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Tomando como base o texto anexo, feito com transposições de fragmentos das três 

autoras: Clarice, Llansol e Duras podemos perceber uma unidade na escrita que 

permitiu essa edição sem perder o sentido ou a continuidade textual. Diante dessa 

questão, qual a característica principal que faz com que três autoras distintas e com 

escritas tão pessoais e marcantes possam ser deslocadas para um texto que se pode 

pensar que foi escrito por uma só pessoa? 

 

De acordo com as bases da teoria psicanalítica a mulher é marcada, antes de tudo, pela 

falta. Segundo Freud (2006) a sexualidade começa na infância, quando a criança passa 

por fases e fatores que terão implicações sobre toda a vida sexual. E é nessa fase que a 

questão da falta começa a permear a mulher, com efeitos e consequências do mito de 

Édipo que, para Freud (2011), se constitui como o fenômeno central do período sexual 

da primeira infância e também do Complexo de castração. De acordo com essas ideias, 

na infância a menina se reconheceria em comparação ao menino, como castrada, uma 

vez que não possui o pênis. Assim, desde então, passa a se ver como inferior, como a 

que não possui: 

Essa convicção é energicamente sustentada pelos meninos, 
obstinadamente defendida contra a tradição que logo resulta 
da observação, e somente abandonada após sérias lutas 
internas (o complexo de castração). As formações 
substitutivas desse pênis perdido das mulheres 
desempenham um grande papel na forma assumida pelas 
diversas perversões.  
(...)  
Já a garotinha não incorre em semelhantes recusas ao avistar 
os genitais do menino, com sua conformação diferente. Está 
pronta a reconhecê-lo de imediato e é tomada pela inveja do 
pênis, que culmina no desejo de ser também um menino, tão 
importante em suas consequências. (FREUD, 2006, p. 123)  

 

André (2011) destaca as reflexões de Freud em torno da feminilidade sob uma 

identidade faltosa, pois enquanto o falo funciona como referência única, a feminilidade 

só pode se colocar como incerta. Dessa forma, destituída de uma identidade inicial, a 

mulher só consegue apreender a feminilidade indiretamente, em comparação ao outro. 

 

O mesmo autor também chama atenção para a problemática do Édipo feminino, uma 

vez que não é possível determinar se a relação da menina com o pai pode realmente ser 



um substituto equivalente para a relação com a mãe. Se “no menino o complexo de 

Édipo se dissolve sob o efeito do complexo de castração, o da menina é tornado 

possível e introduzido pelo complexo de castração”. Assim, o próprio complexo de 

Édipo feminino é “produzido” a partir da falta. É pela ausência do pênis e o desejo de 

alcançá-lo que ela faz sua nova escolha objetal, passando da mãe para o pai. 

 

Não só Freud define a mulher como um ser de falta, mas a própria sociedade a marca 

como tal. Castello Branco (2004) afirma que:  

“a mulher, em nossa cultura, caracteriza-se sobretudo como 
um ser de falta. Mais ainda que o homem, é ela quem se 
define por meio da privação, da perda, da ausência: é ela a 
que não possui. Destituída de voz, de poder, de intelecto, de 
alma, de pênis, resta-lhe a falta, a lacuna, esse lugar do vazio 
em que o feminino se instaura. Nisto reside seu extremo 
poder: em sua capacidade de manipular a perda, em sua 
íntima relação com a morte.” (p. 133) 

 

Até mesmo Beauvoir (2009) também nos diz sobre essa falta quando afirma que para o 

menino o pênis é colocado como outro; como si mesmo e outro que não si mesmo, 

tornando-se fonte de orgulho e integrando-se à individualidade. Enquanto isso:  

Privada desse alter-ego, a menina não se aliena numa coisa 
apreensível, não se recupera; em consequência, ela é levada 
a fazer-se por inteira objeto, a por-se como o Outro; A 
questão de saber se se comparou ou não aos meninos é 
secundária; O importante é que, mesmo não conhecida por 
ela, a ausência do pênis a impede de se tornar presente a si 
própria enquanto sexo; Disso resultarão muitas 
consequências. Mas essas constantes que assinalamos não 
definem entretanto um destino: o falo assume tão grande 
valor porque simboliza uma soberania que se realiza em 
outros campos. Se a mulher conseguisse afirmar-se como 
sujeito, inventaria equivalentes para o falo. (p. 81/82) 

 

O que poderia então substituir a falta desse alter ego feminino? O que poderia colocar-

se para a mulher como si mesma e ao mesmo tempo outra?  

