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ESCREVER, SOFRER,  
RECONSTRUIR1

João Silvério Trevisan2

Foi muito difícil o processo de escritura de PAI, PAI. Valeu por 
uns 10 anos de análise. Mergulhar em situações tão duras do meu 
passado exigiu uma dose extraordinária de flexibilidade psicológica 
– da qual eu não parecia capaz, enfraquecido por um período de de-
pressão, quando comecei a escrever. Lembranças costumam grudar 
na alma como craca em casco de navio. Revolver a memória implica 
sempre uma manipulação dessa craca emocional, que às vezes já faz 
parte da pele da alma. Por isso eu ficava incomodado, tinha coceiras 
no corpo, perdia o sono e podia repentinamente derramar rios de 

1 Palestra ministrada em 9 de novembro de 2017, por ocasião do 21º Congresso 
Brasileiro de Advocacia Pública “Diálogos Interdisciplinares - As letras e a lei - Em 
homenagem ao escritor Ignácio de Loyola Brandão”.
2 Escritor, jornalista, dramaturgo, tradutor, cineasta e defensor da comunidade 
LGBT brasileiro. Ex-seminarista, assumiu sua homossexualidade à época da vi-
gência do Ato Institucional nº 5, o que lhe fez mudar-se para a Califórnia, onde 
acabou se assumindo politicamente. Voltando ao Brasil, foi um dos fundadores do 
grupo Somos na defesa dos direitos dos homossexuais e sua descriminalização na 
década de 1970. Até setembro de 2005 atuava como diretor da oficina literária do 
SESC. Assinava uma coluna mensal na revista G Magazine.
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lágrimas. A água dos meus olhos vertia diretamente daquele poço 
profundo onde repousam os sentimentos, que se situa na fronteira 
entre o material e o impalpável. Se as dores psíquicas doem no pró-
prio corpo, não é por acaso. O escritor Paul Bowles já dizia que “a 
alma é a parte mais desgastada do corpo.” Ao meter o dedo nas feri-
das da alma a gente não encontra um compartimento estanque: mexe 
também na vida quotidiana do corpo. E revolver o passado pode ser 
uma faca de dois gumes. Felizmente, a utilização dos recursos da es-
crita literária é o lado curativo desse movimento de mão dupla. Ao 
resgatar as memórias, o projeto literário exige uma construção que 
tem o dom de oxigenar partes sombrias da psique, levando a uma 
revisão positiva, que beira o processo analítico. Daí porque, nesse 
mergulho doloroso, eu encontrava também minha tábua de salvação. 
Mas o processo não foi difícil apenas no período de escritura. A cada 
vez que eu precisava rever as provas durante a preparação do texto 
para publicação, lá vinham de volta os fantasmas e demônios que me 
faziam gemer de medo. Quando terminei os trabalhos de revisão e 
me vi diante dos originais prontos, veio o pânico ante a constatação 
óbvia de que eu iria ser lido, indistintamente. Por gente que desco-
nheço. Que sequer imagino. Gente que vai me desvendar mais do 
que eu supunha – ou gostaria, ou precisaria. Pus as mãos na cabeça: 
escrevi em excesso! Ao tirar minha roupa em público, botei meus 
demônios para tomar sol e isso tudo estará publicado num livro que 
expôs o mais recôndito da minha alma. Confesso que senti uma pon-
ta de pavor. Os julgamentos sempre soam mais apavorantes quan-
do veem do desconhecido. Definitivamente, eu fiz um mergulho no 
Unheimliche freudiano – aquele elemento familiar que é ao mesmo 
tempo misterioso e, como tal, me assombra. De agora em diante terei 
que me confrontar com o Outro, esse desconhecido leitor que me é 
familiarmente assustador.

Não tenho dúvidas de que, nestes meus 73 anos, continuo com 
a alma cheia de craca, não obstante ter trabalhado tanto para limpar 
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meu casco espiritual. Se eu me sinto mais aliviado depois de empreen-
der a viagem dessa escritura? Seguramente não. A viagem não termi-
nou – nem terminará – aqui. Enquanto a gente navega na superfície 
do dia a dia, novas encrencas vão aderir no casco duro da alma. Com 
PAI, PAI eu não encerro o processo. Não posso, não consigo. Por isso 
tenho dois outros projetos – aliás, anteriores a este – que tratam de 
duas outras grandes dores. O primeiro, sobre um irmão querido que, 
ao morrer tão cedo, me deixou órfão de fraternidade. O outro, sobre 
o final de uma grande história de amor que parecia eterna e acabou 
por morrer na praia. Juntos, comporão exatamente uma Trilogia da 
Dor. Pago pra ver se sobreviverei depois disso.


