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Introdução

Cartas são textos enviados. Como tais, sofrem de clinâmen: efeito de destinerrance. 
Pressupõe-se que tenham destinatários, ouvintes, leitores. No projeto Escrileituras: um modo 
de ler-escrever em meio à vida, trabalhamos com a tessitura da escrita que se faz pela leitura 
e da leitura que se mistura pela escrita, provocando-a. Propusemos a oficina de transcriação 
Cartas, desenvolvida pelo núcleo UFMT do projeto, em dois momentos distintos: o primeiro 
teve como foco todas as quatro turmas do 9º Ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual 
Paciana Torres de Santana. O segundo foi voltado para os professores de diversas disciplinas 
que trabalhavam nesses e em outras turmas da escola.

Sob a coordenação pedagógica de Magna Luísa, a escola nos recebe de maneira 
ímpar para que modos de ‘ler-escrever’ sejam ali experimentados por meio das Oficinas 
de Transcriação (OsT). Nos meses de Junho e Julho de 2013, realizamos a OsT (oficina 
de transcriação) “Cartas” com a participação dos membros do grupo Estudos de Filosofia 
e Formação: doutoranda Emília Biato; pesquisadoras Elisabet Aguirre e Larissa Freire e 
bolsistas de Iniciação Científica Aline Campos, Vithória Duarte e Vanessa Proença. Houve o 
apoio de Aline Lima e Carlos Augusto Santos, também bolsistas de Iniciação Científica.

A inspiração para utilizar cartas como mote da oficina provém da leitura de algumas 
cartas contidas nos volumes II e III do livro Cartas desde Rodez, de Antonin Artaud, poeta, 
pintor, escritor e dramaturgo, que teve sua vida e morte na França de 1896 a 1948.

Le Havre-Rodez, manicômio que, à época, estava sobre a responsabilidade do médico 
Dr. Ferdière, foi o local em que Artaud ficou internado a partir de 1943, a pedido de um 
amigo devido aos maus tratos sofridos em outros hospitais psiquiátricos. É em Rodez que 
Artaud começa a escrever suas conhecidas e reconhecidas cartas destinadas a amigos e 
médicos (TEIXEIRA, 1999)q.

Dr. Ferdière e Artaud desenvolveram uma amizade, durante períodos de internação. 
De acordo com Teixeira (1999), o primeiro admirava Antonin Artaud e é possível notar uma 
relação ambígua entre os dois: Dr. Ferdière consegue retirar Artaud de alguns manicômios e 
o transfere para Rodez, reconhecendo-o como gênio e poeta, embora encaixado nos roteiros 
diagnósticos da doença mental. Desta forma, o incentiva a continuar sua atividade literária.

Ao utilizar as cartas artaudianas como fonte de inspiração para a OsT “Cartas”, foi 
impossível não levar em consideração o que o filósofo francês Jacques Derrida utiliza como 
tese central: “só artificialmente podemos separar um texto da vida de seu autor” (DERRIDA 
apud MONTEIRO, 2013b, p.60). As cartas de Artaud são repletas, a partir disso, de vida, de 
suas vivências.
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Para além do duplo texto-escritura, levamos em consideração na elaboração teórica 
dessa oficina, que “o texto pode sempre permanecer, por sua vez, aberto, oferecido e 
indecifrável, ainda que não se saiba indecifrável” (DERRIDA, 2013, p.104). Ao trabalharmos 
com cartas de Nietzsche, de Van Gogh e de Artaud, exercitamos as escrileituras juntamente 
com os alunos e com os professores. Buscamos desencadear deslocamentos e movimentos do 
pensamento, tendo em vista a fruição e a produção do novo, em forma de carta.

O envio em Derrida parece recuperar o estilo do homem grego antes deste ser 
dominado pelo pensamento platônico da representação (1996). Numa crítica à representação 
e ao sujeito, o envio se configura como escrita para si (auto-afecção) e escrita para o outro 
(destinerrance): a carta carrega a disseminação, provocando o surgimento de infinitos 
sentidos para as palavras.

De caráter indecidível, a carta tem percurso errante. Na discussão sobre a 
destinerrance derridiana, Monteiro (2013a) trata do envio que não apresenta garantias de 
chegada ou do caminho que pode trilhar. Nem sempre o pensamento está endereçado, nem 
sempre a carta chega ao endereço esperado; num percurso tortuoso, não é possível controlar 
seu destino em termos de codificação/decodificação. Ainda assim, a escritura deixa rastros de 
seu autor no mundo, o texto-produção de si se encharca do vivido.

Metodologia

Para a realização da Oficina de Transcriação “Cartas” dois grandes movimentos 
aconteceram: um com quatro turmas do do 9º ano da Escola Estadual Paciana Torres de 
Sant’ana e outro, ao final dos quatro encontros com os alunos do ensino fundamental, com 
os professores. Aparatos tecnológicos, como computadores, datashow e câmeras, foram 
utilizados como forma de auxílio e registro. Foi apresentado aos alunos trechos de cartas 
daqueles que enriqueceram a oficina com seus pensamentos, vida/obra que não distintas e 
sim, una: Nietzsche, Van Gogh e Artaud. 

Com os alunos, de maneira geral, foi lido-escrito cartas e trechos de obras previamente 
selecionados, além de cenas de um filme, utilizados como provocadores. No primeiro 
encontro o escolhido foi Friedrich Nietzsche, com In media vita [no meio da vida], 
encontrado em “A Gaia Ciência”, §324. A sétima arte entrou em cena no segundo encontro 
com o filme brasileiro Central do Brasil (1998), dirigido por Walter Salles, além disso, foi 
lida a carta de Nietzsche ao seu “querido e velho amigo” Rohde, como forma de provocar 
sensações e movimentar o pensamento dos alunos. No terceiro encontro, Van Gogh foi 
o protagonista com sua vida-obra para que os alunos transcriassem em cima da temática 
exposta. E, no último encontro, foi apresentado Artaud, inspirador da oficina, com uma das 
cartas que escreveu ao Dr. Ferdière. 

