desejo de ensinar a escrever, tudo o que eu
queria eram algumas aulas de Língua Portuguesa. Conseguidas as aulas, diante do desafio 
que na teoria parecia tão simples  este desejo ampliou-se e, ao mesmo tempo, delimitou-se
tomando corpo na tarefa específica de ensinar a escrever. Este trabalho é um dos resultados
disso. Ele consiste na reflexão a este respeito bem como a respeito do papel do professor de
Língua Portuguesa no que tange à ampliação de uma relação qualitativa do aluno com a
escrita.
Ao começar a lidar com os textos que os alunos apresentavam em função das
propostas lançadas na sala de aula, o cenário que começava a adquirir cores e formas diante
da professora recém-formada passou a apresentar algumas lacunas. O desconforto causado
por estas levou-me a examinar os textos de forma mais cuidadosa, embora inicialmente
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In: A Bíblia Sagrada. Tradução: João Ferreira de Almeida. Revista e atualizada no Brasil. 2ed. Barueri – SP.
Sociedade Bíblica do Brasil, 1999.
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assistemática. O imaginário de jovem professora inexperiente ainda turvava meu olhar
fazendo com que eu localizasse nos textos, coisas que um exame mais acurado revelou não
estarem lá.
Refiro-me especificamente à presença de metáforas. De fato, ao formular minha
primeira idéia com relação à pesquisa – estudar a ocorrência de metáforas em textos escritos
por alunos da escola básica – eu partia de uma pressuposição não questionada: a de que,
evidentemente, elas estavam lá, bastando por assim dizer, levar a mão ao texto para poder
colhê-las.
Entretanto, durante a elaboração do projeto de mestrado, uma surpresa me
aguardava: não foi possível localizar metáforas que correspondessem à minha suposição
inicial nos textos selecionados para compor a pesquisa piloto. Assim sendo, abriu-se um
campo de desconfiança: se os textos de meus alunos não eram como eu pensava serem, será
que os meus alunos eram como eu pensava que fossem?
Dizendo de outro modo, será que, em minha prática pedagógica, eu sabia localizar,
de forma justa, os talentos presentes em minha sala de aula ou, assim como eu fazia com
relação aos textos, deixava-me enganar por falaciosas pressuposições?
Depois de mais de um ano de estudos sistemáticos, idas e voltas, leituras e releituras,
percebi que não é tão fácil como possa parecer, identificar os alunos que construíram uma
inclinação potente para o ato de escrever. Para tal fim, é necessário construir uma atenção
muito acurada ao que se manifesta através da produção dos alunos e não aos alunos tomados
em sua pessoalidade. Eis aí uma passagem que é fácil de falar e difícil de fazer!
A pesquisa inicial mostrou que os alunos mais constantes no atendimento às
demandas colocadas pela instituição, via de regra considerados “dóceis” pelos professores,–
os chamados “bons alunos”, as “gracinhas de aluno” – nem sempre são aqueles em que
podemos encontrar disposição para o bem escrever. Mas, infelizmente, seduzidos por sua boa
disposição, nós, seus professores, deixamo-nos ofuscar por seu “jeito de ser” e não
conseguimos perceber a qualidade dos textos produzidos por alunos menos aprazíveis do
ponto de vista de nosso gosto pessoal.
Nesse ponto de nossa reflexão, é necessário deixar clara uma analogia que está
pressuposta na redação do presente capítulo. O texto que introduz esta dissertação  retirado
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da Bíblia  foi escrito pelo profeta Isaías (740 – 680 a.C.). Isaías ficou conhecido como
“Profeta Messiânico”, por anunciar, em suas profecias, a vinda de um Messias que, na cultura
cristã ocidental, concretizou-se com a vinda de Jesus Cristo.
No excerto da profecia que abre este capítulo (registrado no capítulo 53 do livro de
Isaías), lemos uma descrição de Jesus segundo a ótica de Isaías. É curioso observar que aquele
que veio a tornar-se ícone do Cristianismo, considerado pelos cristãos como filho do próprio
Deus, é descrito como não causando “boa impressão” a quem o vê. Ao contrário, Ele é
qualificado como alguém que “não tinha beleza nem formosura”, conseqüentemente, sem uma
boa aparência que inspirasse alguém a desejá-lo.
No entanto, para além de sua aparência humilde, Cristo é também comparado a um
renovo2 e a uma raiz que surge de uma terra seca. Ao meu ver, as imagens empregadas para
descrever o Messias podem até não ser as mais bonitas (um filhote geralmente não é algo
bonito de se ver e uma raiz nascendo de uma terra seca não é a mais lírica das imagens)
tampouco remetem à idéia de força e firmeza, mas têm algo em comum: indicar o advento da
vida.
A experiência como professora de Língua Portuguesa me ensinou que a situação
descrita no texto profético pode reproduzir-se na sala de aula. Muitas vezes os alunos “sem
beleza ou formosura”, os “indesejáveis”, podem vir a apresentar-se a nós como um renovo,
uma raiz que sobe da terra seca, uma surpresa boa que surge de onde ninguém deposita
qualquer expectativa. Para tanto, é necessário que o professor consiga exercer, sobre a
produção do aluno, uma observação cuidadosa e desprovida das “miopias”3.
Diante deste quadro, as perguntas que se apresentam são: a) através da análise das
materialidades lingüístico-discursivas dos textos escritos por alunos de escola básica, é
2

Renovo, segundo o comentarista da Bíblia Anotada (Ed. Mundo Cristão, 1994) pode ser traduzido com
“filhote, lactente.”
3
A porta da verdade estava aberta, /mas só deixava passar/meia pessoa de cada vez.
Assim não era possível atingir toda a verdade, /porque a meia pessoa que entrava /só trazia o perfil de meia
verdade. /E sua segunda metade /voltava igualmente com meio perfil. /E os meios perfis não coincidiam.
Arrebentaram a porta. Derrubaram a porta. /Chegaram ao lugar luminoso /onde a verdade esplendia seus
fogos./Era dividida em metades /diferentes uma da outra.
Chegou-se a discutir qual a metade mais bela. /Nenhuma das duas era totalmente bela. /E carecia optar. Cada um
optou conforme /seu capricho, sua ilusão, sua miopia.
ANDRADE, Carlos Drummond de. “Verdade” In: Obras completas. Rio de Janeiro: Nova Aguillar, 1v, p 1240.

4

possível postular a presença de elementos que indiciem a presença de uma relação
privilegiada daquele que escreve com a linguagem?; e b) em caso afirmativo, é justo formular
uma hipótese segundo a qual isto que estou chamando de “uma relação privilegiada com a
linguagem” pode servir como degrau na direção de uma produção qualificada, que se
aproxime sucessivamente do bem escrever?
Nesta dissertação, em princípio, parti da hipótese de que a presença de metáforas
criativas podia revelar uma espécie de “formosura” que só se dá a ver para além das
aparências imediatas. Entretanto, sendo mais precisa, mesmo esta hipótese inicial necessitou
ser repensada, pois, se eu fosse efetuar um julgamento da qualidade da produção dos alunos
apenas pela presença de metáfora, seria forçada a declarar completa incompetência dos
escritores, uma vez que os textos não indicavam essa presença, o que, sem dúvida, não
ofereceria um parâmetro razoável.
Por este motivo, foi necessária a elaboração de uma segunda hipótese: a de que
alguns elementos do texto podem caracterizar-se como “embriões de metáfora”. Chamo de
embriões de metáfora àqueles elementos discursivos que podem consistir em um prognóstico
do advento de metáforas na produção de determinado aluno.
Trata-se de fragmentos do texto analisado que indiciam a divisão subjetiva daquele
que escreve, como, por exemplo, a capacidade de construir um discurso polifônico (cf.
Ducrot, 1987) na escrita, tendo o controle das diferentes vozes que o compõe e
administrando-as no texto de forma coerente e coesa.4
O objetivo deste trabalho é, então, demonstrar indícios que permitam construir um
prognóstico positivo com relação ao advento da metáfora na produção escrita dos alunos do
segundo ciclo do Ensino Fundamental. Assim as “tarefas” que pretendo cumprir neste
trabalho são:

1. estabelecer correlação entre a produção escrita de alguém e a manifestação pública
da dimensão subjetiva (singular) daquele que escreveu;

4

Confira o terceiro capítulo para uma exploração mais aprofundada deste mecanismo.
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2. descrever, através da análise da produção escrita, as pré-condições que apontam
para a possibilidade futura do uso de “metáforas criativas”;
3. estabelecer critérios que auxiliem o professor a localizar, na produção de seus
alunos, indícios que permitam fazer um prognóstico de que um investimento
cuidadoso neste sujeito “vale a pena”;5 e

Mais do que um objetivo, é um anseio que este trabalho possa efetivamente
contribuir para a reflexão da prática docente do professor de LP naquilo que concerne ao
ensino da escrita. Que, por meio destas reflexões, nós, professores, consigamos sofisticar
nosso trabalho com esses delicados embriões de metáfora e, portanto, de subjetividade,
lidando com eles de uma forma adequada que permita o seu desenvolvimento em feto, filhote,
até o ser adulto na sua relação com a linguagem.
Daqui em diante, procuro relatar o percurso realizado por mim desde a inquietação
diante dos textos dos alunos, ainda apenas como professora de Língua Portuguesa, até o
trabalho efetivo com os mesmos, enquanto objeto de pesquisa de uma mestranda.
Como professora de Língua Portuguesa, sempre me interessei por observar a
ocorrência de metáforas nos textos dos alunos. Intuitivamente, parecia-me se tratar de um
recurso de uso relativamente freqüente. Porém, já visando iniciar um estudo mais sistemático,
ao observar os textos mais detalhadamente, causou-me perplexidade perceber que essa
freqüência caiu consideravelmente: num levantamento preliminar realizado em cento e oitenta
e quatro textos,6 encontrei apenas quinze7 ocorrências do que naquele momento considerei
metáfora criativa.

5

É necessário esclarecer que qualificar este investimento como sendo algo que vale (ou não) a pena não tem a
intenção de veicular uma visão preconceituosa, tampouco segregadora segundo a qual só alguns alunos mereçam
a atenção do professor. Trata-se da expressão que, neste momento, consegui formular para nomear minha
posição a favor de investir naqueles em que a “tendência” ao bem-escrever se presentifica mesmo que de modo
rudimentar. Todos os alunos devem receber a atenção do professor no sentido de serem ensinados a escrever,
mas destes nem todos irão se destacar como sujeitos-escritores. Nem todo mundo é Machado de Assis, ou
melhor, só Machado de Assis é Machado de Assis. Só Gustavo é Gustavo. Só Paloma é Paloma, etc. Neste
sentido, evoco Lacan (1978) quando fala da “dancidade” do sujeito. Inspirada neste conceito, afirmo
preliminarmente que nem todo aluno vai sublimar seu desejo e, conseqüentemente, escolher manifestar sua
subjetividade pela via da escrita.
6
Trata-se de textos predominantemente narrativos escritos por alunos dos três primeiros anos do segundo
segmento do ensino fundamental, matriculados em escola pública estadual, localizada em região periférica e,
também, de textos escritos por alunos das mesmas séries matriculados em escola particular.
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Vejam-se alguns exemplos: 1) "Nuvem negra gigante na cabeça" para substituir
"falta de sorte"; 2) “conseguir o pão para sua família” para substituir “o sustento”; 3) “a
miséria e a violência são fruto do desemprego” para substituir “conseqüência”. O critério
utilizado para colher estas metáforas era o de haver substituição de um termo por outro e a
criatividade da expressão, ou seja, não pertencer ao acervo lingüístico comum.
Algum tempo depois, percebi que os exemplos acima, assim como as demais
ocorrências que a princípio classifiquei como “metáfora”, não atendiam completamente aos
critérios, sobretudo no quesito criatividade, uma vez que os mesmos podiam ser facilmente
identificados no discurso comum.
Essa percepção baixou ainda mais o número de ocorrências nos textos tomados para
análise e intensificou ainda mais os questionamentos que já se colocavam: i) Por que este
recurso não está presente no texto de alunos que, supostamente, teriam condições para se
apropriar dele?; e ii) Tal ausência aponta para uma mudança qualitativa na relação de um
sujeito com a língua escrita?Mobilizada por estas indagações preliminares, retornou o desejo
de realizar um estudo tomando como objeto de análise redações produzidas por alunos do
segundo segmento da escola básica.
O objetivo do capítulo é descrever o corpus tomado como objeto de análise, expor
os resultados numéricos no que tange à presença de metáforas e, posteriormente, analisar
textos selecionados em profundidade para dar a ver o que vimos chamando de “embrião da
metáfora”.

0.1. A constituição do corpus tomado como objeto de análise

Para dar início à pesquisa, foi composto um banco de dados visando tão somente
detectar a presença de metáfora nos seiscentos e quarenta e oito textos que o compuseram.

7

Não estou considerando neste número o uso de expressões já cristalizadas na língua portuguesa, tais como "ser
um gato"; "ficar meio louco"; "ficar uma fera", etc., uma vez que, tais expressões, por serem de domínio público,
perdem a força metafórica da criação e da novidade.
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Como critério para a inclusão de textos neste recorte inicial, foram adotados os que estão
descritos no Quadro A, que se segue:

Quantidades
Tipo de Texto

Seriação

Gênero do aluno

Escola Estadual

Escola Particular

142 predominantemente narrativos

272 predominantemente narrativos

00 predominantemente dissertativos

84 predominantemente dissertativos

00 crônicas

55 crônicas

58 textos híbridos

37 textos híbridos

00 Quinta série

00 Quinta série

68 Sexta série

423 Sexta série

125 Sétima série

00 Sétima série

00 Oitava série

32 Oitava série

97 meninos

185 meninos

99 meninas

267 meninas

Quadro A: Composição do recorte inicial do corpus da pesquisa

A análise deste primeiro recorte confirmou a tendência já encontrada no piloto que deu
origem à presente pesquisa. Surpreendentemente, a ausência de metáforas não se configurou
como sendo um problema detectado apenas na amostra inicial. Há uma freqüência quase nula
de metáforas que possam ser chamadas de criativas e, mesmo, bastante baixa das metáforas
adormecidas (Cf. 1.1). O Quadro B, que se segue, sistematiza estes achados iniciais.
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Tipo de Texto/
Escola
Texto híbrido/
escola particular
Texto

predominantemente

narrativo/

escola particular
Texto

predominantemente

narrativo/

escola particular
Texto híbrido/
Escola estadual
Crônica/
escola particular
Texto predominantemente narrativo/
escola estadual

Ocorrências

Série

Gênero

6.ª

Menina

03

6.ª

Menina

01

6.ª

Menino

01

7.ª

Menina

03

6.ª

Menina

02

6.ª

Menina

01

de Metáforas

Quadro B: Freqüência de metáforas no corpus inicial.

Para melhor visualização das metáforas encontradas, o Quadro C, que se segue,
apresenta o parágrafo na qual a ocorrência se deu.
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IDENTIFICAÇÃO DO
INFORMANTE

TRANSCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA DE METÁFORA

Informante menina, sexta-série, “Era uma manhã fria, onde as cortinas dançavam a dança do vento indo de lá
escola particular, texto híbrido. pra cá (...)”
Informante menina, sexta-série, “Nessa hora o sol perde a vergonha e aparece com um lindo sorriso,
escola particular, texto híbrido. esquentando a rua, pois o sono acabou (...)”
Informante menina, sexta-série, “(...) meu pai acorda para ir a padaria, a casa fica com um cheiro de sono
escola particular, texto híbrido. delicioso, que da mais vontade de dormir.”
Informante menina, sexta-série, “Então ela jogou as suas tranças longa e ele começou a subir nas tranças (...) e
escola
particular,
texto (paft) caiu no chão (...):
predominantemente narrativo.
- (...) eu fui no cabeleleiro e coloquei aplique.
(...)
-

Tudo bem depois eu venho e ah vê se cola direito.

E muito dias se passaram e nada de príncipe, mas ela tinha esperança do
tamanho de um fio de cabelo, mais tinha”.
Informante menino, sexta-série, “(...)então o médico estorou a bolsa e estava cheia de fezes com água e o
escolar
particular,
texto neném tinha engolido as fezes (...)
predominantemente narrativo.
Isso tudo graças a cagada do médico.”
Informante
menina, sétima “Isso me lembra uma tristeza que ficou parada no tempo.”
série, escola estadual, texto
híbrido
Informante menina, sétima “Eu vejo uma mulher numa janela com umas cortinas bem pesadas (...) ela
série, escola estadual, texto está desabafando com as águas, com o vento, com as cortinas.”
híbrido
Informante menina, sétima “Eu lembro que a mulher é irmã do pintor retratado, e que ele havia viajado
série, escola estadual, texto aou alguma coisa assim, por isso esta mulher está ali de cara pro mundo
híbrido
pensando que seu irmão logo irá voltar.”
Informante menina, sexta série, “Onde já se viu lula com sete tentáculos se bobia vai ficar com 6, 5, 4, 3, 2,
nenhum o povo quer arrancar todos os seus tentáculos com suas próprias mãos.
escola particular, crônica
Aquela lula pançuda vai dançar!”
Informante menina, sexta série, “Uma floresta” (cf.transcrição completa em 1.1.1)
escola particular, crônica
Informante menina, sexta série, “Mas agora descobri que não só esses desejos ser realizaram no meu sonho.
escola
estadual,
texto Mas, um que se realizou e que fiquei muito feliz por saber que mesmo que seja
predominantemente narrativo apenas em meu sonho, posso ter agora a chave de um lugar encantado, onde
qualquer criança tendo um horrível problema ou não, é feliz, e onde também
todos são tratados sem preconceito e onde qualquer criança pode correr (...)
mesmo durando algumas horas (...)”

Quadro C: As metáforas encontradas no corpus inicial

10

É importante ressaltar aqui uma dificuldade muito peculiar nesta fase da pesquisa:
foram necessárias muitas leituras dos mesmos textos para encontrar algumas das metáforas
registradas no Quadro C. Após um certo tempo, elas tornaram-se “invisíveis”, pois
contaminavam todo o texto, ou seja, a substituição de um significante por outro (que é a
operação básica processada pela metáfora) não se dava de maneira localizada, mas
disseminava-se por todo o texto, a ponto de dificultar, a determinação do tema e do foro que
as compunham (cf. 1.1.1), o que, nos termos de Perelman, designa uma metáfora rica.
Diante deste quadro, passei a reformular as minhas questões na medida em que a
ausência praticamente total de metáforas nos textos dos alunos apontaria para total
incompetência dos mesmos, enquanto escritores, o que não seria um bom paradigma de
análise. A pergunta mudou: se não há metáfora, será que há algo nestes textos que possa
indicar a possibilidade do surgimento futuro das mesmas?

0.2. Os “embriões” de metáfora

Após ter me deparado com tão baixa ocorrência de metáforas nos textos analisados,
meu primeiro impulso foi o de abandonar este tema de pesquisa. Retrocedendo
precipitadamente para uma perspectiva teleologista, minha primeira hipótese explicativa foi a
de que a falta de metáforas estivesse ligada à “imaturidade” dos alunos que os escreveram,
isto é, que pudesse ser explicada exclusivamente pela faixa etária dos autores dos textos
analisados.
Entretanto, coerentemente com a perspectiva que fundamenta o presente trabalho,
pude formular uma nova possibilidade de abordagem dos dados: partir de coisas
aparentemente negligenciáveis, para remontar a uma realidade complexa não experimentável
diretamente. Decidi, portanto, na esteira de Ginzburg, tomar os “dados” como sendo aquilo
que causa uma certa construção teórica e não como algo que pode ser diretamente observável
(GINZBURG, 1988:152).
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O autor italiano defende a adesão a uma tradição de pesquisa existente desde o
século XIX, segundo a qual, por intermédio de indícios mínimos, é possível reconstruir o
aspecto de algo que nunca se viu. No presente trabalho, entretanto, não estou utilizando um
esforço de decifração para, como Ginzburg, fazer a reconstrução histórica do passado, mas
sim, considerando cada texto aqui tomado como dado como sendo o portador de uma
possibilidade de construção analítica.
Levando em conta, portanto, a possibilidade de encontrar nos textos indícios que
pudessem prenunciar o futuro advento de metáforas, passei a analisar os textos de outra
forma. Ao invés de me ater em sua superfície observável, passei a tentar depreender os
elementos discursivos que pudessem apontar para uma permeabilidade do sujeito com relação
à linguagem.
Para fazê-lo, parti do estudo de Riolfi (2003), que postula a existência de um
“trabalho de escrita”, processo que se dá de forma ambígua, como “espada de dois gumes”:
a) é o sujeito quem trabalha efetuando deliberadamente diversas operações
discursivas para a construção de uma ficcionalização através da qual o processo de
construção do texto escrito fica escondido e velado para o leitor; e
b) é a escrita que, uma vez depositada grosseiramente no suporte, trabalha no
sujeito, fazendo com que ele mude de posição com relação ao próprio texto e possa,
sobre ele, exercer um trabalho. (p. 47)

Assim, escrever com eficiência constitui-se um percurso de mão dupla: ao mesmo
tempo que aquele que escreve age sobre as palavras, sua disposição nos enunciados, estas,
uma vez depositadas no papel ou na tela do computador, agem sobre aquele que escreve, se
ele for capaz de, com algum distanciamento, ler o que ele próprio escreveu e processar
mudanças que o façam alçar a finalidade estabelecida para aquele texto.
No entanto, para que este trabalho de escrita se dê de maneira efetiva, aquele que
escreve não pode relacionar-se com a escrita nos termos de uma “enunciação com
predominância de progressão linear”, ou seja, de um locutor indiviso, estanque aos efeitos de
sua própria enunciação e, portanto, incapaz de

“perceber a necessidade de realizar as

operações de reescrita através das quais um texto se constrói”. Antes deve posicionar-se
diante da escrita como uma “enunciação com predominância de retroação”, assumindo o
locutor a sua condição de sujeito dividido, permeável aos efeitos de sua própria enunciação e
portanto, capaz de perceber a necessidade de reelaboração. (cf. RIOLFI et alii, 2005).
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A concepção de escrita que acabo de expor foi bastante importante para a construção
da segunda abordagem aproximativa dos dados da pesquisa. Ela permite-nos entender que
aceder à escrita singular (na qual a presença de metáforas é mais prenunciada) demanda um
longo processo de elaboração textual e de ratificação da posição subjetiva daquele que
escreve.
Ainda que a instalação de um trabalho de escrita não produza o advento de
metáforas criativas (cf. Perelman, op. cit.) de maneira imediata e automática, seus efeitos
costumam incluir a administração competente de várias vozes discursivas que compõem um
texto, administração esta que, por sua vez, é pré-condição para haver metáfora. Ela serve de
uma espécie de prognóstico com relação ao que possa vir a acontecer. Estou chamando a estes
elementos “embriões de metáfora”.
Para tratar desta questão das diversas vozes presentes em um único enunciado,
mobilizo aqui os conceitos tocados por Ducrot (1987), especificamente no texto que versa
sobre a teoria polifônica da enunciação. Esta teoria refuta a crença na unicidade do sujeito que
produz enunciados, ou seja, defende que, quando um enunciado é produzido, embora ele
possa ser dito por uma única pessoa (λ - o ser no mundo), há mais de uma “voz” que o produz
enquanto individual, único, analisável num contexto.
Estas vozes que compõem o discurso, instâncias enunciativas, são, resumidamente,
as seguintes:
Notação

Nome da
figura

Descrição da figura

λ

lâmbida

Figura que representa o ser no mundo que realiza
a enunciação.

L

locutor

Figura que representa a instância responsável
pela organização do discurso.

E

enunciador

Figura que representa as vozes que
manifestam em meio ao discurso do locutor.

Quadro D: Instâncias enunciativas – Teoria Polifônica da Enunciação

se

13

Ducrot mobiliza ainda o conceito de Locutor (L) como aquele que emite este
enunciado (não necessariamente o λ , porque existe a possibilidade de se “reportar” um
enunciado, assim λ e L nem sempre coincidem) e o de ENUNCIADORES (E1, E2 ... En) que
seriam estas “vozes” que, num texto escrito, apenas um sujeito que já possui alguma
habilidade consegue administrar de maneira coerente e organizada.
Para esclarecer a ocorrência destas várias modalidades num só enunciado, vejamos
um exemplo:

A: — Você aqui? Você não deveria estar trabalhando?
B: — Hoje não estava a fim de trabalhar. Liguei pro meu chefe, fiz uma voz abatida e disse a ele que
estava com uma terrível enxaqueca.
A: — E ele?
B: — Acreditou.

Nesta situação de comunicação, especificamente no enunciado destacado, há a
mobilização desta diversidade de vozes de que tratei anteriormente. Neste caso, há um λ, que
não estava com vontade de trabalhar e que produziu um engodo dirigido ao seu chefe.
Posteriormente, ao reportar o fato a um interlocutor A, é um locutor (L).
Os enunciadores organizam-se neste enunciado da seguinte forma: Há um E1 que
diz que não estava a fim de trabalhar e que liga para o chefe. Esse E1 desdobra-se em um E2,
de voz abatida e com enxaqueca. E1, que não quer trabalhar, desdobra-se em um E2
impossibilitado de trabalhar, como forma de enganar o chefe.
Concluído este esboço de exposição sobre a teoria polifônica da enunciação, é
necessário ressaltar que a presença da polifonia em textos escritos por alunos da escola básica
indicia a divisão subjetiva, isto é, a possibilidade, por parte de um sujeito, de ler o que ele
próprio escreveu e, conseqüentemente, perceber as subdivisões de um EU que emite um
enunciado, articulá-las de modo coerente num texto escrito.
Em suma, no texto escrito, o trabalho adequado com estas “modalidades
enunciativas” tratadas por Ducrot é um dos elementos que chamo de “embrião de metáfora”.

