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Introdução

O Projeto “Escrileituras: um modo de ‘ler-escrever’ em meio à vida”, inserido 
no Programa Observatório da Educação (Edital 038/2010/CAPES/INEP) é composto 
por quatro núcleos diferentes. O presente trabalho é um recorte proveniente do 
desenvolvimento da Oficina de Transcriação “Cartas” realizada pelo núcleo UFMT do 
projeto, sob a coordenação do professor Dr. Silas Borges Monteiro. 

Cartas são enviadas a alguém. Pressupõe-se que tenham destinatários. No entanto, 
a reflexão derridiana sobre a escrita tem, entre várias noções, a tomada desta como 
auto-afecção e, ainda, o envio como o que inclui a destinerrance. No capítulo Gênese e 
escritura do Essai sur l'origine des langues, do livro Gramatologia, Derrida (1973) 
apresenta a escritura e o onanismo como perigosos suplementos: “transgridem um interdito 
e são vividos na culpabilidade” (p.201).

Em primeiro lugar, tanto a masturbação quanto a escritura manifestam a auto-
afecção. “Ora, a auto-afecção é uma estrutura universal da experiência. Todo vivente está 
em potência da auto-afecção” (p.202), já que o ser capaz de simbolizar é um ser capaz de 
autoafetar-se e também capaz de se deixar tocar pelo outro.

Efetivamente, o que chamamos de significante, dessa perspectiva, passa a ser 
entendido como residente no mundo. Não é originalmente do mundo, mas deixa lá seu 
rastro. Na estrutura da auto-afecção (que pode ser entendida como dar-se-uma presença 
ou gozo), o outro pode ser acolhido na relação tocante-tocado, o mundo pode ser admitido 
como terceiro.

A partir dos fundamentos do logocentrismo (criticado por Derrida), eu me aproximo 
do outro, na relação tocante-tocado: estabelecemos o colóquio, que é uma forma de 
comunicação com duas origens, em que os dois participantes se afetam. É ouvido o eco 
imediato da auto-afecção produzida pelo outro. Essa imediatez com que a voz chega ao 
outro evoca a presença, que funciona como supressão da différance. Neste movimento, a 
opacidade do significante é reduzida, os ecos se tornam mais limpos e transparentes, e este 
é o percurso para que se desvele a presença: a estrutura significante-significado se imbui da 
tarefa de marcar a existência da coisa em si.

No nosso estudo, a carta se configura como escrita de si, destinada a si como gozo 
e culpa simultaneamente, como ato de fantasia, criação, artificialidade: efeitos de auto-
afecção. Ao abordar a autobiografia nietzschiana, Derrida (2009) destaca o trecho “- E 
assim me conto minha vida”-, a partir do qual discute o caráter autobiográfico de toda 
escritura, e aponta que o próprio Nietzsche se configura como o primeiro, se não o único 
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destinatário de seu escrito. 
O envio derridiano 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 da carta que se escreve primeiramente para si carrega 
a disseminação dos sentidos do texto, à semelhança do fragmento nietzschiano “esqueci 
meu guarda-chuva”. Como todo fragmento, este não representa, não cumpre a prescrição 
platônica. Em primeiro lugar, falta contexto aos fragmentos, ao que considera Nehamas 
(1985) que, mesmo conhecendo o significado dos termos que constituem um fragmento, 
falta ao leitor a habilidade de oferecer uma interpretação precisa dele. Na impossibilidade 
e no abandono do desejo de obter “as coisas mesmas”, Nehamas aponta para o caráter 
indecidível do “esqueci meu guarda-chuva”.

Neste sentido, a carta escrita como texto de auto-afecção é enviada e, assim, ganha 
caráter indecidível. Na discussão sobre a destinerrance derridiana, Monteiro (2013a) 
trata do envio que não apresenta garantias de chegada, ou do caminho errante que pode 
percorrer. 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 que caracterizada pelo “pandemônio”, conforme o 
termo usado por Monteiro, a escritura deixa rastros de seu autor, o texto-produção de si se 
encharca do vivido.

Considerações metodológicas

Quatro encontros de aproximadamente uma hora. Quatro salas diferentes do 9º ano 
da Escola Estadual Paciana Torres de Sant’ana. No primeiro encontro foi apresentado um 
pouco sobre o que é o Projeto Escrileituras. Posteriormente, foi questionado aos alunos 
acerca do escrever cartas, se já haviam enviado alguma e se sabiam onde se localizava 
o correio próximo às suas casas. Além disso, trabalhamos sobre filosofia de maneira 
geral para que as informações se concentrassem em torno do filósofo alemão Friedrich 
Nietzsche. Com Nietzsche foi mostrado e discutido o “In media vita [no meio da vida]”, 
parágrafo 324 de seu livro “A Gaia Ciência”. Depois de uma breve discussão sobre 
como a carta ressoou entre os alunos, foi pedido que escrevessem um bilhete para algum 
amigo, deixando-os livres para fabularem e movimentarem o pensamento sobre conteúdo, 
remetente e destinatário. 

Já no segundo encontro, houve uma retomada da discussão anterior e para somar a 
isso, trechos do filme “Central do Brasil” de 1998 dirigido por Walter Salles. No mesmo 
encontro, o filósofo alemão foi novamente escolhido, agora com uma carta de si para seu 
amigo Rohde onde ele escreve sobre sua escrita. Foram esses os elementos utilizados para 
que o pensamento ganhasse vida e a carta fosse escrita-lida por cada um dos alunos.  

