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RESUMO

Nesta pesquisa, propusemo-nos a estudar as representações de escrit(ur)a e de
escrit(ur)a de si que emergem na materialidade linguística em textos de duas mulheres que
exerceram o ofício de escritoras e se dedicaram à reflexão dos significados da escrita.
Possuímos o intuito de refletir sobre os sentidos atrelados ao ato de escrever e a seu papel
fundamental de transformação do homem, uma vez que a escrita, além de ser uma forma de nos
conhecermos melhor, também é uma maneira de nos inscrevermos no outro, que nos constitui.
Para a composição do corpus, selecionamos trechos do livro meus desacontecimentos – a
história da minha vida com as palavras, de Eliane Brum, e excertos de Escrever, texto de
autoria de Marguerite Duras. O corpus foi analisado a partir da perspectiva teórica discursivodesconstrutiva, cunhada por Coracini (2003, entre outros), com base na psicanálise freudolacaniana, na desconstrução derrideana e na perspectiva foucaultiana de discurso. Por meio da
análise da materialidade linguística dos dizeres, vimos que, na e pela escrit(ur)a, as autoras se
dizem, se constroem, adquirem um corpo, mas também é na própria escrit(ur)a que esse corpo
morre, que ocorre o não controle dos efeitos de sentido de seus dizeres e a (im)possibilidade de
alcançar os objetivos conscientemente planejados. Por fim, percebemos, nesta pesquisa, que
processos subjetivos emergem na escrit(ur)a como contradições inerentes às escritoras que,
tentam, paradoxalmente, por meio da linguagem – que é equívoca, porosa, falha –, controlar os
efeitos de sentidos de seus dizeres.

Palavras-chave: representações; escrit(ur)a; escrit(ur)a de si; perspectiva discursivodesconstrutiva.

ABSTRACT
This research aims to analyze the representations of writing and self-writing which
emerge from linguistic materiality in texts from two female writers who focused their works on
revealing the meanings of writing itself. We intend to reflect on inherent meanings in the act of
writing and its fundamental role of transforming men, since writing is not only a way to know
ourselves better but also a way to inscribe ourselves in each other. In order to compose this
study, excerpts from the books meus desacontecimentos – a história da minha vida com as
palavras – written by Eliane Brum – and Escrever – by Marguerite Duras – were selected. This
research is inserted in the discursive-deconstructive perspective, coined by Coracini (2003,
among others), which bases itself on the psychoanalysis studies (Freud and Lacan), on Derrida’s
deconstruction and on studies of discourse, according to the foucaultian line of thought.
Through the analysis of the linguistic materiality contained in these writings, we realized that
through and by writing the authors speak themselves, build themselves and acquire bodies; yet
writing is also what kills theses bodies, where occurs a lack of control for the meaning effects
of the writings and also the (im)possibility of reaching consciously planned objectives. Last,
we concluded that, in this research, subjective processes emerge from writing as inherent
contradictions in the authors, who paradoxically attempt to control their writings through the
use of language – which is equivocal, flawed and porous.

Keywords: representations; writing; self-writing; discursive-deconstructive perspective.
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INTRODUÇÃO
Nesta seção inicial, denominada Introdução, apresentamos as motivações pessoais
e acadêmicas que nos levaram à escolha do tema e à realização desta pesquisa, além de
justificarmos o corpus escolhido, os recortes a serem analisados e as condições em que foram
produzidos. Colocamos em evidência também algumas questões tomadas como norte para a
condução do fio discursivo proposto (os objetivos e as perguntas de pesquisa) e fazemos alguns
apontamentos sobre a metodologia utilizada, que dita o olhar que lançamos sobre o corpus.

1. Escrit(ur)a inicial: motivações e objetivos
Nossa tarefa como pesquisadores se dá a partir do momento em que nos deparamos
com um incômodo, com algo que desperta angústia e nos envolve. É a partir disso que nos
mobilizamos para trilhar caminhos que nos (co)movem em direção a um terreno movediço,
repleto de (in)completudes, (in)certezas e (des)confortos. Com uma formação anterior em
Estudos Literários, a escrita sempre foi um tema que chamou minha atenção. Ainda quando
fazia disciplinas de Teoria Literária, sentia falta em discutir as obras para além de suas
características ficcionais, como foco narrativo, personagens, descrições, contextos históricos e
sociais. Muitos questionamentos – tais como: qual a função da escrita? Há realmente uma
intenção do autor no texto literário? De que maneira os escritores encaram o seu próprio texto?
– acompanharam-me ao longo de minha trajetória acadêmica e encontraram um porto para se
ancorar – ainda que em águas agitadas – em disciplinas ministradas no curso de Letras, pela
professora Coracini. Assim, percebi, ao longo do tempo, que essas inquietações não afligiam
somente a mim, mas a professores, romancistas, filósofos e psicanalistas que se propuseram a
narrar e a estudar percepções e vivências acerca do ato de escrever. Daí, então, a escolha desse
tema para o desenvolvimento da presente pesquisa.
Muitos foram os pensadores que discutiram, através de diferentes abordagens
teóricas, o texto, o autor e a sua própria escrita. Sobretudo escritores refletiram acerca desse
tema, utilizando o que sabiam fazer de melhor, isto é, escrever, para registrar suas inquietações.
Diversos romancistas possuem ensaios, relatos e, até mesmo, livros inteiros nos quais registram
pensamentos relacionados ao processo criativo, dentre os quais poderíamos destacar Marguerite
Duras e Eliane Brum. Na presente pesquisa, portanto, propomo-nos trazer à baila discussões
atreladas à escrita, utilizando para isso textos de teóricos que contribuíram para esse campo e
reflexões das duas autoras mencionadas.
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A delimitação dessas duas autoras de nacionalidades distintas para a composição
de nosso corpus, em primeiro lugar, deve-se ao fato de serem grandes nomes das literaturas
francesa e brasileira, o que reflete parte de minha identidade. Apesar de ser filha de brasileiros,
meus avós são franceses e, portanto, recebi, quando pequena, a nacionalidade francesa – além,
claro, da brasileira. Portanto, deslocando-me entre duas línguas-culturas, passei minha vida
sendo parte de dois mundos que me constituem enquanto sujeito. Assim, a escolha de uma
autora brasileira e outra francesa se justifica pela minha trajetória de vida, que encontra em
ambas as línguas-culturas (e também em suas literaturas) um pouco daquilo que hoje me
constitui. Além disso, na busca pelo corpus de nossa pesquisa, tínhamos como objetivo procurar
textos nos quais os autores falassem sobre a sua própria escrita, refletissem junto ao leitor a
respeito das sensações e sentimentos que acompanhavam o seu escrever. Portanto, muitos dos
livros encontrados, cujo conteúdo exprimia uma tentativa de ensinar a escrever, por meio de
dicas e métodos – como se a escrita se resumisse a isso – não nos interessaram. Estávamos em
busca de algo mais íntimo e reflexivo, que apontasse caminhos para representações de
escrit(ur)a pautadas na subjetividade de cada um. Assim, Marguerite Duras e Eliane Brum
foram escolhidas – além de outros motivos que apresentaremos mais à frente quando tratarmos
sobre o corpus – por sentirem urgência de ex-por (colocar para fora) a sua escrit(ur)a em obras
que (re)velam muito de si mesmas, de seu processo criativo e também de nós, leitores.
Apesar de terem vivido em épocas distintas, as autoras se apropriaram de um espaço
social que, inicialmente, lhes era interditado. Inúmeros casos testemunham as dificuldades e
tentativas das mulheres se inserirem no círculo social dos escritores e de integrarem o cânone
literário. Antigamente, segundo Duarte (1997), a interdição da escrita manifestava-se inclusive
através de pseudônimos masculinos, que muitas adotavam como forma de driblar a crítica e se
proteger da opinião pública. Esse foi o caso de Amandine Aurore Lucile Dupin, que publicou
seus romances como George Sand; as irmãs Brontë, que utilizavam o pseudônimo irmãos Bell;
Violet Paget, que publicava seus livros como Vernon Lee, e muitas outras. A invisibilidade
reservada à mulher apresentava-se também nas próprias relações familiares hierarquizadas que,
não por acaso, reduziam as escritoras à “irmã de Balzac”, “esposa de Musset” e “mãe de
Lamartine” (DUARTE, 1997).
Os textos escritos por Marguerite Duras e Eliane Brum nos auxiliam a pensar o
papel ocupado por essas escritoras, em diferentes momentos históricos, enquanto mulheres que
tinham a escrita como profissão e, principalmente, a refletir sobre os significados da escrita na
vida de cada uma delas. Diante disso, parece-nos clara a inserção deste trabalho na área da
Linguística Aplicada, pois encaramos a escrita como fundamental para a constituição das
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subjetividades. Trabalhar com as narrativas dessas duas autoras acarreta a reflexão não só a
respeito dos sentidos da escrita como uma escrit(ur)a1 presente nos excertos selecionados, mas
também sobre a nossa própria escrita, enquanto pesquisadoras, e seu papel fundamental de
transformação do homem, isto é, transformação de nós mesmos e do outro (que também nos
constitui), uma vez que entendemos a escrita como gestos realizados por aquele que segura a
caneta em suas mãos e, assim, toca o(s) corpo(s) para
ex-scribere (escrever para fora), dar a conhecer o que está dentro e (se) in-scribere:
escrever dentro de si, ou de fora para dentro, do outro para si, gestos de escritura de si
e do outro que se realizam num único momento, rompendo – sem desfazer os opostos
– a dicotomia dentro e fora, interior e exterior, ipseidade e alteridade (CORACINI,
2008, p. 183).

As dicotomias, então, são esgarçadas e colocadas sob um mesmo patamar no qual
convivem e não se limitam a uma oposição; pelo contrário, são compreendidas no diálogo
constante entre o dentro e fora que compõem o ato de escrever, entendido aqui como se expor
e modificar o outro, mas também se inscrever no texto e ser pelo outro modificado. É nesse
movimento contínuo de dentro para fora (e também de fora para dentro) que escritor e leitor se
(trans)formam. Inserimos, portanto, nossa pesquisa nesse contexto com o objetivo principal de
contribuir para os estudos na área da Linguística Aplicada analisando as relações estabelecidas
entre sujeito e escrita. Como objetivos específicos, buscamos:
1) Evidenciar quais representações de escrit(ur)a as autoras constroem em seus dizeres;
2) Compreender como se manifesta a subjetividade de cada uma delas na escrita;
3) Identificar as relações entre escrit(ur)a e construção de identidade.

2. Metodologia de pesquisa
Para a composição do corpus, procuramos selecionar livros de escritoras que
refletissem sobre a escrita, não no sentido de criarem um manual ou um guia prático de como
escrever, mas que expressassem os pensamentos que percorriam suas mentes e canetas no
momento em que escreviam. O texto Escrever (1994), de Marguerite Duras, foi o primeiro que
caiu em nossas mãos, por acaso, em uma aula de tradução. Após a primeira leitura, já tínhamos
certeza de que ele comporia nosso corpus. Em seguida, já que possuíamos uma autora mulher
selecionada, resolvemos escolher mais outra que pudesse completar a pesquisa para que, assim,
fosse possível estabelecer uma comparação. Eliane Brum e seu livro meus desacontecimentos
– a história da minha vida com as palavras (2017) foram indicados por uma colega do grupo

1

Falaremos mais sobre escrit(ur)a no capítulo Proposições teórico-filosóficas.
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de pesquisa. Dessa forma, o corpus de pesquisa se formou, cada livro com um gênero
específico, percorrendo o ensaio-narrativa e o texto memorialístico. Após a leitura completa
dos dois textos, selecionamos recortes que, acreditamos, trazem à baila efeitos de sentido que
contribuem para a reflexão de nossas perguntas de pesquisa.
Na análise, olhamos as características da escrita no tocante à singularidade e
buscamos responder às seguintes perguntas: a) Quais representações de escrit(ur)a emergem
nos textos de Marguerite Duras e Eliane Brum? b) Há representações da escrit(ur)a de si nos
textos de cada uma delas? c) Caso haja, quais são essas representações?
Para a análise dos dados, lançamos mão da perspectiva filosófica discursivodesconstrutiva, cunhada por Coracini (2003, entre outros), ancorada na psicanálise freudolacaniana, na desconstrução derrideana e nos estudos do discurso foucaultianos. O viés
escolhido deve-se, principalmente, ao fato de esses autores nos ajudarem a entender o discurso,
a escrita e a identidade do sujeito escritor sob outras perspectivas, que desconstroem e vão para
além do pensamento logocêntrico que vê a escrita como registro da realidade e da verdade, o
autor como dono de seu texto e os sentidos como permanentes e fixos. Foucault nos auxilia a
compreender as concepções de discurso, de escrita e de escrita de si, além de se distanciar da
ideia de que o autor desempenha um papel de autoridade sobre o seu próprio texto. Derrida
também nos ajuda a entender a escrita, sob o viés desconstrutor, questionando a organização
dicotômica do pensamento, desestabilizando a epistemologia ocidental da qual somos herdeiros
e questionando a estabilidade e imutabilidade das palavras. Freud e Lacan, por fim, serão usados
para refletirmos sobre o sujeito psicanalítico, que ganha relevância nesta pesquisa ao
entendermos o autor não como aquele que registra, conscientemente, todas as suas intenções
no texto, mas a partir do qual o inconsciente se manifesta como linguagem evidenciando o
descontrole que possuímos sobre a escrita (e também sobre a fala).
Realizamos, no corpus delimitado, uma análise da materialidade linguística, com o
objetivo principal de investigar os dizeres das autoras para além das palavras (conteúdo) de
seus textos. Ao lançarmos nosso olhar para os discursos produzidos, não buscamos a verdade
ou os fatos nos dizeres de Duras e Brum, mas questionar e analisar as diversas produções de
sentidos que emergem a respeito da escrit(ur)a e da escrit(ur)a de si. Dessa forma, tentamos
captar traços do inconsciente que irrompem na materialidade linguística, bem como apontar
momentos de não controle do dizer que explicitam os diversos sentidos possíveis transmitidos
para (e por) um texto, “já que o sujeito sempre diz mais do que pensa ou pretende” (BRANDÃO,
2001, p. 157).
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De certo não encontraremos aqui respostas exatas, fechadas e únicas para todos os
questionamentos que nos motivaram a escrever esta monografia, afinal, ao nos valermos de
uma vertente psicanalítica e desconstrutiva, reconhecemos tanto a complexidade do sujeito
quanto do processo de escrita, que é indissociável da subjetividade do autor. Por isso, não
tentaremos dar conta de um sentido verdadeiro ou único para a escrita. Pelo contrário, tomando
como base Derrida (2015), assumimos que a escrit(ur)a é um emaranhado de fios que compõem
a tessitura do texto disponível às diversas possibilidades de leituras. Assim, a escrit(ur)a é um
processo conjunto entre aqueles que tecem os fios da escrita e aqueles que adicionam novos
fios após sua leitura. Por isso, não faria sentido tratar aqui de uma única escrita, visto que temos
o intuito de estudar a subjetividade dos sujeitos, neste caso uma subjetividade intrinsecamente
ligada ao ato de escrever, que acarretará resultados de pesquisa singulares.

3. Quem escreve?
3.1. Marguerite Duras
Marguerite Duras nasceu em 1914 na Indochina francesa, atual Vietnã, e mudouse, aos 17 anos, para a França com a família por conta das dificuldades financeiras que
encontravam na Ásia. Duras desde pequena queria ser escritora, mas sua mãe, como fazia com
todos os filhos, a incentivava a seguir uma carreira na área da matemática (DURAS, 2015, p.
80). Apesar disso, conseguiu realizar seu sonho e ficou consagrada na literatura francesa por
conta de uma vastíssima obra literária de caráter inovador. Além de inúmeros romances, Duras
escreveu peças teatrais e teve uma grande agência no meio cinematográfico, produzindo
roteiros e dirigindo filmes. Teve uma vida repleta de experiências que a ajudaram a compor sua
extensa produção literária e cinematográfica: a morte do pai, o amante chinês, a morte de seu
irmão mais novo durante a guerra no Japão, a pobreza em que viviam, a partida para Paris, a
deportação do marido para um campo de concentração, o segundo casamento, o filho natimorto
e o alcoolismo. Todos esses acontecimentos foram, de alguma maneira, passados para sua obra,
na qual é possível identificarmos muito da vida da própria escritora sendo narrado em um
emaranhado de acontecimentos que embaçam uma visão clara entre as histórias “reais” e
aquelas contadas em seus textos literários.
Entre o alcoolismo, o horror a Paris e a paixão pela casa em Neauphle-le-Château,
Duras escreveu seu último livro publicado, intitulado Escrever. Composto por cinco ensaios,
debruçaremo-nos somente sobre o primeiro deles que dá nome à obra. O texto Escrever foi
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publicado em 1993 e nele Duras narra sua experiência com a escrita e seus sentimentos
intimamente relacionados ao ato e significado de escrever em sua vida. Lê-lo é uma experiência
cativante para todas as pessoas que possuem interesse, por menor que seja, pela escrita. A autora
consegue, em poucas páginas, nos fazer percorrer pensamentos íntimos e profundos sobre a
escrita e sua vida como escritora, guiando o leitor por belas imagens em sua casa em Neauphlele-Château. Portanto, apesar de ser visto como uma narrativa em formato de ensaio, o texto
Escrever vai muito além de uma classificação tipológica – assim como a maioria de suas obras
–, pois passa para o leitor a sensação de ouvir os pensamentos da autora. É estruturado de
maneira pouco regular, com parágrafos desconexos que, muitas vezes, não dialogam
diretamente e que passam a impressão de viajarmos pela confusão de seus pensamentos. Por
isso, consideramos um texto de caráter íntimo que vai de encontro com nosso objetivo de
pesquisa.
3.2. Os (des)acontecimentos de Eliane Brum
Eliane Brum, escritora e jornalista brasileira, nasceu em 1966, no Rio Grande do
Sul, onde se formou em jornalismo. Publicou no total quatro livros-reportagem, um romance e
um livro de memórias, além de ter se dedicado à produção de quatro documentários. Ao
contrário de Duras, já falecida, Eliane Brum (sobre)vive e, a partir de colunas em jornais,
denuncia a realidade da população brasileira. Essa luta resultou em inúmeros prêmios com os
quais foi condecorada.
O livro selecionado para compor o corpus de nossa pesquisa, meus
desacontecimentos – a história da minha vida com as palavras, publicado em 2014, pode ser
considerado um texto memorialístico, no qual a escritora relata situações importantes de sua
vida, especificamente aquelas relacionadas ao seu contato inicial com as palavras, e como esse
interesse pela escrita desencadeou uma vontade de escrever como profissão. O título
“(des)acontecimentos” já nos diz muito do percurso realizado ao longo da narrativa, que aborda
acontecimentos que (des)acontecem, no sentido de que, como nos alerta a própria autora na
primeira página do livro, as “lembranças não são fatos, mas as verdades que constituem aquele
que lembra” (BRUM, 2017, p. 7).
Ainda sobre o título, se repararmos com atenção, veremos que, diferente do que é
estabelecido convencionalmente, Brum optou por começar a primeira palavra de seu título com
letra minúscula. Assim, fugindo de obrigatoriedades colocadas por normas de escrita,
percebemos que uma série de sentidos afloram por meio de apenas uma letra que, relacionada
ao contexto de produção do livro, pode nos transmitir algumas ideias a respeito da escrita e da
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subjetividade da autora. Portanto, não começar com letra maiúscula nem terminar com ponto
final nos remete à instabilidade, à transmissão do sentido de que o título – assim como nossa
vida – não é fixo, de que está aberto a (re)escritas e aos muitos outros (des)acontecimentos que
poderiam ser adicionados, já que uma seleção teve que ser realizada, dentre tudo aquilo que
acontecera em sua vida, para compor o livro. Imaginamos, então, que, apesar de deixar de lado
alguns (des)acontecimentos, assim como todos nós fazemos ao rememorar, de certa forma,
Brum ainda consegue fazê-los presentes ao não fixar o título com letra maiúscula, deixando-o
em aberto para que seus (des)acontecimentos continuem a acontecer.
É interessante dizermos que, materialmente, o livro de Brum possui, percorrendo
todas as páginas, um fio preto desenhado que liga os (des)acontecimentos de sua vida em uma
trama, como se ela costurasse as páginas para fazer uma coberta com a qual pudesse se
esquentar e esquentar também os seus leitores.

