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o que vemos reunido nesta obra de E. Havelock,
pode-se bem dizer, e 0 resultado de intensas pesquisas que 0

autor realizoti por mais de tres decadas, dos anos 50 ate
1986, ana da primeiraedi<;ao de The Muse Learns to Write.
Lah<;ado primeiramente nos Estados Unidos e Inglaterra, e
urn texto de referencia no que diz respeito aos problemas da
linguageni, desde a antiga Grecia ate nossos dias.

Seu principal objetivo foi "apresentar urn quadro
unitario da crise que se verificou na hist6ria da comunica<;ao
dos homens, quando na Grecia a civiliza<;ao oral se
transformou em civiliza<;ao da cultura escrita" (p.03). Na
essencia, 0 livro se destaca por seu sentido revisionista e
sobretudo critico, partindo da analise de algumas obras
anteriores, do pr6prio Havelock e de outros autores, que
trataram, de algum modo, do tema das linguagens escrita e
falada em sua rela<;ao com 0 mundo humano.

Entre 1962 e 1963, em tres diferentes paises:
Fran<;a, Inglaterra e E.U.A., seriam publicadas cinco obras
cujo tema central versava - mesmo· que indiretamente -
sobre a re1a<;ao ora1idade e cultura escrita na hist6ria da
civiliza<;ao humana (0 pensamento selvagem, de Levi-
Strauss; As conseqiiencias do alfabetismo, de Jack Goody e



o que se nota quando a alfabetiza9ao e
introduzida em grupos que s6 conheciam a oralidade, como
as tribos amerindias, polinesias e afri~anas, e que a oralidade
que -sobra no meio social deixa de ser "funcional", perde
muitas responsabilidades que antes mantinha; inclina-se. ,
entao, para 0 aspecto estetico e do divertimento. Esse
fenomeno fez surgir 0 conceito de "literatura oral"
.(pp.59-60).

Para saber como um discurso textual pode ou nao
ser conservado no tempo, Havelock passa em revista alguns
livros biblicos; porem, e nos mais antigos poetas gregos,
Homero e Hesiodo, e depois na obra de Platao, que ele vai
centrar sua investiga9ao. Na poesia, a responsabilidade da
composi9ao poetica esta a cargo da Musa. 6 poeta existe,
mas apenas como fun9ao de executor e nao de autor. Isso
cabia aquele ser divino capaz de tornar a linguagem poetica
impessoal (pp.72-73), pois se manifestava inspirando 0
poeta. Sobre a poesia homerica, Havelock concluiu que ela
possuia duas finalidades urgentes: a) entretenimento (como
produto de uma arte); b) ser uma poesia funcional, para
conservar uma enciclopedia (p.73).

Mas qual 0 impacto causado quando a Musa
aprendeu a escrever, ou seja, quando os gregos de cultura
oral descobriram as vantagens do alfabeto? Entre Homero e
Platao, a passagem do oral para 0 textual pareceu deixar a
oralidade "obsoleta" (p.78). As evidencias, no entanto, nao
sinalizam para uma tal situa9ao. Havelock defende que
houve um longo periodo de resistencia ao uso do alfabeto
depois de sua inven9ao (p.l14-117). Ele nao nega que, no
geral, as transforma90es vividas pelos gregos nao tenham
deixado de ser uma verdadeira "revolu9ao", nao como

Ian Watt; A galaxia Gutemberg, de M. MacLuhan; Especies
animais e evolur;iio, de Ernest Mayre Prefacio a Platiio, do
pr6prio Havelock). Tal interesse simqWineo podia ser
explicado, diz Havelock, pois se tratava de um fenomeno de
nosso tempo, por si s6 peculiar, que respondia a "alguma
profunda experiencia contemporanea de meio de controle do
publico que hoje atonnenta as esperan9as de qualquer
orat6ria do passado" (pAO).