Com os professores realizou-se apenas um encontro, e é para a carta oriunda deste 
que o olhar - e o ouvido - foram direcionados. Foi apresentado a alguns professores da Escola 
Estadual Paciana Torres de Sant’ana o Projeto Escrileituras. Posteriormente, que falassem 
quais as ressonâncias em sala de aula provindas das Oficinas de Transcriação com os alunos, 
que aqui não convém falar já que daria outro trabalho. Por fim, foi lida uma carta de Artaud (a 
mesma utilizada no quarto encontro com os alunos) destinada ao Dr. Ferdière onde diz sobre 
de maneira poética sobre as sensações que passam por ele durante a sessão de eletrochoque. 
Onde diz de si, sobre a sua vivência no manicômio. 

A partir da provocação que a carta trouxe, foi momento dos professores escreverem 
sobre suas vivências, de transcreverem o seu pensamento, se tornaram escrileitores. Os 
professores foram tradutores: não apenas leram a carta, as traduziram a partir de suas 
vivências. São afetadas, tem sensações e por isso leem-escrevem, transcriam uma outra 
carta “Porque a transcriação é um ‘modo de traduzir que se preocupa eminentemente com a 



reconstituição da informação estética do original’” (SANTAELLA apud CORAZZA, 2011, 
p.65). Porém, com a carta de apenas um professor em mãos, já que não é possível trazer para 
discussão todas, também traduzimos e transcriamos, pois “a tradução percorre as OsT ‘como 
um dispositivo’ que as desencadeiam ‘ou uma prática’ que as desdobram” (CORAZZA, 
2011). 
É com o método otobiográfico, desenvolvido por Monteiro (2013b) que a atenção minuciosa 
volta-se para tal carta. Tal método é desenvolvido a partir da noção nietzschiana de vivências 
do conceito de “otobiografias” proposto por Jacques Derrida (2009), no livro de mesmo nome 
que trata de uma conferência na Universidade de Virginia, Estados Unidos em 1976. O que 
é, então, otobiografia? É uma escuta de biografias. O que pretende-se ouvir? As vivências 
presentes nos escritos, as forças que movimentam o texto, a vida do autor que cria a sua 
assinatura, única. No contexto deste estudo, a escuta otobiográfica foi direcionada à escuta 
de vivências dos professores participantes da Oficina de Transcriação Cartas, a partir de sua 
produção escrita afirmada pela assinatura, do texto sempre autobiográfico.

Resultados e discussão

Venho hoje te contar dos caminhos que trilhei. Alguns iluminados pelo sol, de puro 
êxtase e alegria e outros tantos, tão sombrios. Na busca do estar bem, quantos conflitos 
íntimos, dolorosos e solitários. Quão difícil é saber o que sou, o que quero, mas sobretudo, 
aquilo que me é permitido pela vida, nesta cidade na periferia do mundo (Professora ).

O cerceamento experientado por Artaud e vazado em sua carta parece-nos ser tema 
também da produção da professora. Encontramos os limites postos pela vida "na periferia do 
mundo", e desejamos mais vida ao esbarrarmos na vontade de realizar o difícil exercício de 
saber o que se é, tema tratado na autobiografia nietzschiana. O envolvimento em noções de 
bem e mal circulantes em nossa sociedade parece nos conduzir como rebanho à separação 
de experiências e sensações em grupos de atribuições boas e más, tais como “sol”, “êxtase 
e alegria” e “sombrios”, “conflitos íntimos” e “dolorosos”, com atribuições de valores bem 
definidos destinados a cada um desses conjuntos.

Sem pretensões preparatórias, a proposta do projeto se orienta para a oferta de oficinas 
de transcriação, que são instâncias de fluidez e fruição. Na OsT Cartas, embora tenhamos a 
sensação de haver encharcamentos em valores morais intensos, encontramos e vivenciamos 
impulsos criadores para o tornar-se, para o aproximar-se de como alguém se torna o que é: 
desejo da produção de si que envolve e extravasa a carta-escrilida.

Nietzsche toma o tornar-se o que se é como inacabamento. Cada força ou ser-vivo 
microscópio quer abundância de vida, como que desejoso da arte dionisíaca. Com o termo 
“multiplicidade”, Nietzsche deixa que notemos que qualquer tentativa de estabelecer uma 
unidade seria considerada simplificação. O “Eu” é apenas uma atividade simulada pelo uso da 
linguagem. É assim o movimento das vivências nos escritos. E nas vivências nos lançamos de 
olhos fechados. Não agimos como observadores quando estamos nelas. 
Qualquer tentativa de racionalização pode atrapalhar sua boa assimilação intestinal. Bem, 
mas, com olhos bem fechados, podemos também ser devorados por elas, ir fundo, sucumbir. 
Não correríamos este risco pela possibilidade de mergulhar nos “refinamentos da fruição de 
si”?

Considerações Finais

Ousado, pretensioso. Afinal, como acessar as vivências daquilo que não se viveu?
Ressonâncias: aquilo que foi possível ouvir por meio das cartas através do método 



otobiográfico. Com isso, consideramos que as cartas tem um destino errante e mesmo assim 
são escritos recheados de vida, são rastros permeados de vivências, são produções escritas de 
si, para si. Expressões da vontade de potência: vida que quer, a todo tempo, mais vida.
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