14

Por último, gostaria de ressaltar a importância pedagógica da introdução do conceito
aqui proposto. Nas ciências biológicas, um embrião ainda não é um ser, é um prognóstico que
pode ou não se desenvolver até tornar-se um feto e, finalmente, um bebê, dependendo da
acolhida que o outro lhe dá. Analogamente, estes embriões de metáfora nos textos dos alunos
que chegam a nós, professores, consistem em algo não pronto, em que se pode apostar... e
investir... Uma possibilidade que depende, entre outras circunstâncias, do Outro, que neste
caso, é o professor cuja responsabilidade é ensinar a escrever.
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1. A METÁFORA

Uma lata existe para conter algo
Mas quando o poeta diz: "Lata"
Pode estar querendo dizer o incontível
Uma meta existe para ser um alvo
Mas quando o poeta diz: "Meta"
Pode estar querendo dizer o inatingível
Por isso, não se meta a exigir do poeta
Que determine o conteúdo em sua lata
Na lata do poeta tudonada cabe
Pois ao poeta cabe fazer
Com que na lata venha caber
O incabível

Gilberto Gil, 19828

Durante todo o tempo que constituiu a presente dissertação de mestrado, a palavra
“metáfora” foi o cerne de minhas preocupações, consistindo numa espécie de ponto axial
sobre o qual o texto que ora apresento tem sido alinhavado. Por este motivo, para introduzir
minha reflexão sobre este tema, trouxe, em epígrafe, a palavra do poeta que, no momento em
que eu contava com dois anos de idade, a tomou como objeto digno de sua produção poética.
Na canção, Gilberto Gil chama a atenção ao ineditismo que o significante pode
adquirir ao se constituir de forma metafórica. Esta operação que se dá pelo deslizamento de
sentido, afasta o significante de seu sentido previsto, corrente, relacionado a um referente para
servir ao desejo, que por ser inconsciente, é incontível, inatingível, incabível. Neste sentido,

8

GIL, Gilberto. “Metáfora” In: Um banda um. Elektra, 1982.
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uma vez enfraquecida a relação biunívoca entre a palavra e seu significado, a significância se
instaura nos efeitos de sentido que as palavras podem produzir.
Vale aqui ressaltar, nesse ponto da reflexão, que a possibilidade de operar com a
linguagem de modo a deliberadamente produzir deslocamentos na relação aparentemente
estável entre significado e significante demanda a existência de um sujeito para quem o
sistema lingüístico já esteja constituído.
Relembro aqui o trabalho de Riolfi (2005) que comparou o equívoco de leitura, no
qual uma criança desloca o sentido daquilo que ouve para um outro campo e do equívoco
constitutivo da subjetividade em que o sujeito constituído desloca também o sentido do
determinado significante para que este sirva ao seu próprio desejo.
Levando em consideração que os alunos cujos textos foram tomados como objeto de
estudo neste trabalho ainda não são adultos, o estudo que acabo de citar adquire relevância
uma vez que nos leva a encarar o texto do aluno como sendo uma produção de alguém cuja
relação com a linguagem é ainda menos cristalizada que a dos adultos.
Embora o objeto específico deste capítulo não se refira a esta diferenciação, ela
permanece como pano de fundo para a discussão aqui empreendida.
Seu principal objetivo é discorrer sobre o conceito central deste trabalho – o de
metáfora – que já foi tomada como objeto de estudo em momentos históricos diversos e
continua sendo uma das preocupações de várias correntes teóricas, como a Filosofia, a
Retórica Clássica e a Moderna, a Lingüística, a Psicologia, a Psicanálise, os Estudos
Literários.
Dada a necessidade de fazer um recorte para viabilizar um aporte a esta longuíssima
discussão, focalizarei os seguintes aspectos: Em primeiro lugar, exporei o conceito de
metáfora como foi tratada pela Lingüística, mobilizando, para tanto, dois autores centrais:
Ferdinand Saussure e Roman Jakobson. Num desdobramento da metáfora na Lingüística,
tocarei o conceito de metáfora tal qual o faz a Retórica Moderna, que traz uma importante
consideração acerca do traço de criatividade presentes nas mesmas (cf. PERELMAN &
OLBRECHTS-TYTECA, 2002). Em seguida, mobilizarei o uso destes conceitos na
Psicanálise, de acordo com o pensamento de Jacques Lacan, fazendo as devidas aproximações
e distinções nas duas áreas.
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A escolha por estas abordagens justifica-se pela possibilidade de, a partir das
mesmas, depreender um conceito de metáfora que consista em um dispositivo analítico para
abordar os textos que serão aqui tomados como objeto de análise.

1.1. A Metáfora na Lingüística

Embora Saussure não tenha tratado diretamente a respeito da metáfora, dois dos
conceitos por ele apresentados são fundantes para compreender este fenômeno linguajeiro sob
o prisma em que está focado neste trabalho. Tais conceitos são os de signo lingüístico e de
valor lingüístico.
No início do século XX, Saussure deu três cursos nos quais assentou os fundamentos
da Lingüística Moderna. Em primeiro lugar, combatendo a visão do leigo – de que uma língua
é uma coletânea de palavras que, ao dar nome aos objetos do mundo, serve para expressão do
pensamento – Saussure defendeu que a linguagem é um sistema que funciona de modo
análogo ao jogo de xadrez, no qual as peças não valem em si, mas pelo valor que lhe são
atribuídos.
Ao fazer esta diferenciação, Saussure substituiu o conceito de palavra pelo de “signo
lingüístico”, representado por um binômio:

SIGNIFICADO

SIGNIFICANTE
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Neste algoritmo, o termo SIGNIFICADO deve ser entendido como o conceito
expresso pelo termo SIGNIFICANTE, definido por Saussure como “imagem acústica”, ou
seja, não o som propriamente dito, mas a percepção que primeiro nos chega, ainda que não
possamos reconhecer significado nessa percepção, como é o caso dos bebês e de adultos ao
ouvirem uma língua estrangeira que não lhes seja familiar.
Estabelecidos por esta formalização, os dois aspectos constituintes da linguagem –
som e pensamento – Saussure ressaltou que a linguagem deve ser entendida como uma
FORMA e não como uma SUBSTÂNCIA e introduziu a noção de signo lingüístico,
utilizando para tanto a conhecida metáfora do jogo de xadrez:

Uma nova comparação com o jogo de xadrez no-lo fará compreender. Tomemos
um cavalo, será por si só um elemento do jogo? Certamente que não, pois, na sua
materialidade pura, fora de sua casa e das outras condições do jogo, não representa
nada para o jogador e não se torna elemento real e concreto senão quando
revestido de seu valor e fazendo corpo com ele. Suponhamos que, no decorrer de
uma partida, essa peça venha a ser destruída ou extraviada: pode-se substituí-la por
outra equivalente? Decerto: não somente um cavalo, mas uma figura desprovida de
qualquer parecença com ele será declarada idêntica, contanto que se lhe atribua o
mesmo valor. Vê-se pois, que nos sistemas semiológicos, como a língua, nos quais
os elementos se mantém reciprocamente em equilíbrio de acordo com as regras
determinadas, noção de identidade se confunde com a de valor, e reciprocamente.

(SAUSSURE, 1999: 128)

A noção de valor explica o fato da relação SIGNIFICADO/SIGNIFICANTE ser não
biunívoca, ou seja, o fato de a uma palavra não corresponder um conceito necessariamente. É
a noção de valor que garante a possibilidade da metáfora em uma língua, a possibilidade de
um mesmo SIGNIFICANTE ser investido de diferentes e inéditos sentidos e que isso seja
compreendido pelos falantes, ou seja, é claro que “mesa” está atribuída de diferentes sentidos
em expressões como “construir uma mesa” e “virar a mesa”.
Cumpre ressaltar que todas as teorizações de Saussure centravam-se na
preocupação em estudar a estrutura lingüística, de modo que o sujeito falante não estava
incluído nestas reflexões.
Jakobson (1999) parte da noção saussureana de signo lingüístico e propõe dois
possíveis modos de arranjo para este. Neste texto, em que Jakobson faz uma análise de dois
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tipos de afasias e das contribuições que a Lingüística possa oferecer no estudo das mesmas,
aparece  ainda que esboçada  a inclusão do sujeito, bem como a relevância daquilo que
falha em sua produção lingüística. Esse interesse pela linguagem em seus diversos aspectos e
na sua relação com o sujeito que com ela opera são expressos nos excertos abaixo:

A Lingüística interessa-se pela linguagem em todos os seus aspectos – pela
linguagem em ato, pela linguagem em evolução, pela linguagem em estado
nascente, pela linguagem em dissolução.

(JAKOBSON, 1999: 34)
(...)
Manipulando estes dois tipos de conexão (similaridade e contingüidade) em seus
dois aspectos (posicional e semântico) – por seleção, combinação e hierarquização
– um indivíduo revela seu estilo pessoal, seus gostos e preferências verbais.

(JAKOBSON, 1999: 56 – grifos meus)

Partindo do pressuposto de que é na falha da linguagem que se pode depreender o
que há de estrutural, do estudo sobre dois tipos de afasia, Jakobson postulou as possibilidades
de arranjo do signo lingüístico. Esse arranjo constitui-se por dois modos, cada um como uma
“contra-face”, a saber:

•

a combinação: é a junção de vários signos na cadeia significante (sintagma) que cria um
sentido, de modo que cada signo serve de contexto ao outro, delineado a contra-face da
combinação, ou seja, a contextura. Esse modo de arranjo opera por contigüidade, ou seja,
por um processo metonímico.

•

a seleção: relaciona-se com a escolha de termos que podem, no eixo paradigmático, ser
substituídos por outros (a substituição é a contra-face da seleção) equivalentes em um
aspecto e diferentes em outro. A seleção então, opera por similaridade e situa-se no plano
metafórico.
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Além destas contribuições fornecidas pela Lingüística para a compreensão da
metáfora enquanto fenômeno da linguagem, vale conferir as formulações que a Nova Retórica
faz sobre este mesmo tema, pela perspectiva de estudo que esta área nos oferece no que diz
respeito ao uso da metáfora, enquanto figura retórica.

1.1.1 A Metáfora na Nova Retórica

Ainda neste capítulo, julgo importante mobilizar o conceito de metáfora tal como ela
é entendida pela Nova Retórica. Para tanto, apóio-me nas considerações tecidas por Perelman
& Olbrechts-Tyteca (1996) a respeito deste fenômeno linguajeiro, sobretudo na importante
distinção que propõem quanto ao aspecto criativo da metáfora.
Estes autores relacionam a metáfora à analogia, uma vez que ela, na teoria da
argumentação – sub-área da Retórica – vale-se de um elemento previamente escolhido para
explicitar um conceito, um fenômeno. Assim, a metáfora seria composta de um tema (o
conceito a ser explicitado) e um foro (o elemento, por analogia, escolhido para explicitar o
tema). O excerto abaixo, retirado do texto de uma aluna, demonstra a construção desta
analogia:

(...) fiquei muito feliz por sabe que mesmo que seja apenas em meu sonho, posso ter
agora a chave de um lugar encantado onde qualquer criança tendo um horrível
problema ou não, é feliz, (...) mesmo durando algumas horas, todos possam viver em
terna alegria, paz e vencer seus maiores medos.

(Informante menina, 6.ª série, escola pública, texto predominantemente narrativo)
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Neste texto em que a aluna produz uma metáfora para explicar o que é o sonho (a
chave de um lugar encantado onde qualquer criança tendo um horrível problema ou não, é
feliz), preenchem o lugar de tema, o sonho e de foro, a chave de um lugar encantado.
Esclarecido o papel de cumprir analogias que a Nova Retórica atribui ao ato de
metaforizar, os autores introduzem uma importante distinção entre metáforas criativas e
metáforas adormecidas.
Metáfora criativa, na concepção dos autores, são as metáforas propriamente ditas,
ou seja, aquelas construídas a partir de uma analogia original, que possuem o traço de
criatividade. Em contrapartida, é ainda de Perelman & Olbrechts-Tyteca (1996) a noção de
metáfora adormecida – expressões que já foram criativas, mas que caíram no discurso
corrente e que perderam o traço de originalidade. São exemplos de metáforas adormecidas as
expressões idiomáticas como a mobilizada pela aluna neste trecho de uma redação:
Eu fui sozinha, a cada passo que eu dava meu coração apertava de medo,
aos poucos fui encontrando pessoas com cara de poucos amigos.

(Informante menina, 6.ª série, escola pública, texto predominantemente narrativo)

A denominação adormecida é bem própria, já que segundo os próprios autores,
essas expressões podem ser atualizadas, “acordadas” a qualquer momento por vários
processos, passando novamente a ter o estatuto de metáfora criativa.
Por exemplo, a metáfora adormecida “O homem é o cabeça” passou a ser novamente
criativa quando alguém pela primeira vez a atualizou, dizendo: “O homem é o cabeça, mas a
mulher é o pescoço.”
Essas metáforas podem dar-se, segundo os autores, de maneira mais ou menos rica,
de acordo com o que os mesmos denominam “graus de contaminação” entre os termos do
tema e do foro. Para eles, são ricas as metáforas que se estabelecem desde o princípio da
analogia e se estendem por toda ela, sem dar ao leitor/ouvinte logo a princípio os elementos
comparados e aqueles a que estes são comparados.
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Embora a teoria da argumentação suponha um sujeito que fala e que tem plena
consciência de tudo o que diz, dos significados que seu dizer possa assumir e que pode prever
os efeitos do seu dizer em quem o ouve (o que representa uma incoerência com a perspectiva
teórica da psicanálise assumida neste trabalho), sua contribuição dá-se na medida em que
alarga o conceito daquilo que se pode chamar metáfora de uma concepção localizada (uma
expressão isolada no texto para a qual se possa apontar e dizer “isto é metáfora”) para uma
concepção de disseminação da analogia ao longo do texto, que, aliás, caracteriza, riqueza na
construção da analogia.
Este recurso foi mobilizado pela aluna Paloma Cardoso9, de forma bastante
competente, no texto “Uma floresta”, a seguir:

Uma floresta

9

01

Não, querido leitor, não vou falar

02

sobre desmatamento da fauna. Não!

03

não vire a página! A coluna

04

de esportes não vai pegar um avião

05

para Atenas. Deixe-a para depois.

06

Então você me pergunta “Tá, mas

07

que floresta é essa então?”

08

É uma floresta mágica, e só

09

tendo o poder você poderá fazer

10

parte dela. Sim! Você me entendeu, é

11

a floresta de dinheiro, em vez de

12

folhas notas de dolar e euro, essa

13

Floresta fica normalmente na Suiça.

14

Para chegar lá é muito fácil:

15

1.º Faça teatro e conheça várias línguas

Daqui por diante, pode-se encontrar textos identificados com nomes de alunos. Estes nomes são fictícios.
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16

porque você vai precisar

17

2.º Afilia-se a um partido e se

18

Candidate

19

3.º Tenha um bom acessor, amigos e

20

uma família grande! Agora é só

21

Conseguir votos!

22

Agora você pode ir

23

para a página de esportes.

(Paloma Cardoso, 6.ª série, escolar particular, crônica)
Este texto pode ser considerado completamente metafórico, uma vez que a
construção da analogia e os termos da metáfora (tema e foro) estão disseminados por todo o
texto e vai se constituindo diante do leitor de forma metonímica (parte a parte) com o
desenrolar da leitura. A ligação metonímica entre os significantes (no plano sintagmático) e as
quebras nesta ordem “prevista” (plano paradigmático) obrigam o leitor a retroagir em sua
leitura para apreender a significância que ali se deposita.
Um exemplo disso está no trecho transcrito a seguir:

Então você me pergunta “Tá, mas
que floresta é essa então?”
É uma floresta mágica, e só
tendo o poder você poderá fazer
parte dela. Sim! Você me entendeu, é
a floresta de dinheiro, em vez de
folhas notas de dolar e euro, essa
Floresta fica normalmente na Suiça.
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A menina anuncia que falará de uma floresta, mas não completa a analogia, antes
convida o leitor a prosseguir a sua leitura ao colocar-se na voz dele: “Tá, mas que floresta é
essa então?”. Sem entregar a analogia de bandeja ao leitor, ela “recorta” elementos de uma
floresta (o foro) e do seu tema ainda não identificado explicitamente: “(...) Sim! Você me
entendeu, é a floresta de dinheiro, em vez de folhas notas de dólar e euro” (linhas 10 a 12). A
aluna prossegue dando “pistas” ao leitor para que ele mesmo suponha de que floresta ela quer
dizer: “essa floresta fica normalmente na Suíça”. (linhas 12 e 13).
O texto de Paloma é um bom exemplo do que Perelman chama de uma metáfora
rica, pois não está disposta no texto de forma localizada e impossibilita, num rápido olhar, a
determinação de tema e foro.
Estas considerações acerca da metáfora na Lingüística e na Retórica Moderna, além
das contribuições de ordem prática como a formulação de critérios para a coleta dos dados,
fornecem suporte indispensável para a compreensão das elaborações da Psicanálise lacaniana
sobre este fenômeno linguageiro, que ora passo a apresentar.

1.2. A Metáfora na Psicanálise

Por ser este um trabalho que segue a orientação lacaniana, não podemos descartar as
contribuições de Freud para a compreensão de fenômenos como a metáfora e a metonímia,
que remontam ao ano de 1900, com a publicação do trabalho A interpretação dos sonhos.
Esta retomada necessária à elaboração freudiana justifica-se, pois foi a partir das elaborações
de Freud sobre o inconsciente e, de certa forma, a relação deste com a linguagem, que Lacan
elabora sua teoria aliando as duas instâncias.
Neste trabalho, Freud parte da análise de sonhos para tratar da estruturação e das
duas categorias de trabalho do inconsciente que desempenham um papel importante na
formação dos mesmos. Estas categorias de trabalho operam sobre um conteúdo manifesto
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(constituído pelos elementos que aparecem no sonho) e um conteúdo latente (relacionado ao
desejo inconsciente, recalcado), ambos simbolizados pelos elementos que aparecem no sonho.
São estas categorias:

•

a condensação: refere-se ao fenômeno reconhecido nos sonhos em que um elemento
selecionado do conteúdo manifesto (aquele que aparece nos sonhos) reúne vários
elementos do conteúdo latente. Por exemplo, o sonho de alguém apresenta, no plano do
conteúdo manifesto, uma mulher com algumas características. O significante mulher
condensa, acumula, substitui mais de um elemento do plano do conteúdo latente, numa
relação jamais caracterizada como biunívoca. Embora Freud não faça claramente esta
relação, pode-se inferir que o trabalho da condensação está diretamente relacionado à
metáfora, uma vez que opera uma substituição de elementos do conteúdo latente
(relacionados ao desejo inconsciente) por um elemento selecionado no plano do conteúdo
manifesto.

•

o deslocamento: este trabalho desempenhado pelo inconsciente no sonhar refere-se
diretamente ao trabalho da condensação e consiste no fato de que aquilo que se manifesta
no sonho não representa necessariamente o núcleo do desejo inconsciente, mas uma
deformação dele. Um dos sonhos citados por Freud que esclarece este conceito é o de um
pai, que ao velar seu filho morto, sonha vê-lo morrendo num incêndio. Uma das facetas do
conteúdo latente – relacionado ao desejo inconsciente – ali em jogo não é de que seu filho
morra, mas de vê-lo vivo. Da mesma forma em que não há a relação explícita entre o
trabalho de condensação e a metáfora no texto freudiano, mas podemos inferi-la, podemos
relacionar o trabalho de deslocamento à operação metonímica, uma vez que suspende o
sentido linear e requer análise para que se acesse o efeito de sentido criado pela
substituição.

Embora Freud não fale diretamente de metáfora e metonímia, seu trabalho serve de
escopo para a elaboração lacaniana de que não há metáfora sem metonímia, funcionando uma
operação como pano de fundo para outra. Quando, por condensação, um elemento do
conteúdo manifesto substitui vários outros do conteúdo latente, essa substituição não visa
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somente à economia do sonho, mas também “fugir à censura imposta pela resistência”,
deslocando o centro do pensamento onírico para outro elemento no sonho manifesto
(FREUD, 1900).
Em 1975, Lacan reconhece a qualidade do trabalho de Jakobson – que propôs como
organizadores da linguagem a metáfora e a metonímia – e afirmou que, ao admitir a existência
do inconsciente, passa a ser impossível a prática da Psicanálise sem uma aproximação com a
Lingüística. Aproveitou para nomear o lugar teórico que melhor contemplaria o seu interesse
(o que ela chamou de lingüisteria), aludindo a um modo de estudar a linguagem que leva em
conta a hipótese do inconsciente, ou seja, enquanto para a Lingüística tradicional lapsos são
ignorados, vistos como “erro” ou como um fenômeno lateral a ser descartado, na lingüisteria,
ao contrário, é à quebra que é dado relevo, uma vez que ela indica a presença do sujeito do
desejo inconsciente.
O interesse de Lacan pelas questões da linguagem era antigo. Sua elaboração sobre a
lingüisteria no Seminário XX, em 1975 remonta ao seu texto “A instância da letra ou a razão
desde Freud”, de 1957. Neste texto, Lacan dialogou com os conceitos de metáfora e
metonímia empregados por Jakobson. Para Lacan, além de serem modos de funcionamento da
linguagem, são também as duas principais formas de organização do inconsciente.
Neste mesmo texto, para explicar sua concepção de sujeito do inconsciente, Lacan
retomou o estudo de Saussure (1966) sobre o signo lingüístico, ao mesmo tempo adotando
este conceito e o alterando, conforme sintetizado na Figura 1, a seguir:

Signo lingüístico para Saussure

Signo lingüístico para Lacan

Significado

Significante

Significante

Significado

Figura 1: A principal alteração proposta por Lacan para a ciência lingüística
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Lacan, tanto em um texto escrito (1957) quanto nas aulas de seu Seminário (195758) retoma a noção de signo e propõe as seguintes alterações, que também podem ser vistas
na Figura 1, acima:

1) A inversão da ordem dos termos do algoritmo. Estudando detalhadamente Saussure,
Lacan tenta ser mais fiel a sua lógica do que seus alunos – responsáveis pelo
estabelecimento do texto do Curso de Lingüística Geral – teriam conseguido em um
primeiro momento. Decorrente da noção de valor lingüístico, Lacan percebe que Saussure
dava primazia ao significante, que é o que nos chega em primeiro lugar pelos órgãos do
sentido mesmo quando não entendemos a palavra, como é o caso das crianças ou
estrangeiros. Importante salientar que a inversão das posições dos termos no algoritmo
coloca o significante em primazia.

2) O espessamento da barra que separa significante de significado: O espessamento da barra
proposto por Lacan remete mais precisamente ao fenômeno de um mesmo significante
poder, em situações lingüísticas diferentes, assumir valores diferentes. Por exemplo, o
significado de mesa não é o mesmo em “construir uma mesa” e “virar a mesa”, ou seja,
cabe na releitura lacaniana do binômio proposto por Saussure não só o que se chama de
“literal”, mas também outras relações de sentido. Além disso, a barra é re-significada: ela
foi espessada não só para demonstrar uma questão interna ao algoritmo, mas para além
dela, dar a ver a impossibilidade que o sujeito falante tem de entrar em contato imediato
com o mundo, que passa a ser tangível apenas por meio das palavras ou do que as
transborda, como por exemplo, uma contingência qualquer.

Lacan parte da teoria lingüística saussureana para propor uma nova perspectiva de
análise, cuja diferença reside na escolha de objeto: enquanto, Saussure se preocupa em
descrever a língua como sistema, Lacan ocupa-se em entender como o sistema se comporta
quando leva em conta o sujeito falante e portador do inconsciente e que, portanto, não tem
pleno domínio daquilo que diz, tampouco do efeito que o que diz pode causar no outro.

28

Nos termos da metáfora saussureana do jogo de xadrez, Saussure debruça-se sobre o
tabuleiro e suas peças, enquanto Lacan considera o tabuleiro de xadrez, suas peças e aquele
que joga, assim como a maneira como a disposição das peças em cada situação de jogo incide
sobre a escolha do sujeito em relação ao uso delas em sua próxima jogada.
Além disso, Lacan recupera os estudos de Jakobson sobre a metáfora e a metonímia
ao explicitar a estrutura do inconsciente. Assim como a linguagem, o inconsciente é arranjado
sobre a metáfora e a metonímia, sendo estas as leis sob as quais se estruturam as formações do
inconsciente e que manifestam, portanto, o desejo inconsciente em produções como o chiste,
o ato falho, o lapso, o sonho.
Metáfora é, portanto, a substituição de um significante por outro e que produz um
efeito de significação que é da ordem da criação, ou seja, a metáfora “adiciona” sentido àquilo
que, anteriormente não o tinha. Essa concepção é muito bem expressa pela fórmula proposta
por Lacan e pelo exemplo também por ele oferecido:

Figura 2: Fórmula da metáfora (LACAN, 1957)

Esta fórmula demonstra a operação metafórica e é descrita em uma função composta
por duas proposições colocadas em situação de equivalência pelo sinal de congruência. A
primeira proposição demonstra a substituição de um significante (S) por outro (S’) criando
uma nova significação.
A segunda proposição, sem a barra de separação, descreve o surgimento de um novo
sentido adicionado ao significante que tomou o lugar do substituído na cadeia. (CHEMAMA,
1995)
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Para maior clareza, trarei um exemplo cujo enunciado também é proposto por Lacan
(op. cit):

O amor é _____________.

A junção destas partes (O + amor + é) para compor um todo pressupõe algumas
possibilidades de preenchimento como, por exemplo:

•

Um adjetivo: “lindo”, “maravilhoso”

•

Um predicativo: “um sentimento”

No entanto, estes significantes mais ou menos previsíveis para a construção de um
sentido, são substituídos por um outro significante que rompe com esta expectativa:

O amor é uma pedrinha rindo ao sol.

