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Resumo 

 A presente comunicação tem por objetivo demonstrar que o ato de 

escrever não está apenas sujeito ao trabalho da imaginação, mas que é o 

resultado de uma lenta e minuciosa pesquisa. A pretensa desordem escritural 

passa a ser vista não só como o espaço da aventura e da experimentação, mas 

como sinal de raciocínio e saber em movimento.  

Palavras-chave: Memórias. Processo criativo. Gênese textual. 

 
Abstract  

The focus on this presentation is to provide evidence that the act of writing is 

not only subject to the work of imagination, but instead is the result of a slow and 

thoroughly research. The alleged writing disorder is further viewed not only as a 

room for adventure and experiment, but also as an indicator of reasoning and 

knowledge in motion.  

Key words: Memoirs. Creative process. Text genesis. 

 

Em qualquer atividade humana, e sobretudo quando se fala de construção, 

está implicado um processo de fazer. Remete-se, desse modo, a uma noção 

importante no conceito de tarefa. Trata-se da chamada pré-tarefa que consiste na 

dificuldade de manter sob controle as ansiedades. É importante que o executor 

não se afaste da ideia de que há um objetivo a atingir e que esse objetivo deve 

estar refletido no objeto produzido para representar que a tarefa simbolicamente 

está chegando a termo. Não é uma mudança fácil, no entanto. Aparece uma etapa 

que se confunde com a tarefa, ou seja, em todos os sentidos há a impressão de 

que se está executando a tarefa, mas o que se está fazendo é construir 

1 UEL 
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mecanismos destinados a evitar ou retardar o contato com o objeto que 

efetivamente se poderia considerar dentro do princípio da tarefa.  

Qualquer trabalho construído carrega, em seu interior, conteúdos de 

complexidade. Diante da ausência de registros que possam dar apoio à 

construção de um texto, a complexidade se traduzirá num aumento da sensação 

de incapacidade de reunir o necessário para trabalhar. O processo da pré-tarefa é 

a forma de resolver a intensificação das ansiedades pela substituição por outras 

atividades que justifiquem que a passagem do tempo ocorreu sem que houvesse 

progresso efetivo na realização da tarefa. A atitude escapista deve ser substituída 

pelo enfrentamento das ansiedades que já se instalaram. A construção de versões 

preliminares a partir do estudo de formas previamente construídas é a maneira 

mais útil de ocupar o tempo da pré-tarefa e fazer com que se ingresse na tarefa o 

mais rápido possível.  

Tomar uma atitude e valorizar o fato de que tudo o que caminha na direção 

do produto já é estar em situação de tarefa, facilita a realização do trabalho. 

Sucessivas correções, ao invés de nutrir temores, devem constituir-se num 

processo mais natural de construção e representar a confiança na capacidade de 

transmutar formas mais simples em formas mais complexas. O malogro da tarefa 

pode ocorrer quando não se está instrumentado. Não há compreensão adequada 

do que de fato produz essa instrumentação. O geneticista, ao se deparar com os 

manuscritos de um autor terá como tarefa, segundo Grésillon (2002, p. 160), 

 
[...] tornar disponíveis, acessíveis e legíveis os documentos autógrafos 
que antes de tudo não passam de peças de arquivos, mas que ao 
mesmo tempo contribuíram para a elaboração de um texto e são os 
testemunhos materiais de uma dinâmica criadora. 

 
Pedro Nava, ao se deparar com o desafio de escrever uma página 

retratando um casal dançando tango, buscou cercar-se de todas as informações 

que pudessem auxiliá-lo no desenvolvimento de tal tarefa. Reuniu uma série de 

dados que julgava importantes e que pudessem vir em auxílio de sua memória, 

pois era uma cena dos anos 1920 que trazia gravada na lembrança e que 

precisava ser transportada para o texto em construção. Os elementos levantados 

foram armazenados em fichas, algumas numeradas e outras não. Tais 
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documentos de processo traziam informações da mais diversa ordem, o que 

comprova que o autor esmerou-se na busca dos dados que pudessem auxiliá-lo 

na reconstrução do passado e também ilustra a organização de seu raciocínio.  