Mesmo sendo a Musa a "protagonista" em
questao, a maior parte da obra se ocupa do coptexto
moderno da oralidade e da cultura escrita (caps. III a VIII).
o autor tem consciencia de que seu tema constitui
preocupa9ao de outras disciplinas modernas, como a
literatura comparada e a antropologia cultural. A oralidade,
por exemplo, ainda busca respostas para muitas questoes:
qual seria a rela9ao entre lingua falada e lingua escrita? 0
que' significou para as sociedades antigas 0 emprego de
sistemas de alfabeto? (pp.31-32). 0 ponto crucial, na
reflexao de Havelock, esta no "renascimento da oralidade"
com os avan90s eletronicos contemporaneos. Em especial, 0
radio teve um lugar importante como fenomeno s6cio-
politico em nosso seculo, pois fez nascer a "consciencia das
tensoes criadas entre -lingua falada e lingua escrita e de uma
possivel origem hist6rica do fenomeno na experiencia dos
gregos", coloca 0 autor (ppAO-42) e completa: "0 nosso
exame da gradual descoberta da oralidade da Idade Moderna
a partir do sec. XVIII nos reconduz aos gregos" (p.78).Ap6s
J-1. Rousseau, que nao conseguiu identificar a "quest.ao
oral", a palavra escrita ganhani cada vez mais espa90 na
cultura europeia, chegando ao limite de que quem nao
soubesse ler e escrever era, do ponto de vista cultural, "uma
nao-pessoa" (pA9).



Platao "escrevendo ho momento crucial de transiyao entre a
oralidade e 0 alfabetismo, entre 0 ouvido e 0 olho" (pp.139-
145). Com Platao a musa aprende a escrever, "e escreve em
prosa, de fato, prosa filos6fica" (p.145).

A ideia de oralidade esta atualmente condicionada
pelo contexto alfabetizado (p.156); entretanto, nao podemos
confundir analfabetismo, nos moldes modernos, com uma
situayao cultural de nao-alfabetismo, como se os
"analfabetos" estivessem fora do campo da cultura
reconhecida (p.l50). 0 principal merito deste livro nao esta
tanto no trabalho de revisao critic a realizado pelo autor, mas
sim na clareza e atualidade com que ele aborda os problemas
da linguagem na Grecia, em um dialogo feliil e interessante
com 0 mundo de hoje.

substitui<;ao brusca de condiyoes, mas pela amplitude e
qualidade das mudanyas. "A Musa nao se transformou nunca
na amante rejeitada dos gregos (...) ela aprendeu a ler e
escrever mesmo continuando a cantar" (p.29). No capitulo
VIII, 0 autor busca saber como uma sociedade iletrada
procede para fixar infonnayoes.· A resposta esta na
linguagem tradicional, na palavra que se ritualiza, isto e, que
necessita ser aprendida mnemonicamente. 0 ritmo acustico e
musical exerce grande papel no processo oral, inclusive
podendo explicar 0 surgimento da poesia (pp.90-92), mas
uma poesia diferente, em sua finalidade e meios, daquela
produzida por uma cultura totalmente alfabetizada. Enquanto
hoje a poesia elida silenciosamente, visando uma reflexao
individual, na Grecia ela precisava de um audit6rio, de
musica e canto; acontecia em momentos festivos, solenes,
onde eram feitas recita<;oes epicas acompanhadas de cantos e
danyas.

Nos tres ultimos capitulos do livro, Havelock
direciona sua analise para questoes especificas dos gregos. 0
autor defende que deva haver uma teoria especifica para 0

estudo da oralidade na Grecia, atraves da comparayao com
outros exemplos hist6ricos, diante do contato
oralidade/escrita (p.llO) assim, "nao devemos nos
surpreender se somos levados a considerar com olhos novos
aquilo que pode ser 0 papel da oralidade na Grecia" (p.148).
Embora a oralidade grega tenha perdurado por seculos ap6s
a invenyao do alfabeto, uma conseqiiencia do uso da escrita
e bem evidente: a criayao da prosa como meio de expressao
literaria. A pros a e capaz de possibilitar ao leitor a reflexao
dos enunciados escritos, coisa que as condiyoes a:custicas nas
apresentayoes poetic~s nao pennitia. Por fim, ele coloca
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