 

De acordo com Blanchot (2011) a solidão do escritor1 torna o escrever interminável. 

Escrever é quebrar o vínculo que une a palavra ao eu, 
quebrar a relação que, fazendo-me falar para “ti”, dá-me a 

                                                 
1 Ver BLANCHOT, Maurice. O espaço literário: Solidão essencial. 



palavra no entendimento que essa palavra recebe de ti, 
porquanto ela te interpela, é a interpelação que começa em 
mim porque termina em ti. Escrever é romper esse elo. 
(...) 
Escrever é o interminável, o incessante. Diz-se que o escritor 
renuncia a dizer “Eu”. (p. 17) 

 

Assim sendo, quando o escritor se encontra nessa região da solidão essencial, já não 

existe mais “Eu”, mas outro que fala em seu lugar. “O que fala nele é uma decorrência 

do fato de que de uma maneira ou de outra, já não é ele mesmo, já não é ninguém. O 

‘Ele’ que toma o lugar do ‘Eu’, eis a solidão que sobrevém ao escritor por intermédio da 

obra” (p. 19). 

 

Podemos perceber que, de acordo com Blanchot (2011), o “Eu” se desfaz para dar lugar 

à obra. No lugar do “Eu” surge outro. Dessa maneira, podemos pensar que a literatura 

pode ser um dos caminhos pelo qual a mulher pode suprir a falta e afirmar-se como 

outra, levando a escrita a se colocar em um lugar de “substituto” para o falo. Talvez 

possamos pensar que essa solidão, manifestada tantas vezes por Clarice, Llansol e 

Duras seja esse ponto do outro, do lugar do outro. 

 

Ora, se a mulher é permeada pela falta não é de se estranhar que a escrita que tomamos 

como tipicamente feminina2 também tenha essas características. Castello Branco (2004) 

afirma que tantas foram as poetas que “mantiveram ao longo de suas vidas obscuras, um 

diálogo de surdas, repetindo, incessantemente, as mesmas indagações, os mesmos 

desejos reprimidos ou incontroláveis, a mesma batida sufocada ou desenfreada – mas 

sempre insaciável – dos corações (p. 97).” 

 

Ainda de acordo com Castello Branco (2011) a partir da leitura de diversos textos de 

autoria feminina, pôde-se verificar como eles se distinguiam dos demais, possuindo 

tom, dicção, respiração e ritmo próprios. Assim, podemos perceber que tal escrita se 

constitui exatamente num discurso construído a partir da perda. 

 
Desconexo, descompassado, abrupto, sôfrego (...) o texto 
terminará por se construir em torno da lacuna (...), da 

                                                 
2 Ver CASTELLO BRANCO, Lúcia. O que é escrita feminina. Para além do sexo da escrita. 



falta, do vazio e muitas vezes do silêncio. Embora, em sua 
grande parte, o texto pareça falar e falar e não querer outra 
coisa senão falar. Mas essa fala excessiva, esse discurso 
tagarela, antes adorna o vazio que o preenche, antes margeia 
a lacuna que a obtura. (p. 56. Grifos meus.). 
 

Castello Branco (2004) ainda chama atenção para uma preferência na escrita feminina 

pelos gêneros do impossível: diários, cartas, memórias e autobiografias. “Nada mais 

utópico que a captura de um sujeito, nada mais intangível que a configuração, o retrato 

desse sujeito no texto (p. 149).” E é justamente nesse lugar do impossível que o 

feminino e o psicótico se esbarram. 

E quem sabe assim se explique a frequência com que as 
mulheres se dedicaram a essa escrita particularmente íntima, 
peculiarmente corporal, como a do diário. (...) Por esse 
motivo talvez se possa dizer que a escrita do diário é, por 
excelência, feminina. Ou neurótica? (p. 160). 
 