Essa substituição de um significante previsto por outro que causa estranhamento, faz
com que este adquira novo sentido. Esta operação metafórica só é possível ocorrer na
produção de um sujeito constituído, uma vez que esta substituição traz em si traços do
singular.
Colocadas estas questões acerca da metáfora, cumpre delinear a noção de
subjetividade, constituída pela linguagem e também passível de ser por ela manifestada, por
meio da construção de metáforas criativas.
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2. A SUBJETIVIDADE

Sometimes I feel like Jekyll and Hyde
Two men are fighting a war inside (…)

Petra10

Decidi mobilizar a noção de sujeito tal qual ela é trabalhada por Jacques Lacan uma
vez que ela se mostrou operacional para aprofundar esta realizar esta reflexão, que versa sobre
a presença de metáfora em textos escritos. Ainda que este conceito tenha sofrido alterações ao
longo da vasta obra do autor, esclareço preliminarmente que, em virtude do tema da minha
pesquisa, interessa-me a noção de sujeito dividido, isto é, clivado em duas instâncias que, por
assim dizer, habitam um só corpo.
Na verdade, trata-se de duas divisões. Para elucidar a primeira, recorro a um
exemplo. No trecho da canção que serve de epígrafe a este capítulo, o locutor apresenta duas
de suas facetas, a de Jekyll e a de Hyde, respectivamente o médico e o monstro. Parti deste
exemplo para afirmar que, de modo análogo, o sujeito é dividido. Ainda me valendo da
comparação, posso afirmar que a identidade de Dr. Jekyll é aquele que assumimos para viver
em sociedade, em conformidade com os paradigmas da comunidade em que estamos
inseridos, isso é, o “eu”. Para formá-lo precisamos recalcar o que há de mais singular, o “Mr.
Hyde”, ou seja, o próprio sujeito do desejo inconsciente. A primeira clivagem proposta por
Lacan, portanto, reflete a existência de duas instâncias, a saber: a do sujeito do enunciado, que
pode ser designada por meio do pronome pessoal “eu” e do sujeito da enunciação, que a
excede, grafado por Lacan do seguinte modo: $.

10

PETRA. “Jekyll & Hide” In: Jekyll & Hyde. Inpop Records, 2003.
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A segunda, por sua vez, refere-se à divisão do sujeito do desejo inconsciente.
Seguindo a elaboração freudiana, como se verá no que se segue, Lacan mostra as intrincadas
relações do desejo com a linguagem. Assim sendo, em certa medida, o sujeito do desejo
inconsciente é decifrável, passível de ser capturado por meio do cálculo analítico. Porém, o
transcende, mantendo, mesmo ao término de um longo trabalho, uma faceta que, em
nenhuma hipótese pode ser capturada por palavras. Neste sentido, o sujeito é dividido pela
presença irredutível do objeto, presença esta que Lacan escreve do seguinte modo: a.
Posto isso, passo a explicar porque a noção de sujeito dividido, que optei recortar da
teoria lacaniana acerca do sujeito, torna-se indispensável à análise a que proponho fazer. A
opção por esta visada se deu uma vez que ter-se subjetivado é condição necessária, por parte
de quem quer escrever, para conseguir realizar a contento as operações linguageiras que são
pré-condição para a produção de metáforas criativas. Conforme já discorri no capítulo
anterior, uma vez que a metáfora relaciona-se com a manifestação do desejo inconsciente e
que, por quebrar a ordem sintagmática consensual, exige que, para produzi-las, o sujeito
apresente um mínimo de divisão subjetiva, condição necessária para: 1) assumir que os
significantes consagrados não bastam para nomear um “x” qualquer, isto é, perceber que o
sentido tem limite; e 2) retroagir sobre o próprio dizer e calcular ações para alcançar
determinado efeito de sentido pretendido, e, no caso, perceber que uma metáfora se prestaria
melhor para aproximar a vontade de dizer daquilo que deve ser dito.
É a condição de ser cindido que faz com que o sujeito esteja permeável ao
funcionamento da linguagem, o que significa que ele poderá tomar a linguagem não apenas
como uma lista de palavras que preenchem uma determinada estrutura compartilhada pelos
falantes, mas, para além disso, ser suscetível aos efeitos de discurso e, consequentemente:

a) poder operar sobre/com a linguagem de modo singular, através da mobilização de
elementos lingüístico-discursivos que acabam por formar um estilo;
b) expressar seu desejo inconsciente nos “cortes no discurso”, isto é, nos momentos nos
quais, inadvertidamente, um significante porta uma significação que engancha o
sujeito no seu desejo inconsciente.
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Por este motivo, então, o conceito de sujeito do desejo inconsciente é central para
estudar a possibilidade da realização de metáfora pelo aluno da escola básica, sendo
importante delinear muito bem o conceito de sujeito aqui mobilizado. Para tal fim, a primeira
medida a ser tomada é estabelecer o distanciamento de outros conceitos correntes em outras
áreas do conhecimento, ou mesmo no senso comum. Para tanto, evoco o trabalho de
Chemama (1995), no verbete “sujeito” do Dicionário de Psicanálise:

O sujeito, em psicanálise, é o sujeito do desejo, que S. Freud descobriu no
inconsciente. Esse sujeito do desejo é um efeito da imersão do filho do homem na
linguagem. É preciso, pois, distingui-lo tanto do indivíduo biológico quanto do
sujeito da compreensão. Não é, portanto, o eu freudiano (oposto ao isso e ao
supereu). Nem tampouco é o eu da gramática. Efeito da linguagem, não é um
elemento dela: ele “ex-siste” (mantém-se fora), ao preço de uma perda, a castração.

(CHEMAMA, 1995:208)

Partindo da citação de Chemama, esclareço então que o sujeito lacaniano não é
sinônimo de pessoa (ou de indivíduo), de agente da ação ou daquele que emite enunciados.
Tampouco consiste em termo passível de aludir o contrário de objetividade. Também, afastome da noção de um sujeito enquanto fruto de inatismo ou do desenvolvimento de certas
faculdades. Para Lacan, sujeito é efeito de linguagem (LACAN, 1956).
Preliminarmente, portanto, cumpre esclarecer que Jacques Lacan dedicou cerca de
nove anos para elaborar este conceito de sujeito, que sofreu sucessivas reformulações ao
longo de sua vida produtiva. Como percorrer todos os meandros das diversas passagens
realizadas pelo psicanalista ensejaria um estudo específico, não se trata, nessa dissertação, da
construção de uma exaustiva visada histórica. Sempre tendo em vista uma construção teórica
que auxilie na compreensão do advento da metáfora em textos escritos, no que se segue,
privilegiarei apenas dois momentos da elaboração do psicanalista.
O primeiro refere-se a um período no qual Lacan se dedicou ao projeto de realizar
uma leitura científica da psicanálise Freudiana. Partirei de dois textos: O seminário sobre a
carta roubada, registrado nos Escritos (LACAN, 1956) e o Seminário 5, As formações do
inconsciente (LACAN, 1957-59). No texto de 1956, Lacan serve-se de uma peça da literatura
(A carta roubada, de Edgard Allan Poe) para explanar o funcionamento subjetivo em termos
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de sua submissão às leis da linguagem. No Seminário 5, por sua vez, Lacan envida esforços
em compreender o sujeito e sua constituição enquanto estrutura. Para tanto, o psicanalista
ocupa-se em revisitar o complexo de Édipo aproximando este mito dos trabalhos da
Lingüística.
O segundo, por sua vez, incide sobre outro momento de sua produção, no qual Lacan
retoma a temática do sujeito e sua constituição, conferindo a esta questão, porém, novas
elaborações que passam a abarcar, também o campo do não-senso, condição para o advento
do sujeito desejante. Partirei do seguinte texto: o Seminário Os quatro conceitos fundamentais
da psicanálise (1964).
Antes, porém, de adentrarmos a discussão de sujeito à qual estou me referindo,
cumpre prestar uma pequena homenagem a Émile Benveniste, já que sem o recurso de sua
obra, muito provavelmente, eu não teria chegado a elaborar as idéias que constam neste
trabalho.
Num ensaio em que analisa a dêixis nos pronomes pessoais, Benveniste (1958) é o
primeiro lingüista a considerar o sujeito nos estudos da linguagem. Neste texto, a
subjetividade é enunciada como “a capacidade do locutor para se propor como sujeito” (p.
286) e como condição para que a enunciação seja possível. (p. 292). Benveniste ressalta o fato
de que são os pronomes que conferem ao enunciado a “carga” de subjetividade.
O lingüista exemplifica isso, chamando a atenção para a diferença em dois
enunciados como: “Eu suponho que ela tenha partido” e “Ele supõe que ela tenha partido”.
Segundo ele, o uso do pronome pessoal indica ou não implicação subjetiva naquilo que se diz.
Entretanto, Benveniste aponta para a volubilidade desse “eu” que pode ser assumido
por qualquer falante, alterando assim o referente do mesmo, todo o tempo. É nesse sentido
que o autor postula que os pronomes “não remetem nem a um conceito nem a um indivíduo”
(p.288) e que desmistifica que o enunciado formulado com o pronome “eu” diga respeito
necessariamente ao “sujeito” que o enuncia, diferenciando, enunciado de enunciação, sendo
que o primeiro diz respeito ao ato lingüístico em si (as palavras, frases, seqüências de frases) e
o segundo, à situação discursiva (o lugar ou a posição a partir da qual tal enunciado foi
emitido).
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Como, porém, o autor atém-se apenas ao registro lingüístico propriamente dito do
fenômeno, ou seja, àquilo que “sai da boca” do falante não me pareceu que fosse a escolha
mais adequada, na medida em que mesmo o estudo de Benveniste represente um passo à
frente, ao admitir a distância entre enunciação e enunciado, não me parece conveniente adotálo como aporte teórico neste trabalho, já que o autor se atém na análise do registro lingüístico
o que reflete a noção de um sujeito que tem pleno controle daquilo que diz e que por isso pode
calcular o comportamento do interlocutor mediante um “estímulo enunciativo” determinado.
Admitindo, então, que o sujeito benvenistiano é cindido, sendo constituído pelo
sujeito do enunciado e o sujeito da enunciação, lembro que o sujeito lacaniano, embora
admita essa mesma cisão, refere-se apenas à instância da enunciação.
Posto isso, passo, no que se segue a traçar os primeiros delineamentos do conceito
de sujeito tal qual ele é trabalhado na primeira elaboração de Lacan. No que se segue,
portanto, realizo um percurso que visa a recuperar a elaboração lacaniana acerca do sujeito
para, em seguida, relacioná-la à produção de metáforas.

2.1. Construindo a noção de sujeito dividido

Conforme exposto anteriormente, não podemos nos apegar a crença em um sujeito
uno, uma vez que o mesmo divide-se em duas instâncias: uma que fala (do ponto de vista
físico) e que corresponde ao sujeito do enunciado e outra que corresponde ao desejo
inconsciente, o sujeito da enunciação. Deste modo, o sujeito organiza-se sobre uma clivagem.
Para explicar aqui de modo bastante rápido a que se refere esta primeira clivagem,
direi que, nos primeiros textos lacanianos, o autor desenvolve a tese freudiana segundo a qual
o homem “não é o senhor em sua própria casa”. Por mais que alguém pense poder antecipar,
planejar e executar uma ação qualquer (no caso, aqui, a de escrever), há algo nele que rompe
com a lógica linear, se presentificando, portanto, nas quebras do discurso.
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Cito aqui um primeiro exemplo trabalhado por Freud. Tentando aconselhar alguém a
ser mais realista, alguém diz “Ponha os quatro pés no chão” quando, evidentemente, tentou
referir-se aos dois pés de seu interlocutor (FREUD, 1905). Analisando-o, é interessante notar
que, para além da intenção “benevolente” de dar bons conselhos ao seu interlocutor, surge,
por meio de um significante trocado, “um sujeito” propriamente dito: aquele que advém do
desejo (inconsciente) de dar a ver ao seu interlocutor que o considera como sendo “um
quadrúpede”.
Freud afirma que a troca de “dois” por “quatro” não consiste em um acidente, mas
na manifestação do que ele intitula “formações do inconsciente” (o lapso, o chiste, o sonho, o
ato falho, entre outros). Elas se prestam a dar a ver elementos que o sujeito desconhece ou não
admitiria de bom grado, ligados que são ao desejo inconsciente. Seguindo a elaboração
freudiana, cumpre observar que esta dimensão só se presentifica naquilo que tem estrutura de
metáfora, ou seja, opera por substituição de um significante pelo outro, substituição esta que
configura um corte do discurso corrente. Visando a permitir uma maior aproximação ao
conceito de desejo inconsciente, evoco aqui um exemplo colhido do cotidiano em que o
sujeito da enunciação se dá a ver por meio de um lapso.
Trata-se de episódio ocorrido em uma família na qual havia um histórico de
desrespeito para com os pais idosos e, paradoxalmente, a possibilidade de sua morte
configurava um tabu, provocando expressões como “Deus me livre!”, “Vira essa boca pra
lá!”. Numa conversa a respeito de mudanças de residência, uma das noras deste casal, que
estava interessada em informar-se de sua história de vida, perguntou:  A senhora já mudou
bastante, né? Em quantas casas a senhora já morreu?
Este exemplo descreve o funcionamento daquilo que chamamos de “leis da
linguagem” demonstrando-as nos planos paradigmático e sintagmático em que elas se
processam. Percebe-se que a troca do morfema -ou (do verbo morou, esperado) pelo morfema
–eu (do verbo morreu) causou estranhamento. No entanto, para além da compreensão deste
modelo lingüístico, este exemplo fornece-nos também uma elucidação acerca da relação
destas leis e do desejo inconsciente daquele que opera com as mesmas na produção de seus
enunciados.
A conversa chã sobre a mudança de casas está no nível do discorrente, que não
implica em posicionamento algum do sujeito (LACAN, 1972-73). No entanto, a sua quebra
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pelo lapso “morfológico” descrito acima, engancha o sujeito no seu desejo inconsciente que,
aliás, nada tem a ver com desejar a morte da sogra (seria uma leitura desta formação do
inconsciente, não uma interpretação), mas um alerta àqueles que ouviam a conversa e que se
comportavam de maneira inadequada com os idosos por quem diziam nutrir tanto afeto, de
que todos morrem (sobretudo, aqueles que já têm uma idade avançada) e que o que há para
ser feito deve ser feito enquanto estão vivos.
Observando a correlação entre as estruturas lingüísticas e as estruturas do
inconsciente, Lacan passa a postular a relevância da linguagem na constituição de um sujeito.
Em sua primeira elaboração a respeito da estrutura e constituição subjetiva, Lacan postulava
que a inauguração de uma ordem simbólica é regida pelos significantes. Por este motivo,
esforçou-se para empreender uma aproximação entre as elaborações da psicanálise freudiana e
os conceitos da Lingüística Estruturalista.
Nesta direção, em primeiro lugar, revisitou o algoritmo saussureano de signo,
propondo (ao contrário da teoria lingüística) a prevalência do significante sobre o significado.
Além disso, o psicanalista aproximou a elaboração de Jakobson acerca do que o lingüista
denominou pólos da linguagem e as leis do inconsciente. Ao considerar a linguagem como
fundante do inconsciente, Lacan incluiu em sua elaboração a ordem simbólica e descreveu o
percurso pelo qual um sujeito é inserido na mesma. Para tanto, Lacan retoma o trabalho
freudiano acerca do Édipo, em seu seminário As formações do inconsciente, a respeito do qual
passo a comentar no que se segue11.

2.1.1. A visada edípica

Segundo Kaufmann (1996), o tema do Édipo aparece na obra de Freud entre 1897 e
1900, quando ele se viu obrigado a reconsiderar a sua tese inicial a respeito da origem das
11

Devo esclarecer que optei por subverter a ordem cronológica da exposição em benefício da linha
argumentativa construída por Lacan, ao longo de seu trabalho.
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perturbações histéricas. Suas pacientes afirmavam ter sido seduzidas por seus pais. Em lugar
desta suposta sedução, Freud percebeu que, na verdade, havia um recorrente sentimento de
amor dirigido pela criança à mãe e um de ciúmes dirigido ao pai, o que serviu de ponto de
partida para construir o conceito de Complexo de Édipo.
Para fazer uma analogia que pudesse dar a ver esta que passou a considerar ser
a causa das neuroses, Freud recorre à peça Édipo rei, de Sófocles, em que o grego narra o
mito de Édipo e que tem como eixo central o assassinato do pai e a prática incestuosa com a
mãe. No drama, trata-se de elemento central o fato de que Édipo não soubesse a quem ele
dirigia seus sentimentos de ódio e amor.
Lacan por sua vez, partindo da construção de Freud, reelabora o complexo de Édipo
ao compreender que se tratava de um mito e não de um destino inexorável. No que se segue,
passarei a fazer um breve comentário dedicado a essa elaboração, pontuando, em especial, o
que se refere à “lógica da castração” (pp. 147-220), expressão utilizada por Lacan para referirse ao que, na linguagem comum, chamamos de “tornar-se um adulto normal”. (LACAN,
1957-58).
É este processo de normatização, cujo término é nomeado por ele neste momento de
sua elaboração como “metáfora paterna”, o que instaura a falta quando encaminha o sujeito
para a simbolização que ocorre quando o pai é colocado, como significante, no lugar antes
ocupado pela mãe. Seguindo a lógica lacaniana, percebemos, então, que, em sua perspectiva,
mesmo na relação “filiação”, pretensamente natural, as posições de “filho” ou de “pai”
referem-se a uma questão que se situa no nível do simbólico. Segundo este raciocínio, a
submissão do sujeito ao simbólico constitui uma “lógica” que tem o significante “falo”
(significante da falta) como ponto axial.
Para maior clareza de como o complexo de Édipo se dá, desde a instalação da falta
até a elaboração da metáfora paterna, descrevo resumidamente, no que se segue, os três
tempos em que o mesmo se desenrola:

•

PRIMEIRO TEMPO: Trata-se do momento no qual o sujeito se identifica com o
objeto de desejo de sua mãe (o falo). Isto porque, ao nascer, o universo da criança se
resume a ela e a sua mãe, que funciona como uma extensão de si mesma. Podemos
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dizer, portanto, que, neste instante inaugural, a mãe é tudo para a criança e vice-versa.
Consequentemente, o que a criança deseja é o desejo da mãe, o que a deixa na posição
de estar à mercê daquilo que interpreta como sendo os caprichos daquela de quem
depende. Dada a enormidade da relação mãe-criança, neste início o pai é uma presença
velada.
•

SEGUNDO TEMPO: Ao começar a perceber que a mãe divide a sua atenção com
outras coisas e pessoas, isto é, que ela deseja outras coisas para além do filho (o
trabalho, os outros filhos, o seu marido, etc.), a criança experimenta a frustração
advinda da percepção da impossibilidade de vir a ser o falo que falta à sua mãe. Esta
frustração, por sua vez, é libertadora para o sujeito, que se desvincula desta
identificação e passa a se referir ao aparecimento da lei. Neste momento, trata-se da lei
que interdita a mãe com relação à sua pretensão de incorporar de volta a sua criança.
Dizendo de outro modo, a criança se dá conta do fato de que sua mãe não é onipotente,
mas, ao contrário, dependente de outros objetos. Neste ponto, o pai deixa de estar
velado e é tomado como sendo uma presença privadora: àquele com quem a criança
deve “dividir” sua mãe.

•

TERCEIRO TEMPO: Como conseqüência à sua investigação sobre os motivos que
levariam sua mãe a muitas vezes preferir a companhia de seu marido à sua, a criança
acaba definindo “pai” como sendo aquele que tem o objeto do desejo de sua mãe, o
falo. Conseqüentemente, a criança se identifica a uma “instância paterna”, isto é, a
uma imagem de adulto que, ao possuir um corpo mais bem aparelhado do que o da
criança, pode dar à mãe o que ele possui. Esta identificação, por sua vez, abre um
campo da projeção do futuro: eu ainda vou ser potente como um adulto ideal de minha
espécie.

Acompanhando os três tempos que acabo de descrever, através dos quais um sujeito
vem a se constituir, conclui-se que se trata de um drama que tem a estrutura da metáfora e
“leva à instituição de alguma coisa que é da ordem do significante, que fica guardada de
reserva, e cuja significação se desenvolverá mais tarde”. (LACAN, 1957-58: 201).
Interrogando, neste momento, sobre a natureza disto que Lacan designa vagamente
como sendo “alguma coisa”, penso ser possível sustentar que se trata da possibilidade da
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instalação das leis da linguagem. Trata-se de um efeito de linguagem cujas operações são a
metáfora e metonímia (cf. Cap. 1). Elas são os mecanismos por meio dos quais um sujeito se
relaciona com a ordem simbólica. Desse modo, estamos, neste ponto da reflexão, aptos a
discorrer a respeito de seu funcionamento.

2.1.2. O funcionamento da ordem simbólica

No Seminário da Carta Roubada, texto publicado como introdução dos Escritos,
Lacan lança mão do conto de Poe para construir a noção de sujeito efeito de linguagem. O
conto tematiza as desventuras de um chefe de polícia que recebe da rainha a missão de
recuperar uma carta (cujo conteúdo supostamente feriria sua honradez) que lhe fora subtraída
e, portanto, a colocava numa posição de presa do ladrão, o ministro. Incapaz de cumprir a
missão, a polícia recorre ao auxílio do sagaz Dupin, que, por sua vez, “calcula” que, pelo fato
de o ministro ser um poeta e matemático, estaria habilitado a esconder a carta no último lugar
que alguém procuraria: justamente o mais evidente. Numa manobra rápida, Dupin localiza a
carta e recupera-a (LACAN, 1956).
O psicanalista lança mão deste exemplo para explicar a submissão do sujeito do
desejo inconsciente à ordem simbólica. Para ele, “o sujeito só o é por ser apenas seu
assujeitamento ao campo do Outro” (LACAN, 1964: 211). O trabalho do psicanalista dá a ver
que, do mesmo modo que ocorreu com a carta, a trajetória do sujeito (aquilo que representa
um significante para outro significante) é, em certa medida, decifrável, passível de ser
capturada por meio do cálculo analítico. Neste momento de sua elaboração, portanto, o
francês dá atenção ao que se repete, para, a partir desta repetição, construir uma lógica de
funcionamento de um sujeito.
No conto aludido por Lacan (1956), trata-se de uma cegueira incomensurável que
acomete a todo e qualquer um que toma posse da carta roubada, pois, todos os personagens,
ao serem confrontados com ela, passam a não ver aquilo que é evidente para todos os outros.
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O psicanalista aproveita-se deste exemplo literário, portanto, para mostrar que o sujeito tornase acéfalo quando preza de seu gozo. Seu comportamento fica automático. Ao analisar o
conto, trata-se, de dar a ver o funcionamento do mecanismo que ficou conhecido como
automatismo de repetição, que passo a comentar.
Do ponto de vista epistemológico, a noção de automatismo de repetição é um dos
principais conceitos da teoria psicanalítica. Freud (1920) o descobriu tomando o
comportamento de sujeitos que mesmo sendo mal-sucedidos, insistiam em determinado modo
de agir como ponto de partida. Esta insistência, portanto, não se relacionava com o princípio
do prazer. Para além dele, em sua clínica, Freud notou que algo se repetia nas representações,
no discurso, na conduta e nos atos de alguém, sem que o sujeito soubesse ou planejasse,
configurando-se, em alguns casos, como compulsão.
Ao se interrogar a respeito das causas deste exótico mecanismo, Freud postulou que
boa parte do desprazer é causada pela impossibilidade de colocar a vida sexual em ato. Não
sendo completamente simbolizável, são os elementos ligados a sexualidade infantil que
reaparecem na repetição e, consequentemente, assombram o desenrolar de uma análise. Freud
ressalta que, em vez de se engajar na superação do sofrimento, os pacientes

Procuram ocasionar a interrupção do tratamento enquanto este ainda se acha
incompleto; imaginam sentir-se desprezados mais uma vez, obrigam o médico a
falar-lhes severamente e a tratá-los friamente; descobrem objetos apropriados para
seu ciúme; em vez do nenê apaixonadamente desejado de sua infância, produzem
um plano ou a promessa de algum grande presente, que em regra se mostra não
menos irreal. Nenhuma dessas coisas pode ter produzido prazer no passado, e
poder-se-ia supor que causariam menos desprazer hoje se emergissem como
lembranças ou sonhos, em vez de assumirem a forma de experiências novas.
Constituem, naturalmente, as atividades de instintos destinados a levar à satisfação,
mas nenhuma lição foi aprendida da antiga experiência de que essas atividades, ao
contrário, conduziram apenas ao desprazer. A despeito disso, são repetidas, sob a
pressão de uma compulsão.

(FREUD, 1920:35)

Desta citação, ressalto o fato de que esses retornos não reaparecem da mesma forma,
uma vez que, estão no campo daquilo que não se pode sequer recordar. Antes, reaparecem
como “novas experiências”, configurando uma forma de criação.
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Em sua tese de doutoramento, Riolfi (1999:131-2) mostra que, segundo o
pensamento de Lacan, os traços recorrentes são da mesma ordem da linguagem e, portanto,
simbólicos. Sendo assim, não têm qualquer relação com um fato historicamente localizado na
vida do sujeito. Antes, se constituem a partir do encadeamento de significantes numa cadeia
simbólica que sustenta o desejo, que, por este motivo, é indestrutível.
Por conta desta característica, Lacan dirá que, o mecanismo a que Freud denominou
pulsão de morte, refere-se à singularidade do desejo inconsciente. É nesta medida, inclusive,
que retomando as reflexões de Freud, Lacan trata o automatismo da repetição como sendo o
princípio da pulsão, que, por sua vez, direciona as ações do sujeito. Nas palavras do autor:

O que Freud nos ensina, no texto que comentamos, é que o sujeito segue a rota do
simbólico, mas o que aqui12 vem ilustrado é mais surpreendente ainda: não é
somente o sujeito, mas os sujeitos, tomados em sua intersubjetividade, que tomam a
fila, em outros termos, nossos avestruzes (...), mais dóceis que carneiros, modelam
seu próprio ser sobre o momento que os percorre da cadeia significante.
Se o que Freud descobriu e redescobre num escarpado cada vez maior tem um
sentido, é que o deslocamento do significante determina os sujeitos nos atos, no
destino, nas recusas, nas cegueiras, nos sucessos e na sorte, não obstante seus dons
inatos e seu crédito social, sem consideração para o caráter ou o sexo, e que, quer
queira ou não, seguirá o curso do significante com armas e bagagens, tudo o que é
do dado psicológico.

(LACAN, 1956: 37)

Feitos estes esclarecimentos preliminares, é necessário, agora, afirmar que o
automatismo da repetição consiste num processo de manutenção da falta em um sujeito,
colaborando, por assim dizer, para que ele se aproxime de seu desejo.
Tal coisa se dá uma vez que o automatismo de repetição se exerce por meio da
estrutura da linguagem e esta, por sua vez, cunha um espaço vago na cadeia significante
quando se constata a impossibilidade do recobrimento total do objeto por meio da palavra.
Riolfi esclarece:

12

- No conto de Edgar Alan Poe, The Purloined Letter, que Lacan comenta neste artigo.
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A articulação primeira de Lacan, já que define sujeito como efeito de linguagem, é
entre linguagem e desejo. Com efeito, a relação proposta é colocar o segundo termo
na dependência do primeiro, que o origina. Assim, a tese de Lacan é que a condição
para que exista desejo é o fato de que o sujeito conserva uma cadeia articulada - uma
demanda, uma reivindicação eternizada do sujeito - fora da consciência e inacessível
a ela.

