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REPRESENTAÇÃO DE SI E ARQUIVAMENTO  
NOS TEXTOS DERRADEIROS DE MARGUERITE DURAS 

 
 
Resumo 
 

As marcas do discurso reconhecido como autobiográfico na obra de Marguerite Duras, 
presentes nos seus textos através de memórias e confissões íntimas, são facilmente 
reconhecidas pelos leitores familiarizados com a sua escrita. O objetivo deste trabalho 
consiste em analisar os sentidos que permeiam uma escrita que manifesta a consciência da 
proximidade da própria morte nos livros publicados entre a recuperação do coma e o 
falecimento de Duras: La Pluie d’été (1990), L’Amant de la Chine du Nord (1991), Yann 
Andréa Steiner (1992), Écrire (1993), Le Monde Extérieur (1993) e C’est tout (1995). 
Nestes textos, as narrativas sobre si mesma reescrevem outras histórias e evidenciam a 
encenação da própria escrita quando é iminente a proximidade da morte da autora. Assim, o 
conjunto constituído pelos últimos livros publicados ainda em vida manifesta um desejo de 
arquivamento da imagem de si e de sua obra para a posteridade como referência à obra de 
uma vida inteira dedicada à escrita. Análoga à imagem do narrador que apenas ao final da 
existência estaria apto a narrar a sua vida pela perspectiva da totalidade, a escrita de 
Marguerite Duras, pela encenação da própria escrita, anuncia seu desfecho nestes últimos 
textos: ainda que isso não signifique solidificar um sentido único ou último, mas sim no 
sentido de uma última versão, de quem olha para o que já fora escrito, reescrito e que, lá 
adiante, não haverá outra oportunidade para se retomar a escrita. 

 
Palavras-chave: identidade, arquivo, reescrita, autorrepresentação, últimos livros 
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LA REPRÉSENTATION DE SOI-MÊME ET L’ARCHIVEMENT  
DANS LES DERNIÈRES TEXTES DE MARGUERITE DURAS 

 
 
Résumé 
 
Les marques du discours compris comme étant autobiographique dans l’œuvre de Marguerite 
Duras sont facilement identifiables par les lecteurs habitués avec son écriture en raison des 
souvenirs et des confessions intimes présentés dans leurs textes. L’objectif de ce travail est 
celui d’analyser les effets de sens d’une écriture qui exprime la conscience de la proximité de 
sa propre mort, remarquée dans les livres publiés entre la récupération du coma et la mort de 
Duras, à savoir : La Pluie d’été (1990), L’Amant de la Chine du Nord (1991), Yann 
Andréa Steiner (1992), Écrire (1993), Le Monde Extérieur (1993) e C’est tout (1995). 
Dans ces textes, les récits sur soi-même réécrivent d’autres histoires et mettent en évidence la 
mise-en-scène de l’écriture dans la mesure que la mort de l’auteur est imminente. Ainsi, 
l’ensemble constitué par les dernières livres publiés durant sa vie manifeste un désir d’établir 
l’archive de son image et de son œuvre pour la postérité étant comme une référence au travail 
de toute une vie consacrée à l'écriture. Comparable à l’image du narrateur que, uniquement à 
la fin de son existence serait capable de raconter sa vie d’un point de vue total, l’écriture de 
Marguerite Duras annonce son dénouement : cela ne signifie pas une possible solidification 
d’un sens unique ou dernier, mais il s’agit surtout de présenter une dernière version de ce qui 
a été écrit, réécrit, et que l’auteur ne pourrait jamais plus reprendre. 
 
 
Mots-clés: identité, archive, réécriture, autoreprésentation, dernières livres. 
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Le 1er août, l’après-midi. 
 
Je crois que c’est terminé. Que ma vie c’est fini. 
Je ne suis plus rien. 
Je suis devenue complètement effrayante. 
Je ne tiens plus ensemble. 
Viens vite. 
Je n’ai plus de bouche, plus de visage. 
 
 
 
[excerto final∗ de C’est tout (1995), último livro 
publicado por Marguerite Duras ainda em vida, 
meses antes de seu falecimento em março de 
1996, aos 82 anos]. 

