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Neste texto buscarei discutir, embora de forma introdutória, conceitos 

apresentados por Ponzio (2013) em uma conferência que o mesmo realizou sobre o 

objeto de estudo que me ocupo, o que me deixou imensamente grato. Estes conceitos 

se mantiveram em discussão nos seis meses de estágio realizado com Susan Petrilli e 

Augusto Ponzio e foram apresentados em duas palestras sobre o tema, uma realizada 

em conjunto, em Campinas, chamada “Memória da palavra e memória do falante”, e 

outra apresentada somente por mim, em Bari, chamada “A palavra na ponta da 

palavra”. Buscarei intercalar a esta narrativa com outros textos do próprio Ponzio, em 

constante diálogo com Bakhtin e com Freud. 

As reflexões apresentadas giram em torno de um fenômeno conhecido, na 

literatura neuropsicológica, como “tip of the tongue”, doravante referido como TOT. 

As palavras na ponta da língua  foram abordadas pela primeira vez, enquanto 

investigação sistemática, em 1966, por Brown e McNeill. Estes autores definem o 

TOT da seguinte maneira: "If you are unable to think of the word but feel sure that 

you know it and that it is on the verge of coming back to you then you are in a TOT 

state" (p. 327). Desta forma, podemos inferir que a ocorrência do TOT refere-se ao 

momento em que o sujeito procura uma palavra, acompanhado da sensação de que 

esta já vai surgir ou que já lhe escapou – o que justifica o uso da metáfora de que a 

palavra se encontra “na ponta da língua”. 

Apesar desta primeira abordagem, em 1966, este fenômeno tem intrigado 

psicólogos por mais de um século. Em 1890, Willian James (p.251) já diria que o 

estado de consciência ao qual o fenômeno do TOT se refere é peculiar, pois; “There is 

a gap therein; but no mere gap, it is a gap that is intensely active”. Esta intensa 

ativação se refere à sensação de saber que estamos próximos à palavra-alvo. 

Entretanto, se alguém nos propõe nomes que não sejam aquele único, definitivamente 

singular, nós os negaremos. Freud, em 1901, também já analisava este tipo de 

esquecimento, bem como os nomes substitutos que ocorrem, buscando respostas que 

vão além do nível fisiológico. 



  Na conferência citada, ocorrida em janeiro de 2013, Ponzio definiu duas 

instâncias da lembrança – Uma ligada ao ato de memorizar e outra ligada ao recordar. 

De acordo com o autor (2007;71), uma primeira diferença é que a memória pertence 

ao sujeito, ou seja, ocorre de acordo com a sua vontade. Já a recordação, ao invés, 

ocorre à deriva, quando o sujeito é passivo, no sentido que é “sujeito à recordação”.  

Desenvolvendo um pouco esses conceitos, tal qual como são expostos, 

também podemos vislumbrar duas instâncias do esquecimento; Uma que se liga ao 

sujeito, à identidade, que é a vontade de apagamento, de cancelar as memórias  

conforme a necessidade prática. A outra é aquela ligada a alteridade, ao “estar 

sujeito”, é o esquecimento que se dá contra a vontade, aquele que resiste, como 

quando uma palavra não aparece quando se faz necessária.  

Desta forma, a primeira instância (primeira somente no sentido de ordem de 

aparecimento no texto) é a do “eu” identitário, é aquele dotado da capacidade de 

memorizar. Este pode voluntariamente rememorar aquilo que deseja, estudar para 

uma prova, pode cancelar as demais distrações, pedir aos outros que não apareçam 

porque ele tem uma prova e deseja memorizar o conteúdo. Seu esquecimento vem 

pela vontade de não memorizar, esforço de não lembrar, da vontade de cancelamento 

do conteúdo inútil. 

Isto me recorda o célebre episódio de Sherlock Holmes, quando Dr. Watson se 

surpreende com o fato de que Sherlock não sabia que a terra girava em torno do sol.  

Como alguém pode não ter esse conhecimento, ainda mais sendo o maior detetive do 

mundo? Certamente se perguntou Dr. Watson. O detetive, antes de explicar que 

aquele conhecimento era inútil ao seu trabalho, replica: “Pois, agora que sei disso, 

tratarei de esquecê-lo o mais depressa possível” (DOYLE, SD:97). 