(RIOLFI, 1999: 155)

Neste ponto da reflexão, é necessário dar a ver como desejo e linguagem vem a se
articular na vida de um sujeito. Explico-me. Pensemos num bebê muito pequeno, dependente
do outro para que todas as suas necessidades sejam atendidas. Nesse momento, ele está na
posição de ser “puxado” por duas forças vetoras opostas: 1) a percepção de que está com
fome, o que o faz acatar a demanda de sua mãe para que mame nela; e 2) a atração da
alucinação do seio, isto é, a inércia gozosa, que o faz denegar a necessidade de alimento.
Nessa posição, não há ainda presença de sujeito, já que não há desejo em jogo, até que o bebê
percebe que o seio não é extensão de si mesmo ou tampouco está à sua disposição sempre que
desejado.
Essa percepção inaugura no sujeito em constituição a falta primeira – a do objeto13 –
e impulsiona o bebê ao grito. Esse grito, interpretado pelo outro (agente materno) como
“tenho fome” é a primeira simbolização da falta, ou seja, o uso de um significante como
tentativa de recobrimento de uma falta real, qual seja, o fato de que somos todos mortais.
Admitindo-se faltante, o sujeito está destinado a ser também falante e submetido à ordem
simbólica. Admitindo-se fal(t)ante, deixa vago o lugar de objeto causa de desejo (a) e, no
mesmo golpe, torna-se sujeito dividido.
Assim como o significante “grito”  que é significado como se referindo à primeira
falta que um sujeito experimenta  todos os significantes que possam vir a se alinhar numa
cadeia significante serão mutáveis. A propriedade da mutabilidade, por sua vez, advém do
fato da falta não poder jamais ser preenchida pelo objeto desde sempre perdido. Se isso
ocorresse, o sujeito seria um ente pleno, fadado à morte, pois deixaria de desejar e gozaria até
o fim de sua plenitude, numa estagnada condição de paralisia.
Ao contrário disso, ao longo da vida, o sujeito dispõe metonímica e
metaforicamente os significantes com os quais recobre a sua condição de faltante.
13

Sobre a instalação da falta, o leitor poderá encontrar uma elaboração mais completa no item 2.3.
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Metonimicamente, porque a disposição, um após o outro, dos mesmos constitui uma estrutura
sintagmática e metaforicamente, porque os significantes vão se sobrepondo um ao outro, em
relação de substituição. Essas operações são as que vão constituindo-o enquanto cadeia
significante (o seu inconsciente) que o representa enquanto sujeito para o outro. É nessa
medida que se explica o aforisma lacaniano “sujeito é efeito de linguagem”.
É nessa cadeia significante que constitui o sujeito, que se depreende algo que se
repete insistentemente e que mostra o funcionamento de uma ordem que domina o sujeito.
Para dar um exemplo, podemos pensar no alcoolista, que procura ajuda, freqüenta reuniões de
grupos de apoio, mas que volta a se embebedar após cada encontro. É alguém que sabe que o
consumo do álcool não lhe faz bem, procura auxílio para sair desta lógica, mas há algo que o
dirige na direção oposta ao que ele conscientemente quer.
É nessa medida que Lacan relaciona o automatismo de repetição ao princípio da
pulsão, uma vez que impulsiona o sujeito a sempre tentar lograr o objeto perdido e que nunca
será alcançado, porque a pulsão constitui-se em uma “montagem pela qual a sexualidade
participa da vida psíquica, de uma maneira que se deve conformar com a estrutura de hiância
que é o inconsciente” (LACAN, 1964:160).
Riolfi (op.cit.) esclarece que, para Lacan, o objetivo da pulsão é rodar em circuito,
circuito este quer só se completa em relação com a linguagem, por ser o significante a sua
“matéria-prima”. No diagrama lacaniano, que reproduzo no que se segue, pode-se observar
graficamente a representação do circuito pulsional:
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Figura 3: A pulsão parcial e seu circuito (LACAN, 1964: 200)

Na parte do seminário ao qual se dedica a elucidar o conceito de pulsão, Lacan
esclarece que o circuito pulsional se constitui pela alternância dos seguintes tempos: demanda
do objeto sexualizado; sua obtenção e gozo; a falha do gozo, que é sempre imparcial; novo
estado de excitação; e, finalmente, uma nova demanda, que reinicia o processo (LACAN,
1964).
É importante ressaltar, ainda, que este processo não é engendrado por nenhuma
intencionalidade ou inteligência, de modo que o gozo não cumpre a qualquer objetivo, nem
mesmo para o prazer, já que como o próprio Lacan costumava afirmar, o gozo é aquilo que
não serve para nada.
Frente a esta afirmação lacaniana, é necessário, porém, uma ressalva: o automatismo
de repetição não é nem bom nem mal em si. Não se trata de valorá-lo. Ao contrário, lê-se em
seus desdobramentos duas possibilidades que se alternam: ora o gozo da impotência, do “sou
assim mesmo”, ora a mola propulsora em direção ao desejo, por meio de um “eu me
responsabilizo por fazer o melhor daquilo que sou”.
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2.1.2.1. As relações entre subjetividade e funcionamento pulsional

Tendo discorrido sobre a pulsão e seu circuito, é possível, agora, mobilizar uma
reflexão acerca de seus destinos. Interessa-me, especialmente, o conceito de sublimação, uma
vez que a mesma pode ser a via para a geração de um produto, uma obra, inclusive escrita,
modalidade pela qual me interesso neste trabalho.
Cumpre esclarecer que a pulsão é um conceito que se refere à medida do trabalho
imposto ao aparelho psíquico em razão de sua dependência do corpo. Desde a elaboração
lacaniana, sabemos que existem cinco pulsões, cada uma delas relacionando-se com uma das
bordas do corpo humano. São elas: pulsão escópica (olhos), oral (boca), invocante (ouvidos),
anal (ânus) e de morte (pele). Elas funcionam numa dialética que se traduz em “fazer x e ser
feito x” (FREUD, 1915).
Sendo assim, as pulsões têm uma finalidade (o que se destina a cumprir) e um objeto
(àquilo a que se dirige) e estão sujeitas a uma (ou mais) das seguintes vicissitudes:

- A reversão a seu oposto: este processo altera a finalidade da pulsão e compreende ou uma
mudança de atividade ou a inversão de seu conteúdo.
- O retorno em direção ao próprio eu do indivíduo: neste caso, a mudança refere-se apenas ao
objeto, sem alteração da finalidade;
- A repressão: este processo atinge tanto a finalidade quanto o objeto da pulsão. É uma
tentativa de anulá-la.
- A sublimação: por este processo é possível transformar a pulsão em outra coisa, em um
produto não relacionado a sexualidade, onde ela se origina. Daí, pode-se dizer que a
sublimação é o destino dessexualizado da pulsão.

46

Ao revisitar a elaboração freudiana acerca das pulsões, Lacan ensina que o sujeito
está sempre diante de um impasse que jamais se resolverá: não se satisfazer com a satisfação.
Isso se dá, porque, não é no fato de alcançar objetos que o sujeito se satisfaz, mas, sim, do
significante que o recobre. É o fato de sermos falantes, portanto, que torna impossível o
preenchimento da falta. Alcançar um objeto não satisfaz o sujeito, uma vez que o verdadeiro
objeto que buscamos é o que teríamos perdido ao entrar na linguagem. Assim, o sujeito
permanece sempre sob uma falsa necessidade e entra no circuito pulsional caracterizado pela
repetição. (LACAN, 1964).
Foi justamente pela compreensão de que o que nos falta não é um objeto e sim um
significante (incompleto, por sua natureza) que Lacan cedeu aos encantamentos da
Lingüística, uma vez que tomar alguns de seus conceitos como ponto de partida, ofereceu-se
como a possibilidade de delinear o limite da possibilidade do recobrimento das coisas com
palavras.
Uma das reelaborações mais importantes neste sentido refere-se, conforme já
afirmado, à releitura lacaniana do signo lingüístico saussureano. Ao propor o espessamento da
barra que separa significante e significado, Lacan demosntra a ineficácia e imprecisão das
palavras e inaugura a noção de que há um campo do não-senso que se põe entre um sujeito e o
Outro e, que na mesma medida, que este campo é caracterizado pela ausência de sentido, é
nele também que está a possibilidade de manifestação daquilo que é de ordem singular. É o
espaço onde a pulsão, exclusiva do sujeito e portanto não-compartilhável, pode, sublimada,
chegar ao outro.
Se o produto sublimado faz, de certa forma, uma ligação com o outro, é sobre o
papel dele na dialética da constituição subjetiva que passo a explanar, privilegiando,
sobretudo, o lugar onde esta ligação se dá, a saber, o não-senso.
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2.3. O sujeito e sua constituição enquanto estrutura: a inclusão do não-senso.

Após ter realizado o percurso de construção do conceito de sujeito dividido, assim
como de seu funcionamento simbólico, enquanto efeito de linguagem (LACAN, 1956),
cumpre, agora, analisar com alguma especificidade o papel do Outro na constituição desse
sujeito, com quem se relaciona por meio do campo do não-senso.
Nesse sentido, o Outro, presença fundamental na constituição do sujeito, é
compreendido como o campo desse vivo onde o sujeito tem que aparecer (p. 194), lugar em
que se situa a cadeia do significante que comanda tudo que vai poder presentificar-se do
sujeito (pp. 193-4).
Para tal fim, Lacan afirma que a sexualidade se instaura no campo do sujeito por
uma via que é a da falta (p. 194). Consequentemente, se levarmos em conta que o conceito de
sujeito aqui mobilizado refere-se ao sujeito do desejo inconsciente, o conceito de falta adquire
relevo. Observando a figura 4, que reproduzo na seqüência, tal afirmação ganha em clareza.

Figura.4: A alienação. (LACAN, 1964: 200)

Trata-se de uma topologia montada a partir de dois círculos sobrepostos, disposição
esta que forma um campo de intersecção, no qual está escrito “O não-senso”, campo comum
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entre o sujeito (O ser, representado por meio do círculo do lado esquerdo) e o sentido (o
Outro, representado por meio do círculo do lado direito).
Para explicar de que falta irmana os campos do sujeito e do Outro, Lacan utiliza-se
de uma representação gráfica oriunda da teoria dos conjuntos (da matemática) para ilustrar as
duas operações que ocorrem quando o sujeito entra na linguagem, a alienação (a adesão a um
significante qualquer) e a separação (o apartamento do sentido de um significante qualquer).
Explicando a lúnula que é formada pela sobreposição dos campos, Lacan diz que se
trata do lugar do objeto pequeno a, isto é, do campo da falta por excelência. Trata-se da
instalação de duas faltas, que se recobrem, conforme se lê no seguinte excerto:

A sexualidade se instaura no campo do sujeito por uma via que é a da falta.
Duas faltas aqui se recobrem. Uma é da alçada do defeito central em torno do qual
gira a dialética do advento do sujeito a seu próprio ser em relação ao Outro – pelo
fato de que o sujeito depende do significante e de que o significante está primeiro
no campo do Outro. Esta falta vem retomar outra, que é a falta real, anterior, a
situar no advento do vivo, quer dizer na reprodução sexuada. A falta real é o que o
vivo perde, de sua parte de vivo, ao se reproduzir pela via sexuada. Esta falta é real,
porque ela se reporta a algo de real que é o que o vivo, por ser sujeito ao sexo, caiu
sob o golpe da morte individual.

(LACAN, 1964: 194-5).

Com outras palavras, pode-se dizer que a primeira falta se refere à perda do objeto.
Quando o indivíduo percebe que não tem os objetos que lhe fariam gozar (ou, dizendo de
outro modo, quando o bebê admite que o seio é da mãe e não uma parte móvel de seu corpo,
ou, pelo próprio fato de sermos sujeitos à reprodução sexuada) admite, também que precisa se
relacionar com o outro para gerar ou para simplesmente obter seu prazer sexual.
A segunda falta, por sua vez, se refere à utilização de significantes em si. Isto é um
modo de dizer que existe perda de gozo ao entrar na cultura, uma vez que, para poder falar,
temos que abrir mão do que teria sido “o nosso jeito” e adaptarmos-nos ao jeito do Outro.
Dizendo de outro modo, se este outro (no caso de nosso exemplo, a mãe) responde ao choro
do bebê de maneira a “exigir” que seu filho se expresse por meio das palavras, ele dá início a
um inexorável movimento no qual passará a falar, isto é, estar subdito à lei da linguagem.
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Quando o sujeito em constituição admite que não tem o domínio dos significantes,
aliena-se ao Outro, isto é, passa a iludir-se a respeito da existência da possibilidade de que as
palavras (que estão no seu campo) possam nomear os objetos de sua satisfação, possam
abarcar os sentidos daquilo que ele deseja.
É necessário ressalvar que se trata de uma falsa crença, pois as palavras não
recobrem o desejo, que é absolutamente singular. Na ignorância deste fato, o sujeito se
apropria dos significantes que o Outro tem (e que lhe oferece como um legado), para, tão
somente, reproduzi-los.
É este o sentido de alienação. Dizendo de outro modo, essa substituição de algo
inominável por uma palavra demanda abrir mão de “ser” em nome do sentido. Ela ocorre pela
necessidade de aderir à linguagem do Outro para poder fazer laço com ele, para tornar
possível a comunicação.
Para sair do campo da reprodução, é necessário completar o ciclo da constituição do
sujeito, por meio da separação da alienação precedente. Trata-se de um movimento
retroativo, que metaforiza o gozo, o puro “ser”, a singularidade. Se o primeiro movimento na
constituição subjetiva consiste na apropriação por parte do sujeito do sentido oferecido pelo
Outro, na separação ele os esvazia.
Vamos a um exemplo prático, imaginando que uma menina qualquer tenha crescido
acreditando tratar-se da “bonequinha do papai”. Toda uma vida é construída assentando-se
sobre o sintagma ao qual o sujeito achava-se alienado. Digamos que, certa altura, esta garota
descubra uma inexplicável necessidade de lutar boxe.
Ela estará com um problema em mãos: ou bem aceita que as “bonequinhas do papai”
batem ou bem aceita que não é a “bonequinha do papai”. Optando por um ou outro caminho a
expressão perde sentido. A moça que luta já não sabe o que significa um significante qualquer
que, há poucos instantes, era tão reassegurador. Ele caiu para o não-sentido e,
consequentemente, a alienação da moça ao seu pai enfraqueceu.
Quando a separação se dá, o indivíduo deixa de se assujeitar a um significante
qualquer, que cai no ridículo. Quando tal operação se dá, torna-se possível servir-se dele para
dizer outra coisa. A partir desse momento, ele passa a estar não só a serviço do coletivo, mas
do seu próprio desejo.
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Esta operação, como é possível visualizar na figura proposta por Lacan, passa
obrigatoriamente pelo não-senso. Explico: uma vez que o uso dos significantes passa a servir
ao próprio desejo do sujeito (que é singular), é impossível que este seja compartilhado pelos
demais falantes, ou seja, inicialmente não fará sentido para os demais.
Resumindo, se a alienação serve-se de um processo de substituição do “ser” pelo
sentido, posso afirmar que esta seja a primeira operação metafórica a que um sujeito se
submete. Do mesmo modo, se a separação é a operação que possibilita ao sujeito se servir do
legado do Outro — para, operando sobre este, imprimir-lhe marca de singularidade — trata-se
da segunda metáfora, construída sobre a metáfora original.
Postas estas considerações preliminares, passo a trazê-las para o campo do ensino da
Língua Portuguesa. Como já afirmei, neste trabalho, interessa-me analisar a ocorrência de
metáforas (ainda que embrionárias), tomando-as no estatuto de marcas subjetivas no uso da
linguagem escrita. Posto isso, posso afirmar que construir metáforas criativas é indício da
separação do Outro, já que metaforizar consiste em fazer uso singular dos significantes que o
Outro lhe legou. Assim, a metáfora trabalhada é aquela na qual, passando pelo campo do
Outro, o sujeito se apropria de uma palavra qualquer e, libidinizando-a, a torna metáfora de
seu objeto perdido. No que se segue, sugiro algumas aplicações do conceito de subjetividade,
sobre o qual acabo de discorrer, para este estudo.

2.4. Aplicações do conceito de sujeito ao estudo a respeito da metáfora em textos

Tendo discorrido sobre a constituição da subjetividade, torna-se importante, agora,
traçar algumas correlações entre a constituição da subjetividade e a possibilidade de exercer
ações com a linguagem, mais especificamente ligadas à capacidade de construir metáforas
criativas na escrita.
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Assim, como as formações do inconsciente constituem-se “furos” na cadeia
significante que permitem que a singularidade de um indivíduo emirja, na escrita, estes cortes
também podem ocorrer. Riolfi (2006) chama a esses cortes de “quebras na escrita” e ressalta
que, além de fazerem um desvelo do singular, podem suscitar no sujeito uma mudança de
posição subjetiva. Quem consegue se responsabilizar pelo que “diz sem querer dizer”
consegue, também, bancar seu desejo, assumir como seu aquele traço que até então
considerava alheio. Só assim é possível escrever em nome próprio.
Essas quebras na escrita podem ser lapsos, análogos àqueles que ocorrem na
oralidade, mas, também, podem dar-se pela presença de um uso inédito e singular de um
significante que, esvaziado de seu sentido consagrado entre a comunidade lingüística, passa a
estar a serviço do sujeito e de suas manifestações.
Nesse sentido, retomando a elaboração lacaniana do automatismo da repetição
como “ponto de tropeço do inconsciente” (CHEMAMA, 1995), a repetição de determinadas
características de escrita pode vir a se configurar como indício de estilo, de marca singular no
modo de escrever.
O que faz a diferença não é a mera presença do sujeito, mas, sim, o que é possível
fazer a partir de sua percepção. Um exemplo: supostamente interessada em se informar a
respeito do conteúdo tratado em uma aula que perdeu, uma mulher manda o seguinte e-mail:
“Você pode, por favor, me dizer qual texto está assinalado para a leitura? Eu quero muito
NÃO saber para me preparar adequadamente”. Ao perceber seu lapso, a escritora poderia,
simplesmente conforma-se (todo mundo denega o desejo) ou, poderia, entre tantas saídas
possíveis, interrogar-se o que havia, segundo sua opinião, de tão ruim no texto a ser lido, a
ponto de que o ato de ler impeça a boa preparação para a reunião. A segunda opção demanda
trabalho, e, do trabalho, nasce a escrita criativa.
Assim sendo, a presença de sujeito pode servir ao gozo ou ao desejo, dependendo da
conseqüência que se dá ao seu aparecimento. No ensino da escrita, o corte no discurso pode
ser tratado como erro, e, por este motivo, representar um campo de estagnação para o
aprendiz que não consegue progredir, retornando sempre ao mesmo lugar. Pode, também, ser
encarado como campo fértil; uma oportunidade a ser aproveitada para, em um movimento
espiralado, usar daquilo que comparece sem ser convidado para dar origem a novos
elementos a partir dos quais escrever cada vez melhor.
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Nas formações do inconsciente, no trabalho do escritor que faz uso singular da
linguagem e na construção de metáforas criativas por alunos da escola básica, há
características em comum. A primeira é a ruptura com a ordem sintagmática habitual, que
demanda um movimento de retroação e consideração do todo para a apreensão do sentido. A
segunda refere-se à convocação que tais operações fazem ao sujeito, no sentido de levá-lo a
ter que se responsabilizar por aquele uso inédito da linguagem caso queira fazê-lo circular
socialmente. A terceira aponta para a coragem necessária por parte de todo aquele que ousa
se reposicionar com relação ao próprio desejo.
Sujeitos em análise, escritores consagrados e alunos criativos, portanto, circulam
inicialmente no campo do não-senso. Só assim podem deixar de usar a linguagem de forma
burocrática, de acordo com a modalidade contratual com o Outro, por meio da qual os
sentidos já estão dados e estabilizados. Degradando o significante à sua condição de sem
sentido, podem gerar uma solução inédita para simbolizar a sua falta, para suportar a angústia
gerada pela castração. Dizendo de outro modo, o estranhamento que esse uso peculiar da
linguagem pode causar relaciona-se, então, com a angústia, a mola propulsora da produção.
Como, no cenário específico desta dissertação, a sala de aula de Língua Portuguesa,
o aluno criativo deve, necessariamente, relacionar-se com o professor de Língua Portuguesa,
que pode vir a ocupar o lugar de Outro que sustenta uma produção, hei-nos, neste ponto da
reflexão, convocados a sustentar uma interrogação a respeito dos modos nos quais o terreno
fértil do não-senso pode, ou não, ser acolhido quando comparece durante o processo do
ensino da escrita.
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3. ESCRITA

É feia. Mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio.

Carlos Drummond de Andrade 14

Este capítulo visa a esclarecer quais são as modalizações do ato de escrever que
podem servir como balizas para nortear a prática do professor de Língua Portuguesa. Uma vez
que este trabalho tem se ocupado de tratar das questões da escrita e do seu ensino, este recuo
estratégico pareceu-me pertinente. Para tal fim, neste capítulo, me ocuparei de discutir um
modo de ensinar a escrever que se pauta em modelos e, na seqüência, de propor uma
concepção de ensino da escrita que inclua a singularidade daquele que ensina e daquele que
aprende. Defenderei que ensinar a escrever incluindo a singularidade consiste em uma escolha
necessária para alcançar o que denomino “bem escrever”. Para fazê-lo o professor não
precisava se apoiar necessariamente em padrões estéticos culturalmente aceitos, mas sim em
uma ética inerente ao sujeito que escreve.
Foi, portanto, para dar a ver uma opção pedagógica que, se possível, sem prejuízo da
estética, privilegia a ética, que escolhi o verso de Drummond como epígrafe deste capítulo.
Retirado do poema “A flor e a náusea” este verso resume o poema. O poeta mineiro descreve
o momento em que, em meio a mesmice urbana, uma flor irrompe no meio do asfalto,
causando estranheza em todos que presenciam este fenômeno.
Na analogia feita por mim, portanto, a “flor” refere-se à coragem para se expor em
suas diferenças e estar disposto a lidar com o estranhamento que isso possa causar, já que
aquilo que é singular situa-se no campo do não-senso (cf. Cap. 2)
14

Cf. A flor e a náusea. In: A Rosa do Povo. São Paulo: José Olympio, 1945.
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Para argumentar a favor da idéia de que a escrita na qual as metáforas criativas
podem ocorrer requer uma disposição destemida por parte do aluno e de seu professor,
utilizar-me-ei da elaboração lacaniana acerca das instâncias do Ideal, visando a construir um
dispositivo de analítico que melhor permita uma leitura de algumas concepções de escrita que
norteiam o ensino da Língua Portuguesa.

3.1. O ensino da escrita por meio da reprodução de modelos. Por que não praticá-lo?

Conforme já afirmado, este trabalho tem a subjetividade e sua manifestação pela via
da escrita como um de seus eixos condutores. Esta escolha, por sua vez, implica considerar o
sujeito em suas peculiaridades. Por este motivo, algumas ponderações acerca de um modo de
ensinar a escrever que se apóie exclusivamente na reprodução de modelos (uma vez que estes
são, em princípio, coletivizáveis) impuseram-se como necessárias.
Torno explícito, portanto, meu desagrado em relação a uma proposta de ensino de
escrita que toma modelos de textos a serem reproduzidos como se eles consistissem em peças
de roupa tamanho único, acreditando que tão somente o ato de utilizá-las seja capaz de
conduzir o sujeito ao bem escrever e, isso posto, passo a discorrer mais detidamente a respeito
deste assunto.
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3.1.1. O controverso ensino de escrita pautado em modelos.

Durante muito tempo, o ensino da escrita nas escolas brasileiras estabeleceu-se na
reprodução de modelos oferecidos como amostra do que se considerava um bom texto. A
partir da crença nos benefícios do estabelecimento de uma meta única a ser atingida, originouse a idéia segundo a qual o ato de ensinar a escrever era análogo ao de mandar a copiar um
modelo.
Dietzsch e Fernandes (2006), em um estudo acerca dos manuais de escrita utilizados
nas escolas no século XIX, demonstram como essa crença transmudava-se na prática.
Segundo as autoras, enquanto os livros pautavam-se em modelos dos diferentes gêneros, a
tarefa que era exigida do aluno quanto à produção textual era única: simplesmente a
reprodução da peça que servia como modelo.
Embora o tempo tenha passado e muito já tenha se falado acerca da necessidade de
mudanças no ensino da escrita, esta prática do ensino é ainda bastante usual nas salas de aula
brasileiras. Exemplos disso podem ser facilmente encontrados nas propostas de escrita
apresentadas por muitos livros didáticos, material amplamente utilizado pelos professores não
como suporte de trabalho, mas como ferramenta exclusiva no ensino de Língua Portuguesa.
Reproduzo a seguir um exemplos do procedimento ao qual venho me referindo. Ele
foi retirado do livro “Tecendo textos”, 15 que integrou Programa Nacional do Livro Didático
2005 (PNLD). Conseqüentemente, compõe o rol dos livros didáticos avaliados e indicados
pelo Ministério da Educação e que são passíveis de serem escolhidos pelos professores das
escolas públicas.

15

OLIVEIRA, Tania ª et alli. Tecendo textos: ensino de língua portuguesa através de projetos – 7.ª série. 2 ed.
São Paulo: IBEP, 2002.
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DE OLHO NO TEXTO

Leia o poema a seguir:

TEXTO 1
TEMPO

ATIVIDADE DE CRIAÇÃO INDIVIDUAL
Que tal reescrever alguns trechos do poema de
Elias José?
Para isso, substitua, em seu caderno, as estrelas
por palavras relacionadas à adolescência na sua
maneira de ver. Mantenha a estrutura do texto,
criando versos que conservem a mesma forma de
organizar as idéias.
Tempo

Passou o tempo de roubar amoras,
Mangas, goiabas e mexericas
no quintal dos vizinhos.
Passou o tempo de sonhar vitórias,
com sorriso de campeão
de futebol, de basquete ou corrida de carro.
Passou o tempo de empinar pipas
E das asas aos olhos e ao corpo
Para soltar-me no espaço com elas.
Passou o tempo de não ter vergonha
de ser o rei dos castelos de areia
ou de esconder tesouros de figurinhas,
bolinhas de gude e pedras preciosas.