Figura 1 – Interior do livro meus desacontecimentos – a história da minha com as palavras, de Eliane Brum.

Novamente, deparamo-nos com um texto de extrema intimidade, pois Brum, ao
retornar a memórias passadas, coloca em evidência dores, saudades, alegrias e angústias,
oferecendo uma leitura delicada, mas também agressiva, despertando no leitor reações tão
contrastantes quanto seu livro. Por esse motivo, a seleção de apenas alguns trechos para compor
os resultados de análise desta monografia não foi uma tarefa fácil, já que o livro todo é pura
poesia e transmite imagens fortíssimas relacionadas à escrit(ur)a.
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PROPOSIÇÕES TEÓRICO-FILOSÓFICAS
Distanciando-nos de uma visão comunicativa que aborda a escrita como mera
interação entre dois interlocutores distantes – espacial e subjetivamente –, procuraremos, neste
capítulo, traçar um breve percurso sobre a escrita, apoiando-nos em reflexões, principalmente,
de Foucault e Derrida, lançando mão, em alguns momentos, de conceitos oriundos da
psicanálise freudo-lacaniana. Como salientamos anteriormente, esta pesquisa se ancora na
perspectiva teórica discursivo-desconstrutiva e, por isso, trazemos os quatro autores
mencionados em diálogo, pautando-nos naquilo que apresentam em comum quanto à
concepção de sujeito e de linguagem. Para tanto, iniciaremos essa trajetória trazendo alguns
pressupostos teóricos relacionados à escrita, ao discurso e ao sujeito, que nos auxiliarão,
posteriormente, a realizar a análise e a compreender as representações de escrit(ur)a para cada
uma das autoras.
Em nossa pesquisa, trabalharemos com uma ideia de sujeito descentrado e
atravessado pelo inconsciente, isto é, que não está no controle completo de seus pensamentos.
As considerações de Freud sobre o inconsciente mudaram toda uma perspectiva embasada no
sujeito cartesiano, proposto por Descartes, centrado e com total controle de seu dizer. A partir
da famosa frase “Penso, logo existo”, tal sujeito teria consciência de sua existência por conta
de sua capacidade de pensar, de raciocinar para atingir a verdade, e seria, portanto, um sujeito
racional. Em oposição a esse pensamento, Foucault apresenta uma nova forma de conceber o
homem, rompendo com a concepção de sujeito enquanto indivíduo (in-diviso/não dividido)
consciente, para considerá-lo inserido em um contexto histórico-social, constituído pelos e nos
discursos e perpassado por relações de poder. Freud ao tratar do inconsciente e o
aprofundamento de Lacan sobre essa questão também contribuem para a inauguração de uma
outra concepção de sujeito voltado, agora, para o inconsciente e para a linguagem. Nessa
perspectiva, enxergamos o sujeito como fragmentado, descentrado e sem controle dos efeitos
de seu dizer. Basta pensarmos, para exemplificar esse descontrole, nas inúmeras vezes em que
algo que dizemos é mal compreendido ou provoca sentidos inesperados. Se tivéssemos controle
de tudo aquilo que falamos, essas situações nunca ocorreriam. Assim, o sujeito, especificamente
aquele que escreve, é construído pela/na linguagem, deixando seus traços em uma obra que não
cessa de (se) escrever. Tendo isso em vista, compreendemos que a linguagem não é clara e
unívoca, mas opaca, porosa (AUTHIER-REVUZ, 1998), local de vazão para o inconsciente,
que encontra abertura para se manifestar enquanto traços na linguagem. As palavras, portanto,
estão sempre em transformação e não possuem um sentido único, estabilizado para sempre. É
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por isso que são entendidas aqui como porosas, perfuradas por sentidos outros que fogem às
nossas expectativas, metamorfoseando-se em outras palavras, que emergem no discurso
imprevisível e inesperadamente. Essa nova concepção de língua e linguagem denuncia a
univocidade do signo e a aparente fixidez das palavras para revelá-las móveis e instáveis,
dependentes do contexto, do sujeito discursivo e de sua relação com o outro. Por isso, muitas
vezes, buscamos o sinônimo para uma palavra e não conseguimos encontrá-lo, pois as palavras
nunca possuem o mesmo sentido. É o que assinala Derrida (2002) a respeito da tradução,
mostrando-nos que não somos capazes de passar o exato sentido de tudo aquilo que foi dito
numa língua para outra língua, pois a língua diz respeito à cultura e implica num gesto de
interpretação.
Voltando-nos agora para a escrita, encaramos o texto, a partir de Derrida (2015),
como uma tessitura, um tecido composto por diversos fios tra(n)çados no papel, que, como um
bordado, são disponibilizados para que o leitor os toque e, na sua singularidade, acrescente seus
próprios fios. Vemos que o autor, ao criar uma espécie de teia de aranha, se inscreve na escrita,
podendo aqui ser chamada de escritura (DERRIDA, 2015), e deixa um pouco de si nas linhas
de seu texto, ao mesmo tempo em que permite ao outro, leitor, também se inscrever.
É no termo escrit(ur)a, portanto, que encontramos uma maneira de pensar a escrita
que dialoga com importantes questões colocadas por Derrida (1973), consideradas
fundamentais para nossa pesquisa. Derrida traz à baila a discussão da noção de escritura
associada não somente ao texto escrito, mas também à fala, ao ouvir e a outras formas de
produção de sentidos, tais como a pintura, a dança, a música, entre outros. Assim, tudo aquilo
que possui alguma forma de registro é marcado pela subjetividade do autor que expõe suas
ideias, pensamentos e críticas, envolvendo-se e sendo marcado por aquilo que produziu. Nesse
sentido, a escrita não é diferente, pois, ao escrever, o autor interpreta o mundo ao seu redor,
interpreta o outro – julgando-o e (re)produzindo sentidos – e, principalmente, interpreta a si
mesmo, tornando-se outro a cada vez que marca o papel com a caneta. A inscrição de si na
escrita é o que a torna uma escritura, mas também a inscrição do outro nesse próprio texto, que
está presente em nossa constituição identitária – somos nós, mas também somos o(s) outro(s)
que nos habitam – e no leitor que deixa as suas marcas também se inscrevendo no texto lido. É
por meio da escrit(ur)a que criamos identidades para nós mesmos e para o outro, que
construímos verdades e registramos impressões sobre o presente, o passado e o futuro, lançando
sobre (noss)a história olhares novos, alterados com o passar do tempo. Por isso, podemos dizer
que nunca um texto será lido da mesma forma, inclusive pelo mesmo leitor que, ao retornar a
um texto lido há muito tempo, encontrará linhas familiares, mas o lerá com outros olhos,
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decorrentes de momentos e contextos diferentes. Portanto, entender a escrit(ur)a “como uma
maneira de se abrir ao outro, de se mostrar outro a si mesmo, possibilita-nos pensá-la como
uma forma de se inscrever, de deixar traços de si no mundo” (ROSA et al., 2015, p. 274).
Assim, o texto, enquanto escrit(ur)a, é reescrito incessantemente; é produzido pelas
vozes que ecoam, pelos nossos antepassados, sendo a presença do outro inevitável naquilo que
se escreve. Distanciando-nos um pouco no tempo, na Antiguidade clássica, a cultura oral era
valiosa, sendo a palavra falada a mais respeitada. Por isso, a escrita, nessa época, foi vista como
um veneno, uma vez que não permitia àquele que pronunciou seu discurso estar presente,
quando outra pessoa o lesse, para elucidar, argumentar e explicar todas as dúvidas que
pudessem surgir, eliminando, dessa maneira, qualquer equívoco eventual. No entanto,
contrariamente a essa perspectiva negativa, outro ponto de vista foi colocado em evidência,
mostrando o que havia de remédio na escrita, já que ela garantiria vida eterna não só ao texto,
mas também ao seu autor. É Derrida (2015) que encontra na escrit(ur)a essa coexistência entre
os opostos, revelando-a como phármakon, isto é, remédio e veneno ao mesmo tempo. Sobre
esse assunto, Coracini trabalha com a oposição presença-ausência, relacionada à questão do
phármakon:
[e]m qualquer texto, configura-se a presença-ausência daquele que escreve, ausência
que garante a sobrevi(n)da do texto que se dá a ler (Derrida 1991b), pois as leituras
subsequentes são a garantia da permanência do autor e do texto, mas implicam
também a impossibilidade de garantir sentidos desejados, verdades que, na
Antiguidade greco-latina, só poderiam ser alcançadas in praesentiae do autor e de seu
interlocutor (CORACINI, 2010a, p. 29).

Na presença-ausência daquele que escreve, o texto distancia-se de seu autor e vira
alvo das inúmeras interpretações às quais pode ser submetido, oferecendo ao leitor um
adiamento eterno do sentido final – se é que ele existe – que pode ser extraído de suas páginas.
É, assim, que o leitor se coloca no texto, ocupando o lugar de autor, fazendo desse texto um
outro de si mesmo, o mesmo e o diferente. O leitor atribui novos sentidos à escrita à medida
que se inscreve. Como afirma Foucault (2008), cada enunciação é como um novo dizer;
portanto, toda interpretação de um mesmo texto será uma nova-velha leitura. Nesse sentido, o
discurso é constituído por já-ditos, por discursos outros que ecoam e que marcam presença
naquilo que falamos ou escrevemos (FOUCAULT, 2008). Dessa forma, ao mesmo tempo em
que um texto nunca é completamente nosso (por estar pautado em já-ditos), ele é também novo
(jamais dito), pois foi produzido em uma nova situação de enunciação. É o que postula Foucault
(2008):
todo discurso manifesto repousaria secretamente sobre um já-dito; e que este já-dito
não seria simplesmente uma frase já pronunciada, um texto já escrito, mas um "jamais
dito", um discurso sem corpo, uma voz tão silenciosa quanto um sopro, uma escrita
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que não é senão o vazio de seu próprio rastro. Supõe-se, assim, que tudo que o discurso
formula já se encontra articulado nesse meio-silêncio que lhe é prévio, que continua
a correr obstinadamente sob ele, mas que ele recobre e faz calar (FOUCAULT, 2008,
p. 28).

Os sentidos, portanto, vão se renovando e modificando, mas estão sempre pautados
em sentidos anteriores que nunca se apagam, pois permanecem como traços no passado de
determinado texto. Essa percepção da escrita dialoga com o Bloco Mágico analisado por Freud
(1996a), um dispositivo que oferece uma superfície que pode ser utilizada repetidas vezes para
a escrita de algo novo, mas que preserva traços antigos que ficam ali registrados
permanentemente; traços marcados por uma mão que segurava o estilete pontiagudo e fazia
incisões sobre a superfície de argila. Dessa forma, as diferentes mãos que passaram pelo Bloco
Mágico, assim como as diferentes mãos e olhos que passam por um texto escrito no papel ou
na tela de um computador, deixam um pouco de si naquilo que é escrito e se transformam por
aquilo que leem, retomando sempre as marcas que deixam no papel. Mas, então, onde estaria a
singularidade daquele que escreve, já que o seu dizer seria uma reorganização de já-ditos? O
intuito com que cada um se apropria desses já-ditos e a maneira como os organiza é que torna
o dizer ou o texto singular. O escritor, portanto, choca-se com as inúmeras vozes que o
constituem e mescla todos esses dizeres em um dizer seu, construindo um texto com a sua
assinatura – assinatura autenticada pelos outros.
Escrever é se inscrever no texto da forma mais violenta que há. Coracini (2008)
retoma uma entrevista concedida por Foucault, em 1966, quando ele compara seu ofício à
profissão de médico de seu pai, dizendo que “deve existir, em minha caneta, uma velha herança
do bisturi. Talvez, afinal, eu trace sobre a brancura do papel os mesmos sinais agressivos que
meu pai traçava sobre os corpos dos outros que ele operava. Transformei o bisturi em caneta”
(FOUCAULT, [1966] 2004). Dessa forma, rasgar o papel e fazer incisões na folha é evidenciar
sentimentos, situações das mais diversas, desde felizes a chocantes e inimagináveis, e deixar
presente para sempre, em forma de cicatriz, os golpes e cortes realizados no texto, no autor e
no leitor.
Antes de darmos continuidade às nossas reflexões, fazem-se necessárias também
algumas considerações sobre a figura do autor. Freud (1996b) se preocupa em analisar o
escritor, descrito como um “estranho ser”, a partir do seu processo criativo. Assim, o autor
compara o trabalho criativo do escritor ao ato de brincar das crianças, que vivem suas fantasias,
falam sobre elas e as transformam em temas de suas brincadeiras. Os adultos, no entanto, por
conta da estrutura social de censura e, consequentemente, autocensura, sentem vergonha de
explicitar suas fantasias e, por isso, as escondem. A obra de arte, assim como os textos literários
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e qualquer outro texto em que o autor escreve e se inscreve, possibilita ao autor experienciar
aquilo que lhe é proibido na realidade, oferecendo um local de deleite para a manifestação dos
devaneios desencadeados pelos desejos. O leitor, por sua vez, em uma espécie de cumplicidade
com o texto literário e com quem o escreveu, toma para si esse fantasiar e dele usufrui,
identificando-se com a escrita do outro. Dessa forma, o adulto encontra uma solução para os
desejos reprimidos através de um jogo de reprodução do real, no qual manipula e corrige a
realidade que lhe é insatisfatória, criando uma outra cena na qual tudo é possível.
A questão da autoria, sob um olhar diferente, também foi abordada por Foucault
(2000a), que assinala que o autor, ao escrever, imagina-se legitimando seu dizer, registrando
uma opinião em palavras escritas que o representarão e fixarão seu dizer no tempo. No entanto,
a figura do autor, que seria uma das especificidades possíveis da função do sujeito,
desapareceria – daí a expressão “morte do autor” – no momento em que este finalizasse a sua
obra (ou escrito), dando seu texto a ler, isto é, disponibilizando-o para novas significações
(FOUCAULT, 2000a). Dessa forma, podemos pensar a escrita dissociada do autor e da noção
de autoria consagrada pelo senso-comum, pois, como assinala Foucault (2014), o discurso é
lacunar e está sempre à espera de ser preenchido por alguém que, momentaneamente, adquire
a função de autor e, logo em seguida, se dissipa nos diversos sentidos já produzidos e/ou que
ainda estão por vir. O que parece a princípio paradoxal, acaba sendo uma junção de opostos que
convivem, à medida que aquele que assina o texto e, por isso, é considerado seu autor ocupa
um eterno lugar de ausência, sendo presença/ausência na possibilidade de qualquer escrit(ur)a.
Portanto, “em vez de ser aquele de quem parte o discurso, eu seria, antes, ao acaso de seu
desenrolar, uma estreita lacuna, o ponto de seu desaparecimento possível” (FOUCAULT, 2014,
p. 6). Assim, o texto está sempre à deriva, esperando, incessantemente, que a lacuna seja
preenchida por aqueles que fornecerão novos significados à escrita. Nesse sentido, a morte do
autor seria causada pela obra, que adquire sentido descolada de quem lhe deu vida, e pelo gesto
do leitor, que entra em cena para se apropriar do texto, tornando-se também autor. Portanto,
vemos que existe uma crença vã de que o escritor controla tudo o que escreve, que logo é
desmentida por aquilo que lhe escapa, aquilo que emerge de seu inconsciente. Por isso, não
podemos nos referir a um sentido único presente em um texto, mas às múltiplas significações
que pode assumir de acordo com aqueles que, ao lê-lo, o modificam e são modificados por ele.
Como podemos ver, a relação do sujeito com o que escreve não se dá de maneira
isolada ou desacompanhada. Pelo contrário, o outro é extremamente importante, já que a escrita
é sempre direcionada para um possível leitor. Além disso, é na escrit(ur)a que o sujeito se
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constrói e, ao mesmo tempo, se desconstrói, sendo sempre percorrido pelas amarras do “eu”
que estão em constante (trans)formação pela presença do outro, como vemos a seguir:
[o] escritor é sua escrit(ur)a; somos produzidos na e pela escrit(ur)a – ou, melhor,
dizendo, pelo discurso – que vem de mim e do outro –, na medida em que apenas este
confere um lugar, posições-sujeito, uma identidade, ainda que efêmera, ainda que
sempre em mudança, mudança que vem do outro e que se faz verdade em mim, no
arquivo – sem lugar – do inconsciente, no arquivo das obras que damos a conhecer,
obras-livros, obras-textos, mas também obras-ações, obras-atitudes, obrascomportamento (CORACINI, 2008, p. 185).

Assim, escrever é também uma forma de construção de identidade em meio à
pluralidade de outros que nos constituem e por nós são constituídos. Na escrit(ur)a, o sujeito se
diz, interpreta a si mesmo em um gesto de inscrição em si e no outro. A criação dessa identidade
é sempre fictícia, pois formulamos verdades para nós mesmos e para os outros em uma
constante atualização de nossas ficções. Escrever, portanto, torna-se um aprendizado para nós
enquanto seres humanos, pois nos constitui e nos modifica através de vozes que ecoam na
escrita e na leitura. Somos, a cada traço da caneta no papel branco, uma nova pessoa atravessada
por dizeres outros que nos tocam e por textos que passam pelo corpo e ali estabelecem moradia.
Como assevera Coracini (2008): “o escritor é ele próprio como um novo sujeito que emerge
pela e na escrit(ur)a” (CORACINI, 2008, p. 191).
Como trabalharemos com representações, caminharemos na esteira do viés teórico
discursivo-desconstrutivo para tecer algumas considerações sobre essa noção. Pautando-nos em
Coracini (2015), a representação é uma forma de produção de sentido pelo sujeito ancorada na
memória coletiva, nas experiências pessoais e também nas experiências do outro, que constrói
uma imagem ou representação de nós. Assim, é através de representações que compreendemos
e narramos o mundo ao nosso redor, imbuídos pela forma como o vivemos e o sentimos,
(re)interpretando-o incessantemente de acordo com o contexto onde estamos inseridos, com as
pessoas com quem convivemos, com os acontecimentos de nossas vidas. Portanto, para nós, “a
representação [é] o modo como cada um se vê e vê o outro, o que, ainda que ilusoriamente,
constitui a identidade e flagra identificações” (CORACINI, 2015, p. 142).
Assim, é a partir dessas considerações que lançaremos nosso olhar sobre o corpus
de pesquisa. Acreditamos que o embasamento teórico proposto ajudar-nos-á a compreender
melhor as relações estabelecidas entre as autoras e a escrita – em uma constante tentativa de
compreensão de nossa própria relação com a escrita – e a forma como elas se tornam outra(s)
por meio da escrit(ur)a.
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RESULTADOS DE ANÁLISE
Apresentaremos, a seguir, recortes selecionados do livro meus desacontecimentos
– a história da minha vida com as palavras, de Eliane Brum, a partir dos quais buscaremos
evidenciar algumas questões pertinentes para nossa pesquisa. De início, trazemos um pequeno
parágrafo escrito logo nas primeiras páginas do livro, no qual Brum começa a rememorar o seu
contato com as palavras.

E1: Lembro que, quando tudo começou, era escuro. E hoje, depois de todos esses anos de labirinto,
todos esses anos em que avanço pela neblina empunhando a caneta diante do meu peito, percebo que o
escuro era uma ausência. Uma ausência de palavra. Essa escuridão é minha pré-história. Eu antes da
história, eu antes das palavras.
Eu caos (BRUM, 2017, p. 9).