Blanchot também destaca a importância do diário para alguns escritores, uma vez que 

no lugar da solidão essencial, o escritor pode sentir necessidade de manter uma relação 

consigo mesmo e dessa forma o diário funcionaria como um memorial: 

De que é que o escritor deve recordar-se? De si mesmo, 
daquele que ele é quando não escreve (...). Mas o meio de 
que se serve para recordar-se a si mesmo é fato estranho, o 
próprio elemento do esquecimento: escrever. 
(...) 
O Diário é escrito com frequência por medo e angústia da 
solidão que atinge o escritor por intermédio da obra. (p. 21) 
 

Se a escrita feminina tem frequentemente preferência por tais gêneros do impossível 

como os diários – e sabemos que em Clarice, Llansol e Duras isso não é só verdadeiro 

como determinante – podemos dizer que tais escritoras estão quase sempre nessa linha 

tênue entre o feminino e o psicótico, entre o “Eu” e o “Ele”, entre si mesma e outra que 

não si mesma. 

 

Lacan (1985) aprofunda as teorias sobre a sexualidade de Freud e afirma que a mulher 

se situa como não toda na função fálica. Por isso, por ser destituída de significante ele 

afirma que não pode existir A mulher. 

só que A mulher, isto só se pode escrever barrando-se o A. 
Não há A mulher, artigo definido para designar o universal. 



Não há A mulher pois por sua essência ela não é toda. (p. 
98). 

Baseado na teoria de Lacan, André (2011) explica essa questão dizendo que se nenhuma 

mulher pode estar fora da castração, não existe exceção e, portanto, também não existe a 

regra: 

Elas não fazem Um, no sentido em que os homens se 
agrupam, mas permanecem em sua infinitude. 
(...) 
A feminilidade se revela como dividida diante da castração: 
uma mulher se desdobra, mais do que se unifica, sob o 
significante “mulher”. 

 
André (2011) faz ainda um paralelo com a teoria de Lacan e retoma a questão proposta 

por Freud afirmando que “o que uma mulher quer é que alguma coisa advenha ao lugar 

deste significante faltoso, que um ponto de apoio lhe seja fornecido precisamente lá 

onde o inconsciente a deixa abandonada. (p. 333)”. 

 

Ora, se a mulher é não toda ela pode ser outra. É justamente pela falta de significante 

que a mulher se coloca nesse lugar além, tão além que às vezes não cabe em si. E talvez 

nesse lugar da solidão essencial, nesse ponto de tangência entre a falta, a escrita e o 

lugar do outro, talvez seja possível Clarice, Llansol e Duras se fundirem.  Duba3 afirma 

que “para a psicanálise não mais se trata de se tornar mulher, mas do que cada uma 

inventa para se tornar uma mulher singular, posto que do lado radicalmente feminino 

não encontra fórmula, resposta universal. (p.60)”. E, se de acordo com Freud, são os 

poetas que tem algo a dizer sobre a feminilidade e Lacan afirma que “só há a poesia, já 

lhes disse, que permite a interpretação4”, deixo aqui novamente, a última palavra com 

elas, as que vão além, as absolutamente sós: Estou convencida que só pode ser uma 

mulher, e uma verdadeira mulher5. Afinal, quem pensa dispõe-se a um infinito de 

realidades para além de si mesmo6 e tudo acaba mas o que te escrevo continua7.  

 

                                                 
3 In: ANTELO, Marcela (org). Mulheres de Hoje. 
4 In: ANDRÉ, Serge. O que quer uma mulher. p. 340 
5 DURAS, Marguerite. Boas Falas. p. 16 
6 LLANSOL, Maria Gabriela. Um falcão no punho. p. 136 
7 LISPECTOR, Clarice. Água Viva. p. 95 



REFERÊNCIAS 

ANDRÉ, Serge. O que quer uma mulher? 2ª edição. Rio de Janeiro: Zahar, 2011. 
 
ANTELO, Marcela. (org). Mulheres de hoje: figuras do feminino no discurso analítico. 
Petrópolis: KBR, 2012. 
 
BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo. 2ª edição. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
2009. 
 
BLANCHOT, Maurice. O espaço literário. Rio de Janeiro: Rocco, 2011. 
 
CASTELLO BRANCO, Lúcia. Chão de letras: as literaturas e a experiência da 
escrita. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011. 
 
CASTELLO BRANCO, Lúcia. BRANDÃO, Ruth Silviano. A mulher escrita. Rio de 
Janeiro: Lamparina editora, 2004. 
 
CASTELLO BRANCO, Lúcia. O que é escrita feminina. São Paulo: Brasiliense, 1991. 
 
DURAS, Marguerite. O amante. São Paulo: Cosac Naify, 2012. 
 
DURAS, Marguerite. , GAUTHIER, Xavier. Boas falas. São Paulo: Record, s.d. 
 
DURAS, Marguerite. Cadernos da Guerra e outros textos. São Paulo: Estação 
Liberdade, 2009. 
 
FOUCAULT, Michel. Estética: literatura e pintura, música e cinema. 3ª edição. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2013. 
 
FREUD, Sigmund. Obras completas, volume 16: O eu e o id, “autobiografia” e outros 
textos. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 
 
FREUD, Sigmund. Um caso de histeria, três ensaios sobre a sexualidade e outros 
trabalhos. Rio de Janeiro: Imago, 2006. 
 
LACAN, Jacques. O seminário. Livro 20. Mais, ainda. 2ª edição. Rio de Janeiro: Zahar, 
1985. 
 
LISPECTOR, Clarice. Água Viva. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. 
 
LISPECTOR, Clarice. A descoberta do mundo. Rio de Janeiro: Rocco, 1999. 
 
LISPECTOR, Clarice. Laços de família. Rio de Janeiro: Sabiá, 1973. 
 
LLANSOL, Maria Gabriela. Carta ao Eduardo Prado Coelho. Sintra: 1999. 
 



LLANSOL, Maria Gabriela. Carta ao legente. 
 
LLANSOL, Maria Gabriela. O livro das comunidades. 2ª edição. Lisboa: Relógio 
D’Água, 1999. 
 
LLANSOL, Maria Gabriela. Parasceve. Lisboa: Relógio D’Água, 2001. 
 
LLANSOL, Maria Gabriela. Um falcão no punho: Diário I. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2011. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 
 

São três horas da madrugada, estou com uma de minhas insônias. Enquanto vocês 

dormem estou conversando com vocês1. Vou te fazer uma confissão: estou um pouco 

assustada2. Sob o signo da falta, eu gozava e lia, e agitando-me, sem violência, nesta 

contradição fundava a escrita3.  

 

Mas quantas vezes a insônia é um dom. De repente acordar no meio da noite e ter essa 

coisa rara: solidão. Quase nenhum ruído. (...) toda sozinha no mundo. Ninguém me 

interrompe o nada4. Há um grande silêncio dentro de mim. E esse silêncio tem sido a 

fonte de minhas palavras5. A punição de escrever é árdua, tanto como o dom6. Sei que o 

lugar onde isso se escreve, onde escrevemos... eu, quando isso me acontece... é um lugar 

onde a respiração é rarefeita, há uma diminuição da acuidade sensorial. Não se escuta 

tudo, mas apenas certas coisas, sabe. É um lugar branco e preto. Se há cor, é porque foi 

acrescentada. Não é imediata; não é realista7.  

 

Por motivos que aqui não importam, eu de algum modo devia estar sentindo que não 

pertencia a nada e a ninguém. Se no berço experimentei essa fome humana, ela continua 

a me acompanhar pela vida afora como se fosse um destino8. Não é a primeira vez que a 

minha própria vida me aparece como estranha, ou pertencente ao mundo exterior9. Eu 

nem podia confiar a alguém essa espécie de solidão de não pertencer porque, como 

desertor, eu tinha o segredo da fuga que por vergonha não podia ser conhecido10. A mãe 

diz: essa nunca vai ficar contente com nada. Acho que minha vida começa a se mostrar 

para mim. Acho que já sei dizer o que ela é, tenho uma vaga vontade de morrer. Essa 

palavra, já não a separo mais de minha vida. Acho que tenho uma vaga vontade de ficar 

sozinha. Vou escrever livros. É o que vejo para além do instante, no grande deserto que 

se afigura como a extensão da minha vida11. 