A primeira ficha, preservada sob o número 262, revela a intenção de 

retratar, na dança, a postura que o homem e a mulher devem assumir, isto é, uma 

postura hierática tal qual a de um sacerdote ao oficiar a missa, e de baralhar o 

português com o espanhol na descrição:  

 
Figura 1: Ficha constante nos arquivos do autor 

 

A intenção bem definida de buscar expressões de tango, motivou o autor a 

organizar um conjunto de termos utilizados na periferia de Buenos Aires, região 

onde brotou esse ritmo. Aqui Pedro Nava retrata o lunfardo, isto é, a linguagem 

especial utilizada pelos moradores que consistia em inverter as palavras ou 

substituí-las por outras, como registrado na ficha de número 243: 
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Figura 2: Anotações feitas pelo autor como recurso de memória 

 

 A atitude que o homem e a mulher assumem durante a dança é descrita 

com expressões observadas na ficha que não traz numeração e que 

denominaremos de Dançarinos: 

 

 
Figura 3: Ficha de onde são extraídos os elementos de descrição dos passos e dos movimentos do 
homem e da mulher. 
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  Outras informações aparecem em uma ficha denominada Natureza 

técnica da música e trazem as seguintes características do ritmo retratado: 

 

 
compasso binário simples 
andamento moderado 
obedecendo ao desenho rítmico de compasso colcheia pontuada e 
 semicolcheia 
 

 

Numa ficha seguinte, também sem numeração, denominada Alma do tango, 

o autor reúne informações que darão suporte ao texto que está sendo construído. 

Neste instante, a utilização da ficha é parcial. Interessa, agora, apenas o aspecto 

social, isto é, a participação dos moradores da periferia (malandros, ladrões, 

meretrizes, rufiões, marginais e compadrons) quando do surgimento da dança. 

 

 
Figura 4: Dados levantados sobre o aspecto social da dança 

 

Continuando a caracterizar o tango, a autor adiciona uma dimensão 

cromática que faz lembrar a atmosfera de penumbra típica dos cabarés (azul 

visual). Na ficha 253 registra a criação de palavras a partir de um jogo entre elas, 
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fazendo aqui um tipo de composição muito utilizada a partir do Modernismo que 

consiste, segundo Martins, (1989, p. 123) “[...] na fusão de duas palavras que têm 

alguns fonemas comuns, os quais propiciam a soldagem”. São as chamadas 

palavras entrecruzadas, palavras-montagem, compostos fantasistas, mots-valise 

ou palavras port-manteau que trazem na sua formação a síntese de significados 

inesperados, revelando a criatividade do autor: 

 
 

azul visual = vizul 
azul olfativo = olorazul 
azul auditivo = audiazul 

253 
  

O texto resultante, constante nas páginas 134-135 da obra Beira-

Mar/Memórias 4, e  construído tendo como base as fichas analisadas até o 

momento, é o que segue. Observar que a ficha 262, que anuncia, dentre outras 

coisas, a mistura entre os idiomas português e espanhol, é retomada de forma 

constante durante todo o texto:  