A lembrança aparece no dizer de Brum como elemento central de sua assertiva, pois
é através da suposta certeza atrelada à lembrança que ela pode contextualizar a sua existência
antes das palavras. Lembrar é, ao mesmo tempo, esquecer, e é por esse motivo que não podemos
considerar a memória neutra, inofensiva e objetiva. Só podemos nos lembrar de algum
acontecimento após ele ter ocorrido e a forma como nos lembramos está condicionada por
outros momentos vividos, pessoas que nos marcaram e fizeram história. Algumas lembranças
são colocadas sobre outras, as escondem de acordo com o grau de importância que lhes
atribuímos ou, então, por conta dos recalques que, gravados em nosso inconsciente, encobrem
determinados acontecimentos. Por isso, é relevante evidenciarmos que Brum deposita o
momento em que tudo começou, assim como todos nós, em uma lembrança sujeita a
interpretações, “sempre incompleta, sempre faltosa, de certa maneira sempre verdadeira e, ao
mesmo tempo, mentirosa” (CORACINI, 2010b, p. 130).
É interessante notar, no contexto de E1, as palavras “tudo” e “todos” que são
utilizadas na tentativa de totalizar a sua experiência em quando tudo começou e depois de todos
esses anos, noções que dialogam também com a pretensa completude da memória e com a
idealização de que conseguimos, por meio da lembrança, dar conta de toda a nossa história e,
consequentemente, de tudo aquilo que somos. Essa aparente totalização e o caráter
memorialístico do texto que aponta para o todo da memória entram em contradição com a
ausência, que a autora menciona logo em seguida. Ao mesmo tempo em que há um jogo de
oposição entre os significantes, deparamo-nos com “uma reafirmação do mesmo, uma
economia do mesmo em sua relação com o outro, sem que seja necessário, para que ela exista,
congelá-la, ou fixá-la numa distinção ou sistema de oposições duais” (DERRIDA;
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ROUDINESCO, 2004, p. 34), ou seja, a palavra “tudo” só ganha sentido quando comparada ao
“nada” (vista aqui como uma ausência), mas que, no final das contas, é também tudo. Mesmo
com o passar de todos aqueles anos e ao retornar ao momento onde tudo começou – o que
começou? A sua vida? O seu contato com as palavras? –, ainda assim uma ausência se faz
presente. Portanto, podemos nos questionar: sua vida teria sido nada antes da escrita?
Outras palavras também se sobressaem e é relevante notar o sentido existente em
torno delas para a construção de uma imagem obscura. Escuro, labirinto e neblina são
substantivos utilizados que caracterizam uma dificuldade de ver à nossa frente: o escuro impede
a visão, ainda que os olhos estejam acostumados com a falta de luz; o labirinto possui a função
de desorientar a pessoa que, ao percorrê-lo, não consegue encontrar o caminho correto e não
consegue ver além das paredes que a circundam; e a neblina também dificulta a distinção dos
elementos à visão, tornando tudo acinzentado. Essas palavras preparam o texto para dois
momentos importantes:
1) quando ela diz que o escuro era uma ausência. Uma ausência de palavras,
percebemos que a autora não se refere a qualquer palavra, mas, especificamente, à palavra
escrita, pois ela passou anos empunhando a caneta diante do peito. Nessa sentença, há a
presença da força que a palavra escrita possui e que foi por ela empunhada como uma arma,
como se empunha uma espada contra seu próprio coração (“diante do peito”), interpretação que
traz à tona o peso das palavras como sentença, como risco de morte. O fato de a caneta ser
descrita como uma arma pode significar uma maneira encontrada pela autora de se proteger, de
utilizá-la como um escudo contra aquilo que pode machucá-la, uma vez que se vê em constante
ameaça ao ser lida e, portanto, destituída de seu local de (suposto) controle das interpretações.
Foi por meio da palavra que ela encontrou uma maneira de lutar contra a escuridão e fazer o
caos virar ordem.
2) quando ela comenta essa escuridão é minha pré-história. Eu antes da história,
vemos a escolha do vocábulo “pré-história” não somente como referência a um passado muito
distante, mas também a um momento em que ela não existia, como se a sua história houvesse
começado quando a palavra se fez presente em sua vida. Por isso, a modalização de pré-história
para eu antes da história. Essa modalização também pode ser entendida como o surgimento de
Brum ao escrever a sua própria história no livro meus desacontecimentos, pois, ao escrever a
respeito de seu passado e se significar por meio das palavras, ela passa a existir.
O que se segue, para encerrar o excerto, é uma ruptura no texto, que chama nossa
atenção por deslocar a linha em um novo parágrafo, o que parece dar mais importância ao que
é dito. Conseguimos observar uma relação estrita entre as orações “eu antes das palavras” e
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“Eu caos”, pois o caos seria um estado decorrente do momento em que não havia palavras em
sua vida; ela é caos por conta da ausência de palavras. Ao selecionarmos este recorte do livro
de Brum, lembramo-nos da frase “o caos é uma ordem por decifrar” (SARAMAGO, 2002, p.
71), escrita por Saramago em O homem duplicado, que remete à identidade contraditória e
fragmentada do sujeito, percorrida pela falta que lhe é inerente e pelo desejo constante de
preenchê-la. É esta reflexão que guia a relação estabelecida entre Brum e Saramago, pois a
autora tenta controlar esse caos que, no fim das contas, é ela mesma, “deixando atrás [de si] um
caos ordenado, sempre avançando para dentro de um caos por ordenar” (SARAMAGO, 2002,
p. 72).
Dessa forma, podemos refletir sobre como Brum se constituiria subjetivamente
quando encontrasse as palavras. Se pensarmos que a dificuldade de ver, caracterizada pelas
palavras escuridão, labirinto e neblina, associadas ao caos, representam a sua subjetividade
antes das palavras, podemos imaginar que, ao encontrá-las, Brum teria, então, clareza,
direcionamento e luz, isto é, ela seria ordem2. É o que veremos no trecho abaixo:
E2: Ao escutar a empregada escutando a novela de rádio, Eliane Cristina talvez tenha anotado em
alguma dobra interna a ideia de que, para viver, contar é preciso. Se ela fosse capaz de ligar uma
narrativa na outra, a moça seria feliz por um dia inteiro e dia após dia. E assim não a deixaria no escuro
ou amarrada debaixo da mesa, como às vezes acontecia, sem que a mãe soubesse. Eliane Cristina nunca
tinha ouvido falar das mil e uma noites. Mas talvez as meninas já nasçam com uma Sherazade
sussurrando nos ouvidos. A guria nomeada com equívocos percebeu que, no dia em que se tornasse
capaz de emendar uma história na outra, não precisaria mais temer perder a cabeça. (Ou tornar-se aquela
presa no túmulo).
A novela de rádio rompeu a escuridão da casa-túmulo como um daqueles raios de sol que se enfiam por
um buraco da parede e fazem nascer flores em ruínas de guerra. As palavras rastejaram para dentro das
minhas orelhas com suas unhas compridas, raramente limpas, e me contaminaram para sempre. Foi ali
que comecei a me tornar uma escutadeira que conta. E conta. Para contar (BRUM, 2017, pp. 28-29).

Ao iniciarmos a leitura desse trecho, logo nos deparamos com uma posição-sujeito3
diferente daquela ocupada pela autora no recorte antecedente. Brum faz referência a si mesma
na terceira pessoa do singular, como se Eliane Cristina, ela e a guria fossem pessoas diferentes
da narradora em primeira pessoa que está contando a história de sua vida. Lembrando que nunca
somos os mesmos, pois nos modificamos – identitária e subjetivamente – a cada situação vivida,
Brum não seria mais a mesma por conta de todo o tempo transcorrido entre a sua infância e a
Achamos interessante ressaltar o fato de o sobrenome da autora evocar a palavra “bruma”, que possui suas origens
no Latim. Ao verificar sua etimologia, fomos levados à brevidade do solstício de inverno e à névoa e cerração
características dessa época, o que dialoga diretamente com as imagens de escuridão, neblina e labirinto
transmitidas no texto. Assim, a opacidade e o céu turvo, que dificultam a localização, também dificultam o
encontro da autora consigo mesma e com suas memórias em meio à bruma que a constitui.
3
Posição-sujeito é um termo responsável por designar a posição que o sujeito ocupa no discurso, em um
determinado tempo e espaço. Nesse sentido, um mesmo sujeito pode ocupar diferentes posições em diferentes
momentos do discurso.
2
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vida adulta, momento no qual escreve suas memórias. Ela se distanciaria, portanto, da Eliane
Brum do presente, que, no parágrafo seguinte, se coloca novamente como narradora em
primeira pessoa, dizendo minhas orelhas, me contaminaram e me tornar. A retomada da
primeira pessoa aponta para uma mudança subjetiva que possui como principal causa a palavra.
Antes de compreender o sentido da história contada, a narradora era uma outra pessoa, uma
outra Eliane Brum. No entanto, quando as palavras rastejaram para dentro de suas orelhas – e
aqui poderíamos compreender o verbo “rastejar” como um processo lento, demorado e, de certa
forma, até mesmo inconsciente, uma vez que pode ser entendido como uma tentativa de passar
despercebido –, ela criou uma nova identidade que, pelo menos em parte, a constitui até o
momento da escrita desse livro; ela se tornaria uma mulher que escreve.
No início do parágrafo, Brum enuncia que talvez tenha anotado em alguma dobra
interna a ideia de que, para viver, contar é preciso. Destacamos essa parte do dizer, pois, de
imediato, nos recordamos do poema Navegar é preciso4, de Fernando Pessoa, especificamente
dos versos “navegar é preciso, viver não é preciso” e “viver não é necessário; o que é necessário
é criar”. Vemos que o sentido transmitido pela autora dialoga com aquilo que é postulado por
Pessoa, de maneira que este delimita o significado de sua vida à criação, assim como Brum que
também atribui à criação, isto é, à ação de se significar por meio de histórias, o sentido de sua
vida. Ademais, a palavra “preciso”, em ambos os casos, além de sugerir algo indispensável,
indica a busca dos autores no fazer literário por algum tipo de precisão, exatidão, de sentido
para aquilo que vivem, já que a vida, por si só, é tão imprecisa. Por isso, contar e criar aparecem
nos dois textos como uma forma de ordenar e navegar pelos mares agitados da vida. Dando
continuidade à análise, a presença da palavra talvez, no dizer de Brum, aponta para uma
incerteza contraditória com o valor imperativo da frase seguinte: para viver, contar é preciso.
Enquanto sujeitos da linguagem, estamos o tempo todo nos (re)contando de diversas maneiras.
Ao lembrar, por exemplo, de alguma situação pela qual passamos, como é o caso de Brum,
nunca a contamos da mesma forma: utilizamos palavras distintas, adicionamos novos elementos

“Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa: / "Navegar é preciso; viver não é preciso". / Quero para mim o
espírito [d]esta frase, / transformada a forma para a casar como eu sou: / Viver não é necessário; o que é necessário
é criar. / Não conto gozar a minha vida; nem em gozá-la penso. / Só quero torná-la grande, ainda que para isso
tenha de ser o meu corpo e a (minha alma) a lenha desse fogo. / Só quero torná-la de toda a humanidade; / ainda
que para isso tenha de a perder como minha. / Cada vez mais assim penso. / Cada vez mais ponho da essência
anímica do meu sangue / o propósito impessoal de engrandecer a pátria e contribuir / para a evolução da
humanidade. / É a forma que em mim tomou o misticismo da nossa Raça” (PESSOA). Disponível em:
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/jp000001.pdf (Acesso em: 04 dez. 2018).
4
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sobre os quais não nos referimos em outras ocasiões, damos ênfase a determinado
acontecimento. Ao viver, (re)contamo-nos e nos (re)constituímos inúmeras vezes.
Os sentidos produzidos em E2 indicam um desejo de dominar a narrativa, dominar
as palavras para poder contar, o que é expresso na seguinte oração condicional: se ela fosse
capaz de ligar uma narrativa na outra. Novamente, a incerteza aparece, desta vez, atrelada à
condição de que a capacidade de ligar uma narrativa à outra traria benefícios, como a felicidade
da empregada que, ao ouvir as histórias contadas pela criança, não a deixaria no escuro ou
amarrada embaixo da mesa. Portanto, vemos aqui uma clara relação de causa-consequência
entre as orações e o porquê do desejo, ao menos inicial, de aprender a contar histórias, que se
somará, posteriormente, ao desejo de não perder a cabeça, ou seja, de não enlouquecer.
Novamente, aparece no trecho o significante “escuridão” que mencionamos
anteriormente, mas, desta vez, associado a uma casa-túmulo (que remete à morte) e colocado
em confronto aos raios de sol (que remetem à vida). Como dissemos no final da análise de E1,
era possível intuir por meio de um raciocínio opositivo que, ao encontrar as palavras, Brum
teria clareza, luz, direcionamento (palavras contrárias à escuridão, neblina e labirinto). É o que
revela o trecho: a novela de rádio rompeu a escuridão da casa-túmulo como um daqueles raios
de sol que se enfiam por um buraco da parede e fazem nascer flores em ruínas de guerra, no
qual os raios de sol adquirem o sentido de organização do caos e da escuridão. Além disso, são
utilizados objetos para personificar a subjetivação da autora, revelando que ela via o seu corpo
como uma casa, uma vez que habitamos nosso corpo, mas não uma casa qualquer. Seu corpo
seria, portanto, uma casa-túmulo, isto é, uma casa que, além de representar um lugar de moradia
para o sujeito, também é o seu local de morte. Foucault, em O Corpo Utópico (2013), traz uma
reflexão semelhante:
[a] palavra grega para dizer corpo só aparece em Homero para designar cadáver. É o
cadáver, portanto, o cadáver e o espelho que nos ensinam (enfim, que ensinaram aos
gregos e agora ensinam às crianças) que temos um corpo, que este corpo tem uma
forma, que esta forma tem um contorno, que no contorno há uma espessura, um peso;
em suma, que o corpo ocupa um lugar (FOUCAULT, 2013, p. 15).

É a partir do cadáver que conseguimos visualizar o nosso corpo em outro lugar que
não aqui e agora. É na morte e no cadáver, muitas vezes na iminência da morte, que tomamos
conhecimento da fragilidade de nosso corpo e, portanto, reconhecemos que temos um corpo
quebrável, delicado, consumível. Brum, ao trazer a junção das palavras “casa” e “túmulo”,
aponta para essa união, deixando claro que a morte estava presente em seu corpo. No entanto,
as palavras narradas nas novelas de rádio aparecem como libertação, uma vez que não
permitiram à autora tornar-se aquela presa no túmulo. O túmulo, ao representar a morte, nos
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leva a considerar uma outra interpretação a respeito das duas maneiras como Brum se refere a
si mesma no excerto, como comentamos anteriormente. Se antes das palavras a autora era
Eliane Cristina, a presença da imagem de um túmulo pode significar a sua morte, sendo
substituída, portanto, por uma pessoa diferente (um outro de si mesma) – que possui no próprio
nome marcas dessa distinção – nascendo, então, Eliane Brum, mulher que se tornaria famosa
justamente por conta das palavras. Ainda sobre esse trecho (tornar-se aquela presa no túmulo),
achamos interessante ressaltar o fato de a frase estar escrita entre parênteses, o que pode indicar
um desvio do sujeito da posição de dominador do discurso, “produz[indo] uma clivagem nesse
dizer, distanciando-se de suas palavras, como autocomentador de si mesmo” (AUTHIERREVUZ, 1998, p. 84). Os parênteses, portanto, indicam uma condição constitutiva do dizer da
autora, uma vez que denunciam a não unidade do texto, sendo utilizados para marcar a tentativa
de controle daquilo que está sendo dito, como um comentário à parte para explicar ou dar ênfase
e importância àquelas palavras. Veremos que, nos próximos recortes analisados (E4, E5, E6,
E7), este será um recurso adotado recorrentemente pela autora.
As histórias contadas pela novela de rádio, como um ato de violência, rompem essa
escuridão e é através de um buraco na parede da casa-túmulo que os raios de sol fornecem
clareza e ordem. Podemos entender o significante “buraco” como uma lacuna em seu próprio
corpo (casa-túmulo) que remete à presentificação da falta. Esse buraco, que existe em cada um
de nós com sentidos diferentes e representando faltas distintas, no caso de Brum é decorrente
da falta de palavras. As palavras, logo em seguida, adquirem uma representação de
(re)existência, de onde foi possível nascer flores em lugar de ruínas. Essa frase nos remete ao
poema de Carlos Drummond de Andrade (2012), A flor e a náusea5, e, assim como em suas
estrofes, transmite um sentido de esperança, de nascimento em meio ao caos e às dificuldades.
É interessante ressaltarmos ainda que o vocábulo “contaminaram” traz uma ideia
negativa de que as palavras são uma doença, um vírus contagioso, que a contamina(ra)m para
sempre, uma vez que, ao contrair a doença transmitida pela escrita, não tem como dela se livrar.
Assim, não só as palavras não possuem cura, mas também ela mesma. Vemos aqui a escrit(ur)a,
como bem coloca Derrida (2015), funcionando como phármakon, pois à medida que presenteia
Brum com o rompimento da escuridão oferecendo-lhe luz, uma visão mais clara sobre as coisas
– sendo, portanto, remédio –, também é encarada como um vírus que a torna doente,
dependente, submissa – sendo, assim, veneno. Essa dualidade presente no significado da

Referimo-nos, aqui, principalmente aos versos: “Uma flor nasceu na rua! / Passem de longe, bondes, ônibus, rio
de aço do tráfego. / Uma flor ainda desbotada / ilude a polícia, rompe o asfalto. / [...] É feia. Mas é uma flor. Furou
o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio” (ANDRADE, 2012, p. 24).
5
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palavra phármakon é trazida à baila por Derrida com o intuito de propor a inviabilidade de
decidir por um dos dois polos de sentidos atribuídos à palavra (remédio x veneno). A escrit(ur)a
não é nem um nem outro, mas os dois ao mesmo tempo, encontrando-se, portanto, nos dois
polos de representação, como vimos no trecho analisado (E2).
Nos próximos três trechos, dialogando ainda com essa questão da união dos opostos
e das dualidades, focamos o fato de a escrita ser vista como morte (dor) e vida.
E3: Escrevi com fúria nos anos que se seguiram à minha primeira poesia. A escrita foi se tornando
dolorida. Dizia de uma criança que chutava o cimento. Que se sentia encurralada. Que questionava a
existência de Deus. Que sangrava com a desigualdade do mundo. Tão calada sobre o essencial, eu agora
gritava. Naqueles dias não importava se era bom ou ruim o que escrevia. Importava transformar dor em
marca. Forjar um corpo para além do corpo, na letra. (...)
Quando a festa acabou, descobri que restava nua. Meu livro não era feito de letras, mas de carne. Senti
como se cada um que tivesse levado o livro para casa possuísse agora um pedaço de mim. Me senti
exposta na praça central da cidade, aquela que um dia atravessei para botar fogo na prefeitura. Exposta
não apenas como a minha pele, eram as minhas vísceras que pendiam ao sol. E também o meu sexo. Eu
não mais me pertencia. Ser lida por todos e por nenhum foi interpretado como um estupro (BRUM,
2017, p. 113).