O terceiro encontro teve outro personagem como tema, escolhemos dessa vez o 
pintor Vincent Van Gogh. Iniciamos mostrando aos alunos um pouco de sua biografia, 
com projeção de suas principais obras. Aos alunos foi entregue trechos de uma carta escrita 
por Van Gogh a seu irmão Bernard. Diferentemente dos outros encontros anteriores, neste 
os alunos desenharam aquilo que quisessem com giz de cera, optamos pelo desenho ao 
invés da carta, pois na carta de Van Gogh é descrito a paisagem de Arles ele foca as cores. 

O francês poeta, pintor, escritor e dramaturgo Antonin Artaud foi o escolhido para 
o quarto e último encontro. Alguns aspectos de sua vida-obra foram apresentados através 
de algumas fotos e trechos de seu discurso "Les malades et les médecins". Conversamos 
rapidamente sobre o Teatro da crueldade e o período de sua vida que passou internado em 
manicômios. Após a apresentação de uma combinação de cartas escritas por Artaud aos 



doutores Latrimolière e Ferdière foi proposto que os alunos escrevessem uma carta que 
abordasse temas como perda de liberdade, privação, dor, etc. 

É sobre esta última produção dos alunos que tratamos neste trabalho. O espaço não 
permite o estudo de carta por carta, mas uma entre tantas foi escolhida para ser traduzida. 
Além disso, durante os momentos de leitura das cartas percebemos que os alunos não 
apenas leem a carta, eles também a traduzem, pois “a tradução percorre as OsT ‘como um 
dispositivo’ que as desencadeiam ‘ou uma prática’ que as desdobram” (CORAZZA, 2011). 
E nós, ao lermos a produção dos alunos, traduzimos de novo a tradução previamente feita 
por eles. 

O estudo das cartas produzidas se baseia no método otobiográfico desenvolvido 
por Monteiro (2013b) 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 gesto 
otobiográfico é escuta de biografias: o foco da pesquisa otobiográfica está em se ouvir 
as vivências que rastejam na produção escrita, as forças que se põem em movimento no 
texto, isto é, a vida do autor afirmada em sua assinatura. No contexto deste estudo, a escuta 
otobiográfica foi direcionada à escuta de vivências das crianças participantes da Oficina de 
transcriação Cartas, a partir de sua produção escrita, do texto sempre autobiográfico.

Cartas e o gesto otobiográfico
 
“Horas e horas, o tempo parece não passar. Dor e angústia. Tudo num só lugar. Não 
aguento mais ficar mais nem um instante aqui. Está tão calmo e diferente de como tudo 
era, a cada minuto vou mudando. Sentindo-me mais angustiado, triste, e nem um pouco 
amado. Me ajude Andressa…” (Renan)

Experimentamos angústia vinculada ao tempo que parece não passar, e que se 
apresenta com característica dupla: é permeado de tristeza e de tranquilidade e calmaria, 
em comparação com outras experiências. Destacamos que o tempo parece se configurar, na 
carta de Renan, como a hora que não passa, como medida de comparação com experiências 
vividas e como o que escapa, fugaz (“a cada minuto vou mudando”).

O tempo que parece não passar para Renan traz em si a marca da eternidade: “cada 
instante retorna um número infinito de vezes” (Marton, 1990, p. 222). Ao tomar o tempo 
como eterno, Nietzsche apresenta o mundo como jogo de forças que se movimentam em 
combinações para formar um círculo de infindáveis mudanças e incessantes recorrências, 
como a ampulheta do eterno retorno, virada e revirada.

O tratamento que Derrida (2009) dá à autobiografia nietzschiana afirma a 
impossibilidade de escutar os nomes de Nietzsche sem considerar o anel do eterno retorno. 
Parece tolo tentar precisar a origem, o começo ou o primeiro movimento de sua assinatura. 
Sem expectativa de chegada, o tempo parece não poder ser datado com precisão: sensação 
das horas que não se vão, sensação da vida que é inapreensível, do que escapa de seu 
caráter trágico.

Temos a sensação do trágico a partir da transcriação que fazemos das 
expressões "calmo e diferente" e "triste". Quando trata da cena do teatro, Nietzsche refere-
se à tragédia grega. Toma-a como materialização na cena, de um modo de perceber 
e conceber a vida: a teatralização da perda, impacto do que sempre escapa, como a 
imagem do gênio helênico, móvel, provisório. Da perspectiva com que traduzimos a 
carta-escrileitura de Renan, as vivências de Artaud no manicômio se misturaram às suas 
próprias, como vida livre de fixações e alheia ao sentimento de posse. Ouvir as vivências é 



um desafio que toca o pesquisador, conforme a afirmação nietzschiana de que “para aquilo 
que não se tem acesso por vivência, não se tem ouvido”.

Considerações finais 

Em todo o trabalho, consideramos que a carta de Renan é permeada pelos rastros 
de suas vivências e afirmada pela assinatura do autor. Não podemos olhar a carta de Renan 
como uma tradução das vivências de todos os alunos que participaram da Oficina de 
Transcriação “Cartas”, mas sim como uma fabulação trágica própria do autor a partir das 
vivências de Artaud que lhe foram apresentadas.

Andressa foi o destinatário da carta de Renan. É uma figura de ficção, é um nome 
de envio errante. A carta-ficção se conforma ainda, como produção textual, resultante de 
fruições do estudante escrileitor.
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