                                                 
∗ 1º de agosto, à tarde. / Eu acredito que terminou. Que minha vida chegou ao fim. / Eu não sou mais nada. / Eu 
me tornei completamente estarrecedora. / Eu não tenho mais ânimo. / Venha rápido. / Não tenho mais boca, nem 
rosto. (versão em português: tradução nossa) 
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INTRODUÇÃO  

 

 

I 

 

Este ano comemora-se o centenário de nascimento de Marguerite Duras, escritora 

francesa nascida em 1914 na Indochina1, sul do atual Vietnã, e que publicou ao longo de 

cinquenta anos, até a sua morte em 1996, diversos romances, roteiros, peças de teatro e textos 

experimentais, além de também dirigir filmes. Entre seus trabalhos mais famosos pode-se 

destacar Un barrage contre le Pacifique (1950), o roteiro de Hiroshima mon amour (filme 

de 1959 dirigido por Alain Resnais), Le ravissement de Lol V. Stein (1964), o longa-

metragem India Song (1975) e L’amant (1984), que, entre vários outros escritos, 

consolidaram ao longo dos anos uma obra de uma vida inteira. E através do recebimento do 

Prêmio Goncourt de 1984, Duras tornou-se cada vez mais conhecida fora da França. 

Olhares lançados sobre os textos de Marguerite Duras com frequência ressaltam 

aspectos autobiográficos. De fato, por vezes a sua textualidade apela para referências ao seu 

nome; outras, a voz narrativa confessa de antemão o que se pretende ficcional ou não; e ainda 

há o desenvolvimento de temas que são associados – intencionalmente? – à própria trajetória 

de vida da escritora, como se a escrita de Duras quisesse fazer-se transparente e revelar a 

pessoa que se oculta por trás do papel de autor.  

Temas, formas e personagens são seguidamente reiterados nos textos de Duras, a partir 

da reescrita de certas histórias, criando portanto alguns ciclos temáticos. Esses ciclos por 

vezes se tocam e se fundem entre si, no mesmo tom em que a própria vida de Duras parece 

fundir-se com a sua escrita. Dessa maneira, é possível associar a atenção dada à infância na 

Indochina com a mãe e os irmãos. Acerca de sua vontade de justiça, ao mesmo tempo em que 

remete às terras inférteis adquiridas pela sua família através do governo francês, igualmente 

remete à participação ativa de Duras na resistência francesa à ocupação nazista, ao 

                                                 
1 A Indochina foi uma região administrada pelo antigo império colonial da França entre 1858 até 1954, no 
sudeste asiático, situada entre a China e a Índia, abarcando os atuais Vietnã, Laos e Camboja. Era dividida 
inicialmente em três colônias: Tonkin (Norte), Annam (Central), e Cochinchina (Sul), acrescentando-se mais 
tarde o Camboja (anexado pelos franceses em 1887) e o Laos (1893). 
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engajamento de Duras no comunismo e seu rompimento com o partido em 1950, e aos 

acontecimentos e desdobramentos do maio de 1968. 

 

 

II 

 

Aos 74 anos, Marguerite Duras sobrevive a um coma de cinco meses, entre outubro de 

1988 e fevereiro de 1989. Sua saúde estava fragilizada há alguns anos, muito em virtude do 

tabagismo e do alcoolismo, o que lhe provocou muitas crises de enfisema, quando se fizeram 

necessárias uma traqueotomia e a indução ao coma. Manuscrito interrompido e resistência às 

propostas de filmagem de L’amant também interrompida, apenas retomados em junho de 

1989, quando finalmente sai do hospital: a experiência de proximidade da morte, tanto pela 

idade avançada quanto pelo estado de saúde aproximaria seus últimos textos a uma 

perspectiva de arquivo, enquanto um projeto que corresponda ao desejo de permanência para 

a posteridade da imagem de si e da obra de uma vida inteira dedicada à escrita. 

Essa proximidade cada vez mais latente com a morte enfatiza o caráter de monumento 

que a escrita engendra: afinal, o que restará do escritor senão ele próprio através de sua 

escrita? Análoga à imagem do narrador que apenas ao final da existência estaria apto a narrar 

a sua vida pela perspectiva da totalidade de suas experiências, a escrita de Marguerite Duras 

anuncia seu desfecho. Quais sentidos essa textualidade derradeira representa para a obra de 

uma vida inteira? Como o escritor, diante da iminência da sua própria morte, manifesta em 

sua escrita o desejo de vencer a morte e permanecer no mundo? E, por consequência, como os 

valores expressos e ocultados corroboram a imagem de si construída nesse gesto último de 

arquivamento? 