Mas será que podemos cancelar as coisas dessa forma? Não temos tanta 

consciência, ou, se temos, temos apenas algum controle sobre aquilo que esquecemos 

ou que lembramos. Basta dizer que, apesar da quantidade de estudos, permanecem na 

história da humanidade grandes mistérios sobre a relação do homem com a memória. 

Por que lembramos tão pouco da infância ? Por que lembro de certas coisas e esqueço 

outras? Por que temos memórias que nem sempre correspondem a realidade? 

Com relação ao esquecimento os mistérios são ainda mais obscuros, Nietzsche 

(APUD FOSTER, 2011:70) chega a afirmar que “A existência do esquecimento 

nunca foi provada; apenas sabemos que alguma coisa não vem a mente quando 

queremos”. Creio que seria uma afirmação bastante cautelosa, relacionada à citação 



acima, dizer que não estudamos o esquecimento senão pela memória. É bastante 

interessante, neste ponto, refletir sobre como o esquecimento sempre implica em uma 

memória de algo relacionado ao esquecido. 

O próprio Nietzsche o discutiu de maneira bastante original o esquecimento ao 

considerar esta faculdade como positiva, distanciando-a da noção de uma falha da 

memória.  Para o autor (2002:47), esquecer não é uma “força inercial”, como crêem 

aqueles que chama de “superficiais”, mas sim uma força ativa, positiva. O autor 

confere uma utilidade ao esquecimento:  

 

eis a utilidade do esquecimento, ativo, como d isse, espécie de guardião da 

porta, de zelador da ordem psíquica, da paz, da et iqueta: com o que logo se 

vê que não poderia haver felicidade, jovialidade, esperança, orgulho, 

presente, sem o esquecimento. 

 

Mas adiante, o autor dirá que a memória se desenvolveu a partir do 

esquecimento, conferindo a memória o posto de habilidade posterior ao esquecer. A 

ligação entre a memória e o futuro na capacidade do homem de fazer promessas. A 

ter memória de vontade – De precisar deixar de esquecer e poder prometer, impedir a 

força do esquecimento. Para o autor (2002:47):  

 

Para poder dispor de tal modo do futuro, o quanto não precisou o homem 

aprender a distinguir o acontecimento casual do necessário, a pensar de 

maneira causal, a ver e antecipar a coisa distante como sendo presente, a 

estabelecer com segurança o fim e os meios para o fim, a calcular, contar, 

confiar - para isso, quanto não precisou antes tornar-se ele próprio 

confiável, constante, necessário, também para si, na sua própria 

representação, para poder enfim, como faz quem promete, responder por si 

como porvir! 

 

Uma provável função das palavras na ponta da língua está nesta distinção 

entre o casual e o necessário, se quisermos aqui demonstrar uma funcionalidade do 

fenômeno. Aquilo que é importante, não apenas do ponto de vista do uso 

comunicativo, não pode ser simplesmente esquecido – Manda sinais de seu 

desaparecimento momentâneo, como quem diz – Estou aqui,  estou chegando! Ou 

manda outras palavras no seu lugar, avisando de sua presença abstrata, parcial. 

Uma lembrança incompleta é, em parte,  esquecimento, da mesma forma que o 

esquecimento incompleto é uma lembrança. Uma citação de Freud, sobre os nomes 

substitutos (aqueles que aparecem no lugar do nome desejado), é bem ilustrativa 

quanto a relação entre lembrança e o esquecimento:  



 

Por uma espécie de compromisso, eles (os nomes substitutos) me lembram 

tanto aquilo que eu queria esquecer quanto o que eu queria recordar e 

indicam que a minha intenção de esquecer algo não foi nem um êxito 

completo nem um fracasso total. (FREUD,1901:22) 

 

Seguindo essa linha de raciocínio, não perguntarei por que esquecemos uma 

palavra, mas por que lembramos que esquecemos de uma palavra? A resposta que me 

parece mais adequada é: Porque andamos atrás de seus indícios, seus rastros, das 

próprias memórias que nos são deixadas pelas próprias palavras.  