 

Esta madrugada aproximei-me da certeza de que o texto era um ser12. Noto que eu não 

espero para escrever, nem deixo de escrever para passar pela experiência que produz a 

escrita; tudo é simultâneo e tem as mesmas raízes, escrever é o duplo de viver13. Apenas 

os loucos conseguem escrever completamente. É isto. Qualquer um é mais misterioso 

que um escritor. Qualquer mulher é mais misteriosa que um homem. Qualquer uma. 



Posso dizer isso também. Será que se pode dizer que apenas as mulheres escrevem 

completamente?  Sim. Talvez só as mulheres escrevam14. Agora vou acender um 

cigarro. Talvez volte à maquina ou talvez pare por aqui mesmo para sempre15. 

 

Hoje, ao acordar, perturbava-me a certeza de não saber se já tinha escrito tudo, ou ainda 

pouco. Esperava as regras, o que se reflectiria nos próximos dias por uma propensão 

mental a envolver-me em problemas, e que terminaria por um surto de sensualidade. 

Então só o texto me pode tirar do acto de dormir16. Escrevo-te à medida de meu fôlego. 

Eu, que nunca sou adequada17. Eu, que tinha uma maneira distante de fazer amor: pelos 

olhos e pela palavra18. Eu, que sou inquieta e áspera e desesperançada. Embora amor 

dentro de mim eu tenha. Só que não sei usar amor19.   

 

Não me amaste, disto só eu sei. Estive só. Só de ti. Escrevo para ninguém e está se 

fazendo um improviso que não existe. Descolei-me de mim. E quero a desarticulação, 

só assim sou eu no mundo. Só assim me sinto bem. Sim, o que te escrevo não é de 

ninguém. Mas enquanto eu tiver a mim não estarei só.20.  Mesmo que um apontasse o 

meu coração, o meu coração continuaria a bater, e talvez renascido. O facto é que eu 

resvalava só, como alguém que sou privada de linguagem. Resvalava só por não estar 

sendo quem sou, quem fui, quem serei21. E posso afirmar absolutamente que, durante 

toda uma grande parte da minha juventude, apliquei-me para ser "como as outras", para 

"passar", o que me valeu uma soma considerável de dor e um desespero latente que 

estranhamente só me abandonou mais tarde22. Por caminhos tortos, viera a cair num 

destino de mulher.23 A mudez que a mulher escolheu para viver a sua culpa: não quis 

falar, o que aliviaria seu sofrimento, mas calar-se para sempre como castigo24. Não me 

reconheço apenas uma mulher, mas um anel, com algumas feridas25. 

 

Sou um resto de naufrágio, não tenho lugar em parte alguma, não estou em parte alguma 

senão com ele, isto é, numa zona inacessível aos que não tem ninguém lá. Estou 

suspensa por um prazo improvável e as coisas me tocam só como sinais26. Exatamente 

porque é tão forte em mim a fome de me dar a algo ou a alguém, é que me tornei 

bastante arisca: tenho medo de relevar de quanto preciso e de como sou pobre. Quem 



sabe se comecei a escrever tão cedo na vida porque, escrevendo, pelo menos eu 

pertencia um pouco a mim mesma27. 

 

Sei que o que escrevo aqui não se pode chamar de crônica nem de coluna nem de artigo. 

Mas sei que hoje é um grito. Um grito!28 Finalmente, eu passei apenas pela escrita. 

Palavra feminina como eu.29 A minha literatura e a dos que escrevem no campo em que 

me situo será sempre marginal, intemática, incompreensível30. Estou convencida que só 

pode ser uma mulher, e uma verdadeira mulher31.  Afinal, quem pensa dispõe-se a um 

infinito de realidades para além de si mesmo32 e tudo acaba mas o que te escrevo 

continua33.  

 
*Itálicos – interferências, conectores meus 
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