 
Mas é tempo de voltarmos ao tango Nicoleta e Francis. Os dois saíram 
entranhados um no outro, ele muito teso e ela coleando e entrando nas 
concavidades da silhueta do macho. Ambos na atitude que convém 
adotar quando se oficia a dança portenha. (Percebe-se, aqui, a utilização 
da ficha 262, alertando sobre a postura dos dançarinos).  El hombre malo 
com as clássicas costeletas de bas fonds empunhava a companheira de 
modo ao mesmo tempo apaixonado e arrogante, alternando esboços de 
gestos brutais e olhares de ríspida ternura – a traduzirem a superioridade 
e o predomínio do cafetão de quem pode vir um beso apaixonado, um 
bofeton en la raca o puñazo en el mate. (Utilização das fichas 262 
(baralhando o português e o espanhol), dançarinos (o homem), 243 
(inversão de cara – raca, substituição de mate por cabeça)). Ela com 
flexuosidades de cobra e a sensualidade elétrica dos roçados de gata 
medrosa – era uma entrega total de su cuerpo, su potien – dando tudo 
até su pasto si fuera necessário. Toda sua mímica era a do medo de 
pancada, da submissão incondicional – que não excluíam o ar inspirado e 
a face pré-orgástica que convém exibir enquanto se desliza no 
andamento moderado, no binário e na figuração rítmica do compasso 
colcheia pontuada e semicolcheia del gotan. (Utilização das fichas 262 
(baralhando o português e o espanhol), dançarinos (a mulher), 243 
(inversão de potien – tienpo e gotan – tango)). Raramente hablaban e 
quando o faziam deveria sê-lo em las palavras de vesre del lunfardo – 
que é o argô dos malandros, ladrões, meretrizes, rufiões, marginais e 
compadrons de la orilla de Buenos Aires – lama de que brotara 
incomparável a florazul do tango. Azul, sim, porque essa é sua cor 
noturna vizul e mais seu cheiro e seu som. (Utilização das fichas 262 
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(baralhando o português e o espanhol), 243 (inversão de revés - vesre), 
Alma do tango e 253)). 

 

Não é possível perceber um ordenamento numérico entre as fichas, uma 

vez que só parte delas era numerada. O ordenamento efetivamente adotado foi, 

portanto, aleatório, valendo o conteúdo de cada ficha, com material pesquisado e 

planejado. Para descrever os movimentos dos dançarinos, o autor faz um 

levantamento dos passos que o casal  desenvolve,  bem como a teatralização que 

exige a dança portenha, registrando as informações numa ficha  denominada A 

dança:  

 

 
Figura 5: Levantamento de dados feitos pelo autor para a descrição do tango 

 

Junto a essas informações, está também arquivada uma gravura, ficha 268, 

que mostra um casal dançando o tango. Assim, além das reflexões verbais, o 

autor lança mão da visualidade em uma relação de complementação das 

linguagens verbal e visual. Para Salles (2006, p. 84): 

 
Os recursos criativos surgem, portanto, como os modos de lidar com as 
propriedades dessas matérias-primas, ou seja, modos de transformação. 
Há uma potencialidade de exploração dada por elas e, ao mesmo tempo, 
há limites ou restrições que o artista pode se adequar ou burlar, 
dependendo do que ele pretende de sua obra. 
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Figura 6: Imagem de dançarinos de tango arquivadas pelo autor 

 

Buscando relacionar os instrumentos envolvidos na execução do tango, o 

autor constrói uma ficha, sem numeração, que denomina Natureza da música: os 

instrumentos: 

 
Violino 
Bandoneon 
Piano 
Guitarras 
Flautas 
Com o predomínio do jazz, importância adquirida pelo saxofone 
Trompa 
(O saxofone e suas analogias ao bandoneon) 
 

 
Para complementar as informações técnicas de que necessita, Pedro Nava 

também levanta as origens do ritmo portenho e as registra na ficha Natureza da 

música: origem: 

 

candombe, andaluz, milonga habanera 
árabe 
flamenca    malagueña } espanhola 
zarzuela 
americana 
tango  rumba         samba 
                            cueca 
                         
       tango 
                                  tango argentino 
                                     “      brasileiro 
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As restantes informações estão reproduzidas na ficha já mencionada, Alma 