É possível vermos que, em E3, a escrita é catártica; é através dela que se pode
registrar e colocar para fora a dor, o que aparece logo no início do trecho quando Brum diz ter
escrito com “fúria”, isto é, uma escrita que carregava a cólera, a ira. Percebemos na segunda
oração (a escrita foi se tornando dolorida) que, em algum momento anterior àquele que está
sendo rememorado – quando Brum ainda era criança –, a escrita não era dolorida. A utilização
do gerúndio transmite a ideia de um processo gradativo, que aos poucos foi acontecendo, de
modo que a escrita foi se (trans)formando e adquirindo um novo sentido com o passar do tempo.
A dor da escrita é, então, comparada à dor, em um primeiro momento, sentida durante o brincar
infantil, como chutar o cimento. Em outras palavras, uma dor que não leva a nada. Porém, as
orações que vêm em seguida são formuladas por meio de uma progressão no sentido
transmitido, que passa da dor física para dores sociais e existenciais – psíquicas, se assim
podemos dizer –, como questionar a existência de Deus e sangrar com a desigualdade do
mundo. A dor da escrita, portanto, é caracterizada como uma dor maior ou pelo menos tão
dolorosa quanto essas outras dores.
A imagem da escrita como (trans)formadora volta a aparecer no trecho quando a
autora escreve: [t]ão calada sobre o essencial, eu agora gritava. A escrita aqui oferece uma
passagem do silêncio para a amplificação da voz, por meio da qual Brum coloca para fora de si
a dor que sente. Essa mudança é encarada como um gesto de libertação e, por isso, o uso do
vocábulo “gritar”, que transmite o sentido de dar voz – em alto e bom som – a algo que está
recalcado, impedido de se manifestar. Devemos lembrar que o grito, muitas vezes, é uma das
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formas de manifestação da dor e, portanto, podemos entender que Brum gritava por sentir dor,
mas também porque o próprio processo de escrita era dolorido e, nesse sentido, ela gritava de
dor também por conta da escrita. Por isso, a importância de transformar dor em marca,
independente da qualidade daquilo que se escreve. Muito além de escrever algo de bom ou ruim
– podemos inclusive nos questionar o que seria um texto bom ou ruim –, o que importa nesse
momento é dar lugar para a dor na forma de palavra, pois
as palavras são também a ferramenta essencial do tratamento anímico. O leigo por
certo achará difícil compreender que as perturbações patológicas do corpo e da alma
possam ser eliminadas através de “meras” palavras. Achará que lhe estão pedindo para
acreditar em bruxarias. E não estará tão errado assim: as palavras de nossa fala
cotidiana não passam de magia mais atenuada (FREUD, 1996c, p. 275).

A partir de Freud, vemos que a palavra, tanto falada quanto ouvida, lida e escrita,
funciona como uma maneira de externalizar a dor e faz parte do tratamento psíquico, se não
para alcançar a cura, pelo menos para aprendermos a lidar melhor com os males que nos
acometem. Por isso, escrever seria uma forma de lidar com aquilo que nos assola e de
compartilharmos, mesmo que ninguém venha a ler aquilo que está sendo escrito, a dor com o
outro que projetamos na nossa escrita. Assim, parece-nos, nesse excerto, que a dor adquire uma
posição fundamental e central na vida de Brum como motivadora da escrita.
A dor aparece nos dizeres de Brum associada a um corpo que pode se transformar
em letra, como veremos na oração: [q]uando a festa acabou, descobri que restava nua. Nesta
sentença, Brum relata que seu corpo despido era tudo o que havia sobrado de si, aquilo que
havia (sobre)vivido à destruição, após ter sido exposta àqueles que haviam lido o seu livro.
Podemos interpretar o uso da palavra “restava” como uma maneira encontrada pela autora de
certificar a sua existência mesmo após a exposição de seu texto, de sua vida e de seu corpo aos
leitores, pois além de restar – como aquilo que sobrou após a destruição – ela (r)estava, ou seja,
também existia. Nesse sentido, ela se via “nua”, sem nenhuma roupa, chamando ainda mais à
atenção de todos aqueles que haviam adquirido seu livro e ocupavam a posição de espectadores
da história que iria contar. Ao se descrever despida, Brum reforça a exposição de si pela e na
escrita, já que a autora escancara seu ser, seus sentimentos, suas opiniões, em suma, sua vida
aos olhos do outro. Escrever, segundo Derrida (2015), está relacionado a colocar um pouco de
si naquilo que se escreve, adicionar fios, entrelaçá-los e criar um tecido bordado pelo escritor
em uma trama criada por mãos através das quais algo de si passa para o que foi escrito. Nesse
sentido, dar o texto a ler significa oferecer um pedaço de si – como coloca Brum – para que o
outro (leitor) possa acessar o emaranhado de fios da escrit(ur)a, fazer incisões e romper esse
tecido criado pelo autor. Nesse sentido, escrever não é só desenhar no papel ou imprimir letras
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na tela do computador; é, além disso, in-screver-se na textualidade, passando para o texto suas
ideias, pensamentos, sentimentos, marcando o texto ao mesmo tempo em que é marcado e
envolvido pelo que foi escrito. O corpo do texto, portanto, seria o próprio corpo de Brum e, por
isso, ela sentia como se cada um que tivesse levado o livro para casa possuísse agora um
pedaço de mim.
O significante “exposta”, utilizado logo em seguida (me senti exposta), recupera a
ideia de ex-por, colocar para fora, de transmitir para o texto algo tão profundo de si mesma que,
ao ser lida por todos, ela se vê em uma situação vulnerável, deixando à mostra até mesmo as
vísceras que pendiam ao sol. Nesse trecho, vemos que a escrita não se encontra indissociada da
leitura, pois, ao escrever, somos também leitores de nosso próprio texto. É o que coloca
Coracini ao dizer que “um escritor é, antes de tudo, um leitor — leitor de si, do mundo, do
outro” (CORACINI, 2010a, p. 34). Além disso, sempre escrevemos para o outro, projetamos
um outro para quem nosso texto é direcionado e, dessa forma, oferecemos nosso texto às
diversas leituras. Esse processo, tanto de escrita quanto de leitura, como visto, pode ser
doloroso. Nesse sentido, trouxemos esse trecho para análise com o intuito de discutir a
(im)possibilidade de tratar os conceitos autor-leitor, escrita-leitura de maneira dicotômica –
como nos ensina Derrida (1973) na Gramatologia, ao colocar em xeque o pensamento
dicotômico de que somos herdeiros –, pois o processo de escrita está necessariamente atrelado
ao leitor.
Nesse sentido, por meio do excerto E3, dar o texto a ler (a um outro que não
conhecemos e que pode ser qualquer um ou ninguém) é “expô-lo [...] à violência da leitura”
(CORACINI, 2010a, p. 30), que é comparada a um estupro: [s]er lida por todos e por nenhum
foi interpretado como um estupro. Brum não precisaria ter sido lida necessariamente por
ninguém, pois só o fato de se permitir colocar para fora questões que percorrem o seu corpo já
é visto, em alguma medida, como uma maneira de abrir-se, tornando-se vulnerável às possíveis
leituras e interpretações às quais o texto é lançado. Porém, no trecho mencionado, a presença
do outro, o fato de ser lida por todos, é ainda mais expressivo, pois, para que o assédio sexual
ocorra, é imprescindível a presença de uma outra pessoa. Portanto, escrever e colocar o texto
diante do leitor corresponde a se ver nua, exposta aos olhos do outro que irá cometer o ato de
violência de lê-la, de ler seu texto e seu corpo, ação que é ainda mais significativa e agressiva
por se tratar de uma mulher que escreve, o que nos remete aos inúmeros casos de estupro de
mulheres que ocorrem diariamente.
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Veremos, então, como a dor aparece com recorrência na escrita de Brum (E4) e
como, em alguns momentos, é inclusive associada à morte, se articulando em alguns níveis à
sua representação como vida.
E4: Hoje, ao lançar meus anzóis no lago nebuloso do passado em busca de um mapa cujo único destino
sou eu, percebo que escrever me salvou de tantas maneiras e também desta. Desde pequena eu tenho
muita raiva – e quase nenhuma resignação. A reportagem me deu chance de causar incêndios sem fogo
e espernear contra as injustiças do mundo sem ir para a cadeia. Escrevo para não morrer, mas escrevo
também para não matar (BRUM, 2017, p. 61).

Em E4, a metáfora utilizada por Brum para caracterizar o seu retorno ao passado
(lançar meus anzóis no lago nebuloso do passado) aponta para a dificuldade de realizar essa
ação. A palavra “anzóis” aparece como a tentativa de buscar algo no passado que talvez não
seja encontrado, como na pesca que, muitas vezes, após um dia inteiro transcorrido, nenhum
peixe é capturado. Essa dificuldade se materializa de maneira ainda mais evidente quando a
adjetivação é colocada em destaque, caracterizando o lago como “nebuloso”, o que confirma o
bloqueio da visão de um passado que tenta ser alcançado. O uso dessa palavra nos relembra a
imagem transmitida pelo primeiro excerto analisado (E1), no qual vemos a emersão de sentidos
semelhantes relacionados à memória. Anteriormente, o passado de Brum, ou sua pré-história,
como já mencionamos, fora descrito como algo escuro e difícil de ser percorrido. Vemos,
portanto, nesse novo recorte, uma representação similar sendo recuperada, indicando,
novamente, a dificuldade em distinguir com nitidez as memórias que se embaralham em sua
cabeça e transformam-se, com o passar do tempo, em novas memórias, relembradas não
exatamente da forma como aconteceram, mas também não de maneira completamente nova.
O livro de memórias, visto aqui como uma forma de escrita de si, aparece como a
busca de um mapa cujo único destino sou eu, como se Brum estivesse atrás de algo
desconhecido sobre si que poderia completar (ou então alterar) a sua própria imagem, a forma
como se vê. A escrita de seus (des)acontecimentos funciona, portanto, como direcionamento,
como um caminho a ser seguido – função dos mapas – a partir do qual ela percorre seu passado
para, enfim, se encontrar. A cartografia de mapas logo nos vem à cabeça, e os contornos de
continentes e oceanos azuis indicam que o passado de Brum é por ela navegado, uma vez que,
como nos lembrou Fernando Pessoa anteriormente, “navegar é preciso”. Assim como nas
grandes navegações, Brum atravessa mares que, apesar de serem aparentemente familiares, são
desconhecidos para si mesma, tentando (se) encontrar (n)a história de sua vida com as palavras.
Todos temos a ilusão de que nossa memória nos fornecerá um caminho até a
origem, quando alcançaremos nosso desejo de completude e totalização, de domínio sobre a
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história de nossas vidas, pois quem poderia contar nossa história melhor do que nós mesmos,
que vivenciamos e testemunhamos todos os acontecimentos? Portanto, Brum revela seu desejo
de, ao escrever sobre si, caminhar pelo lago nebuloso (passado) para chegar até si mesma.
Porém, seria possível encontrar quem realmente somos? Derrida (2001) compreende a memória
como um arquivo, composto por rasuras, constituído por esquecimentos e apagamentos de
alguns traços de nossa história. O arquivo funcionaria de maneira semelhante ao inconsciente,
de forma que arquivamos aquilo que consideramos relevante e descartamos o que não nos
interessa. Apesar de desejarmos conhecer nossa história na íntegra com o intuito de nos
completarmos, isso não é possível. A memória é traiçoeira e, a cada vez que nos lembramos de
algo, construímos uma nova verdade sobre aquele acontecimento, sobre nós mesmos e sobre o
outro. A suposta completude que buscamos se concretiza através da construção de uma
identidade ilusória que, no caso de Brum, resulta da possibilidade de se dizer, de se expor em
um texto que lança no passado a sua âncora na tentativa de reunir nas páginas do livro (um
único livro) sua subjetividade esfacelada, clivada, esgarçada, sofrida.
Voltando ao excerto, logo em seguida, temos a escrita sendo representada como
salvadora. De início, essa salvação se relaciona com a possibilidade de Brum causar incêndios
sem fogo e espernear contra as injustiças do mundo sem ir para a cadeia. A denúncia
possibilitada pela escrita nos remete ao caso de Pierre Rivière, narrado por Foucault (2000b) e
retomado por Coracini (2010a). Nesse livro, Foucault analisa o julgamento do caso de um dos
maiores criminosos do século XVII, na França, que confessou ter matado a mãe, a irmã e o
irmão. Pierre relata que gostaria de ter escrito os crimes antes de cometê-los; no entanto, por
conta da rapidez com que tudo foi acontecendo, teve que deixar esse plano para trás. Coracini
(2010a) propõe que, se o criminoso houvesse escrito a história dos crimes que tencionava
cometer antes de colocá-los em ação, provavelmente, não os teria realizado. Isso porque, ao
construir uma narrativa de seus crimes no papel, transmitiria sua raiva para a escrita, não
sentindo mais necessidade de cometer o delito planejado. Se observarmos a oração que
ressaltamos anteriormente, parece que Brum realiza exatamente o que especula Coracini
(2010a): faz da obra (da escrita) seu sint(h)oma, causando incêndios e esperneando sem cometer
realmente nenhum crime que a levaria para a cadeia, passando sua raiva e revolta para a escrita.
Assim, a autora encontra na escrita uma forma de
realizar o seu próprio desejo [...], de ser criativo no sentido de dar vazão ao seu
sinthoma, fazendo de e com o seu sintoma, como afirma Lacan (2007), algo que o
singularize, que o realize, que o torne diferente dos demais, ao mesmo tempo em que
com eles guarda semelhanças, sobretudo se compartilharem do mesmo momento
histórico-social, das mesmas crenças e valores (CORACINI, 2014, p. 408).
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Brum, portanto, canaliza sua energia para a arte, atuando no mundo de uma maneira
diferente, convertendo raiva, ódio e agressividade em texto escrito, no qual a sua inscrição e a
inscrição de seus sentimentos a singularizam por meio de uma experiência subjetiva que a
acalma, conforta e funciona como abrigo para as suas faltas e desejos.
Atendo-nos à sua última sentença, a escrita aparece novamente como salvação,
desta vez, associada à vida de outras pessoas e à própria vida da autora, que afirma: escrevo
para não morrer, mas escrevo também para não matar. O uso da preposição “para” indica um
propósito na escrita e, no sentido que lhe é atribuído, uma agência contra a morte. Vemos aqui,
portanto, uma ligação fundamental entre a escrita e o corpo. Brum preocupa-se em encontrar
uma saída na escrita para as dores (físicas, intelectuais, emocionais); caso contrário, essas dores
seriam transformadas em morte, de si mesma e do outro. No dizer acima mobilizado, como
postula Freud (2015), coloca-se em evidência a luta entre o eros e a morte, isto é, entre a pulsão
de vida e a pulsão de morte, que raramente se apresentam separadamente: “extraí a conclusão
de que, além do impulso de conservar a substância vivente e aglomerá-la em unidades sempre
maiores, deveria existir um outro que lhe fosse oposto, que se esforça[sse] por dissolver essas
unidades e reduzi-las ao estado primordial, inorgânico” (FREUD, 2015, p. 137). A pulsão de
morte é responsável pela angústia e pelo consequente encaminhamento do sujeito até sua morte.
No entanto, essa tensão, como no caso de Brum, pode ser escoada pela pulsão de vida que leva
o sujeito a procurar formas de minimizar esses impactos ocasionados pela pulsão de morte.
Brum transita entre o gozo da escrita como local de repetição do sintoma e a constante
caminhada à beira da morte, que evidencia “essa ‘pele simbólica de palavras’ com a qual a
escritora procurou saturar o abismo que se abriu entre a pulsão e a simbolização”
(CARVALHO, 2001, p. 283).
Os dois últimos trechos selecionados colocaram em evidência o vínculo entre morte
e escrita que aparece nos dizeres de Brum. Porém, como dissemos anteriormente, essa
associação pode ser vista em conjunto com outra relação que é mobilizada em seu texto: vida e
escrita.
E5: As palavras que passaram a ser o mais meu de tudo que era meu levaram meu pai até mim. De novo
como as migalhas de pão de João e Maria. Antes que os pássaros – ou as traças, no caso do meu conto
sem fadas – devorassem os papeis rabiscados que eu ia deixando para trás, meu pai os recolheu. Ao me
enxergar, ele me deu um corpo que eu poderia habitar. Um corpo feminino que, ao ser reconhecido, eu
poderia reconhecer. Ao me ver refletida em seu olhar, tornei-me capaz de viver para viver. E não para
morrer.
Quando me tornei repórter, tentei fazer da minha escrita um espelho amoroso no qual as pessoas cujas
histórias eu contava pudessem se enxergar, descobrir-se habitantes do território das possibilidades e
viver segundo seus próprios mistérios. Ser contadora de histórias reais é acolher a vida para transformála em narrativa da vida. É só como história contada que podemos existir. Por isso escolhi buscar os
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invisíveis, os sem-voz, os esquecidos, os proscritos, os não contados, aqueles à margem da narrativa.
Em cada um deles resgatava a mim mesma – me salvava da morte simbólica de uma vida não escrita
(BRUM, 2017, pp. 97-98).

Ao iniciarmos a leitura desse recorte, uma das questões que saltam aos nossos olhos
é como Brum e seu pai se aproximaram devido à escrita. A primeira oração (as palavras
levaram meu pai até mim) revela uma separação – física? Emocional? – existente entre os dois,
que fica evidente por conta da palavra “até”, mostrando que uma distância teve que ser
percorrida para que os dois se encontrassem. Logo após, retomamos rapidamente a ruptura no
texto decorrente do uso de travessões para, mais uma vez, colocar em evidência um comentário
da autora que funciona como uma tentativa de dominar os sentidos do texto e dar uma fictícia
sensação de unidade, apesar de representar justamente o contrário, aquilo que lhe escapa.
Em seguida, observa-se uma sequência de termos que remetem ao Estádio do
Espelho, de Lacan (1998): [a]o me enxergar, ele me deu um corpo que eu poderia habitar. Um
corpo feminino que, ao ser reconhecido, eu poderia reconhecer. Ao me ver refletida em seu
olhar, tornei-me capaz de viver para viver. Lacan postula que a formação da função do eu
ocorre a partir do estádio do espelho, isso quer dizer que a criança, quando pequena, possui uma
imagem despedaçada de si (nós todos não possuímos uma visão de nós mesmos despedaçada,
no final das contas?), pois só consegue ver pedaços de seu corpo, como suas mãos, pernas e
pés. Porém, é através do espelho, momento em que se vê em uma imagem inteira, total de si,
que a criança estabelece uma relação do seu corpo com a realidade. Essa imagem refletida no
espelho, entretanto, é invertida e corresponde à imagem que o outro possui de seu corpo. Assim,
podemos dizer que a criança se reconhece como “eu” a partir de uma imagem construída no e
pelo olhar do outro. Podemos retomar aqui também o pensamento de Lacan (1985) relacionado
à pulsão escópica, no qual o autor afirma que, ao vermos, também somos vistos e que o olhar
acontece com base em uma função de desejo, desejo de ser olhado pelo outro. Nosso olhar
também é perpassado pelo que o outro vê em nós mesmos, o que, inconscientemente, guia a
percepção de quem somos: “[e]sse olhar que encontro [...] de modo algum é um olhar visto,
mas um olhar imaginado por mim no campo do Outro” (LACAN, 1985, p. 84). É o que parece
ocorrer com Brum, que constrói sua própria imagem a partir do olhar de seu pai que a enxerga
e, dessa forma, fornece a ela um corpo. O seu reflexo no olhar do pai funciona como o seu
reflexo no espelho, invertido, porém fundamental para a operação de exterioridade que provoca
o seu reconhecimento enquanto sujeito que habita o mundo em uma série de relações consigo
mesma e com o outro. O uso do verbo “enxergar”, portanto, transmite um sentido muito além
da mera visualização; significa olhar como alguém que se importa e ama o outro, é dar vida,