Passou o tempo de 

no 
Passou o tempo de não ter 
De 
Chegou um tempo de 
Na 
que 
Chegou o tempo de 

e

Passou o tempo de caçar briga,
Chamar pro braço ou xingar a mãe
e a raça toda do amigo-inimigo.
Chegou um tempo de sonhar com a noite
na cidade, com todas as luzes e sons
que ainda amedrontam quando chamam.
Chegou o tempo de brigar com o mundo,
Sentir sufoco, calor nas mãos
e asas nos pés que querem sumir,
sair de casa e ganhar o mundo.
Chegou o tempo de pensar em namoradas
e sonhar com corpos e beijos
que vivem mais nos poemas que no real.
Elias José. Cantigas de Adolescer. 5. ed.
São Paulo: Atual, 1992, p. 39-40
Explique o que significa ser adolescente na visão do
poeta Elias José.

O exercício consiste na proposta segundo a qual o aluno, após ler um poema escrito
por Elias José, deve, em primeiro lugar, explicar o que é um adolescente e, em segundo,
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reescrever alguns de seus trechos. No conjunto, representa uma prática de ensino de escrita
que oferece aos alunos um texto que pode ser considerado exemplar e que deve ser
reproduzido por eles visando a alçar uma escrita correta e de qualidade.
Após questionar, em primeiro lugar, o exótico nome de “atividade de criação
individual” (o grifo é meu), uma vez que, dada a proposta, dificilmente algo digno do que ele
evoca será produzido, questiono: Quando se exige não só a manutenção dos aspectos formais
do texto (a escrita em versos, a manutenção do início de cada verso), como se obriga o aluno a
cercear a própria forma de expressão do aluno a uma maneira pré-pronta, é possível chamar
de “seu” um texto que reproduz, na forma e no conteúdo, o jeito do outro?
Na direção da construção de uma resposta para esta pergunta, penso ser possível
defender a negativa. Ao adotar um único modelo de escrita como sendo o ideal, esse tipo de
prática desconsidera as diferenças decorrentes do contexto de produção e, principalmente, o
estilo singular, que não é passível de reprodução. Assim sendo, o texto resultante, embora
produzido por um “eu” permanece, como parasita, no campo do (O)outro.
Disto decorre a afirmação segundo a qual um dos procedimentos pelo qual a
singularidade fica excluída é a adoção de uma prática pautada em modelos para ensinar a
escrever. Ela reforça um ideal de escrita no qual aquilo que é bom está sempre no campo do
(O)outro, restando, ao sujeito, declarar a sua impotência, declarar-se impedido de pôr de si
naquilo que produz.
Nessa lógica, já é suposto que o que vem do aluno não apresenta qualquer qualidade,
apenas pelo fato de ser diferente do que foi canonizado. Para o professor que está assujeitado
a este modo de pensar, não há porque estimular seu aluno a fazer diferente disso. Para ele,
basta que aquele que está aprendendo consiga “dominar” a maneira de fazer daquele que foi
bem sucedido na tarefa de escrever.
Ressalte-se, aliás, que é preocupante perceber que esta postura pode ser observada
não só na sala de aula, mas, também, se reproduz no próprio discurso governamental. No item
“A análise”, do Guia do PNLD, publicação do Ministério da Educação e Cultura em que estão
elencados todos os livros didáticos considerados apropriados ao trabalho didático, esta
característica do trabalho com modelos figura entre os aspectos positivos do livro do qual
retirei o excerto. A filiação do Governo Federal a uma pedagogia dos modelos acaba por
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reiterar essa prática pouco produtiva e, o que é pior, faz dela uma prática autorizada. O
excerto a seguir demonstra isso:

As propostas de produção de textos escritos enfocam gêneros diversificados ao
longo da coleção (ainda que os textos narrativos sejam privilegiados) e estão
articuladas à leitura, tanto do ponto de vista dos temas quanto dos aspectos da
textualidade enfocados (em especial, quanto à estrutura global do texto a ser
escrito). No entanto, na maior parte das vezes, essas propostas se restringem a
atividades escolares, apesar de serem mais significativas quando estão diretamente
relacionadas ao desenvolvimento de algum projeto, pois envolvem atividades que
extrapolam os limites da sala de aula e, não raras vezes, da escola.16 (grifos meus)

Feita essa apreciação acerca da prática do ensino da escrita na escola contemporânea,
faz-se necessário delinear qual é a postura em relação ao uso de modelos que adoto neste
trabalho. Não se trata de abolir os modelos ou defender a idéia de que o novo possa ser criado
a partir do nada, mas, sim, de dessacralizá-lo, isto é, deixar de crer que se trata de uma peça
inquestionável, um objetivo a ser alcançado pelo aluno para ser encarado como um legado
cultural, que serve de fonte para a produção própria.

3.2. Cultura: modelo a reproduzir ou legado a se servir?

Com o objetivo de refletir acerca de um ensino da escrita que tome o legado cultural
como fonte para a produção própria, passo a considerar algumas condições que julgo sine qua
non para que esta prática seja possível.
Para ilustrar melhor o que quero dizer com usar o legado cultural para “cavar” seu
próprio lugar enquanto escritor e criar o novo, lanço mão de uma parábola bíblica, chamada
Parábola dos Talentos.17

16
17

http://www.fnde.gov.br/guiasvirtuais/pnld2005/pdfs/portugues.pdf. Aceso em 08.05.2007
Parábola registrada no livro de S. Mateus 25: 14 – 30.
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Nesta parábola, que é atribuída a Cristo, a ilustração de dois perfis de comportamento
por parte de um sujeito em relação aos bens que lhe são confiados. O primeiro perfil é o do
servo que, com medo de perder o que recebera, enterra o seu bem na terra e o devolve ao
senhor exatamente como lhe havia sido entregue. O segundo, por sua vez, é o do servo que, ao
contrário, sai com os bens, negocia, investe e os devolve multiplicados.
Na analogia que venho construindo, o legado cultural constituído pelo acervo de “bons
textos” produzidos pela humanidade pode se tratado pelos alunos que se deparam com ele das
duas, uma: a) ser encarado como algo a ser apreendido e devolvido a quem lhe ensinou
exatamente da forma em que foi ensinado; ou b) ser considerado como algo de que ele pode
se apropriar, para trabalhar sobre ele e fazer frutificar.
O fato de o aluno escolher uma ou outra das opções não deve ser sopesado de modo
isolado visto que se relaciona com a forma como o legado cultural é apresentado, assim como
com as expectativas que os alunos põem em relação àquilo que acham que o professor espera
receber. Ao contrário, estou postulando a existência de uma discursividade que pode, ou não,
fazer laço entre professor-aluno e, conseqüentemente, entre o aluno e o saber, neste caso, a
respeito do ato de escrever.
Sendo assim, na mesma medida em que me afasto do uso de modelos para copiar, me
aproximo do uso de bons textos, consagrados culturalmente ou não, para serem utilizados
como fonte de onde o aluno possa depreender as características dos mesmos, as quais podem
vir a ser utilizadas como ferramentas no momento da produção. Por sua vez, esta utilização
deve ser compreendida como parte de uma organização social em meio a qual os jovens
escritores precisam encontrar o seu lugar, ou seja, um espaço que possa ser ocupado só e
somente só por ele, sem precisar ocupar o lugar de outro.
Para sintetizar as ponderações que venho construindo, é necessário dizer que existem
três posturas possíveis em relação aos textos utilizados como leitura prévia:

(1) Renegar o que já foi produzido e se inscrever numa lógica em que a individualidade é
levada ao extremo. Assim, um sujeito que adote esta postura produzirá escritos sem
qualquer compromisso com a cultura, uma vez que esse texto nada transmitirá;
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(2) Aderir de maneira incondicional ao que já está produzido, considerado como sendo
um modelo, sobre o qual não há trabalho possível de ser realizado, a não ser o da
reprodução. Em termos de comprometimento com a cultura, assim como na postura
(1), o produto é nulo. Em primeiro lugar, porque nada de novo é oferecido e, em
segundo lugar, porque agindo assim o sujeito não está, de nenhum modo, convocado
a responsabilizar-se por aquilo que escreveu, uma vez que a palavra ali posta, não é
sua e sim, de um Outro que goza da condição de ser inquestionável;
(3) Utilizar-se dos ensinamentos que podem ser depreendidos da cultura para criar uma
nova “regra” de produção que permita inovar, que favoreça o sujeito em sua
singularidade, sem deixar, no entanto, de circular na cultura. Os produtos extraídos
deste tipo de relação entre o que é individual, do sujeito e o que é coletivo,
pertencente à cultura, representam contribuição. Agindo nessa lógica, o sujeito é
continuamente convocado a responsabilizar-se pelo que escreve e também a retroagir
sobre sua própria produção. Essa dupla convocação, por si só, já o tira do lugar do
estático, já que convocado a refletir sobre seu dizer, o sujeito tem condições de
reelaborar isso sempre que julgar pertinente. Esta é a posição que defendo neste
trabalho por acreditar que é a mais apropriada para ser perseguida por aqueles que
ensinam a escrever.

Destas três posições possíveis diante da cultura surgem diferentes produtos. Uma
linha de reflexão seria pensar na gradativa complexificação dos textos à medida que fosse
aumentando a habilidade do sujeito. Nessa direção, um bom texto seria o mais complexo.
Entretanto, assumindo aqui a perspectiva de Leonardo da Vinci, segundo a qual “a
simplicidade é a sofisticação máxima”, minha reflexão vai na direção contrária. Com relação
a presença de trabalho da escrita (cf. Introdução), isto é, de uma elaboração linguageira que
denota o esforço de um sujeito, os textos podem ser agrupados em dois grandes grupos:

•

simples: nesta categoria, enquadro os produtos resultantes das posições (1) e
(2). Trata-se de textos que não são resultantes de uma elaboração pessoal. Por
não demandarem compromisso com a transmissão e nem se pretendem portar
algum valor cultural, são produtos cujo mecanismo principal é tomar o outro
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como o dono das regras, quer seja para aderir a elas, quer seja para rechaçá-las,
sem qualquer implicação pessoal.
•

SIMPLES: nesta categoria, enquadro produtos resultantes da posição (3), que
denota a presença de um sujeito compromissado não só com a cultura, como
também com os parâmetros pelos quais ele mesmo se responsabilizou.

Pensando no ambiente escolar e no ensino da escrita, para além do olhar que o aluno
é levado a construir acerca dos objetos culturais, neste caso, os textos consagrados e da
postura que é levado a adotar diante dele, é necessário levar em conta ainda outro aspecto
relevante: aquilo que o aluno considera como expectativa do professor, no que diz respeito
aos textos que lhe são entregues.
Nas relações que se estabelecem em sala de aula, o professor ocupa um lugar de
outro que está todo o tempo a demandar algo de seus alunos. As produções escritas entregues
a este professor podem então muitas vezes ser enviesadas por aquilo que os alunos julgam que
o professor quer receber.
Geraldi (1997) chama a atenção para o estabelecimento destas relações na sala de
aula e trata das mesmas como condições para que, na prática, haja a possibilidade de que o
aluno venha a escrever textos que sejam seus e não somente, produções escritas que sirvam
somente ao propósito do atendimento de uma demanda lançada pelo professor à turma.
Geraldi faz uma diferenciação entre as posições de função e sujeito no lugar que professor e
aluno assumem na dialética de uma sala de aula. Extrapolando as condições postuladas por
Geraldi e relacionando-as com a discussão acerca dos modelos, temos que:

•

É necessário que aluno tenha o que dizer: o aluno precisa estar provido de conhecimento
enciclopédico para “preencher” o seu texto. Não basta que ele tenha de cor e salteado o
modelo de um texto argumentativo, se ele não tem argumentos para compor o mesmo.

•

É necessário que o aluno tenha por que dizer: a proposta de produção textual deve
apresentar relevância não apenas para a função-aluno, cuja razão para escrever o texto
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seria tão somente cumprir a demanda feita pelo professor, mas deve ter conseqüência no
sujeito-aluno, enquanto ocupante de outras posições que não só aluno de seu professor.18
•

É necessário haver para quem dizer: da mesma forma que muitas vezes o aluno se
desdobra entre função e sujeito, isso se dá também no caso do professor enquanto aquele
que lê o texto dos alunos. Assim como, para que haja marca subjetiva naquele que
escreve, não há como fragmentar-se (agora quem fala é o aluno; agora, o filho da D.
Maria; agora, o colega, vítima dos outros que lhe roubam o lanche) e a artificialização
dessa fragmentação é o que causa os textos sem qualquer sabor, sem qualquer implicação,
quem ensina a escrever também deve implicar-se como todo em sua tarefa.

•

É necessário que o aluno assuma a posição de locutor comprometido com o que diz: o
aluno precisa estar implicado com aquilo que diz, escrevendo segundo as suas
concepções, e não cumprindo regras políticas ou escrevendo o que o outro gostaria de ler.

•

É necessário escolher estratégias para cumprir as condições anteriores: o aluno precisar
conhecer e dominar estratégias lingüístico-discursivas para escrever um texto em que sua
função como locutor, o assunto e o motivo de sua escrita sejam mobilizados
harmoniosamente e atinjam seu interlocutor.

Dentre estas condições, saliento, sobretudo, as que dizem respeito ao
posicionamento do professor, como aquele que lê, e a do aluno, como aquele que escreve o
que será lido, por serem primordiais na construção de um discurso que faz laço social. É a
adoção de uma posição subjetiva por parte do professor em relação a sua turma e a sua tarefa
de ensinar a escrever que poderá (ou não) abrir os “ocos” na ordem social, onde seus alunos
possam constituir-se como sujeitos daquilo que escrevem, implicando-se com o que escrevem
e fazendo-o de maneira particular, no que talvez possamos chamar de estilo.

18

Lembro-me do relato que ouvi, enquanto monitora PAE na disciplina de Metodologia de Ensino de Língua
Portuguesa, de um estagiário de Língua Portuguesa, em uma escola pública da cidade de São Paulo que
presenciou, dias antes do início do recesso escolar de julho, a demanda da professora que propunha a seus alunos
a escrita de relatos acerca de suas férias. Para ilustrar o que era um relato, a professora forneceu como modelo
um trecho do livro de Amyr Klink, em que o navegador conta a experiência de ter uma enorme baleia passando
por baixo de sua pequena embarcação. No retorno às aulas, sendo cobrados de suas tarefas, um dos alunos disse
que não havia feito a tarefa de férias. Interrogado pela professora sobre a causa de não ter produzido seus relatos,
ele respondeu calmamente que não havia acontecido nada tão emocionante como a companhia da baleia a Klink
e que portanto, não tinha tido motivo para escrever acerca de suas férias.
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Sendo assim, se os bons textos produzidos pela humanidade devem ser retirados do
lugar de modelo para servirem de fonte de inspiração para os jovens escritores e se a
expectativa do professor em relação à produção de seus alunos deve ser “democrática”, a sala
de aula deve, então, configurar-se como um laboratório de experimentação, em que haja
liberdade para desmontá-los, revirá-los, subverte-los, testar novas maneiras de fazer a mesma
coisa, sem que haja risco de auto-censura nesta atividade pois, em primeiro lugar, é necessário
ter um rascunho – que corresponderia a matéria bruta, as idéias tais como elas vêm à cabeça –
para em um segundo tempo, trabalhar sobre ele, lapidando o texto até o mesmo tornar-se o
produto final.

3.2.1 Motivos para construir outra coisa.

A adoção de modelos como ponto de partida no ensino da escrita pode até permitir
ao aprendiz alçar uma escrita com alguma correção gramatical ou mesmo que respeite o
cânon ditado para cada gênero textual, ou seja, os modelos podem até “ensinar” que um texto
narrativo, por exemplo, contém determinados elementos imprescindíveis (personagem,
enredo, tempo, espaço, narrador) e que este texto deve ser escrito em determinado registro
(norma culta, por exemplo), mas no que diz respeito ao conteúdo nada de singular estará posto
ali19.
Um texto escrito baseado apenas na reprodução de um modelo previamente
apresentado, restringe-se a uma peça escrita e assinada por alguém, mas que não traz em si
qualquer elemento que o identifique como sendo desse alguém. Da mesma maneira que uma
caricatura de porta de toillete, que contém elementos essenciais dispostos de determinada
maneira que façam dela uma representação humana deste ou daquele sexo (traços que
representem cabeça, tronco, membros e até algum elemento cultural, como uma saia, por
exemplo) representa qualquer homem ou mulher e indica que aquele recinto é destinado a
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qualquer um que se enquadre nas características de um grupo ou de outro, um texto escrito
dessa forma que ora é atribuído a “José”, poderia ter sido escrito por qualquer outro, já que
não tem marca alguma que identifique sua autoria exclusiva. Isso se dá, porque, da mesma
forma que as caricaturas de porta de toillete, os modelos se estabelecem sobre aquilo que é
comum a um determinado grupo, excluindo o que há de individual em cada mulher que possa
vir a usar aquele toillete, mesmo porque seria algo impossível de prever, quiçá representar.
Isso demonstra que a tentativa de recobrir o que seja um texto ideal, através da
adoção de um modelo, encaminha para a produção de textos que são consensuais, aceitos
socialmente e fechados para o posicionamento do sujeito, que por vezes, a primeira vista pode
parecer exótico, uma vez que a singularidade, via de regra não dialoga com o senso comum.
Assim, nos atendo a um modelo de escrita tido como bom, corremos o risco de ensinar aos
alunos que escrevam apenas um placebo genérico que “funciona” com todo e qualquer um.
Para além disso, o modelo representante de um ideal de escrita, uma vez que aquilo
que é ideal se relaciona com algo impossível de ser alcançado não pode ser tomado como
ponto de partida para o ensino da mesma, já que jamais poderá ser alcançado por quem quer
que seja. Além disso, perseguir este modelo posto como ideal torna-se uma demanda muito
forte em termos até mesmo institucionais, uma vez que não alcança-lo, acarreta grande
prejuízo ao aluno que não se restringe às repreensões e às notas baixas, mas favorece a criação
de rótulos (analfabeto funcional, pré-silábico, hiper-ativo, portador de déficit de atenção, entre
outros modismos) que passam a enquadrar em classes que, nada mais são, do que categorias
para encaixar em algum modelo aqueles alunos que não se adequam perfeitamente ao modelo
do que se convencionou chamar de bom aluno.
Para aprofundar essa discussão, mobilizo a seguir dois conceitos da psicanálise
lacaniana, a saber: o Ideal do Eu e o Eu ideal. Esta mobilização faz-se necessária para a
construção de uma analogia entre estes conceitos e aquilo a que chamarei neste trabalho de
Ideal de Escrita e Escrita Ideal, uma vez que a escrita pode ser uma via de manifestação do
inconsciente que, por sua vez, abriga as instâncias do Ideal.

19

Como não é o objetivo deste trabalho verificar a aprendizagem gramatical ou mesmo no que diz respeito aos
gêneros, não realizei uma pesquisa acerca da eficácia ou não da utilização de modelos no ensino dessas questões.
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3.2.2 As instâncias do Ideal: Ideal do Eu – I(A) e Eu Ideal – i(a)

As instâncias do Ideal num sujeito começam constituir-se ainda muito cedo. Mesmo
muito pequeno (antes mesmo de começar a falar), o ser humano já está inserido na linguagem.
Ainda que não tenha tomado posse dela, o bebê não é indiferente às manifestações
linguageiras que o cercam, sendo irrestritamente permeável aos seus efeitos.
A criança capta daquilo que é dito ao seu redor no estatuto de som, de música. Seus
primeiros experimentos com a linguagem, o balbucio, consiste em emitir sons, desprovidos de
sentido, só pelo gozo obtido por meio do ato de mobilizar as áreas de articulação possíveis. O
repertório da criança, embora retirado da língua de seu país, é absolutamente único,
consistindo uma língua singular, que, na psicanálise, recebe o nome de lalangue.
A necessidade de sobreviver em sociedade, porém, impede o sujeito de permanecer
exclusivamente na lalangue que construiu para si, já que ela não é passível de ser utilizada
como instrumento de comunicação. Para tanto, ele precisa abrir mão de uma parcela do
prazer de sua singularidade para aderir ao uso social da linguagem, que articula sons e
sentidos socialmente convencionados.
Felizmente, essa passagem não é “integral”, uma vez que, em relação de confiança,
em presença de pessoas com a qual se mantém uma “relação amorosa”, a lalangue vem à tona
e reaparece naquilo que é chamado de formações do inconsciente: os lapsos, os atos falhos, os
chistes. Essas manifestações linguageiras caracterizam-se por ser uma “pontinha” de gozo,
uma irrupção da singularidade que, por não ser partilhável, subverte o sentido convencional,
socialmente posto (e, portanto, coletivo).
Neste trabalho, a importância desta passagem da lalangue para o uso efetivo da
linguagem reside no fato de que esta é fundamental na construção das instâncias do Ideal em
um sujeito, quais sejam: o Ideal do Eu e Eu ideal, construções psíquicas em nível
inconsciente. Uma vez que, segundo Freud (1923), as representações verbais são a via
possível de manifestação para o mundo externo daquilo que é inconsciente e que a escrita,
como um tipo de manifestação de linguagem verbal, pode também portar conteúdos
inconscientes, interessa-nos observar as possíveis manifestações destas instâncias na escrita
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de um sujeito, associando-as a emersão de um estilo ou a um assujeitamento ao que se
convencionou chamar de bom.
Para uma compreensão mais ampla do que sejam as instâncias do Ideal, assim como
acerca da constituição das mesmas, é necessário retroagirmos o olhar para a elaboração
freudiana acerca do narcisismo.
Ao discorrer a respeito do tema narcisismo, visando a demonstrar a dualidade a que
o ser humano está fadado, Freud (1914) inicia mobilizando a teoria da libido, segundo a qual
os instintos de um sujeito dividem-se entre duas instâncias disjuntas, impossíveis de serem
unidas.
Por um lado, está o gozo sexual, que excede a todas as regras e às conveniências.
Por outro, o gozo advindo do fato do sujeito poder atender o que é socialmente posto e aceito
na comunidade em que ele circula. Para Freud, a co-existência dessas duas instâncias instaura
uma duplicidade insuperável em nossas vidas, nós que somos constantemente “puxados”, ao
mesmo tempo, para um lado e para o outro.
Essa condição instara em nós instâncias psíquicas que visam a possibilitar a
existência apesar desse impasse essencial e é nesta medida que a necessidade de uma reflexão
acerca do narcisismo e de uma retroação à infância – ponto inicial da formação psíquica –
comparecem neste trabalho.
O narcisismo remonta ao primeiro tempo do complexo de Édipo, momento em que
inicialmente o bebê está identificado ao seio da mãe, encarado como parte de si próprio. Ao
sentir-se, por alguma razão, privado deste seio, o infans se ressente disso. No entanto, se o
bebê permanece nesse ressentimento e acomodado nessa situação, o seu destino é a morte.
Para subverter esse destino, o bebê introjeta, de alguma forma, o seio da mãe, operando
narcisicamente uma substituição daquilo que lhe falta: “eu perdi o seio, mas em compensação
reconheço “X” em mim que me garante o gozo também”. Essa escolha por outro objeto é o
que lhe garante continuar vivo e é regida pela libido do ego.
Quando este bebê cresce, porém, e sai da posição de centralidade, as escolhas por
objetos libidinais começam a passar por um processo de repressão, uma vez que a convivência
em sociedade nos impõe limites para o gozo. Esses limites, que Freud chamou de repressões,
passam não só pelas concepções sociais, mas também por aquelas que o próprio sujeito
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elabora acerca do que seja ideal para si. Essas elaborações introduzem a repressão e a
formação de um ideal de ego. Sendo o ego, uma espécie de instância reguladora de todos os
processos mentais, um mediador entre o sujeito e o mundo externo (Freud, 1923), o ideal de
ego se apresenta como uma forma alternativa de suprir o narcisismo perdido, na medida em
que “desloca” o amor daquilo que o sujeito é e ama nos primeiros momentos de sua infância
para uma construção daquilo que ele julga vir a ser um “sujeito ideal”. Para Freud, o conceito
de ideal de ego relaciona-se com o de sublimação, uma vez que essa construção psíquica
oferece-se como alternativa à satisfação do narcisismo primário.
É baseado nesta elaboração Freudiana que Lacan constrói suas reflexões acerca das
instâncias do Ideal, quais sejam Ideal do Eu e Eu ideal.
A título de introdução destes conceitos, reproduzo aqui os dois verbetes referentes a
eles, tal qual foram elaborados por Chemama. Para Chemama (1995), o Eu Ideal é a
“formação psíquica pertencente ao registro do imaginário, representativa do primeiro esboço
do eu investido libidinalmente”. Chemama esclarece que ele é elaborado a partir da imagem
do corpo próprio no espelho, suporte da identificação primária da criança com o seu
semelhante, “constituindo o ponto inaugural da alienação do sujeito, na captura imaginária,
sendo no tronco das identificações secundárias o lugar onde o “je” se objetiva, em sua relação
com a cultura e com a linguagem, por intermédio do outro”. (p.67).
O Ideal do Eu, por sua vez, é a “Instância psíquica que escolhe, entre os valores
morais e éticos exigidos pelo supereu, aqueles que constituem um ideal ao qual o sujeito
aspira”. Desde Freud (1914) – texto do narcisismo – sabemos que ele surge como um
substituto do Eu Ideal. Chemama esclarece: “Influenciado pelas críticas parentais e do meio
exterior, as primeiras satisfações narcisistas buscadas pelo Eu Ideal são progressivamente
abandonadas, sendo sob a forma desse novo ideal do eu que o sujeito tenta reconquistá-las”.
Trata-se de uma instância que tem a função de “auto-observação, julgamento e censura”. O
autor esclarece por último que, para Lacan, “o ideal do eu designa a instância da
personalidade, cuja função, no plano simbólico, é de regular a estrutura imaginária do eu, as
identificações e os conflitos que regem suas relações com seus semelhantes”. (p. 99).
O Ideal do Eu é instaurado no sujeito pelas letras que seu corpo recebe e que são
posteriormente investidas de sentido. Essa instância passa então a mandar no sujeito, sendo
seu gerente, exercendo entre gozo e sentido, entre o que singular e o que é coletivo. É esta a
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instância responsável por dizer aquilo que o sujeito é, até quando, por ser um sujeito dividido,
ele não sabe que as suas ações demonstram isso.
Já o Eu Ideal está ligado ao sentido, ao que o outro espera que o sujeito seja. Esta
instância é necessária à convivência em sociedade e para assim viver, o sujeito o persegue.
Compõe o Eu Ideal, os modelos daquilo que julga-se bom: o bom pai, o bom profissional, o
bom religioso etc. O Eu Ideal caracteriza-se por ser “agrupável”: os modelos podem servir a
qualquer pessoa.
Se o Ideal do Eu correlaciona-se com aquilo que é singular e que é regido por uma
ética individual e o Eu Ideal ao posicionamento do sujeito em relação às convenções sociais,
atrevo-me a propor uma possível analogia entre estes e o reflexo dos mesmos na escrita de um
sujeito. Levando em conta tanto as características singulares de quem escreve (podendo estas,
estarem ou não manifestas em suas produções) e as condições de escrita ensinadas no
ambiente escolar (instituição aceita como sendo amplamente responsável pelo acesso de um
sujeito a escrita e que é aquela que nos interessa neste trabalho), analiso em que medida se
pode observar a manifestação do Ideal do Eu, manifestação esta marcada por um estilo
pessoal (ou, minimamente, por indícios deste).