do tango, que traz novos elementos. Aqui o autor revela a sua posição no que diz 

respeito à dificuldade de se descrever a dança apenas ouvindo a música. Registra 

também o êxtase que toma conta do casal ao tanguear, bem como o aspecto 

triangular que reveste a dança. O trecho a seguir é uma organização que alterna 

os elementos constantes nas fichas acima descritas e complementa o trecho em 

análise: 
O par hierático e sacerdotal, enroscado e ágil tinha a forma de um ser de 
quatro patas sincrônicas. Corria às vezes dando dois três passos num só 
compasso. Ora o homem se empinava e como que empalava a fêmea 
que se escanchava sobre ele enquanto um pé, qual flor, subia no ar. Ora 
eram passos laterais saindo uns de dentro dos outros como na sorte de 
tirar cama de gato. (Utilização das fichas 262, A dança e 268 (figura)). A 
orquestra fazia prodígios e a combinação era tão perfeita que os violinos, 
as guitarras , as flautas, o piano y el bandoneon pareciam emitir fumaça 
sonora de ara – que era como se fosse única e nascida de desconhecido 
instrumento (só mais tarde e sob influência do jazz, o tango se 
enriqueceria com os gemidos do saxofone, os apelos lancinantes da 
trompa e a marcação mais precisa da bateria só que se arrastando e 
arranhando de leve. (Utilização das fichas 262 e Natureza da música: os 
instrumentos). Tocavam a Media Luz e o fabuloso tango descrevia suas 
espirais cheias de curvas e ângulos das malagueñas, zarzuelas, 
candombes e milongas da metrópole; das habaneras e cuecas 
ameríndias; dum leve tempero negro – tudo cortado às vezes por longos 
de flamenca e altos minaréticos da voz reta de muezins chamando à 
prece.(Utilização da ficha Natureza da música: origem). A música parecia 
não ter fim, a Nicoleta e o Francis não paravam de tanguear, não saíam 
daquele êxtase que é a um tempo dançar, cantar, llorar, sufrir zelos, tener 
ganas de matar o desear murir de placer, de placer ... Mas impossível 
descrever, sequer representar a música e a dança senão na trilha sonora 
dum filme que juntasse tudo. Só quem viu as casas de tango da Boca, 
em Buenos Aires ou o cabaré da Olímpia no Belo Horizonte dos vinte, 
pode entender esse triângulo musical que comporta um ângulo macho, 
um ângulo fêmea e um ângulo bicha. (Utilização das fichas 262 e Alma 
do tango) 

 

Embora tenha sido examinada apenas uma parte do texto em que Pedro 

Nava descreve o tango, pode-se concluir, da análise desse excerto, que em 

determinados momentos de sua escritura, o autor tem plena consciência dos 

objetivos que quer atingir, buscando de forma incessante as palavras e 

construções que melhor se adaptem àquilo que tem em mente. Prova maior dessa 

constatação reside no fato de que os originais correspondentes ao trecho em que 

o autor descreve o tango não apresentam rasuras, acréscimos ou substituições na 
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mesma proporção que outros trechos onde essa preocupação não se apresenta 

com tanta intensidade. 

Vale ressaltar, ainda, que o autor se vale da música, no caso o tango, como 

ele mesmo observa numa de suas anotações (notas a tomar ouvindo), como um 

recurso de intersecção de linguagens, objetivando misturar o português e o 

espanhol. Pode-se também inferir dessa atitude, o propósito do autor em criar um 

clima favorável à sua produção havendo, de sua parte, uma entrega consciente às 

sensações provocadas pela música que se presta, assim, aos seus propósitos. 

Planejar um texto, portanto, não engloba apenas a elaboração de um projeto de 

escrita buscando selecionar e organizar as ideias por meio de esquemas, 

reflexões e anotações sobre o que se vai escrever. O planejamento também 

envolve observação e leitura do mundo, além de um trabalho árduo de pesquisa. 

Ao analisar a construção do texto de Pedro Nava, sob a ótica da Crítica 

Genética, podemos perceber o vir-a-ser do texto. Construir espaços para 

anotações é um modo de organizar-se para codificar os elementos a serem 

transformados em componentes do discurso. Alguns autores utilizam como 

espaço o formato de fichas, outros podem utilizar-se de diários ou cadernos e 

outras formas de anotação. As anotações que vão sendo reunidas compõem o 

conjunto que se designa documentação, no sentido mais amplo, ou documentos 

de processo, que permitem o estabelecimento de conexões entre o que está no 

mundo e o que está na mente e é transportado de volta para o mundo. Em Beira-

Mar, quarto volume de suas memórias, Pedro Nava dá conta de um período de 

sua vida que parecia remoê-lo de saudades. Tudo se passa em sua querida Belo 

Horizonte, onde os homens se reuniam no Bar do Ponto para apreciar o 

movimento da rua; tempo em que o verbo descer assumia um sentido bastante 

peculiar. Descer, em Belo Horizonte, a partir das dez e meia da noite, era fazê-lo 

para os cabarés, os lupanares, para a zona prostibular da cidade. Assim, suas 

andanças boêmias pelos prostíbulos são restituídas através do texto que elabora 

ao rememorar o tango da Olímpia. Dessa forma, como atesta Grésillon (op. cit. , p. 