35

através desse amor e reconhecimento, a um corpo que já estava lá, mas que não passava de um
pedaço de carne.
Este corpo que ela poderia habitar, portanto, é construído a partir do olhar do outro
e esse reflexo lhe dá vida: tornei-me capaz de viver para viver. E não para morrer. Nesse
momento, devemos lançar nosso olhar para o início do trecho novamente, pois somente
voltando ao começo do excerto é que compreendemos como esse corpo adquiriu vida através
das palavras. O corpo de Brum é um corpo que pode ser habitado por conta da escrita. Foi a
escrita que fez com que seu pai a notasse e, assim, a ajudasse a traçar o seu caminho.
Enviezando nosso olhar novamente para o trecho tornei-me capaz de viver para
viver. E não para morrer, é interessante notar que Brum traz novamente os significantes “viver”
e “morrer”, assim como em E4, quando ela diz: escrevo para não morrer e para não matar.
Parece que a escrita alcança novo sentido, pois foi através das palavras escritas no papel que o
seu corpo foi notado por seu pai e adquiriu vida, impulsionando-a a viver não pensando na
morte. No entanto, a apreensão desse sentido é imediatamente desconstruída, pois, logo em
seguida, o significante “morte” aparece novamente no discurso, em não para morrer, deixando
claro que Brum ainda pensa sobre a morte. Aqui fica claro que não é possível fazer uma
distinção entre o binômio morte x vida, pois um não existe sem o outro; nós vivemos porque
sabemos que, no final das contas, iremos morrer. Lembremos que a vida anda em direção à
morte o tempo todo, não só a morte final, mas também a morte do dia a dia, de tudo aquilo a
que temos de renunciar. Portanto, a verdade da vida-morte caminha ao nosso lado em nossa
trajetória. No entanto, vemos, no recorte selecionado, que Brum, através da escrita, contorna a
finalidade da vida (seu fim), que é a morte, vivendo para viver e não para morrer.
Então, o novo propósito colocado por Brum para a sua vida – vivê-la sem se
preocupar com a morte, se é que isso é possível – aparece conectado a um outro propósito, a
partir do qual toda a sua existência parece depender: o ato de escrever sobre si mesma, mas
também sobre o outro. Tendo isso em vista, podemos trazer, mais uma vez, para nossa análise
o Estádio do Espelho, de Lacan (1998), já que Brum, por meio das suas reportagens, diz tentar
fazer da minha escrita um espelho amoroso no qual as pessoas cujas histórias eu contava
pudessem se enxergar. Da mesma forma como a autora se viu refletida no olhar de alguém
(pai), ela procura ser um espelho para que os outros se vejam refletidos e, como ela, construam
sua identidade a partir de um olhar exterior. O uso do significante “descobrir-se” nos remete a
tirar algo que cobre – (des)cobrir, tirar as cobertas –, não somente como tirar o casaco ou peças
do vestuário para ficar mais visível, mas remover as amarras que nos prendem e que nos

36

impedem de nos revelarmos enquanto sujeitos com qualidades, defeitos, incompletos e
mutáveis.
Para finalizar a análise desse trecho, temos a escrita sendo representada como uma
forma de dar voz/vez àqueles que passam despercebidos em nossa sociedade: os invisíveis, os
sem-voz, os esquecidos, os proscritos, os não contados. Aparece, nesse momento, a escrita
como uma forma de resistência que funciona ao colocar em evidência aqueles que não possuem
suas histórias de vidas contadas e, por conta disso, encontram-se à margem da narrativa. Essa
localização à margem da narrativa também os localiza à margem da sociedade, pois é
justamente por serem moradores de rua, indígenas, ribeirinhos, isto é, sujeitos excluídos social
e economicamente, que eles não possuem as suas histórias contadas. É, portanto, às pessoas que
têm suas existências passadas em branco que a autora volta a sua atenção. Por isso, são
chamadas por Foucault (2000a) de infames, não apenas no sentido de desonra por conta de
algum ato cometido, mas principalmente no sentido de sem fama, isto é, “que pertence[...]m
àqueles milhões de existências destinadas a não deixar rastro” (FOUCAULT, 2000a, pp. 9697). É relevante retomarmos Kehl (2001) que assinala que todos nós temos a nossa história
contada de alguma maneira, mesmo que não escrita, pois somos personagens do romance que
é a nossa vida; somos sempre autores e protagonistas em uma história que está sendo por nós
vivida (KEHL, 2001). Assim, escrever sobre os infames é oferecer a eles a possibilidade de
existência, já que só como história contada podemos existir, da mesma forma que escrever a
sua própria história é dar vida a si mesma, colocando-se como personagem central de uma vida
contada em forma de narrativa.
Contar essas histórias, dar fama aos sem fama, dar vida, por meio da escrita, àqueles
que são esquecidos, é a tentativa de Brum de fazê-los se enxergarem pelo espelho do olhar do
outro, assim como ela se viu refletida no olhar de seu pai. A partir disso, vamos nos deter na
escrita como uma representação de sua própria identidade. Como veremos a seguir, Brum
mobiliza o sentido de que a escrita é importante para nos constituirmos enquanto sujeitos que
possuem um passado, mas que se modificam de acordo com as situações vividas
posteriormente.
E6: Ao fugir para o Brasil, metade dos Brun ganhou uma perna a mais. O “n” virou “m”. Mas essa perna
a mais era um membro fantasma, um ganho que revelava uma perda. Essa perna era Giuseppe
assassinado por violar a propriedade sempre privada, era Thereza morta de tristeza, era uma pátria que
preferiu ser perdida, um estar no mundo que já não podia ser. Passou despercebido para os que aqui
chegaram porque eram analfabetos. Ao se alfabetizar, reconhecer sua existência na letra, meu pai
descobriu que era um nome errado.

37

Nunca pude entrar com uma ação judicial para corrigir o sobrenome, porque para mim não é possível
amputar essa perna que assinala tanto uma presença quanto uma ausência. A ausência de tudo o que
ficou para trás, a presença de tudo o que aconteceu depois. Presença e ausência são, afinal, a essência
de todos os nomes. Não posso corrigi-lo porque para mim não é erro – e sim marca. Uma marca que diz
mais de mim do que as letras que sobreviveram incólumes à mudança de mundo. Uma marca que, ao
ser apagada, se converterá em falta (BRUM, 2017, pp. 74-75).

Nesse trecho, chama-nos à atenção as características humanas que Brum fornece às
letras. Ao utilizar as palavras “perna”, “membro” e “amputar” para descrever o traço adicionado
à letra “n”, que a transformou em “m”, Brum nos remete ao corpo que pode ser habitado nas e
pelas palavras. Aos poucos, vemos as palavras tomando forma do corpo humano, do corpo de
Brum que vê sua história sendo contada em seu próprio sobrenome. Seu sobrenome, no entanto,
não é fixo nem estável; pelo contrário, registra o movimento de mudanças e alterações que
significam, a cada um de nós, de maneiras diferentes, “de modo que a palavra está sempre
aberta a novos sentidos, ao mesmo tempo em que carrega consigo aqueles que lhe foram
atribuídos ao longo da história” (CORACINI, 2010a, p. 37). Por isso, no dizer da autora, emerge
a impossibilidade de determinar se a adição de uma perna à letra “n” era um ganho ou uma
perda, uma presença ou uma ausência. Portanto, era um ganho que revelava uma perda, era
tanto uma presença quanto uma ausência. Essas palavras, aparentemente opostas, agem não
como polaridades, mas como um verdadeiro entrelaçamento. Os polos são unidos e
indissociáveis, pois somos tanto perdas quanto ganhos, presenças e ausências. Somos as pessoas
que já passaram por nossas vidas e que não estão mais presentes, os momentos vividos que
caíram no esquecimento, mas também somos aqueles que agora se encontram ao nosso redor,
os acontecimentos mais recentes que nos marcaram e seremos tudo aquilo que ainda está por
vir.
Nesse sentido, o verbo “poder”, em um estar no mundo que já não podia ser, indica
a necessidade de (re)construção de si para se encaixar nesse novo mundo marcado pelas
mudanças. A palavra “marca” que surge em seu dizer é uma marca visível presente na letra,
mas também uma marca invisível em seu corpo, que indica uma subjetividade com cicatrizes,
com sofrimentos, que, apesar de cicatrizados, (re)velam quem ela é. Essa passagem nos lembra
do primeiro capítulo do livro Meu alfabeto, de Julia Kristeva (2017). Ela nos conta sobre sua
primeira comemoração do Alfabeto, em Sófia, na Bulgária, e como, ao carregar uma grande
letra cirílica em um peitilho, ela se tornou uma letra. Vemos que a marca impressa em seu peito,
assim como a perna adicionada ao sobrenome de Brum, não representa somente um tornar-se
letra por conta da estampa em seu vestuário, mas um vir a ser pela escrita, habitar um corpo que
é letra e que sobrevive na escrita.
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Tanto a escolha em manter o “m” em seu nome quanto a escolha por narrar esse
episódio em seu livro de memórias, mostra-nos que Brum partilha da ideia de que todos
mudamos e que, ao longo de nossas vidas, construímos novas identidades de acordo com tudo
o que ficou para trás e a presença de tudo o que aconteceu depois. Portanto, vemos a produção
da escrita de Brum como uma maneira de se ressignificar perante o mundo – e perante o outro
–, combatendo a ideia de sujeito centralizado, que, ainda hoje, encontra-se em voga na maneira
como nos vemos e vemos o mundo.
Dessa forma, trazemos o último excerto por nós escolhido, escrito por Eliane Brum,
no qual ela comentará um pouco sobre os seus sentimentos após a terminada a escrita de seu
livro.

E7: (Em momentos transtornadores, como o que vivo enquanto reviso este livro, as palavras me
exasperam com sua insuficiência e o corpo começa a doer de falta. Ao concluir a história – ainda em
movimento – da minha vida com as palavras, perdi a consciência do meu corpo antigo e passei a
colecionar desastres domésticos por calcular mal meus passos e meus gestos. Neste exato instante, busco
caminhos para descobrir qual é o meu corpo, agora que me ofertei em letras a um leitor desconhecido.
Investigo os contornos da mulher oculta que, inquieta, espera para nascer. Com este livro, um corpo
morreu. É preciso encontrar a forma de outro. Um percurso que em mim, se faz com palavra e carne)
(BRUM, 2017, p. 16).

O recorte em questão traz à tona, novamente, a tentativa de Brum intervir no texto
por meio dos parênteses para suprir o vazio que a constitui e dominar a narrativa de sua vida –
que, na verdade, não pode ser dominada. Este extenso parêntese, em meio ao texto, parece tentar
contornar os diversos sentidos que podem ser extraídos de suas palavras, como uma digressão
que interrompe o curso da narrativa para afastar os fantasmas das diversas interpretações. O
mesmo pode ser dito a respeito do travessão utilizado em seguida, no qual a autora explicita o
sentido que concluir uma história possui para ela.
Os “momentos transtornadores”, aos quais Brum faz referência no início do
parágrafo, podem estar relacionados às perturbações que a autora encontra nesse processo de
revisão do livro e à forma como ela se torna outra, se (trans)torna – para além de si – quando
finalmente termina de escrever seu livro e se encontra na tarefa de (re)lê-lo. Após a finalização
da escrita, Brum não encontra nas palavras mais o conforto, a salvação, a catarse que
anteriormente lhe guiavam pela e na escrita. Agora, as palavras são “insuficientes” e ocasionam
uma “falta” em seu corpo, uma espécie de vazio decorrente do fim – ainda que momentâneo –
do processo criativo. Esse trecho parece interromper a busca pela completude que assinalamos
em E4, quando a autora diz buscar no passado um mapa cujo único destino era ela mesma. A
tentativa de reconstituir seus passos para escrever a sua vida com as palavras não parece
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preencher o buraco, o vazio que todos sentimos. Portanto, a escrita, que no início lhe deu vida
e que organizou o seu caos, não é suficiente e causa dor. Essa dor é também decorrente da perda
da consciência do meu corpo antigo, pois, ao escrever, reações e deslocamentos foram
provocados e a permitiram construir uma outra verdade sobre si.
“Neste exato instante” e “agora” emergem na materialidade linguística como uma
tentativa de mobilização dos sentidos, uma maneira de estabilizar os sentidos que parecem lhe
escapar em um momento de insegurança e inquietude (uma mulher oculta que, inquieta, espera
para nascer). Os advérbios, portanto, estabelecem, a partir de Authier-Revuz (1998), uma
tentativa de fixação do sentido por meio da ancoragem temporal da enunciação, com o objetivo
de eliminar outras possibilidades de interpretação e revelando que Brum, nesse momento, está
em busca de um novo corpo, de uma nova história, de uma nova identidade e de uma nova
forma de se colocar enquanto subjetividade na escrita, colocando as marcações explícitas do
presente – “neste exato instante” e “agora” – em oposição a quem ela poderia vir a ser no
instante seguinte. A morte do seu corpo poderia ser associada à morte do autor postulada por
Barthes (2004) e, de uma forma diferente, retomada por Foucault (2000a). O primeiro discorre
sobre o autor enquanto produção no aqui e agora de uma enunciação responsável pelo seu
nascimento e morte, de forma que não existe uma figura corpórea externa ao texto que precede
ou sucede a escrita. Foucault (2000a), por sua vez, entende a morte do autor como uma dinâmica
de aparecimento e desaparecimento, uma lacuna preenchida pelo autor e, após, por todos os
leitores que, ao ocupar essa posição vazia, se tornarão eles mesmos autores.
Dessa forma, escrever prevê uma busca por uma nova identidade, por um novo
corpo para habitar, uma vez que, ao escrever sobre si, Brum cria um corpo em forma de letras
que morre, pois a sua história será (com)partilhada e não será mais sua à medida que leitores
desconhecidos se apropriarem e deixarem suas próprias marcas nessa história, que também
deixará marcas neles. Por isso, Brum precisa encontrar a forma de outro [corpo]. Devemos
alertar, entretanto, que esse outro corpo que ela busca não será inteiramente novo, mas
composto por tudo o que ela já passou e por tudo aquilo que ela já escreveu, já que “[s]omos
sempre os mesmos e sempre outros, diferentes; por isso, ao repetir, sempre algo se modifica;
ao dizer, sempre outros sentidos emergem; ao escrever, outros efeitos de sentido se atualizam:
é sempre o mesmo e o diferente, e jamais o mesmo ou o diferente” (CORACINI, 2010a, p. 37).
Ao finalizarmos a análise desses trechos, delineamos uma série de representações
que podem ser sintetizadas em: a escrit(ur)a é a organização do caos – caos que é a própria vida,
a mente e as experiências vividas; é sint(h)oma, uma maneira de manifestação e redução da dor;
é vida-morte, benéfica ao fazer a autora viver para viver; é corpo, marcado pelo que é escrito e
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violentado pelas leituras; enfim, a escrit(ur)a de si é a busca pela identidade, que, no final das
contas, é sempre heterogênea e esfacelada.

*

Passaremos, agora, para a análise do texto de Marguerite Duras, Escrever que, como
mencionamos, consta no livro de mesmo nome Escrever, publicado em 1993. Selecionamos
seis excertos, a partir dos quais procuraremos identificar algumas representações de escrit(ur)a
que emergem de seus dizeres.

M1: A solidão da escrita é uma solidão sem a qual o texto não se produz, ou então a gente se acaba,
exangue, de tanto procurar o que escrever. Sem sangue, o autor não reconhece mais o seu texto. E acima
de tudo é necessário que ele nunca seja ditado a qualquer secretária, por mais hábil que ela possa ser, e
que nessa fase o texto nunca seja mostrado a um editor. /6 É sempre necessária uma separação da pessoa
que escreve livros em relação às pessoas que a rodeiam. É uma solidão. É a solidão do autor, a solidão
da escrita. Para começar, o autor se pergunta que silêncio é esse ao redor de si. E praticamente em cada
passo que ele dá no interior de uma casa, e em todas as horas do dia, em todas as luzes, tanto as do lado
de fora como as lâmpadas acesas do lado de dentro. Essa real solidão do corpo transforma-se na outra,
inviolável, a solidão da escrita. Eu não falava sobre isso com ninguém. Nesse período da minha primeira
solidão eu já havia descoberto que escrever era o que eu precisava fazer. Eu já tinha sido aprovada por
Raymond Queneau. O simples veredito de Raymond Queneau, aquela frase: “Não faça mais nada a não
ser isso, escrever”. / Escrever, essa foi a única coisa que habitou minha vida e que a encantou. Eu o fiz.
A escrita não me abandonou nunca (DURAS, 1994, pp. 14-15).
Logo no começo do texto, algo nos chama à atenção. A reflexividade do verbo “se

produz” aponta para sentidos ambivalentes que emergem no dizer. Em um primeiro momento,
podemos compreender a oração como se o texto executasse a ação e, portanto, ele mesmo se
produzisse com autonomia, sendo, assim, sujeito do verbo “produzir-se”. No entanto,
encontramos nessa mesma oração uma correspondência na passiva, de forma que ela poderia
ser reescrita como “uma solidão sem a qual o texto não é produzido (pelo/a autor/a)”. Nesse
último caso, o texto sofre a ação de ter sido produzido – ao contrário de realizar a ação –, sendo,
portanto, apenas um sujeito paciente à mercê da ação expressa pelo verbo. Dessa forma, ao
pensarmos, de início, que o texto possui uma espécie de vontade própria, logo somos levados a
uma outra interpretação possível que contesta nossa primeira impressão, mostrando-nos que os
sentidos podem ser múltiplos.
Outro ponto interessante é perceber que Duras, durante o excerto, mescla diversas
pessoas do discurso, desde “o autor” e “a pessoa que escreve livros” até a primeira pessoa do
6

A barra (/) foi utilizada nos recortes para indicar mudança de parágrafo no texto original. O texto de Duras é
estruturado com muitos parágrafos independentes e, às vezes, bem curtos. Em M6, por exemplo, há parágrafos
compostos por apenas uma palavra. Por isso, optamos por separá-los por meio da barra.
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singular (eu) e a terceira pessoa do plural (a gente). A mistura de sujeitos comporta a pluralidade
de “eus” que a constitui, já que somos nós mesmos e outro ao mesmo tempo, nos ressignificando
a todo instante dentro desse emaranhado que chamamos de subjetividade. Portanto, Duras é o
“eu”, o “a gente” e “a pessoa que escreve livros”, e expressá-los no texto pode ser uma maneira
de colocar a si mesma e ao outro no discurso, um outro que, ainda assim, faz parte dela. Apesar
de escrever em alguns momentos na terceira pessoa, ela também se inclui no pronome pessoal
que indica aquele/a que escreve7.
Em M1, as estruturas “é necessário”, “é sempre necessária” e “eu precisava”
funcionam como modalidade deôntica (AUTHIER-REVUZ, 1998) que exprime um sentido de
necessidade e/ou obrigação. Assim, “o dizer de X é enfatizado como um dizer absoluto, coagido
pela verdade, através dos é preciso dizer” (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 63, grifos da autora).
O uso dessas estruturas parece marcar o desejo de estar no controle de seu dizer, utilizando,
para isso, palavras associadas à obrigatoriedade, como se o discurso só pudesse ser escrito de
uma determinada forma, sendo, portanto, uma tentativa de delimitar e circunscrever os sentidos
possíveis de serem interpretados. Como veremos adiante, a modalidade deôntica aparecerá
novamente nos recortes selecionados (M3 e M6).
Em seguida, gostaríamos de destacar o uso repetitivo da palavra “nunca” duas vezes
em: acima de tudo é necessário que ele nunca seja ditado a qualquer secretária e que nessa
fase o texto nunca seja mostrado a um editor. A repetição do advérbio, além de transmitir um
sentido de negação categórico, parece apontar para uma tentativa de controle e preservação dos
sentidos no dizer. Não mostrar o texto para a secretária nem para o editor significa não oferecer
o texto a nenhuma leitura prévia antes de sua publicação ou antes da decisão final do/a autor/a
de autorizar a publicação, de forma que a experiência da escrita se torna ainda mais íntima e
singular. Somente assim é possível produzir uma escrita que vem de dentro – das entranhas,
dos pensamentos mais profundos, do inconsciente –, sem que ninguém faça críticas, sem que o
texto seja submetido a correções e a uma escrita que vem de fora (do outro). Assim, o que
postula Duras é que o texto nunca deve ter um leitor antes de estar finalizado – finalização
sempre momentânea e que, logo, será substituída pela possibilidade de interpretações.
A reclusão que, como coloca a autora, se dá no interior de uma casa, pode ser
entendida também como uma reclusão no interior de si mesma. Esse sentido emerge com mais
força quando, no dizer, aparece a frase: as lâmpadas acesas do lado de dentro. Assim, muito
além de uma representação espacial da solidão, apresentada pelo espaço físico do lado de dentro
7