3.3 O Bem Escrever

Uma vez que proponho um afastamento do uso de modelos a serem reproduzidos e,
em seu lugar, defendo uma prática de ensino que privilegie as singularidades de quem
escreve, o surgimento de algumas questões me parecem inevitáveis:
Em que consiste, então, o bem escrever?
Qual é a justa medida que deve ser perseguida no ensino da escrita, como objetivo a
ser alcançado, já que não se deve postular modelos a serem seguidos?

69

Qual é o limite entre permeabilidade à subjetividade do escritor e o “vale-tudo”?
Para responder a estas questões, é que lançarei mão de uma analogia possível entre
os conceitos de eu ideal e Ideal do Eu e aquilo que chamo aqui de Escrita Ideal e Ideal de
Escrita, defendendo que cada um destes “tipos” de escrita possam ser entendidas como uma
via de manifestação de uma das instâncias do Ideal, num movimento de responsabilização ou
apagamento daquilo que, de fato, o sujeito é.
Para tanto, busco, a partir da análise de alguns textos que compõe o meu corpus de
pesquisa, correlacionar o atrelamento a um Eu Ideal, que se refletiria numa Escrita Ideal
(baseada apenas em modelos coletivizáveis e que tendem a um apagamento daquilo que é
singular) e o compromisso com o Ideal do Eu, observando em que medida as produções dos
alunos refletem sua singularidade e podem ser enquadradas dentro do que chamo aqui de
Ideal de Escrita.

3.3.1 As instâncias do Ideal e suas manifestações na escrita

Tendo já discorrido acerca das instâncias do Ideal e considerando a escrita como
uma via de manifestação (ou não) da subjetividade daquele que escreve, passo a articular os
conceitos de Eu Ideal e Ideal do Eu com as possibilidades de posicionamento diante da tarefa
escolar de escrever textos, analisando em que medida essas produções servem apenas de
resposta à demanda do professor e da instituição (o que chamo aqui de Escrita Ideal) ou são
produzidas de forma comprometida com a próprio desejo (Ideal de Escrita).
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3.3.1.1 Eu ideal, Escrita Ideal

Assim como o Eu Ideal consiste em uma ficção que é montada inconscientemente
pelo sujeito que visa atender ao outro naquilo que o sujeito supõe que se espera dele mesmo
que isso signifique delegar ao segundo plano a singularidade, o que eu estou chamando de
Escrita Ideal caracteriza-se como aquela que surge e caracteriza-se como uma resposta ao
outro, ou seja, aquela escrita que se dá apenas como um atendimento a uma demanda feita por
outro (uma pessoa, uma instituição) e que não se caracteriza por nenhuma implicação pessoal
daquele que a produz.
Por vezes, essa Escrita Ideal é mobilizada por uma necessidade imposta pelas
contingências da vida prática, quando, por exemplo, precisamos entregar um ofício de
solicitação a um órgão qualquer que segue modelos que precisam ser integralmente
respeitados, produção que não interessa a este trabalho, em específico. Outras vezes, porém, o
advento da Escrita Ideal pode também refletir a busca por um “atalho” obscuro visando a
ofertar uma satisfação supostamente demandada pelo outro. Refiro-me aos casos nos quais,
sem necessidade concreta, o sujeito efetua complicados cálculos visando a dar ao seu leitor
exatamente o que é pedido, sem levar em conta o seu próprio desejo.
Pensando no contexto escolar, já que este é o que me interessa nesta dissertação, é
possível depreender inúmeras situações em que a Escrita Ideal ocupa lugar. Um fato que
demonstra isso está ligado a constituição do meu corpus de pesquisa, no qual a grande
maioria dos textos limita-se a atender à proposta do professor, mas não traz nenhuma marca
que revele aquele que os escreveu.
Um exemplo desse procedimento é o texto de um aluno da 7.ª série, que chamarei
aqui de Raimundo Benevenuto, escrito em atendimento à seguinte proposta:
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IMAGINE QUE VOCÊ RECEBEU, POR BAIXO DA PORTA, UM CONVITE PARA UMA FESTA. O
CONVITE NÃO TRAZIA, PORÉM, O SEU NOME E ERA ASSINADO POR UM NOME
DESCONHECIDO POR VOCÊ. POR FALTA DO QUE FAZER NO DIA DA FESTA, VOCÊ DECIDE IR.
ESCREVA UM TEXTO NARRATIVO, CONTANDO DESDE O MOMENTO DO RECEBIMENTO DO
CONVITE, O MOMENTO DA SUA DECISÃO, A SUA ARRRUMAÇÃO , ATÉ A SUA CHEGADA A
FESTA E O QUE ACONTECEU LÁ.
(OBS.: O TEXTO DEVE SER ESCRITO EM 1.º PESSOA/SINGULAR – EU)

A proposta, bastante dirigida, foi atendida pelo aluno da seguinte forma:

1.

Eu estava leno um livro quando

2.

pubaixo da porta entregaram

3.

um cartão para ir numa festa.

4.

não tinha na para fazer em

5.

Casa e eu fui siarua para

6.

ir na festa coloquei uma

7.

Calsa e uma blusa acaba

8.

ndo de me vesti foi para

9.

Festa.

10.

Chegando lá tinha muita

11.

gente bacana estava dacano

12.

bebeno convesando etc.

13.

o que aconteceu de bacana

14.

eu conheci uma garota muito

15.

Legal linda e muito simpática

16.

e ficamos foi bem legal

17.

te ficado aquela noite com

18.

ele e só isso.
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Numa primeira análise superficial desta peça, o que se identifica, à primeira vista, é
um texto repleto de problemas: apresenta incorreções gramaticais, está escrito em
discordância com a ortografia oficial, há muitas marcas de oralidade (bebeno, dacano). Por
outro lado, se a observação privilegiar o conteúdo, temos um texto que atende praticamente
todas as exigências da proposta. Sistematizando em um quadro, as demandas e o trecho do
texto que as atende, é possível visualizar que o aluno responde quase que plenamente a todas
elas:

Elementos presentes na proposta

Resposta ao solicitado

Receber convite por baixo da porta

Linhas 1 – 3

O convite era para uma festa

Linha 3

O convite não constava destinatário

----------------

O remetente era desconhecido

----------------

Menção à agenda vazia no dia

Linhas 4 – 6

Decisão de ir

Linhas 4 – 6

Preparativos pessoais para a festa

Linhas 6 – 7

Percurso até a festa

Linha 8 – 9

Narrativa da festa propriamente dita

Linhas 10 – 18

Texto escrito na 1ª pessoa do singular Toda a narrativa

Lendo o texto de Raimundo, não é possível localizar alguma marca ou indício de
“embrião de metáfora”. Assim sendo, não se encontram elementos que confiram ao texto um
certo sabor ou até mesmo uma “assinatura personalizada” daquele que escreve.
No entanto, mesmo assim não é possível dizer que a subjetividade encontra-se aí
presente em grau zero. Raimundo consegue atender ao enunciado proposto para a produção
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do texto. Sua escrita não excede aos limites do que é ordenado, é bem verdade, mas, ao
menos, inclui a demanda social na sua produção, dá algum sentido a ela.
Pode-se pensar, em uma leitura ingênua, que textos “tarefeiros” como esses
poderiam ser produzidos por qualquer aluno com este grau de instrução. Pode-se, mesmo,
desprezá-los porque neles não há nada que os personalize; não há nada que indicie o
comprometimento do sujeito com seu próprio desejo.
Esta posição merece ser relativizada. É fato que textos deste tipo são facilmente
encontrados nas nossas salas de aula nos convocando a compreender que o “escrever bem”
não se limita ao respeito às regras gramaticais e o atendimento a uma proposta, mas demanda
o ato de colocar em sua produção algo de si, algo que lhe diga respeito. Para um texto ser
considerado bom, antes de tudo, ele precisa ser escrito a partir dos paradigmas do próprio
sujeito, pelos quais, justamente por serem seus, o escritor pode se responsabilizar.
Por outro lado, vivemos em uma época na qual a tarefa de “simplesmente” atender
ao que diz respeito ao outro (o professor, a proposta, o livro didático, o vestibular, ou
qualquer outra pessoa ou instituição que ofereça ao sujeito paradigmas a seguir) não é tão
corriqueiro. Por este motivo, apesar de todas essas limitações que o texto de Raimundo
apresenta, há nele um aspecto que me permite reconhecer a possibilidade de que o ato de
escrever se dê.
Explico-me. Para que alguém possa, em um segundo tempo, sair do campo restrito
do cumprimento das demandas que o outro faz é preciso, em primeiro lugar, que ele entre
neste campo. Neste sentido, a singularidade é algo que se conquista após ter-se apropriado
daquilo que já estava e não está na via do exótico, da desconsideração das regras da cultura
por ignorância, negligência, ou incapacidade de compreendê-las. Para que a escrita passe a ser
um espaço da manifestação da subjetividade daquele que escreve, é necessário que ele
aprenda a lidar com o outro da cultura (no caso específico, com as demandas do professor de
Língua Portuguesa).
Assim sendo, embora esse texto reflita um momento da produção de Raimundo que se
caracteriza por ser “tarefeiro”, o fato de o menino ter dado provas que considerou o enunciado
proposto para a redação já indica uma saudável sujeição (mínima que seja) ao Outro da
linguagem.
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Para maior elucidação do que acabo de afirmar, retomo a Figura 4, na qual o diagrama
da alienação encontra-se reproduzido (cf. Cap. 2). Conforme já afirmado, ele ilustra as
operações realizadas pelo sujeito ao entrar na linguagem. Utilizando-o como um dispositivo
de leitura para analisar a produção de Raimundo, pode-se afirmar que a operação fundante da
subjetividade se deu: a alienação ao Outro, condição necessária para interpretar os enunciados
que compõem a consigna de uma redação.
De certa forma, como a presença de sujeito é mínima no texto de Raimundo, pode
escapar a um olhar desatento. Por este motivo, convido o leitor para compará-lo com uma
outra peça retirada do corpus, visando a tomar contato com uma peça na qual esta presença é
ainda menor. Refiro-me a um texto de Roseli Marcondes. Aluna da mesma escola e da mesma
série de Raimundo, Roseli fazia tudo “como manda o figurino”: mantinha o material escolar
em perfeito estado, caprichava na letra, sentava na primeira carteira.
Em resposta à mesma proposta à qual Raimundo respondeu com o texto anteriormente
analisado, Roseli apresentou o seguinte texto:

1.

A minha história começa aqui no

2.

meu quarto, que fica embaixo da

3.

escada, dentro de um armário. Como

4.

faço todos os dias, me levanto e confi-

5.

ro embaixo da porta as correspondências

6.

dos meus tios até ver uma carta ama-

7.

relada com um adesivo dourado na

8.

qual a colava e escrito atrás: “para

9.

o sr. Harry Potter, rua dos Alfeneiros

10. n.º 4 no armário embaixo da escada.”
11. Fiquei surpreso, porém, não dizia de
12. Quem era e de onde veio.
13. Eu levei o resto das correspondências
14. para os meus tios que estavam na
15. cozinha, e quando eu ia abrir o adesi16. vo, meu primo escandaloson arrancou-o
17. e deu para o tio Válter:
18. -

PAPAI! PAPAI! O Harry recebeu uma

19. carta! O Harry recebeu uma carta!!!
20. -

Quem iria escrever para você?! Di-
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21. zia neu tio as gargalhadas, mas quan22. do conferiu, se assustou como se soubesse
23. O que era, e eu engoli seco. Ele sim24. plesmente rasgou-a, sequentemente
25. recebia cinco cartas iguais aquelas ao dia,
26. trazidas por coruja. A casa dos meus
27. tios estava coberta por corujas nunca
28. consegui ler nenhuma delas.
29. Quando chegou no domingo, meu
30. tio ficou feliz, pois domingo não
31. Havia correio, mas ele se enganou,
32. Para as corujas todo dia era de dia de
33. correio! E elas trouxeram milhares daque34. las cartas amareladas, meu tio me
35. segurou e disse que íamos se mudar
36. Para um lugar onde ninguém nos en37. contraria, no farol com uma casa no
38. Meio do mar de Londres. Era uma noite
39. Com tempestades e chuvas grossas, 31
40. de julho do meu aniversário de madru41. ga, e um gigantesco homem peludo derru42. Bou a nossa porta, ele chamava-se Hagrid.
43. Hagrid, enfim, deu a carta para eu
44. Ler e disse que eu era um bruxo pode45. roso, nela também continha uma lista de
46. materiais: “4 penas simples, 3 potes de tin47. Ta azul, 2 tintas vermelhas e 2 pretos, 3 ves48. Tes simples de trabalho, duas capas de inver49. No, 2 pares de luvas pele de dragão, 1 caldei50. rão tamanho padrão 2, 1 telescópio, 1 vassoura
51. 200 pergaminhos e um chapéu preto simples.”
52. Hagrid me levou ao Beco Diagonal, onde
53. existia vários comércios dos bruxos onde eu
54. comprei tudo isso, e ele me deu de presente
55. uma coruja branca, com leves manchas
56. pretas e eu a chamei de Edwirges, com57. prei uma varinha mágica na loja Olivaras,
58. as tintas, penas e os livros de feitiços
59. na loja Floreios e Borrões e fizemos um
60. lanche no Caldeirão Furado (hospedaria
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61. e bar dos bruxos). Eu comprei tudo isso,
62. graças a herança que meus pais deixaram
63. no banco cheio de duendes, bem seguro (Gringots),
64. o nome do dinheiro era esquisito: galões,
65. nuques e sicles! Fomos até a estação
66. de trêm, ele me deixou lá sozinho, onde
67. vi outros bruxos que atravessaram a pare68. de entre a plataforma9 e 10, cuja eles
69. chamam de plataforma 9 ¾, eu estava com
70. Medo de atravessar, mas consegui, peguei
71. o trem Express Hogwarts (onde me levaria
72. até a escola de magia e bruxaria Hogwarts).
73. Fiz amizade com a prodígia Hermione, o
74. medroso ruívo Rón, inimigos como Draco.
75. Chegando na escola, um Chapéu velho
76. que falava me selecionou para uma
77. das 4 casas de Hogwarts (Gryffinder, Hufflepuff,
78. Ravenclaw e Slytherin), eu fui para Gruffin79. Dor, sentei-me numa das 4 mesa gigantes
80. onde havia vários bruxos esperando o
81. banquete da festa de seleção. Um velho e
82. barbudo mago chamado Dumbledore disse:
83. -

Que se inicie o banquete! E apareceu

84. Muita comida comemos até não poder
85. mais, ficamos cansados, todos foram
86. dormir, e não consegui acreditar no que
87. estava acontecendo, parecia um sonho,
88. me livras dos meus aborrecentes tios,
89. percebi que era o início de uma nova
90. aventura... Só que demorei a me acostu91. mar com a comida, como exemplo feijãozinho
92. mágicos coloridos, um pouco maior do
93. que os comuns, é tem sabores de tudo
94. Como chocolate, laranja sorvete, morango ou
95. Peixe, cêra de ouvido, meleca, e juram até de
96. vômito! São de todos os sabores mesmo!
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Mesmo numa leitura superficial, já é possível perceber que Roseli se serve do
enunciado proposto pelo professor apenas como um pretexto para escrever o que poderíamos,
em um primeiro momento, classificar como sendo “aquilo que ela bem entende”.
Trata-se, portanto, de uma produção textual que testemunha uma individualidade
levada ao extremo, produto de um escritor que renega a presença do outro e de suas demandas
e, consequentemente, fica com um saldo nulo para o que poderia ter sido lhe transmitido pela
cultura escolar.
Embora

já

tenha

sido

comentado

anteriormente

que

“individualidade”

e

“subjetividade” não são termos que possam ser confundidos, o escrito da menina fornece uma
boa oportunidade para relembrar que, quanto mais uma pessoa se agarra à sua
individualidade, de maneira narcísica quanto menos ela vem a se apropriar dos instrumentos
culturais por meio dos quais poderia agenciar e fazer circular a sua subjetividade, vale dizer, a
sua singularidade.
Uma outra ressalva a ser feita nesta direção é que aquilo que estou chamando de
“instrumentos culturais”, ao contrário do que pensam hegemonicamente os professores de
Língua Portuguesa não se resume ao aprendizado da língua padrão. Roseli não é uma aluna
que ainda não domina o código lingüístico, uma vez que os “erros” gramaticais são
praticamente ausentes de seu texto.
Do mesmo modo, não se pode dizer que a garota não conseguiu decodificar a
proposta de redação. Em um nível rudimentar, ela lê. Tanto o é que, nas linhas 1 à 10, Roseli
aproveita um elemento da proposta (o recebimento de uma carta) para iniciar seu texto. No
entanto, a partir desse momento, seus esforços para a criação cessam completamente uma vez
que ela se adesiva às palavras de uma obra que já circula na cultura.
Para tornar o movimento realizado pela menina mais claro, reproduzo, na seqüência,
um resumo de uma história, que na forma de livro e de filme, teve enorme circulação entre
jovens adolescentes no momento de coleta de dados do presente trabalho.
Harry passa os próximos 10 anos de sua vida sendo desprezado por seus tios e
espancado por seu primo. Ele acredita nos Dursley que dizem que os pais morreram
num acidente de carro, o mesmo acidente de onde surgiu a cicatriz de Harry. Ele
vive no armário debaixo das escadas da casa. Durante este tempo, vive algumas
aventuras estranhas, como quando Tia Petúnia corta todo cabelo de Harry e ele
cresce todo de novo numa única noite e quando ele conversa e liberta, uma cobra
num zoológico, e manda ela atacar Duda, embora ele nunca soube como faz isso.
Ou seja, ele fazia algumas mágicas inconscientemente.
Finalmente, algo novo ocorre na vida de Harry: ele recebe uma carta. Tio Valter
impede-o de ler e fica chocado ao ver, assim como tia Petunia. Dias depois, as
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coisas passam a perder o controle. Eles passam a receber dezenas e quando Tio
Valter foge de casa com a família, chegam a receber centenas de cartas num hotel.
Eles vão para um barraco abandonado numa ilha deserta. Eles passam a véspera de
aniversário de Harry no barraco, até que no primeiro segundo de seu dia de
aniversário, eles recebem uma visita. Rubeo Hagrid, um homem de tamanho
avantajado, destrói a porta da cabana e entra. Fica furioso com os Dursley quando
descobre que Harry não sabia nada sobre o mundo dos bruxos, e sobre sua vitória
contra Voldemort. Ele então explicou à Harry tudo o que deveria saber e lhe deu a
carta, onde era convidado à entrar para Hogwarts, a melhor escola de bruxos e
20
bruxedos do planeta.

Comparando-se a produção de Roseli com o enredo que venho de reproduzir, é
possível ver que, em um gesto “canibal”, a menina se apropria do trabalho de Rowling (2000)
para apresentá-lo, resumidamente, como se fosse de sua lavra. Roseli aproveita-se da
coincidência parcial de um elemento comum à proposta de redação e á história de Harry
Potter para reproduzir esta última.
Refiro-me ao recebimento de uma correspondência. Na proposta de redação, trata-se
de um convite para uma festa, e no romance de Rowling, de uma convocação para ingressar
em uma escola de bruxaria. Assim sendo, é importante notar que a menina sequer leva em
consideração que o conteúdo da correspondência recebido não é o mesmo, uma vez que
“festa” não é sinônimo de “escola de bruxaria”.
Não se trata aqui de aprofundar a investigação a respeito dos motivos que teriam
causado a confusão da menina, mas, nesse ponto, uma ressalva parece necessária. Roseli pode
ter sido vítima de um procedimento bastante comum para o ensino de escrita, procedimento
este que as escolas auto-denominadas “construtivista” chamam de reescrita ou reconto. Tratase de narrar uma história qualquer e, posteriormente, solicitar que os alunos “escrevam” com
“suas próprias palavras”.
Se esta hipótese for verdadeira, a menina é presa de uma inércia improdutiva.
Continua fazendo o que foi solicitado no passado e não faz laço com o seu professor atual.
Trata-se de alguém que, incapaz de caminhar para a metaforização, deixa-se parasitar por dois
restos metonímicos:
1) A presença do enredo de um best-seller em seu texto; e
2) A presença de um procedimento de escrita que costuma ser utilizado com
crianças bem menores.

20
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https://www.mauriciosampaio.hpg.ig.com.br/filosofal.html. Data da coleta: 24 de junho de 2007.
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Pode-se afirmar, portanto, que apesar do texto de Roseli conter poucas imprecisões
gramaticais e ortográficas, não chega a configurar uma peça que dê grandes mostras da
subjetivação da menina. Ao escrevê-lo, a aluna não pactua com o outro, no caso, o professor,
a quem não atribui o estatuto de leitor primário.
É como se ela escrevesse para si própria. Ao que tudo indica, para ela o ato de
escrever não é fruto de um trabalho de escrita, mas sim, regulado pelo próprio prazer. Embora
a menina transite pela língua e suas regras, o texto que tomei como objeto de análise não dá
mostras de um escritor que habite a linguagem enquanto construto simbólico propriamente
dito. A manifestação da subjetividade fica obscurecida.
Resta, portanto, interrogar por que motivo tomei este texto como exemplo de escrita
ideal, uma vez que, na análise que venho discorrendo, foram salientados mais problemas do
que qualidades. Lembremos que um Eu Ideal é uma projeção inverossímil que um sujeito faz
na vã esperança de atender aquilo que calcula ser as expectativas do outro.
Dando prosseguimento à hipótese segundo a qual o outro com quem Roseli se
relaciona é calculado a partir de um resto metonímico genérico da cultura escolar, pode-se
dizer que, na tentativa de agradar ao outro que lhe demandava a produção de um texto, ela
supôs que, qualquer que fosse o conteúdo do mesmo, o que o professor de Língua Portuguesa
gostaria de receber era um texto “limpo”, em consonância com as convenções lingüísticas da
gramática e da ortografia. É por este motivo que utilizei este texto para exemplificar o que
venho chamando de Escrita Ideal.

3.3.1.2 Ideal do Eu, Ideal de Escrita

Em oposição aos textos que inscrevo dentro do campo da Escrita Ideal, que se
preocupam em atender os paradigmas externos do que seja um bom texto, estão os textos
inscritos sob o Ideal de Escrita, ou seja, produções que refletem o posicionamento do sujeito
em relação a tarefa de escrever, como um lugar de manifestação e assunção de seus próprios
paradigmas.
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Na Introdução deste trabalho, chamei a atenção para os textos “sem parecer ou
formosura”, produzidos por alunos que, muitas vezes, eram aqueles que não respondiam com
constância às tarefas propostas nas aulas de Língua Portuguesa, mas que, em determinado
momento da pesquisa pude perceber que continham traços de singularidade. Eram “textosflor-do-asfalto”, por vezes, “feios”, no sentido de que, muitas vezes, não atendiam ao que se
postulou como sendo escrita ideal, ou eram produzidos por alunos que não correspondiam a
imagem de aluno ideal. Esse, por exemplo, é o caso de Gustavo, caso analisado mais
atentamente no cap. 4.
Outro exemplo de Ideal de Escrita é o de texto de Gabriel Bravo (então na 6.ª série
do ensino fundamental, meu aluno desde o ano anterior, quando ministrava aulas de inglês
para a sua turma), escrito na aula de Língua Portuguesa em atenção à proposta da composição
de uma narração de enredo não-linear. Primeiro, contei a eles uma pequena história familiar
em duas versões: uma em ordem linear e, outra não-linear. Discutimos sobre as diferença
entre as duas: como uma ou outra captura de maneira mais forte aquele que ouve ou lê aquela
história. A seguir, os alunos se reuniram em pequenos grupos para, em alguns minutos,
contarem uns aos outros, histórias de situações embaraçosas, engraçadas ou que eles se
encontrassem em grande dificuldade e que a seguir, escolhessem a melhor que houvesse
surgido na conversa. Por último, os alunos deveriam escrevê-la no formato de um enredo nãolinear. Esse foi o texto que recebi de Gabriel:

A cagada do médico

1.

Em 1993, nasceu um menino chamado

2.

Gabriel B. com um nascimento engraçado

3.

E triste.

4.

A mãe desse garoto estava gravida

5.

e foi no médico. O médico disse que

6.

ele ainda não tinha dado o sinal então
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7.

ela foi pra casa e falou para mãe

8.

que o médico tinha dito que ainda não

9.

estava na hora mais ela tinha sentido

10.

o sinal três vezes. No dia seguinte ela

11.

voltou e ele contou a mesma coisa.

12.

