
 

O Zen e a Arte da Escrita  
Ray Bradbury 

Excertos 

Lembre-se do pianista que dizia que, se não praticasse todos os dias, 
ele saberia; se não praticasse por dois dias, seus críticos saberiam; 
depois de três dias, seu público saberia. 

Uma transposição disso é verdadeira para os escritores. Não que seu 
estilo, seja ele qual for, perderia a forma em poucos dias. O que 
aconteceria é que o mundo nos engoliria rapidamente e nos deixaria 
doentes. Se você não escrever diariamente, os venenos se 
acumularão e você começará a morrer, ou a enlouquecer, ou ambos. 

7 

Nas minhas jornadas, aprendi que fico ansioso se passo um dia sem 
escrever. Dois dias, começo a tremer. Três, suspeito de demência. 
Quatro, sou um porco chafurdando na lama. Uma hora de escrita é 
como um tônico. 

13 



Apenas isto: se você está escrevendo sem entusiasmo, sem prazer, 
sem amor, sem alegria, você é apenas meio autor. Significa que está 
tão preocupado em manter um olho no mercado, ou um ouvido no 
círculo de escritores de vanguarda, que não está sendo você mesmo. 

35 

Se você vai se alimentar do seu subconsciente, como preparar o 
menu? 

1- Leia poesia todos os dias de sua vida. 
2- Livros de ensaio. Aqui novamente, pegue e escolha; passeie 

pelos séculos. 
3- “assim como quem lê um cavalo com os olhos” . Em sua leitura, 

encontre livros para melhorar o seu sentido das cores, das 
formas e dos tamanhos no mundo. 

Se o seu leitor sentir o sol na sua carne, o vento agitando as 
mangas da sua camisa, metade da sua batalha como escritor 
estará ganha. Os contos mais improváveis podem se tornar 
factíveis se seu leitor, por meio dos sentidos, tiver certeza de 
que está envolvido nos eventos. 

Por que essa insistência nos sentidos? Porque, para convencer 
o seu leitor de que ele está lá, você deve surpreender cada um 
de seus sentidos com cores, sons, sabores e texturas 

4- Poesia, ensaios. Mas e os contos e romances? Também, claro. 
Leia os autores que escrevem do jeito que você gostaria de 
escrever, aqueles que pensam do jeito que você gostaria de 
pensar. Mas também leia aqueles que não pensam como você 
nem escrevem do jeito que você quer escrever, e desse modo 
seja estimulado em direções diferentes. 

38 

Tudo o que fiz, foi feito com excitação, porque quis fazê-lo, porque 
gostava de fazê-lo. 

38 

Qual é o padrão que une isso tudo? Se alimentei minha Musa com 
partes iguais de lixo e de tesouro, como cheguei ao fim da vida com 
o que as pessoas consideram histórias aceitáveis? 



56 

Quando se faz um longo e úmido novembro em minha alma e penso 
demais e percebo de menos, sei que é a hora certa de me voltar para 
o menino de tênis, com febres altas, inumeráveis alegrias e 
pesadelos terríveis. Não sei ao certo onde ele termina e eu começo, 
mas estou orgulhoso de sermos uma dupla 

94 

A sua grande arte será sempre o que ele [escritor] não diz, o que 
deixa de fora, a sua habilidade para se expressar com simplicidade, 
com emoção clara, no caminho que deseja seguir. 

94 

O artista deve trabalhar tanto e tão duro, que um cérebro se 
desenvolve e vive, por si mesmo, em seus dedos. Assim acontece 
com o cirurgião, cuja mão, enfim, como a mão de da Vinci, faz 
desenhos na carne do homem que salvam a sua vida ---- De repente, 
um ritmo natural é alcançado. 

96  Zen = relaxar + não pensar + trabalhar 

Antes separados, agora todos os três reunidos num processo, 
porque, quando se trabalha, finalmente se relaxa e se para de 
pensar. A verdadeira criação ocorre então, e apenas então. 

96 

ele vai relaxar porque pensa certo e vai pensar ainda mais certo 
porque consegue relaxar. Pensar e relaxar se tornam intercambiáveis 

99 

Chegará o momento em que os seus personagens vão escrever as 
histórias para vocês, quando as suas emoções, libertas da hipocrisia 
literária e da preocupação comercial, explodirão a página para contar 
a verdade. 

100 

Schiller aconselhou aqueles que compõem a “remover os sentinelas 
dos portões da inteligência”. 



“método criativo de Bradbury:” 

Quando precisei fazer associações de palavras comigo mesmo para 
conceber ideias de contos, tinha uma tonelada de cifras e meia 
tonelada de zeros. 

51 

Faz tempo que aprendi que eu não vejo diretamente, que meu 
subconsciente faz o grosso da “absorção” e que anos passaram 
antes que alguma impressão útil viesse à tona. 

53 

Mas como eu comecei? A partir do ano do Mr. Elétrico, escrevi uma 
centena de palavras por dia. Por dez anos escrevi no mínimo um 
conto por semana, de algum modo adivinhando que finalmente 
chegaria o dia em que de fato conseguiria sair do caminho e deixar a 
história acontecer. 

19 

Como você começa um tipo de escrita quase novo, para amedrontar 
e aterrorizar? 

Você tropeça nele, na maioria das vezes 

20 

Foi apenas quando comecei a descobrir os prazeres e as dores que 
surgiam com a associação de palavras que comecei a encontrar um 
caminho seguro através do campo minado da imitação 

21 

ao longo desses anos, comecei a fazer listas de títulos, a escrever 
linhas de substantivos 

23 

Bem, se você é escritor ou deseja ser um, listas semelhantes, 
extraídas do lado reprimido do seu cérebro, podem muito bem ajudá-
lo a descobrir a si mesmo, ainda que você se perca por aí para 
finalmente se encontrar. 



Comecei a percorrer essas listas, a escolher um substantivo e então 
sentar para escrever um longo ensaio-prosa-poema 

28 

Em resumo, uma série de substantivos, com alguns raros adjetivos, 
que descreviam um território desconhecido, um país não descoberto; 
parte da lista, Morte, o resto, Vida 


