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Afirma Gabe, uma das personagens encarnadas por Woody Allen, 
no filme Maridos e Esposas de 1992, professor de literatura e ficcionista 
meio fracassado, que ninguém ensina a ninguém a escrever ficção, embo-
ra "O poeta é um fingidor", (“Autopsicografia”, de Fernando Pessoa), 
"Chega mais perto e contempla as palavras", (“Procura da poesia”, de 
Drummond), “ABC da literatura”, de Ezra Pound, entre uma infinidade 
de metapoemas, o contradigam. Para começar, afirmemos que, como 
nossa língua materna é a portuguesa, convém conhecer, senão dominar, 
os princípios gramaticais da escrita em norma culta. Um dos principais 
instrumentos da leitura, leitura do texto, leitura do outro, leitura do mun-
do, é o olhar. A leitura também é um ato criativo. Outrora, nas aulas de 
redação, a professora das primeiras séries do chamado curso primário 
(hoje, fundamental) afixava uma gravura no mural e solicitava aos pe-
quenos aprendizes uma descrição ou uma narração sobre o quadro. Sa-
bia-se que aquela era estática e apresentava com palavras as característi-
cas do desenho: formas, cores, curvas, linhas, figuras nele presentes, fos-
sem objetos, animais, pessoas, flores, plantas, árvores, paisagens, cená-
rios urbanos...  Na narração, contava-se uma história a partir dos elemen-
tos em tela e dela se exigia a força da imaginação para desenvolver uma 
ação. Por isso, vivem tão imbricadas. E mesmo em uma dissertação estão 
presentes. Para elaborar um texto em prosa, seja uma descrição, uma nar-
ração ou dissertação, recomendam-se alguns recursos, cujos exemplos se-
rão extraídos do conto “O tesouro” do ficcionista português Eça de Quei-
rós, porque é um texto exemplar e possui intenção didática, filosófica e 
política, vocabulário rico e demonstra a mestria do prosador. Leiamos o 
conto, para captar a técnica genial do escritor, no link  
<http://www.gargantadaserpente.com/coral/contos/eca_tesouro.shtml>,  