A mãe dela falou que iria proces-

13.

sar o médico se seu neto morrece então

14.

o médico ligou para a casa da moça e

15.

disse para ela vir fazer o parto. Ela

16.

fez cesariana, porque o garoto não tinha

17.

estourado a bousa, então o médico esto-

18.

rou a bousa e estava cheia de fezes

19.

com água e o nenem tinha engolido

20.

as fezes, depois o médico bateu no bum-

21.

bum do garoto e o garoto não chorou.

22.

Ele tirou um Ultrassom e viu que ele

23.

Estava com fezes no estomágo então,

24.

ele enfiou dois tubos pela garganta e

25.

sugou as fezes.

26.

--------------------------------------------

27.

Isso tudo graças a cagada do médico

Retomo, com a análise desta peça, a idéia dos embriões de metáfora, que são as
operações textuais que demandam trabalho de escrita e, portanto, a capacidade de um sujeito
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retroagir em sua própria enunciação e operar sobre ela, calculando os efeitos desejados e as
estratégias para alcançá-los.
O primeiro embrião de metáfora esboçado neste texto é a escolha da posição
enunciativa feita pelo aluno. Neste texto, Gabriel construiu o lugar de um narrador-observador
para narrar sua própria experiência ao nascer (provavelmente, na versão que ouviu de seus
pais). Nesse sentido, está aqui indiciada a divisão subjetiva daquele que escreve, uma vez que
é capaz de deslocar-se do lugar daquele que experienciou os fatos narrados para um lugar
apenas de observação dos mesmos.
Outro indício de trabalho de escrita é o pequeno chiste que Gabriel constrói no
desfecho da história pelo uso da palavra “cagada”, palavra pouco usual e mesmo proibida no
ambiente escolar, no título e na derradeira frase de seu texto. A escolha por essa palavra que
deu toda a “graça” do texto aponta para dois aspectos importantes e imprescindíveis na
construção de uma metáfora.
Em primeiro lugar, o fato de Gabriel ter privilegiado a palavra “cagada”, e não um
sinônimo politicamente correto, dá mostras de alguém que escreve de modo pouco reverente e
que se sentiu à vontade para demonstrá-lo, sendo “fiel” ao seu Ideal de Eu diante da
professora que provavelmente não o reeprenderia, como de fato aconteceu. A disposição em
manifestar seu próprio desejo e responsabilizar-se por ele é condição sine qua non para que o
sujeito faça uso da linguagem, imprimindo nesse uso sua marca pessoal.
Além disso, ao escolher essa palavra o aluno demonstrou ter retroagido sobre a sua
própria escrita, o que deu a ele a possibilidade de calcular o efeito de humor e, ao escolher, a
palavra “cagada”, há um esboço de metáfora presente. Embora a palavra “cagada”, no sentido
em que foi empregada de erro, burrada, já seja corrente entre os falantes de Língua
Portuguesa, o aluno brinca com o sentido dela ao longo do texto. Ao anunciar a palavra no
título fica sugerido o erro médico, porém ao longo do texto, ao utilizar outras palavras do
mesmo campo semântico se referindo ao bebê, Gabriel parece desviar a atenção do leitor para
o sentido literal da “cagada”, ou seja, para as fezes do bebê.
No entanto, no desfecho do texto ao retomar a palavra “cagada”, o aluno retoma a
idéia anunciada no título do texto e convida o leitor a fazer, o mesmo movimento de retroação
sobre o sintagma (texto) para a apreensão do sentido da palavra.
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Esse cuidado com o “amarramento” do final do texto com a idéia anteriormente
colocada no título demonstra um sujeito capaz de retroagir em sua escrita, relendo aquilo que
já está posto sobre o papel e operando sobre isso, de modo a poder, calcular os próximos
passos e os efeitos que se pretende causar no leitor.
Embora a narrativa tenha sido construída em um eixo linear, justapondo os fatos de
numa ordem cronológica, o aluno atende a proposta na medida em que inicia seu texto
anunciando seu desfecho, a saber seu nascimento, que Gabriel qualifica como “engraçado e
triste”, antecipando ao leitor o que o texto lhe reserva.
Além disso, o aluno elege outro mecanismo para a apreensão desta atenção. Ao
contrário do primeiro texto analisado neste capítulo (de Raimundo), que se preocupa em
seguir à risca as instruções da proposta, mas não utiliza nenhuma estratégia que demonstre
uma releitura do próprio texto, o que resulta num texto “sem sabor”, no segundo texto,
Gabriel permite-se o cumprimento parcial de um item da proposta, demonstrando, porém, que
possui outros recursos eficientes para a manutenção da atenção do leitor.
Eis aí o exemplo de um Ideal de Escrita em que o desejo do sujeito e suas
singularidades falam mais alto do que a demanda institucional ou do professor. Admito,
porém, a hipótese de que essa escrita tenha sido possível devido à suposta acolhida do
professor favorável a esse tipo de texto, o que nos convoca novamente a pensar no papel do
professor e sua permeabilidade às manifestações subjetivas, como aquele que ocupa a posição
de Outro e como aquele que, idealmente, será o leitor dos textos dos alunos, uma vez que,
caso esse aluno estivesse na aula de um professor que sabidamente não aceitasse esse texto
como um bom texto, isso pudesse significar um impedimento para faze-lo. Se as metáforas,
assim como as outras formações inconscientes, por serem válvulas de escape de uma lalangue
que foi recalcada, elas só se darão em presença de uma relação amorosa e fiduciária.
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4. EMBRIÕES DE METÁFORA: PROMESSA DE
SINGULARIDADE

E logo Jesus conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se
para a multidão, e disse: Quem tocou nos meus vestidos?

S. Marcos, 5: 3021

A hipótese de trabalho que funda o presente capítulo é aquela segundo a qual a
presença de metáforas, mesmo em estado latente, deve ser objeto de atenção por parte de
quem pretende a ensinar a escrever.
Para formulá-la, parti de minha experiência como de professora de Língua
Portuguesa, durante a qual pude perceber que os textos escritos por alguém que se aproveita
da própria divisão subjetiva de modo criativo são bastante diversos daqueles arquitetados
pelos alunos que, ao contrário disso, tentam escamotear a dimensão desejante.
Por este motivo, defendo a idéia de que é necessário dar atenção aos pequenos
indícios que, mesmo no texto dos alunos mais jovens, podem apontar para um rudimento de
expressão subjetiva, prenunciando sua posterior possibilidade de ganho qualitativo.
Assim, no que se segue, por meio da análise de um texto escrito por um menino de
doze anos, pretendo demonstrar que, para alguns sujeitos, a possibilidade de produzir
metáforas está em advir, anuncia-se previamente por meio do que eu estou chamando de
“embrião de metáfora”: um determinado traço que pode ser considerado como uma indicação
da presença da expressão do sujeito que, por ter uma implicação com a escrita, que pode vir a
ser um bom escritor. Trata-se, conseqüentemente, de indício de um talento a ser
carinhosamente cultivado.
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No que se segue, analiso a presença desse indício numa das peças que compõem o
corpus desse trabalho. Embora, no momento em que o texto foi escrito, as metáforas não
possam ser concretamente localizadas, estão subjazendo sua tessitura. Assim sendo, pretendo
dar a ver que o texto reúne boa parte das operações que, ao longo da dissertação, demonstrei
poderem ser consideradas como indício de divisão subjetiva, lembrando que a considero como
portando a possibilidade por parte de um sujeito, de dar corpo ao trabalho de escrita.

4.1. Gustavo. Muito prazer!

A produção selecionada para dar a ver a presença de metáfora em estado latente é
um texto de Gustavo, então aluno da sexta série de uma escola particular. Com relação a essa
instituição, cumpre ressaltar que, apesar do aparente movimento rumo ao que costumavam
qualificar como sendo o que “há de mais recente em Educação”, ocorria a permanência às
seguintes amarras típicas do ensino tradicional:

a) uma preocupação conteudista travestida de modernidade: era cobrado dos docentes o
cumprimento total da apostila elaborada por um sistema de ensino disseminado por todo
Brasil;
b) o apreço por uma aula silenciosa: era exigido que o único barulho fosse a voz do professor,
c) a organização fixa da sala de aula, em fileiras. Ressalte-se que a palavra fixa é literal, pois
as carteiras eram parafusadas no chão.

O material apostilado era dividido no que a equipe chamava de “frentes”. A frente
de Língua Portuguesa, por sua vez, era organizada em unidades que contemplam as três
grandes áreas do ensino de língua: às questões lingüísticas, a leitura e a interpretação de textos
21
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e a produção textual. Esta última era trabalhada no fim de cada unidade e continha exercícios
relacionados à característica ou ao tema do texto a ser pedido e uma proposta de escrita
propriamente dita. As unidades eram volumosas em termos de conteúdos a serem cumpridos
“à toque de caixa” nas quatro aulas semanais; sempre evitando quebrar o cronograma
bimestral.
Uma destas unidades consistia em um módulo que se destinava ao estudo dos textos
descritivos. Tal módulo procurava demonstrar que o texto descritivo não deve ser considerado
como gênero, mas como uma ferramenta textual para enriquecer outros tipos de texto. Nele
eram apresentados, entre outros recursos lingüísticos, a comparação, a metáfora, a
personificação e o uso de adjetivos como possibilidades de descrição. Assim, a tônica do
módulo consistia em demonstrar que um texto descritivo não é independente, mas que,
geralmente, se presentifica em outros tipos de texto, como na narração. Foi durante o seu que
Gustavo escreveu o texto que tomarei como objeto de análise.
Como professora da turma, pude constar que, em suas produções, os alunos
empregavam adjetivos exclusivamente em sentido restrito. Supondo que tal fato era
decorrência do desconhecimento da possibilidade do uso de palavras na construção de
imagens ou sensações, não me ative ao uso da apostila quando de minha prática docente. À
revelia do cronograma e da aceitação de alguns colegas e coordenadores, li, com os alunos,
um trecho do romance O cortiço, em que Aluísio Azevedo descreve a alvorada em um dos
cenários de seu romance. Reproduzo-o, a seguir:

Eram cinco horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo, não os olhos, mas a sua
infinidade de portas e janelas alinhadas.
Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada sete horas de chumbo.
Como que se sentiam ainda na indolência de neblina as derradeiras notas da última
guitarra na noite antecedente, dissolvendo-se à luz loura e tenra da aurora, que nem
um suspiro de saudade, perdido em terra alheia.
A roupa lavada, que ficara de véspera nos coradouros, umedecia o ar e punha-lhe
um farto acre de sabão ordinário. As pedras do chão esbranquiçadas no lugar da
lavagem e em alguns pontos azuladas pelo anil, mostravam uma palidez grisalha e
triste, feita de acumulações de espumas secas.
Entretanto, das portas surgiam cabeças congestionadas de sono; ouviam-se amplos
bocejos, fortes como o marulhar das ondas, pigarreava-se grosso por toda a parte;
começavam as xícaras a tilintar; o cheiro quente do café aquecia, suplantando todos
os outros; trocavam-se de janela para janela as primeiras palavras, os bons-dias;
reatavam-se conversas interrompidas à noite; a pequenada cá fora traquinava já, e lá
dentro das casas vinham os choros abafados de crianças que ainda não andam. No
confuso rumor que se formava, destacavam-se risos, sons de vozes que se
altercavam, sem se saber onde, grasnar de marrecos, cantar de galos, cacarejar de
galinhas. De alguns quartos saíam mulheres que vinham pendurar cá fora, na
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parede, a gaiola do papagaio, e os louros, à semelhança dos donos,
cumprimentavam-se ruidosamente, espanejando-se à luz nova do dia.
Daí a pouco, em volta das bicas era um zunzum crescente; uma aglomeração
tumultuosa de machos e fêmeas. Uns, após outros, lavavam a cara, incomodamente,
debaixo do fio de água que escorria na altura de uns cinco palmos. O chão
inundava-se. As mulheres precisavam já prender as saias entre as coxas para não as
molhar; via-se a tostada nudez dos braços e do pescoço, que elas despiam,
suspendendo o cabelo todo para o alto do casco; os homens, esses não se
preocupavam em não molhar o pêlo, ao contrário, metiam a cabeça bem debaixo da
água e esfregavam com força as ventas e as barbas, fossando e fungando contra a
palma da mão. (...)22

A partir da leitura conjunta deste texto, por meio da qual propus uma investigação de
como o uso das palavras aludia às características do local e das pessoas, os alunos realizaram,
além dos exercícios da apostila elaborados a partir de frases isoladas e/ou pequenos textos,
produções escritas que funcionaram como um laboratório de experimentação das palavras que
podem ser utilizadas para descrever.
A proposta que deu origem ao texto que ora apresento apresentava, preliminarmente,
aos alunos uma reprodução do quadro O quarto de Van Gogh em Arles (cf. na seqüência) e,
posteriormente, sugeria que eles observassem atentamente os elementos ali retratados.

Figura 5: O quarto de Van Gogh em Arles

22

AZEVEDO, Aluísio (1870). O cortiço.
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O enunciado de produção textual propriamente dito solicitava aos alunos a escrita de
um texto híbrido (narração com descrição). O conteúdo do texto deveria versar sobre uma
experiência vivenciada por eles dentro do quarto de Van Gogh. Nesta narrativa, além de
contar como chegou ao quarto, o aluno deveria criar uma cena em que fosse surpreendido
pelo próprio Van Gogh e narrar o que aconteceu a partir deste fato. Era também esperado que
o aluno empregasse recursos da descrição para dar ao leitor, a possibilidade de reconstruir o
espaço da narrativa, assim como as sensações experimentadas pelo narrador-personagem.
O texto que selecionei para analisar neste capítulo foi escrito pelo aluno Gustavo
Figueira Estrada. Gustavo foi meu aluno na 6.ª série do Ensino Fundamental. Era um aluno
daqueles “sem parecer nem formosura”, que acabou se apresentando como um renovo, um
filhote de sujeito-escritor, retomando aqui a analogia com o excerto bíblico, epígrafe da
Introdução desta dissertação.
Muito quieto na sala de aula, Gustavo não era um aluno que apresentasse problemas
disciplinares. Ao contrário, pouco conversava com os colegas, recusava-se a fazer trabalhos
em grupos, não entregava muitas das tarefas pedidas para casa e respondia com um simples
“Não fiz!” quando cobrado da realização das mesmas, simplicidade que ganhava realce e me
intrigava ao lado da infinidade de desculpas que os colegas esforçavam-se em apresentar para
justificar o não cumprimento de uma tarefa.
Entretanto, quando queria, desenvolvia as tarefas em sala de aula com muita rapidez
e capricho e depois disso, entretia-se recortando papéis com uma tesoura. Por conta deste
comportamento aparentemente pouco social, alguns professores chegaram a formular um
“diagnóstico” que muito me revoltou: insinuavam a possibilidade deste menino possuir algum
tipo de autismo, o que, no meu modo de entender, não é um quadro clínico compatível com a
produção escrita de Gustavo. Ademais, este tipo de diagnóstico ajuda muito pouco o professor
de Língua Portuguesa a conduzir seu trabalho.
Eis o texto apresentado por Gustavo:
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Vincent Van Gogh

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Eu estava fazendo um trabalho para escola: eu tinha que ver uma obra de
arte e falar sobre ela.
Eu fui ver “O quarto de Van Gogh em Arles” por quê o achei interessante; então pensei: porquê eu não vou ver o quarto de verdade ao em vez do quadro.
Fui no museu de Paris, mas não achei nada olhei para o nome da tela e
me lembrei que estava escrito que é em: Arles.
Então fui para lá e foi no museu que vi o Quarto comecei a escrever o texto e derepente aconteceu.
Van Gogh entrou no quarto, o susto que tomei fez meu coração quaze sair pela garganta.
Ele disse várias coisas mas, não entendi nada por quê não sabia a
Língua dele.
Eu disse com muito cuidado – eu sou Gustavo Figueira Estrada,
eu estou aqui porquê preciso fazer um texto! E como ele tivesse um tradutor ele falou – Há! desculpas minhas
Gustavo, eu ia tirar um cochilo, mas depois eu tiro, bem eu sou... Aí eu disse : - Vincent Van Gogh! Certo? - Sim! Como você sabe? Explique para ele e percebi: Como estava falando com Van Gogh se
ele havia morrido a quase 80 anos átras? E como ele estava com as duas orelhas!?
Pensei um pouco e disse:
– Você é um impostor!!! Ai ele disse: - Caramba! você demorou para descobrir! Então ele tirou uma expecie de mascara e disse:
- Oi! Não se lembra de mim? Quando olhei! Quem diria que meu melhor amigo que eu não via a
2 anos estava ali em pé na minha frente.
Coloquei a conversa em dia e voltamos para casa, esse era o melhor
dia de todos.
Fim

Feita esta apresentação preliminar de meu informante, torna-se necessário ressaltar
que, dentre as subdivisões que inicialmente criei para organização do meu corpus, havia uma
destinada aos textos que não apresentavam metáforas criativas e que, portanto, em princípio,
não interessavam ao meu trabalho.
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Num segundo momento, ao detectar a baixíssima ocorrência de metáfora nos textos
que compunham o corpus, passei a procurar outros indícios de divisão subjetiva, que não a
metáfora. Ainda neste momento, o texto de Gustavo ficou fora do meu olhar.
Nessa etapa exploratória de trabalho com o corpus, durante muito tempo este texto
ficou entre aqueles que não podiam oferecer-me qualquer possibilidade de análise. Assim
como Cristo na descrição do profeta Isaías, o texto de Gustavo não suscitava em mim
qualquer desejo.
Foi apenas em uma terceira busca no corpus que este texto “tocou-me do meio da
multidão de redações entre os quais em que ele estava”.
Esta situação em muito se relaciona com a epígrafe que introduz este capítulo.
Registrado em um dos Evangelhos, o texto flagra o momento em que Cristo é tocado por uma
mulher enferma que, no meio da multidão, busca um milagre. Não conseguindo identificar
quem o tocou, Cristo sabe que foi tocado porque sente que dele saiu virtude.
Foi assim com o texto de Gustavo. Percebi que se tratava de um texto “bem escrito”,
cuja estrutura me instigava, naquele momento, com “um não sei bem o quê.” Posteriormente,
percebendo que não somente o toque, mas a captura que este texto exerceu sobre mim,
começavam a fazer com que saísse algo novo de mim – o que ora apresento como análise da
peça – vi-me obrigada, como Cristo, a parar, olhar em volta e perguntar: “Quem me tocou?” e
identificar os elementos que fazem dele um texto marcado subjetivamente e que, então, eu
não conseguia nomear.
Por um longo tempo, portanto, foi necessário, um estudo teórico propriamente dito
para que eu pudesse abordá-lo de maneira menos imprecisa e começasse a construir um
modus operandi no que tange à análise que fosse condizente com minha hipótese da
existência do “embrião de metáfora”. Refiro-me ao movimento realizado por mim para
aprofundar o contato com a Teoria Polifônica da Enunciação (Ducrot, 1987), que postula
contra a univocidade do discurso e propõe que o mesmo é composto da união de várias vozes
discursivas. (cf. 0.2). É, portanto, à luz da teoria polifônica da enunciação que o texto de
Gustavo adquiriu relevância para a presente dissertação de Mestrado.
A análise que se segue é, portanto, paradigmática no que tange à instalação da
divisão subjetiva em um aluno qualquer. Ao tomar aqui o texto de Gustavo como exemplo,
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não se trata tão somente de analisar um texto escolhido aleatoriamente, mas, através desta
análise, buscar dar a ver a existência de mecanismos textuais e/ou discursivos que indiciem a
presença da capacidade de “reler-se”. Feito este esclarecimento de caráter mais geral, passo à
análise mais pontual da peça selecionada.

4.2 Embrião de metáfora: polifonia discursiva

Considerando que a mobilização de diversas discursivas num texto possa ser
considerada como um indício de subjetividade na escrita e, portanto, um embrião de metáfora,
cumpre recuperar brevemente a fonte desta elaboração, a saber, Ducrot (1987), em seu
Esboço de uma teoria polifônica da enunciação. Neste texto o autor refuta a tese de um
sujeito uno que produz enunciados, para elaborar a idéia de que em um enunciado, há várias
“vozes” mobilizadas em sua produção, quais sejam, o λ (o ser no mundo), o L, o locutor e os
E, os enunciadores. (cf. 0.2)
Retomando as instâncias enunciativas da Teoria Polifônica de Ducrot, passo a
mobilizá-las na análise do texto de Gustavo, visando a construir uma reflexão que relacione o
uso harmonioso das vozes discursivas em um texto com a presença de trabalho de escrita,
operação baseada, grosso modo, na capacidade de retroagir sobre os enunciados produzidos.
Defendo a idéia de que a mobilização das vozes discursivas em um texto escrito
indicia a divisão subjetiva daquele que escreve, uma vez que consiste num desdobramento
enunciativo. A experiência como professora de Língua Portuguesa tem demonstrado que essa
tarefa não é simples para os alunos da Educação Básica e não é preciso empreender muito
tempo de busca para, num corpus como o deste trabalho, encontrar vários exemplos em que
estas vozes se confundem no desenrolar de uma trama narrativa e outros tantos, em que esse
desdobramento nem sequer se presentifica.
Convido, então, ao leitor, a percorrer, passo-a-passo, a estrada (palavra que, aliás,
nomeia o aluno) que Gustavo nos indica, observando como os elementos textuais por ele
mobilizados se articulam numa construção discursiva singular.
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Já na análise das primeiras linhas do texto (linhas um à oito), podemos depreender
uma hipótese segundo a qual o aluno Gustavo pôde iniciar seu texto levando em conta um
“leitor ideal”. Tal hipótese se sustenta pela visível preocupação em situar, logo no início do
texto, as circunstâncias que o levaram a escrever o trabalho.
Refiro-me à discursivização da necessidade de cumprir uma tarefa escolar que lhe
fora solicitada. Ao construir essa discursivização, Gustavo desloca-se da posição de λ (o
aluno da sexta série, conhecido pela professora Mical, que demandou dele a tarefa) e
desdobrou-se em um locutor (L), responsável por organizar o discurso no qual os
enunciadores (E) tomarão parte, como veremos mais adiante.
Pode-se dizer, portanto, que o aluno criou um personagem que constitui um lugar
enunciativo de onde narra sua história, um locutor (L) que não se confunde com o λ, o ser no
mundo (cf. 0.2)
Este primeiro desdobramento aponta para rudimentos da presença da divisão
subjetiva que advém ao término dos três tempos do Édipo, descritos no segundo capítulo da
presente dissertação. Descolando-se da idéia de que este texto será lido apenas pela professora
— que teve acesso ao texto da proposta e que, portanto, sabe o que se espera desta redação —
o aluno indicia poder ocupar uma posição outra do que aquela na qual consiste o primeiro
tempo da metáfora paterna: ofertar ao outro o que eu suponho que ele quer. Ao contrário de
esforçar-se em dar ao outro o que lhe é demandado, o autor admite-se faltoso do
conhecimento que o outro esperava dele e relata sua pequena saga em busca do que ele
desejava saber.
Interessante notar que o mesmo aluno que fazia com esmero as tarefas que queria
fazer dá testemunho de sua fidelidade ao seu próprio desejo quando na posição de locutor
escreve, na linha três que, ao ser solicitado ao escrever algo sobre uma obra de arte, escolhe O
quarto de Van Gogh em Arles, porque achou interessante (e não porque fora mandado por
alguém).
Desta primeira afirmação, parti em busca de localizar, ao longo do texto, outros
indícios que dão a ver que o informante, tendo se libertado da hipótese da onipotência do
Outro, leva os seus semelhantes em conta ao escrever e, admitindo a distância imposta entre
sujeito e outro pelo campo do não-senso, impossível de ser recoberto pelo simples uso
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consensual dos significantes, opera sobre a linguagem, fazendo dela sua aliada na tentativa de
melhor dizer o que tem a dizer, ou seja, produzindo efeitos de sentido.
Por exemplo, na linha oito, consta uma ruptura da linha argumentativa que vinha
sendo realizada até então e que colocava seu texto e que caracterizava o texto de Gustavo
como o cumprimento de uma tarefa escolar — através da introdução da expressão “derepente
aconteceu”.
Lendo esta passagem com algum cuidado, podemos perceber que o uso do verbo
“acontecer” de maneira intransitiva cria um interessante efeito de sentido: interromper a
narrativa, deixando o leitor em uma posição de incerteza. e colocá-lo em uma posição de
incerteza.
Esta ruptura na aparente linearidade que vinha sendo construída no texto, permiteme elaborar duas hipóteses de análise:
A primeira hipótese diz respeito à construção de um mecanismo que possa capturar a
atenção daquele do leitor, tornado refém do autor do texto, que o convoca a ler a narrativa que
se segue. Dizendo melhor: o leitor se vê obrigado a ler o restante se quiser ter acesso ao
sentido completo desta frase. Conseqüentemente, Gustavo fica na posição “daquele que tem”
algo que falta ao outro.
Neste sentido, instala-se a segunda hipótese de análise, segundo a qual esse jogo de
suspensão e a condição de portador do falo, para além de um mecanismo de manutenção da
atenção do leitor, colocam o menino em situação de oferecer algo ao seu leitor.
Dessexualizando esta posse e com ela jogando de maneira sublimada23, o menino oferta-nos,
na seqüência, como objeto substitutivo, o seu texto, que, como decorrência lógica, torna-se,
em si, uma metáfora do falo.
Esta ruptura marca ainda uma mudança de posição enunciativa que, de certa forma,
demonstra como o garoto transformou a demanda do outro em algo que concorra para o seu
próprio desejo. Nesta medida, recupero aqui a elaboração que fiz no capítulo 3 desta
dissertação, acerca de um Ideal de Escrita que se funda justamente na apreensão do que o
outro me oferece não como modelo a ser seguido, tampouco como obrigatoriedade de
devolução tal qual recebido. Ao contrário, a filiação a um modo de escrever nos moldes de
23