171): 
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Trata-se da escrita mais íntima, a dos cadernos e cadernetas, que mostra 
como o vivido, o real, o biográfico têm profunda ligação com a escrita da 
obra e como por aproximações infinitesimais e ao preço de conflitos 
cruciais, o eu real se metamorfoseia em narrador de ficção. 

 

Segundo o próprio Nava, (1983, p. 345) dois mecanismos se conjugam 

nessa recuperação do passado: o da memória involuntária pela qual o passado 

surge de forma repentina e absoluta e o da memória provocada que se esforça por 

reconstituir todos os pormenores do vivido em outras épocas. Pedro Nava, em 

suas memórias, aparece apenas como narrador dos fatos de que foi testemunha, 

procurando valorizá-los literariamente. E foi como testemunha que depôs, falando 

muito mais das pessoas que conheceu e com quem conviveu do que de si próprio. 

Memórias há muitas. Cada um tem as suas e o segredo não está apenas em 

saber contá-las, embora esse aspecto seja de fundamental importância numa obra 

que se quer literária. Para marcar a qualidade de um livro de memórias, a arte de 

viver os fatos constitui-se na primeira condição, antes da arte de contar, e Pedro 

Nava viveu intensamente todos os acontecimentos, todos os ambientes, todas as 

situações e os climas que reconstitui. 

A obra de Pedro Nava é considerada, na sua forma original, livros de 

memórias, mas transcende essa limitação para invadir a crônica de costumes, a 

história das cidades e das gerações que nelas viveram, o desenvolvimento sócio-

cultural e econômico, a medicina a política, a literatura e até mesmo a ficção, 

tirando-a do simples retrato documentado de uma época. Os fatos, dessa forma, 

adquirem uma dimensão artística graças à capacidade de reconstituição do autor. 

Instrumentalizar-se para realizar um trabalho representa organizar os recursos 

para lidar com o descontínuo e, para isso, alinhar comunicação e aprendizagem. 

Estrutura-se um percurso que funciona de modo espiralado e em movimento 

permanente: realimenta-se o processo com a experiência, modificando-se a si 

próprio e modificando o ambiente ao redor.  

Para Nava (1975, p.32), a memória é algo que fica entre a realidade e a 

ficção. “Não ficção no sentido da invencionice pura, mentira gratuita. Mas a ficção 
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feita com a massa de lembranças elaboradas, logo com a experiência artística e 

pessoal do autor.” Observa-se o que se definiu como espiralação. Na ligação entre 

massa de lembranças colocada a serviço da experiência artística, o movimento é 

espiralado no sentido de que essa massa de lembranças produz uma modificação 

na experiência artística do autor e essa mesma experiência artística é modificada 

pela massa de lembranças. Como numa imagem de uma espiral, parece voltar 

para o mesmo lugar pelo qual já passou numa época anterior. No entanto, ao 

fazê-lo, está numa situação modificada.  

Organizar o raciocínio em fichas auxilia no processo de trabalhar num 

universo de grande mobilidade. Registrar algo por escrito é uma operação de 

traduzir essa mobilidade num suporte de natureza estática (o papel como força de 

suplementação). A ação ininterrupta dos signos é característica de toda 

linguagem. O pensamento se dá pela mediação dos signos. Plaza (2001, p. 18) 

enfatiza: 

 
Por seu caráter de transmutação de signo em signo, qualquer 
pensamento é necessariamente tradução. Quando pensamos, 
traduzimos aquilo que temos presente à consciência, sejam imagens, 
sentimentos ou concepções (que, aliás, já são signos ou quase-signos) 
em outras representações que também servem como signos. Todo 
pensamento é tradução de outro pensamento, pois qualquer pensamento 
requer ter havido outro pensamento para o qual ele funciona como 
interpretante. 