Essa mistura de pessoas está presente durante todo o texto. Nos próximos trechos, por exemplo, temos a retomada
de várias dessas pessoas do discurso, assim como a adição de novas: o escritor, uma pessoa, entre outros.
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da casa, ela adquire uma outra interpretação que remete a um recolhimento ao lado de dentro
de si mesma – de seu corpo e de sua subjetividade. A questão do corpo é outro assunto que
merece nossa atenção, pois, no excerto, há uma relação nítida entre a solidão do corpo e a
solidão da escrita, de forma que, para escrever, deve-se estar só. No entanto, além dessa
primeira interpretação mais evidente, podemos pensar que escrever é oferecer um corpo à
escrita, que carregará muito de nós mesmos, ao mesmo tempo em que somos marcados em
nosso próprio corpo por aquilo que escrevemos. Assim, a escrita, além de passar pelo corpo –
do autor e do leitor –, se faz corpo à medida que se torna independente do escritor, pronta para
ser apropriada e modificada pelo outro. Dessa forma, o corpo da escrita, assim como nosso
próprio corpo, apesar de ilusoriamente ser visto como uno e completo, é multifacetado e nasce
e morre a todo instante, reconstituindo-se incessantemente em uma eterna solidão à espera do
próximo golpe da caneta no papel e do próximo leitor que se apropriará do texto8. Dessa forma,
a inviolabilidade mencionada em [e]ssa real solidão do corpo transforma-se na outra,
inviolável, a solidão da escrita, remete-nos ao corpo físico da autora que é submetido a uma
solidão que pode ser transposta, uma vez que outras pessoas podem estar ao seu redor. No
entanto, a solidão da escrita não consegue ultrapassar essa barreira e, por isso, é descrita como
“inviolável”. Apesar de não poder ser rompida e de a autora não fala[r] sobre isso com
ninguém, vemos que, de certa forma, ela exprime a solidão nas páginas de seu texto,
compartilhando-a com alguém – o próprio leitor do texto, talvez.
Duras, então, utiliza a palavra “precisava” na sentença: escrever era o que eu
precisava fazer, transmitindo a ideia quase de uma necessidade física vital e de uma missão –
veio ao mundo para escrever. Nesse sentido, trazemos para a análise a frase pronunciada por
Queneau, que retoma a urgência da escrita na vida da autora. A fala de Queneau surge, no
excerto, como uma voz externa que aparece para reforçar aquilo que Duras já sabia,
proporcionando um encontro de vozes e uma consequente identificação entre os dizeres. Assim,
como uma voz de fora que se identifica com a voz interna da autora (ou vice-versa), vemos que,
apesar de o significante vir do outro, ele já estava presente em Duras na forma de desejo –
desejo de escrever – e aparece como uma (re)afirmação de que era isso que ela deveria fazer.
Assim, além de confirmar o desejo da autora, a fala de Queneau também serve como
reconhecimento de sua habilidade, ainda mais por se tratar de um nome famoso na literatura
francesa, atribuindo um significado ainda mais forte ao verbo “escrever”. Assim, não fazer mais

8

Lembremos que a questão do corpo e da escrita foi um tema muito importante na análise de Brum, que construiu
para si um corpo por meio da escrita que era, ao mesmo tempo, o seu próprio corpo, mas também um outro corpo
independente da autora.
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nada além de escrever é visto não como uma ação efêmera e esporádica, mas a ser executada
pelo restante de sua vida, constituindo, portanto, sua identidade.
Por fim, ao final do excerto, temos a escrita sendo representada como algo existente
na autora sem nem mesmo o seu conhecimento, antes mesmo de dar-se conta de sua presença.
Isso ocorre, pois o verbo escrever aparece como sujeito da oração ([e]screver, essa foi a única
coisa que habitou minha vida e que a encantou) e seu sentido é retomado, logo em seguida,
como sujeito novamente, pelo substantivo: a escrita não me abandonou nunca. No primeiro
caso, o interessante consiste no fato de não ser Duras quem habita a escrita, mas a escrita que a
habita, como se a escrita já estivesse na autora antes mesmo de ela existir. No segundo caso, a
escrita nos lembra algo que tem vida e, por isso, consegue realizar as suas próprias ações, como
não abandonar a autora. Em ambas as orações, somos remetidos ao texto de Brum (E5 e E6)
que, assim como o de Duras, traz a questão do corpo na escrita, isto é, um corpo habitado pelas
palavras, um corpo que só existe em decorrência da escrita. Assim, nas orações ressaltadas, ao
ser colocada como sujeito da oração, a escrita toma a dianteira e é quem executa o movimento,
adquirindo uma presença ainda mais significativa tanto no texto quanto na vida de Duras.
Além disso, encontramos na última oração a emersão de um sentido de convivência,
como se a escrita fosse a única companhia que a autora encontrara em sua vida de escritora e
que se manteve presente sempre. Vemos, nesse momento, sendo retomada a solidão tanto do
autor quanto da escrita, mencionada no início do recorte. O autor, na sua solidão, depara-se com
a solidão da escrita, e cada um encontra no outro aquilo que é essencial para sua existência.
Além disso, percebemos uma contradição quando Duras menciona que a escrita não a
abandonou nunca, pois, anteriormente, a autora havia discorrido sobre a solidão presente no ato
de escrever, mostrando que escrevia somente sozinha. Dessa forma, a relação contraditória
estabelecida entre Duras e a escrita fundamenta-se na solidão e não-solidão, pois, ao mesmo
tempo em que a escrita é solitária e deve ser realizada de maneira solitária – lembremos do uso
da palavra “necessária” em é sempre necessária uma separação da pessoa que escreve livros
em relação às pessoas que a rodeiam –, ela não permite à escritora estar completamente
sozinha, já que é presença nessa ausência que lhe é constitutiva.
Veremos, no trecho a seguir, outras representações que emergem na materialidade
linguística, associadas à identidade de mulher que Duras expressa, assim como às sensações
que escrever desencadeava na autora.
M2: Lacan me deixava atordoada. E aquela sua frase: “Ela não deve saber que escreve, nem aquilo que
escreve. Porque ela se perderia. E isso seria uma catástrofe.” Esta frase tornou-se, para mim, uma espécie
de identidade de princípio, um “direito de dizer” totalmente ignorado pelas mulheres. / Achar-se em um
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buraco, no fundo de um buraco, numa solidão quase total, e descobrir que só a escrita pode nos salvar.
Achar-se sem assunto para o livro, sem a menor ideia do livro significa achar-se, descobrir-se, diante de
um livro. Uma imensidão vazia. Um livro eventual. Diante de nada. Diante de algo semelhante a uma
escrita viva e nua, algo terrível, terrível de ser subjugado. Acho que a pessoa que escreve não tem a ideia
de um livro, tem as mãos vazias, a mente vazia, e dessa aventura do livro ela conhece apenas a escrita
seca e nua, sem futuro, sem eco, distante, com suas regras de ouro, elementares: a ortografia, o sentido
(DURAS, 1994, p. 19).

Em M2, a fala de Lacan anuncia a escrita inconsciente de Duras – no sentido de que
vem do inconsciente, sem controle, sem intenção –, distanciando-se, portanto, da racionalidade
e da lucidez. Dessa forma, é o seu inconsciente que é ex-posto (colocado para fora) como uma
maneira de (se) e(in)screver (n)o texto. Neste contexto, a fala de Lacan é reproduzida por meio
do verbo “dever” ([e]la não deve saber que escreve, nem aquilo que escreve), não no sentido
de ordem ou obrigação, mas como uma suspeita. Em seguida, direcionamos nosso olhar para a
sentença “direito de dizer totalmente ignorado pelas mulheres”, que remonta ao século XX,
época vivida por Duras – nascida em 1914 e falecida em 1996 – em que as mulheres não se
viam – ou eram levadas a não se ver – no direito de (se) dizer, isto é, de se pronunciarem e de
se colocarem como sujeito de seus discursos. Apesar de ser uma reflexão direcionada para uma
época específica, ainda hoje vemos muito essa situação de silenciamento. Entendemos que o
período vivido pela autora é amplo e durante o qual muitas mudanças ocorreram relacionadas
a questões de gênero, mas é importante ressaltar que Duras percorreu diferentes momentos e
produziu uma vasta bibliografia na qual encontrou espaço para se colocar na escrita enquanto
mulher que tem direito de escrever (falar). Duras encontrou na sua identidade como mulher
uma posição para refletir a respeito de sua subjetividade (quem sou eu?) e, a partir de então,
perceber que, pensar sobre si mesma e enunciar em sua escrita essa identidade, significava ter
direitos, direito de, como mulher, dizer(-se).
No parágrafo seguinte, uma série de palavras nos revelam uma nova representação
da escrita para a autora. Profundo buraco, imensidão vazia e diante de nada caracterizam uma
escrita que não possui intenção, não possui planejamento e que, portanto, não busca um fio
condutor sob o qual as ideias seriam organizadas. A imprevisibilidade da escrita aparece quando
a autora descarta de seu processo criativo a necessidade de possuir um assunto inicial, assim
como um caminho preestabelecido a ser trilhado com início, meio e fim. Dessa forma, aquilo
que se apresenta como essencial para a sua escrita é justamente o buraco, o vazio e o nada, que
se materializam no dizer associados a palavras que transmitem um sentido de maior intensidade:
“profundo” e “imensidão”. Vemos que a escrita ocupa, nesse dizer, um lugar fora do comum,
fugindo ao ordinário da lógica, da razão e da intencionalidade. Muitas pessoas consideram a
escrita estável e fixa, com a função de transmitir uma mensagem clara e única. No entanto, em

45

Duras, essa concepção não encontra lugar de representação. Pelo contrário, justamente por ser
uma escrita muito mais profunda – que vem de dentro –, não há a preocupação com o que dizer,
para quem e como dizer. Por isso, a escrita é representada no texto como algo terrível, terrível
de ser subjugado, pois não pode ser submetida a uma lógica ou à consciência – e isso é o que,
muitas vezes, tentamos fazer. As pessoas procuram prever o texto e o planejam do início ao
fim, sendo que, no meio do caminho, com frequência, encontram-se em vias diferentes daquelas
previstas. Além disso, acreditam que devem escrever somente quando há algo a ser dito e
buscam em inúmeros livros, que fornecem um passo-a-passo da escrita, aprender a arte de
escrever, como se isso fosse possível.
O buraco no qual o autor se encontra é o vazio da própria solidão que, apesar de ser
necessário para que a escrita aconteça, é também preenchido no momento em que se escreve.
Por isso, surge no dizer a ideia de salvação (só a escrita pode nos salvar), vinculada a uma
escrita que, apesar de ser nada, é também tudo. Assim, ao mesmo tempo em que o escritor, ao
escrever, se vê nessa solidão quase total, é a própria escrita que preenche a sua existência e dá
sentido para ela, constituindo, portanto, uma relação paradoxal, como apontamos em M1.
Algumas linhas abaixo, a opinião da autora é expressa pelo vocábulo “acho”, indicando uma
suposição baseada em sua própria experiência, que apresenta as mãos e mente vazias, as
mesmas mãos que serão ocupadas pela caneta e tocarão o papel também vazio, esperando para
ser riscado, rasurado, enfim, preenchido.
Essa escrita representada como o nada (escrita no e do nada) não possui futuro, é
distante e sem eco, justamente porque é imprevisível, vem de dentro e é inconsciente. Não
temos como prever aquilo que não sabemos que queremos dizer e, muito menos, projetá-lo em
uma escrita estruturada de antemão. A única coisa de domínio do escritor são o que Duras
chama de regras de ouro. Derrida (2015) já havia comentado sobre as regras do texto que devem
ser seguidas para que o leitor tenha acesso e compreenda aquilo que está escrito. No entanto,
como nos lembra Coracini (2010a), mesmo com a existência dessas regras e convenções, há
também aquilo que torna o texto singular, diferente e resistente ao poder instaurado por essas
regularidades. Escrever, portanto, é respeitar as convenções que garantem a compreensão e a
homogeneidade (sempre aparente) do texto, mas também desobedecê-las e transgredi-las.
Duras, então, vendo-se no domínio das regras – que para ela são a ortografia e o sentido –,
lança-se à imprevisibilidade da escrita.
Por fim, ao dizer a pessoa que escreve, Duras retoma a escrita em terceira pessoa.
No entanto, não podemos dizer que ela não se coloca no texto. Pelo contrário, ela está tão
presente em sua escrita que “a pessoa que escreve” engloba a si mesma e a outros – esses outros
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seriam todos aqueles que escrevem? Ou aqueles que se identificam com a sua narrativa? A
escrita de Duras, portanto, vai ao encontro da escrita de si, ainda que não escreva a todo
momento em nome próprio. Não é necessário que ela se coloque em primeira pessoa no
discurso, pois falar do outro é também falar de si (CORACINI, 2010a). Assim, a escritora deixase envolver pelo desconhecimento a respeito do que escreve e consegue passar para o papel
aquilo de mais profundo que possui, entregue ao acaso. Veremos, no recorte abaixo, que esse
desconhecimento sobre o texto também se manifesta na própria vida da autora.

M3: [Q]uando via os amigos, às vezes mal os reconhecia. E quando os amigos, mesmo os mais queridos,
vinham me ver, também era terrível. Não sabiam nada de mim: me queriam bem e vinham por gentileza,
acreditando que me faziam bem. E o mais estranho era que eu não pensava em nada disso. / Isso torna
a escrita selvagem. Vai-se ao encontro de uma selvageria anterior à vida. E sempre a reconhecemos, é
aquela das florestas, tão antiga quanto o tempo. O medo de tudo, algo distinto e ao mesmo tempo
inseparável da própria vida. Encarniçado. Não se pode escrever sem a força do corpo. É preciso ser mais
forte do que si mesmo para abordar a escrita. É uma coisa gozada, sim. Não é apenas a escrita, o escrito,
é o grito das feras noturnas, de todos, de você e eu, os gritos dos cães. É a vulgaridade maciça,
desesperadora, da sociedade. A dor, é também Cristo e Moisés e os faraós e todos os judeus e todas as
crianças judias, e é também a bondade mais violenta. Sempre, acredito nisso (DURAS, 1994, pp. 2223).

Ao iniciar a leitura desse trecho, logo nos deparamos com uma sensação de
estranheza expressa pelo fato de Duras não reconhecer seus amigos, assim como não ser
reconhecida por eles. O uso da palavra “estranho” e a remissão a essa situação nos leva a refletir
sobre os sentidos produzidos e nos reporta a Freud e à sua consideração sobre o termo
unheimlich, compreendido como a “categoria do assustador que remete ao que é conhecido, de
velho, e há muito familiar” (FREUD, 1996d, p. 277). O termo investigado por Freud aponta
para uma nova definição da palavra “estranho” (ou inquietante), que, analisada a partir do
vocábulo alemão, indica uma ambiguidade e convivência de sentidos opostos, uma vez que, ao
contrário do que poderíamos pressupor, o estranho não é inédito e novo, mas algo remotamente
familiar, que, apesar disso, nos causa estranhamento. Portanto, no trecho em questão, vemos o
estranho de Freud adquirir uma representação nos amigos de Duras – mesmo os mais queridos,
isto é, aqueles com quem ela deveria conviver e ter mais intimidade e, portanto, conhecer
melhor – que não são mais reconhecidos por ela, apesar de serem pessoas familiares. O
movimento contrário também pode ser notado, uma vez que eles próprios não reconhecem mais
a pessoa outrora familiar de Duras – já que não sabiam nada sobre ela. O confronto acontece
por conta da sensação de sabermos quem são essas pessoas ao mesmo tempo em que não temos
certeza de conhecê-las, ou seja, não as (re)conhecemos. Assim, a ambiguidade de unheimlich
encontra-se, justamente, na impossibilidade de distinção entre o que é comum ou incomum,
entre o familiar e o não familiar. A escrita localiza-se no meio desse estranhamento e ela própria
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pode ser vista como uma espécie de encontro entre aquilo que conhecemos (ou pelo menos
achamos conhecer) e aquilo que emerge, no momento em que escrevemos (ou falamos), de
nosso inconsciente e que, portanto, não era por nós dominado – mas, de certa forma, familiar,
pois estava recalcado.
Assim, o estranhamento acarreta uma distorção nas nossas certezas e verdades –
sempre ilusórias –, caracterizando-se pelo ser e não ser ao mesmo tempo. Não reconhecer os
outros e não ser por eles reconhecido pode acarretar também um não se reconhecer, pois,
apoiando-nos em Coracini (2008), o sujeito “se apresenta como versões de si, desaparece
porque se transforma, a ponto de não se reconhecer, num dado momento da vida, na história do
passado que lhe contam ou que se (re)vela” (CORACINI, 2008, p. 191). Dessa forma, a mistura
entre ficção e realidade, em Duras, torna-se evidente – não a ficção literária, mas a ficção que
é a própria vida –, já que a realidade é diferente para cada um.
[V]emos o que pensamos não ver e não vemos o que cremos ver... Em última
instância, os limites entre o visível e o invisível são fluidos, opacos: um se mistura no
outro, de forma que o que se nos apresenta como real não passa de interpretação ou
representação que torna visível o que é invisível e invisibiliza o que parece visível
(CORACINI, 2005, p. 27).

É nesse interpretar aquilo que vemos que se localizam os outros e as outras vozes
pelas quais somos atravessados, que modificam a maneira como enxergamos nosso passado,
presente e futuro. Portanto, o que seria ficção e realidade, uma vez que a realidade também é
ficção? Ainda sobre a questão do estranho, na frase o mais estranho era que eu não pensava
em nada disso, o que mais nos chama à atenção é o fato de que a autora fala sobre esse
estranhamento e a ausência de seus amigos, apesar de afirmar não pensar sobre isso. Ou seja,
de alguma forma, esse estranhamento possui um significado importante a ponto de ser expresso
e transmitido ao leitor, mesmo sendo negado pelas palavras escritas.
Duras, então, traz o significante “selvagem” como uma nova representação. A
escrita aparece como um momento de recolhimento, no qual não há nada mais importante do
que o ato de escrever – nem os amigos, nem os acontecimentos ao seu redor. Esse recolhimento,
no entanto, não é calmo e silencioso, mas atravessado pelo medo, pela angústia e pelo
desespero. Assim, escrever é ver-se sozinho, perdido no meio da floresta, sem rumo, sem saber
por onde começar. É estar lado a lado com os mais ferozes animais, assim como com os
pensamentos mais ferozes que fervilham na cabeça e nos deixam desnorteados e, por isso, são
considerados selvagens, uma vez que não foram domados pela lógica da razão. Podemos
entender, ainda, as palavras “selvagem” e “selvageria” a partir de Freud e de sua teoria das
pulsões (FREUD, 1996e; 2015). O psicanalista aponta para a renúncia pulsional sob a qual a
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cultura se edifica, de forma que o sujeito repele a concretização de poderosas pulsões mediante
a sufocação e repressão impostas pela cultura. Dessa forma, o princípio do prazer se vê abalado,
pois o sujeito prioriza evitar o desprazer, colocando o ganho de prazer em segundo plano, sendo
que as moções pulsionais mais grosseiras e primárias (chamadas por ele de pulsões selvagens)
são freadas por satisfações momentâneas e de menor intensidade. O que vemos no trecho acima
é o retorno da satisfação do “impulso selvagem, não domado pelo eu, incomparavelmente mais
intenso que aquele que resulta da saciação de um impulso domesticado” (FREUD, 2015, p. 69).
A escrita, portanto, seria uma forma de atender aos impulsos selvagens, que, como afirma
Duras, remetem à floresta, tão antiga quanto o tempo, talvez, até mesmo, os tempos dos
primeiros povos. Ademais, a força do corpo necessária para a escrita, que aparece em seguida
no dizer, também aponta para os povos antigos que utilizavam a força bruta em diversos setores
de suas vidas, desde a caça, o plantio e a migração até festividades e ritos de passagem. No
dizer de Duras, essa força pode ser entendida tanto como uma força física quanto como uma
força psíquica, fundamental para enfrentar os obstáculos da floresta, a desorientação, o medo,
a solidão e a própria escrita. O corpo é novamente trazido à baila pela palavra “encarniçado”,
que possui a palavra “carne” em sua estrutura, indicando que não podemos fugir desse medo,
pois ele se encontra em nós, em nossas entranhas, em nossa carne, assim como o medo
decorrente da escrita.
Ao nos determos na incidência é preciso ser mais forte do que si mesmo, aparece
novamente a obrigatoriedade associada à modalidade deôntica, o que indica, mais uma vez, a
tentativa de transmitir um sentido de verdade para reforçar o suposto controle da autora sobre
seu texto. Ademais, contrariamente ao silêncio da solidão, Duras traz para o texto os diversos
gritos que atormentam o escritor: das feras noturnas, de todos, de você e eu, os gritos dos cães.
Em meio a todos esses gritos, tenta fazer algo com eles, transformá-los em escrita, talvez. Em
meio a todo esse rebuliço, ao caos, ao buraco, à floresta, o escritor acaba por escrever. Os gritos
de sofrimento e de angústia fazem parte dessa desordem e caracterizam uma dor indecifrável,
que não é possível ser imaginada nem compreendida. Como dar forma, como retratar uma dor
tão cruel como aquela sofrida por todos os judeus e crianças judias? Mas, ainda assim, o escritor
se vê diante de uma tentativa de passar para o papel um pouco de tudo isso que o acompanha
no processo criativo, de registrar a desordem, o caos e o buraco que se fazem presentes,
deixando passar para o corpo do texto um pouco de seu próprio corpo, escorrer seu sangue e de
todos aqueles que gritam de angústia e de dor para as páginas em branco. Aqui, portanto, vemos
a violência da escrita apontada por Duras.
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Trazemos, então, um outro excerto com o intuito de compreendermos melhor as
representações de escrit(ur)a para a autora.