Tal resposta me leva a segunda descrição realizada por Ponzio (2013, 2007), 

aquela que se refere a da memória na alteridade, a recordação. Aquilo que é não 

controlável pelo sujeito, da palavra que não vem porque não pode ser submetida ao 

sujeito. Neste sentido, distingue-se o “recordar” do “memorizar” (capacidade técnica) 

a partir da não propriedade da palavra (PONZIO, 2010). Neste ponto, é importante 

estar ciente da ilusão de pertencimento da palavra pelo sujeito que não admite falhas, 

a quem Ponzio (2010) faz questão de citar o dito Freudiano, “Ninguém é patrão na 

própria casa”. 

 A recordação é involuntária, propriamente humana. Aquilo que nós nem 

mesmo imaginávamos que sabíamos não pode ser esquecido pela simples vontade do 

sujeito. Nos daremos conta através do Outro, da escuta que remete a uma grande 

temporalidade (BAKHTIN, 1997).  

Para Bakhtin, a memória está em constante relação com as posições ocupadas  

pelo Eu e o Outro. Não apenas em termos de alternância, mas também em termos de 

qualidades de memória (AMORIN, 2010), enquanto uma confere acabamento, a outra 

se mantém em aberto, inacabada frente a um horizonte de possibilidades de 

possibilidade.  Desta forma, distingue-se uma memória de passado e outra de futuro 

(1997:81):  

 

Uma efet iva vivência interior minha — na qual tomo parte ativa — não 

pode ser tranqüila, deter-se, terminar-se, findar-se, acabar-se, não pode 

escapar à minha atividade, cristalizar-se de repente numa existência 

autônoma, concluída, com a qual minha atividade nada mais teria a ver, 

pois o que vivo é vinculado às coerções do pré-dado, e, de dentro, nunca 

pode deixar de ser viv ido, ou seja, não posso livrar -me da minha 

responsabilidade para com o objeto e o sentido. Não posso deixar de ser 

ativo no objeto, pois isso seria subtrair-me ao que constitui meu próprio 

sentido, seria transformar-me numa máscara da minha própria existência, 

seria pregar-me a mentira de mim mes mo. Posso esquecer o objeto e então 

ele deixa de existir para mim, mas, se o guardo na memória (em seu valor), 



será no nível do que lhe é pré -dado e não do que o faz já-aqui. Para mim, a 

memória é memória do futuro, para o outro, memória do passado. 

  

A palavra na ponta da língua, ou para melhor dizer, suas reminiscências, não 

são somente do sujeito, mas também são das palavras. Assim como as memórias que 

ali estão, sob névoa, estão palavras outras (PONZIO, 2010), como uma rede em que 

não se consegue pinçar a “palavra exata” (LURIA, 2007). Aquelas memórias não são 

apenas memórias do sujeito, são também memórias que colocam a palavra na ponta 

da palavra – Falo aqui do percurso histórico, de tudo que a palavra ganhou antes e 

durante a vida deste sujeito que a enuncia, e que certamente resistirá a sua morte. 

Lembremos que para Bakhtin (1997:320): 

 

O objeto  do discurso de um locutor, seja ele qual for, não e objeto do 

discurso pela primeira vez neste enunciado, e este locutor não é o p rimeiro 

a falar dele. O objeto, por assim dizer, já  foi falado, controvertido, 

esclarecido e ju lgado de diversas maneiras, é o  lugar onde se cruzam, se 

encontram e se separam diferentes pontos de vista, visões do mundo, 

tendências. Um locutor não é o Adão bíblico, perante objetos virgens, 

ainda não designados, os quais é o primeiro a nomear. A ideia simplificada 

que se faz da comunicação, e que é usada como fundamento lógico -

psicológico da oração, leva a evocar a imagem desse Adão mítico. 

 

A palavra que não vem no momento em que desejamos é aquela palavra que 

nos trai. Ao nos trair, tais fenômenos evidenciam o nosso comportamento de senhor 

de si, dono da palavra (PONZIO, 2010). E a palavra pode não se submeter, resistir ao 

controle, transgredir, a despeito da vontade do sujeito. Não foi por acaso que chamei 

este texto de “Os esquecimentos das palavras”. Essa relação lógica posta neste título, 

já utilizada por Ponzio (2007, 2010, 2013), apresenta a ambiguidade entre o sujeito e 

o objeto -  Podemos dizer que os esquecimentos das palavras se referem ao nosso 

próprio esquecimento, mas também podemos dizer que as palavras, ao comportar-se 

como sujeitos, também podem esquecer.  
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