 

O indivíduo que pensa é o primeiro espectador-leitor de seu próprio 

pensamento; é a primeira pessoa virtualmente presente quando surge um 

pensamento. O pensamento tem etapas e sofre variações: as pessoas mudam de 

estado de espírito em diferentes oportunidades, diante de idênticas situações. Ser 

autor significa transformar-se em primeiro tradutor de uma forma em outra para si 

próprio, uma vez que se tem de fazer compreendido por esse eu virtual criado. A 

conversação que se estabelece consigo mesmo é livre, não necessariamente 

obedece a uma sintaxe predeterminada, mas não pode ser realizada fora do 

universo sígnico. O processo dialógico é portanto o contato com a cadeia de 

signos já no mundo interno e, pelo fato de ser cadeia, pressupõe tradução. No 

mundo exterior, as entidades emissor e receptor são categorias diferenciadas com 
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maior nitidez. O signo é o único recurso para fazer o trânsito entre o mundo 

interior e o mundo exterior. O pensamento só pode ser socializado se transportado 

por meio da linguagem. Cada linguagem permite ver o mundo de uma maneira 

diferente uma vez que é um sistema culturalmente determinado e desse modo 

contribui para organizar o pensamento e constituir a consciência. Assim, a 

possibilidade de expressão de um pensamento é diretamente relacionada com as 

possibilidades de expressão da linguagem adotada. 

Ao projetar o texto, Pedro Nava ia acumulando componentes que lhe 

pareciam importantes naquele momento, pois cada nova informação arquivada 

alteraria o caráter global da composição. A partir da totalidade que assim se 

modifica, determinar-se-á novamente o sentido de cada informação levantada. O 

propósito do autor é chegar a um texto com um equilíbrio interno onde nada falte e 

nada seja excessivo. Ao construir sua escrita, o autor busca então contrabalançar 

as relações entre contexto e componentes tornando-os interdependentes e 

significativos para a forma expressiva que pretende alcançar em suas 

reminiscências. Sobre o assunto, Ostrower (1999, p. 261) assim se posiciona: 

“Passando tão livremente entre vivências através de espaços e tempos, e 

relacionando-as, a memória nos permite guardar uma espécie de acervo de 

nossas ações e experiências”. 

A criação se dá dentro da especificidade de cada matéria. O criador precisa 

dominar a sua linguagem artística. Além de saber o que faz precisa também saber 

fazer, como se observa em Pedro Nava quando este constrói o texto sobre o 

tango. Podemos acompanhar o rumo seguido pelo autor, ou seja, de onde ele 

partiu e até onde chegou, ampliando os termos de sua linguagem. Assim, a 

memória não funciona como mero registro de vivências. É também um mecanismo 

para se retomar experiências do passado e reintegrá-las às experiências do 

presente, redimensionando os limites de nossa sensibilidade. 

 

 

 

 
 

Congresso Internacional da Associação de Pesquisadores em Crítica Genética, X Edição, 2012 267



REFERÊNCIAS 
 
GRÉSILLON, Almuth. Devagar: obras. In: Criação em processo: ensaios de crítica 
genética. Roberto Zular. São Paulo: Iluminuras, 2002. 
NAVA, Pedro. Baú de ossos: memórias 1. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1983. 
___________. O personagem final. In: Jornal do Brasil - Suplemento O Livro, Rio 
de Janeiro, 06 de dez.1975, p. 32. 
MARTINS, Nilce Sant’Anna. Intodução à estilística: a expressividade na língua 
portuguesa. São Paulo: T.A.Queiroz: Editora da Universidade de São Paulo, 1989. 
OSTROWER, Fayga. Acasos e criação artística. Rio de Janeiro: Elsevier, 1999. 
PLAZA, Júlio. Tradução intersemiótica. São Paulo: Perspectiva: (Brasília): CNPQ, 
2001. 
SALLES, Cecília Almeida. Redes da criação: construção da obra de arte. São 
Paulo: Editora Horizonte, 2006. 
  

 
 
 
 

  
 
 
 
 

Congresso Internacional da Associação de Pesquisadores em Crítica Genética, X Edição, 2012 268