M4: É o livro que avança, que cresce, que avança nas direções que se supõem exploradas, que avança
para o seu próprio destino e do seu autor, agora aniquilado pela sua publicação: a separação entre os
dois, o livro sonhado, como a criança recém-nascida, sempre a mais amada. / Escrever apesar do
desespero. Não: com desespero. Que desespero, eu não sei, não sei o nome disso. / (...) Portanto [a
escrita] é sempre a porta aberta para o abandono. Existe o suicídio na solidão de um escritor. É possível
sentir-se sozinho no interior da sua própria solidão. Sempre inconcebível. Sempre perigosa. Sim. Um
preço a pagar por ter ousado sair e gritar (DURAS, 1994, pp. 26-28).

Em M4, retoma-se a independência da escrita, que nesse trecho é representada pelo
livro como sujeito da oração sintática. Como vimos em M1, a escrita, em alguns momentos do
texto, adquire vida – ainda que ilusória – e aparece na materialidade linguística executando as
suas próprias ações. É isso que ocorre, mais uma vez, nesse recorte. Apesar de sabermos que é
o autor quem escreve, colocar o livro como sujeito das orações (o livro avança, o livro cresce)
e, portanto, desligá-lo, momentaneamente, das amarras daquele que o produz, remete-nos à
falta de controle da escrita e dos sentidos transmitidos pelo texto. A escrita parece escorregar
pelos dedos do escritor que se desloca pelo terreno movediço da linguagem e vê-se, finalmente,
aniquilado pela publicação de seu livro. O destino final para onde o livro avança, colocado por
Duras, é, na verdade, o começo de toda a trajetória de leituras às quais será submetido, e o uso
do vocábulo “aniquilado”, se referindo à figura do autor, nos remete à sua morte – morte
mencionada anteriormente na análise de Brum (E7) –, já que expressa uma forte ideia de
destruição, exterminação e redução ao nada. Assim, o texto escrito, quando finalizado,
reivindica a ausência de seu autor, carecendo de um pai, como assinala Derrida (2015). É
preciso evidenciar, ainda, a comparação realizada pela autora entre o texto e a criança recémnascida, que, como a escrita, seria abandonada por seu pai, autor do texto, que deve deixar o
filho seguir o próprio caminho, sem ter controle sobre o seu futuro, apesar da vontade de sempre
protegê-lo. Portanto, a escrita é representada nesse trecho como um local de ausência e de
consequente afastamento do autor, que se retira
[n]ão para a sua tenda para escrever, mas da sua própria escritura. Cair longe da sua
linguagem, emancipá-la ou desampará-la, deixá-la caminhar sozinha e desmunida.
Abandonar a palavra. Ser poeta é saber abandonar a palavra. Deixá-la falar sozinha, o
que ela só pode fazer escrevendo. (...) Abandonar a escritura é só lá estar para lhe dar
passagem, para ser o elemento diáfano da sua procissão: tudo e nada. Em relação à
obra, o escritor é ao mesmo tempo tudo e nada (DERRIDA, 1995, p. 61).

O abandono da palavra, mencionado acima, dialoga com o abandono da escrita
postulado por Duras em: [a escrita] é sempre a porta aberta para o abandono. Esse abandono pode
ser interpretado de diversas maneiras. Em um primeiro momento, pode ir ao encontro do
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abandono assinalado por Derrida e significar, portanto, a autonomia do texto, de forma que a
escrit(ur)a seja independente dos desejos do(a) autor(a). Assim, a letra vive uma constante
solidão diante da ausência de significado, que, como uma lacuna, aguarda ser preenchida pela
leitura de alguém que se colocará diante do texto como autor, fornecendo-lhe novo sentido –
momentâneo e instável – para, logo, abandoná-lo novamente em sua eterna solidão, à espera de
uma nova leitura. Dessa forma, retirar-se do texto e deixá-lo disponível para ser, ou não, lido
remete à solidão da escrita trabalhada em M1, considerada por Derrida como uma solidão
natural da palavra, uma vez que “[e]la é solidão, diz a solidão, e vive de solidão” (DERRIDA,
1995, p. 64).
No entanto, também podemos compreender essa oração como “a porta aberta para
o abandono do escritor”, que se entrega à sua própria escrit(ur)a, envolvendo-se de tal modo
que se afasta de tudo o que há ao seu redor. Portanto, em meio àquela selvageria, retratada em
M3, em meio a todos os barulhos, gritos e a tudo aquilo que se encontra à sua frente, o autor
vê-se perdido e traça um caminho desesperador a ser percorrido durante a escrita, pois, como
coloca Duras, escreve-se desesperadamente.
Assim como Brum, que encontra na escrita um local para dar voz aos seus males –
[t]ão calada sobre o essencial, eu agora gritava (E3) –, Duras também utiliza o verbo “gritar”
para descrever o ato de escrever, como se, por meio da força de seu corpo (força mencionada
em M3), a autora encontrasse uma maneira de se sobressair em meio aos tantos outros gritos
que ecoam durante a escrita. O interessante na frase ter ousado sair e gritar consiste no fato de
que, apesar da solidão da escrita e do autor, apesar de estar isolada dentro de sua casa, Duras
sai para gritar, vai para o lado de fora, onde irá se ex-por – colocar para fora –, sair da reclusão
e lidar com a selvageria que a circunda. Gostaríamos de salientar a coragem expressa na palavra
“ousado”, transmitindo o sentido de que não é fácil lidar com o desespero acarretado pela
escrita, mas, ainda assim, é necessário para a escritora. Essa coragem é ainda mais importante
quando pensamos no contexto de produção do texto, no qual, como vimos, as mulheres eram
levadas a não se expressar. O grito, portanto, também nos remete a essa coragem de passar para
a escrita as suas dores enquanto mulher e, muito mais do que apenas uma forma de catarse,
tentar transmitir a contradição que é a sua existência (tudo e nada) para a escrit(ur)a. Dessa
forma, é no silêncio da escrita que emerge o grito, identificado somente pelo barulho da caneta
riscando a folha em branco. Ressaltamos aqui, como vimos em Brum (E4), o sentido de que a
escrita é um sinthoma, é o passar para o papel aquilo que incomoda, o grito de desespero que
encontra na arte – no caso, na manifestação em forma de palavras – uma maneira de realizar,
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ainda que não por completo, o desejo de saber mais sobre si, de compreender as contradições
constitutivas do ser humano.
Em M5, veremos o que Duras considera digno de atenção para virar tema de uma
escrita.

M5: À nossa volta, tudo escreve, é isso que se deve perceber, tudo escreve, a mosca, ela também escreve,
sobre as paredes, ela escreveu bastante na luz da grande sala, refratada pelo tanque. A escrita da mosca
era capaz de sustentar uma página inteira. Então já é uma escrita. A partir do momento em que poderia
ser uma escrita, já é uma escrita. Um dia, talvez, no correr dos séculos futuros, alguém lerá essa escrita,
ela também será decifrada, e traduzida. E a imensidão de um poema legível se desdobrará pelo céu
(DURAS, 1994, pp. 40-41).

A partir do trecho lido, é interessante notar que, para a autora, tudo o que acontece
ao nosso redor poderá um dia ser interpretado e adquirirá um sentido, tornando-se, portanto,
escrita. A ação da mosca, os traços (essa escrita) que ela deixa no céu e no ar ao voar já são
considerados uma escrita, pois está executando uma ação que pode ser interpretada e que é
repleta de sentidos. Essa concepção de texto trazida por Duras nos remete a Derrida (1973) e à
ideia de que tudo é texto. Ele propõe essa perspectiva pensando que aquilo que chamamos de
realidade, ou até mesmo de mundo, só pode ser acessado por meio de uma experiência
interpretativa, isto é, por meio de uma leitura. Ler o mundo à nossa volta significa interpretá-lo
a partir de nosso olhar, de nossas experiências de vida, de nossas leituras – diferentes para cada
pessoa e para uma mesma pessoa a cada momento. É nesse sentido, então, que Derrida diz que
“não há fora-de-texto” (DERRIDA, 1973, p. 194), uma vez que tudo pode ser interpretado,
sendo tudo, então, texto. Nesse sentido, todo texto é geral e singular, pois mantém-se aberto à
alteridade que nele se faz marca e por ele é marcado. Essa concepção parece atravessar o dizer
de Duras, que fornece como exemplo para seu leitor a escrita de uma mosca – a mosca, ela
também escreve. Por mais banal que possa parecer, os traços que ela desenha, voando pela casa,
também constituem uma escrita. Já tivemos exemplos disso na literatura, na qual uma mosca
foi tema de mais do que apenas uma página, como o poema A mosca azul, de Machado de Assis
(2008). Além da mosca, diversos foram os insetos que se viram registrados nas páginas de
livros, como o famoso conto A quinta história, de Clarice Lispector (2016), sobre a morte de
uma barata. Esses exemplos servem para revelar que tudo pode virar escrita e, mais do que isso,
retomando Duras, tudo já escreve antes mesmo de ser materializado em traços com tinta no
papel. É o que emerge na oração: [a] partir do momento em que poderia ser uma escrita, já é
uma escrita, quando o uso do futuro do pretérito (poderia), utilizado, em geral, para indicar uma
hipótese, é imediatamente dissolvido pela presença de uma assertiva iniciada pelo advérbio de
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relatividade “já”9 e pelo verbo “ser” no presente, que transmitem o sentido de certeza e
segurança a respeito do que é falado.
A presença, em seguida, da dúvida, expressa por um dia, talvez nos lembra que,
mesmo projetando um leitor, pode ser que nosso texto nunca seja lido por ninguém, apesar de
nosso desejo. O livro pode ficar encostado em uma estante e lá envelhecer, sendo lido apenas
nos séculos futuros, como indica Duras. Coracini já refletiu a respeito das obras que caem no
esquecimento:
[q]uando a ruptura se impõe fortemente, pode ocorrer que se exceda à verdade do
momento histórico-social em que se insere o discurso, ou seja, o autor e a obra não se
encontram na verdade de seu tempo (Foucault 1996); então, a obra estará fadada ao
esquecimento até que mudanças sociopolíticas e, portanto, ideológicas se instaurem e
permitam que aquele autor, aquela obra saia das prateleiras de um arquivo ou de uma
biblioteca, onde ficou – se é que ficou – à espera de que um ou vários leitores lhe
venham dar vida (CORACINI, 2010a, p. 28).

Nem todas as obras, portanto, encontram-se prontas para serem lidas pelas pessoas
de seu tempo e, dessa forma, aguardam a passagem dos anos e as transformações acarretadas
para, porventura, se encaixarem nas verdades de outros tempos. Portanto, aí reside a dúvida de
Duras quanto à leitura de seu texto. No entanto, caso seja lido, a imensidão de um poema legível
se desdobrará pelo céu. Dessa forma, é essa “imensidão”, descrita pela autora, que caracteriza
a imprevisibilidade e as diversas possibilidades do texto e de suas leituras, que se desdobra[rão]
pelo céu, no qual se encontra a figura do autor, que, já morto, deixa o texto àqueles que decidirão
seus múltiplos destinos. Trazemos, enfim, o último trecho a ser analisado, que retoma essa
questão da (im)possibilidade do texto, sob um viés um pouco diferente, agora relacionado ao
processo de produção do livro.

M6: Escrever. / Não posso. / Ninguém pode. / É preciso dizer: não se pode. / E se escreve. / É o
desconhecido que trazemos conosco: escrever, é isto o que se alcança. Isto ou nada. / Pode-se falar de
uma doença da escrita. / Não é simples o que tento dizer aqui, mas acho que é possível reecontrarmonos aqui, camaradas de todos os países. / Há uma loucura de escrever que existe em si mesma, uma
furiosa loucura de escrever, mas não é por isso que se cai na loucura. Ao contrário. / A escrita é o
desconhecido. Antes de escrever, nada se sabe do que se vai escrever. E em total lucidez. / É o
desconhecido de si mesmo, de sua cabeça, de seu corpo. Escrever não é sequer uma reflexão, é um tipo
de faculdade que se possuía ao lado da personalidade, paralelo a ela, uma outra pessoa que aparece e
avança, invisível, dotada de pensamento, cólera, e que por vezes acaba colocando a si mesma em risco
de perder a vida. / Se soubéssemos algo daquilo que se vai escrever, antes de fazê-lo, antes de escrever,
nunca escreveríamos. Não ia valer a pena. / Escrever significa tentar saber aquilo se escreveria se
fôssemos escrever – só se pode saber depois – antes, é a pergunta mais perigosa que se pode fazer. Mas
também a mais comum. / A escrita vem como o vento, nua, é de tinta, a escrita, e passa como nada mais
passa na vida, nada, exceto, ela, a vida (DURAS, 1994, pp. 47-48).

9

Para saber mais sobre os advérbios de relatividade, ler a dissertação de mestrado Os advérbios de relatividade
já-ainda, déjà-encore, de Coracini (1981).
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Duras organiza esse trecho em parágrafos com poucas frases, o que fornece mais
força à (im)possibilidade da escrita que emerge em seu dizer. Vemos, de imediato, que a escrita
se distancia do confortável logocentrismo, associado a verdades irrefutáveis e definitivas. Pelo
contrário, a autora trabalha com a (im)possibilidade da escrita, com a contradição constitutiva
do ato de escrever que é representada em seu texto pelas frases: Não posso. / Ninguém pode. /
É preciso dizer: não se pode. / E se escreve. Portanto, escrever não é uma tarefa dada que todos
conseguem executar sem dificuldades. Pelo contrário, na escrita há a (im)possibilidade
veemente de escrever, mas, ainda assim, as pessoas escrevem. O (im)possível da escrita, em
não se pode, é anunciado por uma assertiva que transmite um sentido aparentemente claro
materializado linguisticamente pela modalidade deôntica é preciso dizer, já destrinchada
anteriormente.
Duras, neste momento, não se refere somente a si mesma, mas a todos aqueles que
se colocam diante da árdua tarefa de riscar o papel, sentido transmitido no texto por meio das
palavras “ninguém pode”. Diante dessas considerações, optamos por utilizar a palavra
(im)possibilidade, com prefixo entre parênteses, sugerindo, além da coexistência dos opostos
(impossível e possível ao mesmo tempo), uma outra leitura que caminha em direção à
possibilidade de escrever sobre aquilo que é impossível, isto é, à tentativa de dizer o indizível,
de colocar em palavras escritas aquilo que não nos atrevemos a dizer em voz alta, de verbalizar
o desconhecido que trazemos conosco. Todos somos, de alguma forma, desconhecidos para
nós mesmos, ou, como afirma Julia Kristeva (1994), “estrangeiros para nós mesmos”, pois
somos constituídos por incoerências, abismos e estranhezas que nos acompanham por toda a
vida e comprometem nossa ilusão de unidade. É isso que nos torna singulares e é essa
singularidade que deixamos passar para os textos. O desconhecido, portanto, é o nosso próprio
inconsciente, que se manifesta através de ambiguidades, contradições, atos falhos e outras
irrupções.
A doença da escrita, tal como descrita por Duras, nos lembra o excerto de Brum
(E2), em que afirma ter sido contaminada pelas palavras. Novamente, emerge no dizer a ideia
de que a escrita é contagiosa e que, como um vírus, reside no corpo do escritor. Uma doença
que dialoga com a furiosa loucura postulada em seguida e com o desconhecido, criando um
cenário de completa desordem. Por isso, Duras afirma que [a]ntes de escrever, nada se sabe do
que se vai escrever, pois a escrita é essa confusão, é o desconhecido ao qual o autor se lança.
Escrever, portanto, acarreta o não-controle dos efeitos de sentido, promove a vazão do
inconsciente e dos traços de subjetividade. Esse desconhecido da escrita, também pode ser
relacionado ao desconhecimento do próprio fim do livro que, como pondera Foucault (2010), é
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um risco ao qual todos aqueles que escrevem devem se submeter, pois “[q]uando se sabe de
antemão onde se quer chegar, falta uma dimensão da experiência, a que consiste precisamente
em escrever um livro correndo o risco de não chegar ao fim” (FOUCAULT, 2010, p. 288). O
risco de não chegar ao final de um livro – pelo menos não à parte final prevista por nós – é o
que faz a experiência da escrita vale[r] a pena.
O desconhecido ao qual, enquanto escritores, nos lançamos se transforma, para
além do desconhecido da escrita, no desconhecido de nós mesmos, de nossa cabeça e de nosso
corpo, como assegura Duras. É tentar adivinhar onde chegaremos com o texto escrito e nos
surpreendermos com a emersão, por meio do inconsciente, de nossas (in)verdades mais
sinceras, com o aparecimento daquilo que não controlamos, mas que, no final das contas, faz
sentido apesar de não ser acessado conscientemente por nós mesmos. Tentar saber aquilo que
escreveremos é a pergunta mais perigosa que se pode fazer, mas a fazemos sempre e inúmeras
vezes durante o processo de construção de um texto. O perigo reside em, justamente, deixarmos
de experienciar o abandono ao buraco que é a escrita e nossa própria vida, constituída por faltas
e renúncias, com o intuito de racionalizar tudo, esquecendo-nos de que nem tudo é
racionalizável – sobretudo a escrita. Duras, com precisão, ressalta que [s]e soubéssemos algo
daquilo que se vai escrever, antes de fazê-lo, antes de escrever, nunca escreveríamos. Não ia
valer a pena. Escrevemos, portanto, justamente porque não conhecemos, porque não temos
controle, porque esse desconhecido é o que faz valer a pena percorrer os diversos caminhos que
nos levam até a (im)possibilidade de dizer algo (im)possível e de colocar um pouco de nós nas
páginas que serão lidas por outros. É a surpresa que nos impulsiona. Caminhamos, portanto,
por um eterno desconhecido, presente no risco de não chegarmos ao final de um livro, como
nos mostrou Foucault (2010), mas também pelo desconhecido presente nas decisões que
devemos tomar, a todo instante, para dar continuidade à escrita. Assim se pronuncia Coracini
(2008) a esse respeito:
[a] cada vez que se escreve silenciam-se sentidos, descartados por escolhas, cujas
razões (inconscientes) permanecem desconhecidas, embora camufladas por outras que
afloram ao consciente, confortando-nos do e no (des)conforto do inacessível. (...)
Como nos faz ver Derrida (1990), é porque é impossível de-cidir (cortar, separar) que
se dá a necessidade de decisão; se soubéssemos de antemão e de forma consciente o
que fazer, não haveria decisão a tomar. E isso ocorre a cada momento, cortando pela
de-cisão dezenas ou até centenas de outras possibilidades: com elas e por elas, vamos
morrendo também nós um pouco mais... Sofrimento, angústia, morte, mas também
vida, sobre-vida, sobre-vinda... (CORACINI, 2008, p. 192).