Sobre o conceito de sublimação, cf. Capítulo 2.
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um Ideal de Escrita usa daquilo que o Outro oferece como um legado para trabalhar sobre ele,
de maneira a significar a produção e fazê-la avançar do ponto de vista subjetivo e também
cultural.
É exatamente essa a direção que Gustavo escolhe ao elaborar seu texto e testemunha
isso através desta ruptura que impõe nele. O que anteriormente era simplesmente o
cumprimento de uma tarefa escolar, ou seja, o atendimento da demanda do outro, apresenta-se
como possibilidade de “satisfação” do próprio desejo. A tarefa não deixou de ser cumprida
(uma vez o cumprimento de tarefas discentes faz parte do acordo subentendido nas relações
escolares), porém este sujeito encontrou um meio de fazê-la, sem ter que, por isso, abrir mão
de seu próprio gozo.
A possibilidade de entender este texto como um resultado de um processo de
sublimação reitera a minha tese de que não necessariamente a metáfora precise estar no
conteúdo manifesto de um texto, podendo estar latente aos recursos textuais escolhidos em
sua construção. Dizendo de outro modo, não me parece ser um critério coerente mensurar
subjetividade apenas pelo número de metáforas aparentes ou não em um texto, uma vez que
as condições necessárias ao aparecimento delas podem estar já devidamente elaboradas em
um sujeito, que as mobilizou de outra maneira.
Explico-me: para haver sublimação os mecanismos da metáfora precisam estar
devidamente instaurados, já que ela mesma é uma substituição daquilo que não pode ser
satisfeito diretamente e que, assim como a metáfora, caracteriza-se pelo traço “criação”.
Retomando a análise do texto propriamente dito, chamo a atenção para o conteúdo
das linhas nove a quatorze, em que o narrador retoma a informação do motivo pelo qual ele
encontra-se no quarto de Van Gogh, dirigindo-se, agora, ao dono do quarto. No entanto, o
narrador que conta ao leitor nas linhas anteriores como a história aconteceu, agora se desdobra
em um E1 que dá satisfação ao seu interlocutor (não mais o leitor): o famoso pintor.
É ainda neste trecho (especialmente, nas linhas onze e doze), que chamo a atenção
para a preocupação do menino em construir um texto verosimilhante, levando em conta que o
narrador esclarece ao leitor a impossibilidade de total entendimento entre o E1 e o seu
interlocutor, Van Gogh, uma vez que um não conhece o idioma do outro.
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As linhas treze e quatorze são um exemplo da eficiente mobilização de vozes
discursivas, em que alguns enunciadores se articulam: “Eu disse com muito cuidado – eu sou
Gustavo Figueira Estrada, eu estou aqui porquê preciso fazer um texto!”
O primeiro “eu” (Eu disse com muito cuidado) desempenha o papel de organizador,
portanto está na posição de locutor (L) que conta a história. É este mesmo L, narradorpersonagem, que anuncia a fala de E1. E1 é a voz do personagem que interage com Van
Gogh, que assume a enunciação da segunda frase (Eu sou Gustavo Figueira Estrada).
Além da entrada deste enunciador no texto, é interessante observar que neste
enunciado (eu sou Gustavo Figueira Estrada), há uma rasura que pode ser significativa para a
análise desta peça. Em princípio, o aluno havia optado por utilizar um sujeito oculto (Sou
Gustavo Figueira Estrada), mas numa provável releitura, ele rasura o texto e marca a presença
com o pronome que lhe designa, dando ao enunciado outra configuração (Eu sou Gustavo
Figueira Estrada). Esta preocupação, dada a ver pela presença da rasura, aponta para um
rudimento de trabalho da escrita (cf. Riolfi, 2003), uma vez que o aluno escreveu o texto que,
ao ser relido apresentou-se ainda ineficaz no efeito de sentido buscado pelo aluno, que foi
capaz de reescrevê-lo, cumprindo os dois tempos deste trabalho: operar sobre o texto e de
deixar-se operar por ele.
Das linhas quinze a dezenove, trava-se um diálogo entre o aluno em busca de sua
tarefa e o pintor dono do quarto retratado, até que na linha dezenove podemos presenciar um
diálogo entre os enunciadores:

Explique para ele e percebi: Como estava falando com Van Gogh se
ele havia morrido a quase 80 anos átras? E como ele estava com as duas orelhas!?
Pensei um pouco e disse:

O narrador-personagem é interpelado por Van Gogh e este momento é crucial para o
desfecho da trama. E1 explica ao pintor o que ele lhe pergunta. No entanto, ao enunciar esta
explicação ao seu interlocutor, E1 esclarece a um E2 que desconfia do engodo que há naquela
situação, percebendo os elementos que o afastam da possibilidade de estar diante do
verdadeiro Van Gogh. Este E2, desconfiado do engano, desdobra-se em E3, que pensa e em
E4, que diz e desmascara o impostor, que se apresenta e trava um diálogo com ele.
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Na linha vinte e seis, ao empregar a expressão “quem diria”, um E5 admite-se
enganado já que ninguém diria, nem E1, E2, E3, E4, que se tratava de um engano, uma vez
que o logro foi bem sucedido.
No desfecho do texto (linhas vinte e oito e vinte e nove), retorna a voz do E1 com a
expressão: “esse era o melhor dia de todos” que finaliza o estado de suspensão em que o
menino que escreveu o texto cuidadosamente manteve o leitor e que é introduzida pela
ruptura estabelecida e condizente com ela, já que oferece um final qualificado como “o
melhor dia de todos” a um texto que espaço se iniciou com o cumprimento de uma ação
rotineira, como preparar uma tarefa escolar para entregar ao professor.
Após proceder esta análise do texto de Gustavo, a guisa de conclusão, já é possível
inferir que as materialidades-discursivas presentes em um texto como o de Gustavo têm muito
a revelar acerca da posição do sujeito que escreve com relação ao trabalho com a linguagem.
Isto equivale dizer que uma leitura rigorosa do texto de um aluno transcende, e muito, ao que
nós, professores de Língua Portuguesa, costumamos fazer sob a rubrica “avaliação”.
Para além de uma questão meramente formal, trata-se de buscar compreender o
quanto determinado sujeito já se tornou permeável aos efeitos da linguagem, ou dizendo de
outro modo, em que medida o trabalho de escrita já se instalou. (RIOLFI, 2003, op cit).
No caso do texto tomado para análise, a mobilização das diversas categorias
enunciativas, o emprego de recursos de manutenção de atenção do leitor e de verossimilhança
e a importante rasura analisados dão a ver, conseqüentemente, uma subjetividade em
constituição.
Além destes elementos discursivos, há também um outro que pode apontar para a
subjetividade em advir: a sublimação, mecanismo através do qual o sujeito dessexualiza a
pulsão e, num ato criativo, faz do texto, obra de sua criação, metáfora do seu próprio desejo.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma parte de mim
é só vertigem:
Outra parte,
linguagem.
Traduzir-se uma parte
na outra parte
– que é uma questão
de vida ou morte –
será arte?

Ferreira Gullar24

Conforme já exposto, a presente reflexão originou-se na minha experiência como
professora de Língua Portuguesa na escola básica. Esta dissertação buscou refletir a respeito
do ensino da escrita, privilegiando o papel do professor de LP no que tange à ampliação
qualitativa da relação do aluno com a escrita.
É interessante notar que o próprio percurso de pesquisa revelou o quanto a prática
pedagógica tem uma faceta cega. Imersos em um fazer durante o qual não sobra tempo para
um necessário distanciamento, o professor formula hipóteses que tendem a se fundar em seus
preconceitos e não, a ser produtos de uma posição investigativa frente à realidade.
Explico-me: Compreendendo a metáfora como presença de subjetividade, no início
eu pensava que elas estavam presentes nos textos de boa parte dos alunos do Ensino
Fundamental. Mesmo o fato de eu corrigir centenas de redações por semana não tornou
possível que eu percebesse sua ausência. Eu pressupunha metáforas onde elas não existiam
24

Cf. Traduzir-se. In: Na vertigem do dia. São Paulo: José Olympio, 1980.
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além de minha própria imaginação. Foi apenas ao realizar uma pesquisa piloto para
fundamentar meu projeto de pesquisa que, atendendo um desafio de destacá-las de seu texto,
que pude perceber a falsidade de minha formulação inicial.
Bastante perplexa com a ausência quase total de metáforas nos dados formulei
algumas perguntas de pesquisa que guiaram a tessitura inicial do trabalho, quais sejam: i) Por
que este recurso não está presente no texto de alunos que, supostamente, teriam condições
para se apropriar dele?; e ii) Tal ausência aponta para uma mudança qualitativa na relação de
um sujeito com a língua escrita? Elas não permaneceram em posição central por muito tempo,
entretanto.
Uma maior aproximação com a teoria lacaniana, em especial, com o período de sua
obra na qual o psicanalista se dedicou a elaborar a noção de sujeito e a articular com o sistema
lingüístico, pôde mostrar que, em hipótese alguma, um pesquisador poderá determinar se há
ou não constituição subjetiva pela mera análise de textos. Pude compreender que existe uma
diferença entre a subjetivação ter se dado e a possibilidade concreta, por parte de quem
escreve, de agenciá-la em seus textos escritos. Entre outros fatores, a manifestação da
dimensão desejante, aquela ligada ao sujeito lacaniano, encontra-se condicionada ao
endereçamento que é dado a um determinado texto, assim como suas demais condições de
produção.
Expressar singularidade demanda a coragem para expor a própria diferença. Como,
para o ser humano, é sempre confortável se esconder sob identidades falaciosas, porém
reconfortantes, mesmo quando a singularidade foi construída, ela não aparece tão facilmente.
Em especial, demanda a moldura que lhe é oferecida por uma relação de confiança, dentro da
qual o sujeito consiga despir-se de algumas de suas máscaras sociais.
Uma das principais conclusões que pude alcançar por meio deste estudo refere-se,
portanto, a qualidade do laço entre quem ensina a escrever e quem escreve. É em relação de
confiança que um sujeito pode vir a se autorizar a escrever textos livres das obrigações de
corresponder biunivocamente ao modelo que ele supõe ser o que atenderia à demanda do
Outro. Por este motivo, é nela que as metáforas criativas podem vir a estar presentes.
Tomando como aporte teórico, a psicanálise de orientação lacaniana, parti da noção
de que, por ser a metáfora (ao lado da metonímia) uma das operações simbólicas pela qual o
sujeito se constitui, em sua dupla divisão, é ela também que estrutura as produções através das
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quais um sujeito se dá a ver, uma vez que essa manifestação é também uma operação
simbólica do próprio gozo. Pensando em termos de escrita, tal operação só é possível
mediante ao que Riolfi cunhou como “trabalho de escrita”, pois escrever assim, demanda do
sujeito a capacidade de reler-se, calcular efeitos de sentido e, a partir disto, operar sobre
aquilo que escreve.
Postas estas elaborações preliminares, abriu-se uma nova fase da pesquisa. Tornouse imperativo interrogar a respeito da ausência das metáforas tendo como pano de fundo o
caldo de uma cultura escolar na qual a criação é rara ou, mesmo, desencorajada. Quando nós,
os professores de Português, recebemos um aluno, ele porta consigo as marcas do ensino de
língua materna ao qual foi submetido e, por este motivo, querê-lo já, de bandeja, apto a
produzir metáforas criativas em sua chegada, talvez seja sonhar alto demais e, num só golpe,
se desresponsabilizar de criar as condições para que o ensino se dê. Se as metáforas criativas
não se materializavam nos textos de meus alunos, portanto, fez-se necessário um retorno às
minhas questões iniciais, para reformulá-las.
Um olhar mais atento aos dados configurou-se um imperativo ético. Tratou-se de
poder abdicar de um modelo de aluno existente em meus sonhos e construir um olhar que
permitisse ver o aluno do “mundo real”. Conseqüentemente, passei a ponderar acerca da
eficácia de tomar a ocorrência da metáfora propriamente dita como marca inequívoca de
divisão subjetiva.
Ter permanecido na primeira hipótese elaborada configuraria em uma postura
moralista de minha parte. Teria, inevitavelmente, classificado os alunos como sendo “os
errados”, aqueles que não estão de acordo com o paradigma compatível com a faixa etária.
Convenci-me, entretanto de que este não poderia ser o melhor paradigma nem para o ensino e
muito menos para a pesquisa.
Por este motivo, passei a procurar nos textos outros elementos discursivos que
pudessem apontar, ao menos, para rudimentos de uma subjetividade em constituição. Do
modo como esta segunda abordagem foi formulada, estes elementos discursivos dão indícios
de que as metáforas podem encontrar-se em estado latente, passíveis de tomarem corpo no
texto de um aluno, dependendo, entre outras coisas, da intervenção sensível e acertada
daquele que lhe ensina a escrever (no caso, o professor de Língua Portuguesa). A estes
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indícios que apontavam para a possibilidade futura da emersão de metáforas, chamei de
“embriões de metáfora”.
Sob esta nova perspectiva, elaborei novas perguntas de pesquisa. Passei a me ocupar
da tentativa de compreender em que medida, é possível que a mobilização de certos elementos
lingüístico-discursivos (a polifonia do discurso, os recursos de manutenção da atenção do
leitor, o “jogo de palavras”, explorando suas polissemias) aponte para a presença de uma
relação privilegiada do sujeito com a linguagem. Tendo constatado a existência desta
possibilidade por meio da análise detalhada de textos que compunham o corpus, elaborei uma
segunda interrogação versando a respeito da natureza do processo por meio do qual o sujeito
possa gradativamente, aproximar-se de um bem escrever, ao qual subjaz o trabalho de escrita.
Tornou-se, então, necessário um movimento na direção de estabelecer uma
correlação entre a produção escrita de alguém e a manifestação pública da dimensão subjetiva
(singular) daquele que escreveu. Por este motivo, ao longo do trabalho, procurei descrever,
através da análise da produção escrita, as pré-condições que apontam para a possibilidade
futura do uso de “metáforas criativas”, ambicionando, por meio deste esforço, auxiliar o
professor de Língua Portuguesa a localizar esses “embriões” que possam merecer um
cuidadoso investimento para que cresçam qualitativamente e adquiram estrutura de metáfora.
Foi nesse sentido que a articulação entre a Lingüística, a Psicanálise e a Educação
mostrou-se profícua para a reflexão acerca do ensino da escrita nas aulas de Língua
Portuguesa, de modo que este ensino favoreça ao aluno servir-se da linguagem de modo
singular para em suas produções produzir metáforas. Essa produção escrita criativa revelou-se
em sua dificuldade já que, ao contrário dos textos orais ou escritos meramente informativos, a
ambição da criação demanda, justamente, trabalhoso agenciamento da dupla divisão subjetiva,
de modo que:
-

o objeto que falta ao sujeito compareça seja na forma de um traço de estilo que sempre se
repete, seja na presença de um gozo que se exerce por meio do ato de escrever;

-

a divisão dos diversos locutores que se articulam no discurso, permite ao sujeito “(re)lerse” e empreender o trabalho necessário à construção de textos criativos, carregados de
singularidade.

101

Nesta análise, Detive-me em cinco peças escolhidas dentre os seiscentos e quarenta
e oito textos que compunham o corpus inicial. A seleção das mesmas deu-se pela
possibilidade de demonstrar, quer por evidência, quer por contraste, o fato de que outros
elementos lingüístico-discursivos que não a metáfora podem prenunciar um futuro uso
criativo da linguagem escrita.
Mobilizando os conceitos da psicanálise lacaniana acerca da constituição do sujeito,
o conceito de trabalho de escrita e articulando-as com as cinco peças selecionadas para
receber tratamento analítico, posso, à guisa de conclusão deste trabalho postular que existem
diferentes modalizações no que tange ao relacionamento de quem escreve com as suas
palavras e com o próprio ato de escrever, quais sejam:

1) Presença mínima de subjetividade, com predomínio de restos metonímicos:

Um texto escrito nesta modalidade é uma peça que se constrói a partir da reunião de
fragmentos de outros textos que já circulam na cultura. Esta operação obscurece a
presença do sujeito escritor, uma vez que se baseia em uma posição enunciativa linear
de alguém que deposita metonimicamente significantes isolados apreendidos da
cultura. Operando nessa lógica, o sujeito fica impossibilitado de exercer trabalho de
escrita, uma vez que está adesivado à palavra de um outro qualquer, sobre a qual não
há como retroagir para operar sobre ela, uma vez que não lhe pertence. Além disso,
neste tipo de escrita, este outro para o qual o texto se dirige também é se constitui de
restos metonímicos da cultura.
Foi para ilustrar essa modalização do ato de escrever que trouxe para análise o texto de
Roseli (cf. Cap. 3) Conforme já afirmado, embora, ele consista em um texto “limpo”
do ponto de vista gramatical, demonstra uma total ausência de tentativa de
estabelecimento de laço com o professor, primeiro leitor de seu texto, assim como às
demandas da cultura escolar que dele partem. A correção ortográfica e gramatical do
texto de Roseli pode constituir uma cilada, uma vez que é oferecida como algo que
pode seduzir.
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A aluna parece estar impossibilitada de relacionar-se de servir-se dos meandros da
linguagem em benefício de sua própria singularidade.
Mobilizando a noção de Escrita Ideal, demonstrei o quanto a reprodução, como
estratégia de escrita, proporciona o apagamento do sujeito que escreve.

2) Subjetividade limitada ao testemunho do assujeitamento de quem escreve ao Outro
cultural:

Essa segunda modalização de escrita compreende os textos que dão a ver a presença
de um sujeito, porém de maneira ainda restrita. Tais textos dão indícios de um sujeito
que coloca-se como assujeitado ao Outro da cultura, ou seja, existe para fazer o que
supostamente o Outro espera dele. Isso demonstra que o primeiro passo em direção a
constituição subjetiva já possa ter sido dado. Comumente, estas peças consistem em
bons exemplos dos textos ditos “tarefeiros”, como se viu no texto de Raimundo
Benevenuto (cf. Cap. 3). Textos como o de Raimundo, escritos para cumprir uma
demanda escolar, testemunham uma presença rudimentar de subjetividade: a alienação
ao Outro, primeira operação para constituição subjetiva. Nesse sentido, o texto de
Raimundo não pode ser considerado nulo em termos de presença de subjetividade ou
em termos de trabalho de escrita. Na medida em que o aluno demonstrou ter lido a
proposta, se preocupado em escrever um texto que lhe atendesse, ele demonstra estar
habilitado a, mesmo que de maneira rudimentar, operar com/sobre ela. Esse lidar com
a linguagem está representado neste caso pelo fato de que Raimundo calcula o outro
(no caso, o professor) e usa a linguagem para atingir um objetivo pretendido.

3) Subjetividade agenciada pelo aluno a partir do cotejamento das demandas da
cultura escolar e de uma ética própria:
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Os textos que podem ser inscritos nessa terceira modalização do modo de escrever são
aqueles que, embora não tenham apresentado metáforas criativas, são promissores
nesse sentido. Consistem em peças nas quais constam traços que podem indiciar a
presença de um sujeito constituído, na medida em que seus autores conseguem
agenciar de modo equilibrado a demanda da cultura escolar e o seu próprio desejo.
Conseguem cumprir uma demanda social de uma maneira singular, ou seja, de um
jeito próprio, do qual só eles, cada um ao seu modo, poderiam lançar mão. Trata-se de
um modo de escrever que se organiza a partir de uma ética, de uma insistência, para
bem dizer.
É este o caso dos textos de Gabriel Bravo (cf. Cap. 3) e Gustavo Estrada (cf. Cap. 4).
Exemplifico por meio do texto de Gabriel. Em sua escrita, Gabriel expõe o que lhe é
próprio, de maneira corajosa. Ao construir um texto organizado em torno da
ambigüidade causada pela palavra cagada, Bravo demonstra poder se servir da
opacidade da linguagem para manter o leitor atento à sua narrativa. Ele brinca com os
vários sentidos que um significante pode assumir. Ademais, a escolha por uma palavra
considerada politicamente incorreta, no ambiente escolar, demonstra uma disposição
do sujeito em responsabilizar-se pela sua maneira de ser. Todos este traços
testemunham que o menino não se encontra apenas alienado ao campo do Outro, uma
vez que já se separou o suficiente para poder colher elementos que permitem a
tessitura de uma escrita criativa.

4) Subjetividade agenciada em tal grau que permite a construção de uma metáfora
criativa:

A última modalização que aponto neste trabalho refere-se àquela em que o aluno que
escreve agencia de tal forma sua singularidade que é capaz de fazer uso criativo da
linguagem. Aqui, a metáfora criativa propriamente dita aparece. Por conseguinte, o
aluno pode operar sobre os significantes de modo a esvaziá-los do sentido consensual
entre os falantes da língua para, posteriormente, inscrevê-lo metaforicamente. Em sua
construção textual (ou seja, naquele encadeamento metonímico) ele é investido de um
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sentido inédito. Nesse tipo de texto, a presença do sujeito é nitidamente marcada por
um perceptível trabalho de escrita.
Dentre as peças escritas analisadas neste trabalho, o texto Uma floresta (cf.
Introdução) é aquele que exemplifica este grau de relação do aluno com a linguagem.
Discorrendo sobre os quesitos para se tornar um político no Brasil, a aluna Paloma
Cardoso constrói um texto que é, em si, “pura metáfora”. Entre a ironia e poesia,
Paloma vai criando o sentido linha a linha. Ademais, consegue concretizar um projeto
de texto por meio do qual escreve sem entregar de bandeja ao leitor os termos da
metáfora (cf. 1.1.1), que é construída pelo leitor, ao longo do percurso de leitura do
seu texto.
Por conseguinte, Paloma dá provas de contar com seu leitor como co-partícipe do seu
ato de escrever. Testemunha a possibilidade de fazer um laço social estreito e, deste
modo, construir para si própria, maiores chances de fazer sua singularidade circular na
cultura.

Não se pode ter certeza a respeito dos motivos que levaram cada aluno a construir
diferentes modalidades de relacionamento com a escrita. Esta tentativa – de sucesso altamente
improvável – exigira um determinado uso clínico da psicanálise que nem é compatível com a
orientação lacaniana adotada por mim, muito menos é produtivo para o professor de Língua
Portuguesa.
É, portanto, atendo-me ao campo do ensino de Língua Portuguesa, propriamente dito
que, no que se segue, indicarei alguns aspectos o ensino da escrita e que podem refletir na
construção de uma relação mais ou menos privilegiada com a linguagem, por parte de um
aluno.

A) A posição do professor de Língua Portuguesa:
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O primeiro destes aspectos diz respeito ao olhar sobre os textos dos alunos, por parte
de quem ensina a escrever. Como afirmei na introdução deste trabalho, é necessário
que o professor tenha um olhar afinado para reconhecer, mesmo nas produções que
possam não parecer “atraentes”, os embriões de metáforas, pelos quais um sujeito
poderá vir a manifestar-se por meio da escrita.

B) As condições de produção

As condições de produção também podem enviesar o ato de ensinar a escrever. Dentre
elas, neste trabalho, privilegiei o modo como o professor apresenta modelos de escrita
ao aluno.
Nesse sentido, visando a fazer da sala de aula de Língua Portuguesa um espaço onde
os alunos possam experienciar a linguagem como possibilidade de expressar as suas
singularidades, há que se pensar na necessidade de que aquele que ensina a escreve
seja capaz de ater-se a uma ética, que permita a este sujeito responsabilizar-se por
aquilo que provém de si.

C) A qualidade do laço entre quem ensina e quem aprende a escrever

O tipo de relação que se estabelece entre professor e aluno também é relevante para o
ensino da escrita. Considerando que a escrita criativa pode ser via de manifestação do
que há de mais singular para cada qual, para que o gozo de alguém possa encontrar seu
lugar em forma de sublimação, é necessário haver uma relação de confiança, de modo
que a manifestação subjetiva de um indivíduo encontre guarida no outro. Assim, uma
relação de confiança e permeabilidade ás singularidades precisa estabelecer-se entre
aquele que escreve e aquele que lê para que a criação ocorra. No caso das aulas de
Língua Portuguesa, essa relação deve se dar entre o aluno, que aprende a escrever, e o
professor, seu leitor primário.
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Para aprofundar esta discussão, evoco Julien:

Qual o caminho que me permitiria não fugir ao horror do gozo e de sua
malignidade? A barreira do bem é tão frágil! Qual o recurso para chegar o mais
perto, o mais próximo possível do que nos faz recuar tão facilmente? Não se furtar
ao horror é inventar uma ética, não do dizer o bem, mas do bem-dizer: que assim, a
partir do Nada (ex nihilo), possa gerar-se uma criação, que Freud ousa chamar de
sublimação.
Com efeito, a partir do Nada funciona uma ética do belo a ser assim definida: uma
erótica regida por uma arte de bem dizer... sem medo nem piedade!

(JULIEN, 1996: 114)

A leitura do excerto que acabo de transcrever interessa, uma vez que nele,
Julien aponta o caminho para uma modalidade de sublimação, que se relaciona com o ensino
da escrita: enfrentar com coragem o que parece ser mais estranho no comportamento de
nossos semelhantes. Conforme já exposto neste trabalho, todo o ser-humano goza. Também já
foi afirmado que o gozo é da ordem do non-sens e, por esta razão, leva o sujeito a agir de
maneiras inexplicáveis. Testemunhar o gozo do outro pode causar repulsa em alguém.
Quando um professor se relaciona com seus alunos na sala de aula, lida,
inevitavelmente, com variados tipos de gozo. Como podem projetar partes de si próprio que o
professor desconhece, podem causar esse horror ao qual me refiro. Encontrar uma solução
para este impasse é de máxima importância uma vez que horrorizar-se leva alguém a desistir
do ato de ensinar, causando comportamentos que são a antítese do ato pedagógico.
Por este motivo, seguir o caminho proposto por Julien pode ser importante para o
sucesso de ensinar a escrever. Levando o trabalho da psicanálise em conta, compreender que
o gozo maligno que atribuímos ao outro relaciona-se com o nosso próprio gozo, também
maligno, interdita o pensamento segundo o qual “eu te hostilizo pelo seu bem”.
De uma posição ética, o professor abandona o lugar de possuidor de bem e deixa de
buscar explicações indignadas que justifiquem a malignidade do outro. Pára de se dirigir a ele
com um discurso moralista, que desfia uma lista politicamente correta baseada em “você
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(não) deve”. Percebe que o efeito disso sobre um aluno é nulo: o laço não se estabelece e a
escrita criativa não tem lugar.
Se, ao contrário, o professor admite sua condição humana pode aproximar-se do
outro e dar um testemunho de que é possível inventar uma solução para a malignidade do
gozo. A escrita criativa é uma delas.
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