É isso que Duras traz em seu texto como a (im)possibilidade de escrever e a longa
jornada pelo desconhecido: uma necessidade de escolha dominada pelo receio constante de
descartar algo importante. Em última instância, as escolhas realizadas acarretam a morte, aos
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poucos, de quem escreve que, como assegura Duras, coloca a si mesmo em risco de perder a
vida.
Para encerrarmos a análise do excerto, na última frase, Duras aponta para a
relevância da escrita, que é comparada, em valor, à própria vida. Muitas vezes, ouvimos as
pessoas dizerem “como a vida passa rápido” e essa brevidade parece ser abordada na seguinte
oração: [a escrita] passa como nada mais passa na vida, nada, exceto, ela, a vida. A passagem
do tempo – entendido aqui como um tempo subjetivo – não é isenta de transformações, uma
vez que somos outros a cada situação vivida, livro lido, música ouvida, conversa realizada. Por
isso, apesar de a escrita ser breve, ela é de tinta, deixa marcas no autor e no leitor, como uma
tatuagem na pele que transformará para sempre o corpo riscado.
Ao terminar a análise dos seis trechos, temos uma ideia, ainda que inconclusiva e
sempre passiva de interpretações, dos significados da escrit(ur)a para Duras, que a delineia de
uma forma pouco comprometida com a razão, com a lógica e com a verdade. A escrit(ur)a,
portanto, aparece em seu texto como o vazio, o buraco, o desconhecido, o nada. Escrever
corresponde a submeter-se à exposição do inconsciente e a propor uma escrita que vem de
dentro. A escrit(ur)a é corpo, corpo do texto e corpo do autor. É dor. A escrit(ur)a, por fim, é
solidão – do texto e daquele que escreve.
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COSTURANDO NOSSOS RETALHOS
A análise nos leva por caminhos tortuosos, inesperados e conflitantes. As
informações são muitas, as representações são tantas e as autoras aqui referidas, na beleza dos
seus textos, nos embriagam por narrativas que dizem muito sobre si mesmas e sobre nós. Nessa
(des)ordem de pensamentos, que atravessam Brum, Duras e todas as leituras realizadas, vemonos diante de um emaranhado de fios que devem ser tecidos e costurados. As autoras escolhidas
para esta pesquisa viveram em épocas diferentes, eram de países diferentes, falavam línguas
diferentes e tiveram experiências distintas. Apesar disso, a escrita não encontrou barreiras no
tempo, espaço e nacionalidade, pois foi representada, em muitos momentos, de maneira
semelhante, aproximando as escritoras apesar de tudo o que as separa. Portanto, como último
trajeto a ser percorrido nessa jornada, apresentaremos, a seguir, eixos temáticos que dizem
respeito às representações de escrit(ur)a e de escrit(ur)a de si que se mostraram estáveis durante
nossa análise, além de ressaltar algumas diferenças fundamentais para o estabelecimento do
diálogo. Afinal, observar os pontos de tensão também é produtivo, sobretudo porque cada um
é constituído por sua própria singularidade.
Antes de darmos início aos nossos gestos de leitura na tentativa de travar um diálogo
entre as representações que emergem dos dizeres das escritoras, fazem-se necessárias algumas
considerações a respeito da escrita de si. A escrita de si, como relata Foucault (2000a), era vista,
na Antiguidade greco-latina, como uma forma de cuidado de si, como uma ferramenta de
exercício do pensamento sobre si mesmo, a partir da qual o sujeito conseguiria, por meio do
que havia lido, ouvido e pensado, acumular um tesouro composto por já-ditos, registrado em
cadernos pessoais, para alimentar sua subjetividade e identidade, aos quais poderia regressar e
neles se recolher. Seria nesse arcabouço de ensinamentos que o sujeito meditaria e se embasaria
para a construção de uma verdade sobre si em busca de uma vida melhor e correta (com base
naquilo que era considerado correto em seu contexto histórico-social). Apesar de funcionarem
de maneira diferente de diários e autobiografias, os cadernos utilizados na Antiguidade ajudam
a entender a concepção de escrita de si que embasa nossa pesquisa. Compreendemos a escrita
de si não somente como diários íntimos e autobiografias, escritos em primeira pessoa, mas
também como a inscrição de si no texto, em uma constante tensão de (des)construção de
sentidos e significados que compõem a subjetividade, uma maneira de pensar – consciente e
inconscientemente – em diferentes formas de ser pela escrita, em um eterno reinventar-se pela
e na escrit(ur)a. Por isso, consideramos que os recortes selecionados dos textos de Brum e Duras
são um constante movimento nesse se (re)pensar enquanto sujeitos e autoras, sendo, portanto,
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aqui encarados como escritas de si. Mencionamos anteriormente, mas gostaríamos de retomar,
o fato de o texto de Duras não ser escrito, em sua totalidade, em primeira pessoa, como o de
Brum. Apesar disso, consideramos que a autora se insere na terceira pessoa do discurso,
travestida em diversos momentos pela referência a um “autor” ou à “pessoa que escreve”,
sobretudo porque ela relata uma experiência singular, referente à sua própria vivência e prática
com a escrita, que, apesar de poder encontrar semelhanças com experiências de outras pessoas,
ainda assim dizem respeito a si mesma. Dessa forma, apresentaremos a seguir os eixos
temáticos que resultam de nossa análise.

1. A identidade e o corpo na escrit(ur)a de si
É na escrita de si que ambas as autoras encontram um lugar para reflexão e
construção de uma identidade – sempre instável e esfacelada – própria, pautada na tentativa de
compreender por que escrevem e que lugar a escrita ocupa em suas vidas. Tanto Brum quanto
Duras parecem registrar uma tentativa de dizer(-se) por meio da escrita. A primeira perscruta o
passado para se encontrar enquanto escritora, percorrendo sua vida com as palavras, enquanto
a segunda encontra na escrita o direito de dizer, de dizer-se enquanto mulher que escreve (E4:
em busca de um mapa cujo único destino sou eu / M2: “direito de dizer” totalmente ignorado
pelas mulheres). É na escrita de si, portanto, que as autoras se lançam na tentativa de se
compreenderem e de construírem novas identidades. Por isso, como afirma Coracini, “meu
nome é sempre uma pergunta” (CORACINI, 2008, p. 185), já que somos outros e os mesmos a
cada momento que passa. Tal fragmentação da identidade é figurada, na escrita de Brum, pela
perna adicionada em seu sobrenome e, em Duras, pela dificuldade de reconhecer os outros e
ser, por eles, reconhecida (E6: não é possível amputar essa perna que assinala tanto uma
presença quanto uma ausência / M3: quando via os amigos, às vezes mal os reconhecia).
Ademais, vemos que a identidade das autoras é definida também pela própria escrita que, além
de ser o ofício que exercem, ocupa um lugar vital em suas vidas (E4: escrevo para não morrer
/ M2: não faça outra coisa a não ser escrever). Portanto, elas ousam se construir, se conhecer
– sem nunca se conhecer por completo – no próprio ato da escrit(ur)a. Escrever seria o eterno
reinventar-se pela e na escrit(ur)a em uma pluralidade de “eus”, já que a escrita e,
principalmente a escrita de si (como aqui a entendemos), possui o papel de
constituir, com tudo o que a leitura constituiu, um “corpo” (quicquid lectione
collectum est, stills redigat in corpus). E, este corpo, há que entendê-lo não como um
corpo de doutrina, mas sim – de acordo com a metáfora tantas vezes evocada da
digestão – como o próprio corpo daquele que, ao transcrever suas leituras, se apossou
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delas e fez sua respectiva verdade: a escrita transforma a coisa vista ou ouvida “em
forças e em sangue” (invires, in sanguinem) (FOUCAULT, 2000a, p. 143).

Dessa forma, vemos que a escrit(ur)a, enquanto a inserção de si no texto, auxilia o
sujeito a construir verdades, principalmente de quem somos e de como vemos os outros. É nesse
sentido que a escrit(ur)a é também corpo, como assinala Foucault (2000a), pois fornece força
àquele que escreve e lê para se transformar em outro de si mesmo. Brum parece dar mais
enfoque a essa representação, porém, Duras também a aborda nos recortes. Escrever aparece,
para as escritoras, como uma maneira de forjar um corpo na escrita e de fornecer a ela um corpo
próprio. As duas, ao utilizarem o vocábulo “habitar” (E5: um corpo que eu poderia habitar /
M1: essa foi a única coisa que habitou minha vida), colocam seus próprios corpos como morada
para a escrita, ao mesmo tempo em que a transformam em um corpo independente de si mesmas
(M1: [e]ssa real solidão do corpo transforma-se na outra, inviolável, a solidão da escrita).
Escrever, então, é dar corpo à escrita – e, dessa forma, se submeter à violência da leitura, como
aponta Brum (E3: ser lida por todos e por nenhum foi interpretado como um estupro) –, mas
também adquirir um corpo por conta das marcas deixadas por aquilo que foi escrito. O corpo
da escrita nos lembra a comparação feita por Foucault ([1996] 2004) entre escrita e medicina,
comentada anteriormente. A caneta, enquanto um bisturi, corta a pele da página em branco, faz
incisões no corpo do leitor e rasga também a carne do próprio escritor, de forma que os três
(texto, leitor e autor) marcam um ao outro, em uma pluralidade de corpos que se reinventam a
cada traço da caneta no papel.

2. O caos e o (im)possível da escrit(ur)a
Partindo, agora, para o início do processo criativo, trazemos a representação
escrit(ur)a e caos. Apesar de divergirem quanto à posição ocupada pelo caos na escrita, Brum
e Duras utilizam a imagem da desordem em seus dizeres. O ato de escrever tem início a partir
do nada e do vazio, a partir de um caos primordial, de uma “selvageria anterior à vida” (M3)
ou de uma “pré-história” (E1). Ambas aludem a tempos longínquos, à ancestral natureza
anterior à linguagem da qual, cada uma a sua maneira, tiveram que emergir com palavras. Para
Brum, a escrita é organização – ou pelo menos tentativa de organização – desse caos instaurado
pela (sua) pré-história. Duras, de maneira um pouco diferente, faz do caos a sua escrita, perdese nos gritos, na selvageria, no buraco e no inconsciente que a acompanham na tarefa de esculpir
palavras difíceis de serem distinguidas na desordem. Dessa forma, vemos que ordenar o caos
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ou submeter-se a ele figuram duas experiências distintas, mas que, em todo caso, remetem ao
início da escrita, ao antes das palavras, ao vazio e ao desejo do escritor de domar a linguagem.
Além do caos, os recortes extraídos dos textos das duas autoras denunciam a
insuficiência das palavras, pois além de representarem a desordem também manifestam a
(im)possibilidade de tudo dizer. Para Brum e Duras, parece-nos que escrever “bordeja o real,
onde acaba por se construir como escritura, como um saber inconcluso, deixando exibir sua
incompletude, seus restos, que finalmente se revelam causa de repetidas leituras e de novas
escrituras” (BRANDÃO, 2001, p. 158). Brum procura em sua escrit(ur)a dar conta da totalidade
de sua vida, vendo-se, ao final, desamparada pelo vazio e pela falta (E7: as palavras me
exasperam com sua insuficiência e o corpo começa a doer de falta), em uma experiência de
escrita que não dá conta de passar para a linguagem quem somos, quem fomos e quem seremos,
pois da linguagem sempre sobra algo que não pode ser escrito, um resto, algo que nos escapa.
A escrita é, portanto, voz, mas também silenciamento. Em busca do conhecimento de si mesma,
Brum se vê estanque e tem que procurar um outro “eu” em meio a essa identidade e corpo que
lhe são desconhecidos e familiares. Duras parece caminhar em vias semelhantes, já que tenta
enfrentar o buraco e o vazio, que consistem na experiência da sua escrit(ur)a, ao produzir um
texto que foge às certezas e totalizações grandiosas, escrevendo sobre aquilo que não sabe que
escreve, abrindo espaço para a manifestação de seu inconsciente, do desconhecido de si e de
sua escrita (M6: é o desconhecido de si mesmo, de sua cabeça, de seu corpo). A escrita de
Duras caracteriza-se por um eterno estranhamento, tematizado em seu texto pelo inconsciente
que é o desconhecido pelo qual somos atravessados (estranho, mas também familiar, pois nos
habita).

3. A escrit(ur)a e o sint(h)oma
A escrit(ur)a também é representada como materialização do sofrimento e, por mais
que nunca consiga simbolizar todo o Real10, parece possibilitar o trabalho com a linguagem em
direção da reflexão e do restabelecimento, funcionando em um primeiro momento como
catarse. É a partir dela que o sujeito consegue suprir sua “necessidade de desabafo, de se dizer
para alguém, de se confessar, ainda que seja para si próprio (para o Outro)” (CORACINI,
2010a, p. 41). Assim, nas duas autoras, percebemos a escrita funcionando como uma maneira

10

Entendemos o Real, a partir de Lacan, como um dos três registros que compõem o nó borromeano (Simbólico,
Imaginário e Real). Este último diz respeito àquilo que não pode ser representado ou simbolizado, que escapa à
linguagem e que, portanto, irrompe sem que o percebamos em atos falhos, lapsos, chistes, etc.

60

não apenas de enfrentar os males e as contradições que perpassam suas existências, mas, mais
do que isso, de contornar o buraco da falta e do desejo, fazendo algo produtivo e diferente de
seus sintomas, como romances, livros de memórias, narrativas, transformando-os, portanto, em
sinthomas (LACAN, 2007). Coracini (2014, p. 409) assinala que Freud e Lacan trataram sobre
esse mesmo assunto, mas atribuíram nomes distintos a ele. O primeiro denominou de
sublimação o processo de colocar as energias na arte, na ciência, para não ser tomado pelos atos
de violência; enquanto o segundo chamou a transformação dos sintomas em algo produtivo e
singular de sinthoma. Percebemos, então, que o Real, aqui entendido na concepção lacaniana
enquanto aquilo que é avassalador e não consegue ser expresso pela língua, ainda que
paradoxalmente, deve ser dito, deve ser colocado para fora em palavras – faladas ou escritas
(E3: tão calada sobre o essencial, eu agora gritava / M4: ter ousado sair e gritar). Assim, por
meio do trabalho com a letra11, o sujeito consegue dar voz ao silêncio, àquilo que o corrói por
dentro, fazendo da “vida uma obra de arte ou da obra de arte a própria vida” (CORACINI, 2007,
p. 3).

4. A escrit(ur)a e a leitura
Já discutimos um pouco a relação entre escrita e leitura, mas é importante
retomarmos a união indissociável dos polos escritor-leitor, escrita-leitura, pois aquele que
escreve é também leitor de seu próprio texto, enquanto aquele que lê torna-se também autor de
um novo texto, como assevera Coracini: “cada leitura – [...] é sempre interpretação e tradução
e, por isso mesmo, produção de outro(s) texto(s) –, pontos que permanecem como sinais da
disseminação dos sentidos, múltiplos, plurais, imprevisíveis...” (CORACINI, 2005, p. 34).
Brum e Duras trabalham na intersecção desses dois significantes ofertando-se em letras a um
leitor desconhecido. A primeira expõe seu corpo à violência da leitura do outro (E3: eu não
mais me pertencia) e, a segunda, refere-se à aniquilação do autor pela publicação de seu livro
(M4: agora aniquilado pela sua publicação). Em todo caso, vemos que o texto, após finalizado,
liberta-se do escritor, colocando-se à disposição dos sentidos e leituras possíveis.

11

Lembremos que fazer sinthoma não está ligado somente ao texto escrito, mas também à música, à pintura, a
qualquer forma de arte.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Encerramos aqui o percurso proposto no início de nossa monografia. Ao
percorrermos os textos de Brum e Duras, selecionados como corpus de nossa pesquisa,
encontramos questões em comum e que, por isso, foram exploradas. Ressaltamos que, apesar
de termos escolhido somente duas autoras que possuem histórias diferentes e que, portanto, nos
forneceram resultados de pesquisa singulares, analisar os seus dizeres nos ajudou a
compreender melhor o sujeito escritor e as questões que se encontram envolvidas no ato de
escrever.
Em nossa pesquisa, propusemo-nos a responder às seguintes perguntas:
a) Quais representações de escrit(ur)a emergem nos textos de Marguerite
Duras e Eliane Brum?
b) Há representações da escrit(ur)a de si nos textos de cada uma delas?
c) Caso haja, quais são essas representações?
Vimos, ao longo de nossas páginas, uma série de representações a respeito da
escrit(ur)a, que foram focalizadas, em especial, porque os textos selecionados nos guiaram por
um esforço das duas autoras em expor e compartilhar com seus leitores pensamentos e
sentimentos atrelados ao ato de escrever. As representações vagaram pela constituição da
identidade, pela presença do outro na escrita, pela necessidade de encontrar um início para o
processo criativo, assim como pela reflexão a respeito de tudo o que não pode ser abarcado pela
escrita. Nessa tentativa de buscar a emersão de representações nos dizeres das autoras,
chegamos à conclusão – nunca definitiva – de que a escrit(ur)a é uma união das incoerências
que nos constituem enquanto sujeitos; são os opostos que convivem e que são apresentados, ao
mesmo tempo, como o tudo e o nada da escrita. Na e pela escrit(ur)a, as autoras se dizem, se
constroem, adquirem um corpo, mas também é na própria escrit(ur)a que esse corpo morre, que
ocorre o não controle dos efeitos de sentido de seus dizeres e a (im)possibilidade de alcançar
os objetivos conscientemente planejados. A escrit(ur)a é um espaço que permite ao autor não
apenas escrever, mas inscrever-se, colocando-se no texto enquanto subjetividade que se
presentifica na porosidade da linguagem. Nesse sentido, consideramos que há, sim,
representações da escrit(ur)a de si nos textos de Brum e Duras que, ao proporem registrar seus
pensamentos, se envolvem no texto, falando de si mesmas e também do outro. Além disso,
percebemos, nesta pesquisa, que processos subjetivos emergem na escrit(ur)a como
contradições inerentes às escritoras que, tentam, paradoxalmente, por meio da linguagem – que
é equívoca, porosa, falha –, controlar os efeitos de sentidos de seus dizeres. Como vimos
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durante a análise, essa tentativa de controle se dá através dos parênteses e travessões, no caso
de Brum, e da manifestação na materialidade linguística da modalidade deôntica, em Duras.
Ao abarcarmos esse tema em nossa pesquisa, não poderíamos deixar de relacionálo ao nosso próprio processo de escrita da monografia. Diversos foram os momentos em que
nos deparamos com sensações semelhantes àquelas relatadas pelas autoras e nos identificamos
com as representações apontadas em nossa análise. A dificuldade de escrever sem saber
exatamente por onde começar e, muito menos, onde e como acabar. Os pensamentos que
fervilhavam em nossa cabeça, mas não encontravam palavras para serem expressos. A tentativa
de transformar o caos de anotações, leituras e análises em algo que fizesse sentido e que se
adequasse ao formato da escrita acadêmica. Escrever essas últimas palavras e abandoná-las à
leitura de outros que construirão novos sentidos e significados a partir do que aqui foi escrito.
As questões que nos encorajaram, inicialmente, a fazer da escrita tema de nossa
pesquisa – expostas na introdução desta monografia – foram encaradas, ao longo destas páginas,
com o entendimento de que não há problema em termos incertezas e que são justamente essas
incertezas e questionamentos que nos impulsionam, fazem-nos caminhar em busca de respostas
que nunca serão completamente resolvidas, mas que nos ensinam a questionar aquilo que é
apresentado como verdade. Portanto, terminar um texto, apesar de nossas expectativas, nunca
quer dizer finalizá-lo por completo, mas escrever uma conclusão passageira, que será
constantemente apagada para dar continuidade às ideias lançadas e acolher outras novas. É com
a sensação de que algo a mais poderia ter sido dito ou de que ideias importantes ficaram de lado
que deixamos nossa escrit(ur)a para ser lar de outros que a lerão – ou não. Escrever é estar
ciente de que um texto nunca é eterno – estático e imutável – e de que teremos que lidar sempre
com a frustração, ao retornarmos a um texto de autoria própria, de que teríamos escrito muitas
frases de outra maneira, escolhido outras palavras e relacionado a análise com leituras
diferentes.
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