Considerando a proposta de um recorte temporal na obra de Marguerite Duras, que 

compreende o período desde a sua recuperação do coma até o seu falecimento em 1996, há 

seis livros publicados nos anos 90: La pluie d’été [Chuva de verão, 1990], L’amant de la 

Chine du Nord [O amante da China do Norte, 1991], Yann Andréa Steiner [1992], Écrire 

[Escrever, 1993], Le monde extérieur [O mundo exterior, 1993] e C’est tout [É tudo, 1995]. 

Ao considerar que o conjunto de sua obra é calcado pela reescrita (ou, talvez, recalcado pela 

escrita), nos seus últimos textos haveria um movimento para um arremate – ainda que isso 

não signifique solidificar um sentido único ou último, mas sim no sentido de uma última 
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versão, de quem olha para o que já fora escrito, reescrito e que, lá adiante, não haverá outra 

oportunidade para se retomar a escrita. 

O primeiro livro publicado após o coma foi o romance La pluie d’été, reescrito a 

partir de um conto infantil Ah! Ernesto, publicado em 1971, e posteriormente adaptado para 

o cinema por Duras sob o título de Les Enfants (1984). Nesse romance, é narrada a trajetória 

da família de Ernesto, um jovem entre doze e vinte anos, analfabeto, que se revela um gênio 

autodidata quando consegue fazer a leitura de um livro queimado encontrado pelos seus 

irmãos. A partir do núcleo familiar, são abordados temas como a pobreza, a exclusão social, a 

imigração, a educação formal e o incesto. 

O conflito social e cultural está evidente também em L’amant de la Chine du Nord, 

no que se refere especialmente à história de amor entre a francesa branca pobre e o chinês rico 

ambientada na Indochina. Este livro remete imediatamente a L’Amant, romance de Duras de 

maior sucesso comercial. Ao discordar do processo de produção da adaptação de seu livro 

para o cinema, sob direção de Jean-Jacques Annaud, Marguerite Duras opta por reescrever o 

próprio livro em uma linguagem muito próxima de um roteiro, que seria, a partir de sua visão 

peculiar de cinema e de literatura, a sua versão do filme. 

Se os textos de Marguerite Duras vão abordar, de modo mais incisivo, a relação com 

seus amantes em tom autobiográfico a partir da década de 80, essa guinada coincide com o 

início do relacionamento de Duras com o seu último companheiro, o jovem Yann Andréa. A 

ele é dedicado Yann Andréa Steiner, no qual Duras lhe atribui o sobrenome de uma de suas 

personagens, Aurélia Steiner. Neste texto, é reescrita a história do amor da jovem monitora 

pelo menino judeu, já abordada em L’été 80 (1980). É possível identificar nessa trajetória da 

ficção de Duras dos anos 90 as referências aos primeiros amantes dessa identidade autoral que 

atravessa esses textos até o último, o que sugere uma tentativa de representação do amor em 

sua totalidade. 

A imagem da proximidade da morte suscita sentidos de perpetuação de um legado, e a 

publicação de Écrire cumpre o papel de uma poética de Duras, na qual é explicitado o seu 

posicionamento a respeito da escrita e o seu processo de escrita. O livro reúne cinco textos 

heterogêneos, mas que mantêm uma unidade na figura autoral: no processo de criação, em 

suas opiniões e, portanto, no apelo autobiográfico dessa textualidade. 

Le monde extérieur: Outside 2 é constituído por artigos dispersos produzidos entre 

os anos 60 até os anos 90, organizados por Christiane Blot-Labarrère e publicado em 1993. 
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Os textos que compõem Le monde extérieur são geralmente recuperados de jornais, revistas 

e prefácios de livros, e tratam sobretudo de literatura, cinema, fotografia, música, teatro e 

política. Tal reunião de artigos indica um projeto de busca pela totalidade do escritor e de sua 

obra, enquanto se recorre inclusive, como é o caso, a textos paraliterários de Marguerite 

Duras, ainda que tal conceito revele-se problemático no tocante ao conjunto de sua obra.  

Por fim, a já consagrada escritora lançou, em 1995, aquele que seria seu último livro 

publicado em vida: C’est tout. Este livro, de teor confessional, assume a forma de um diário 

íntimo de peridiocidade irregular que se alterna entre fragmentos de escrita sobre si e a 

transcrição de breves diálogos da protagonista com seu interlocutor. Como um ponto final ou 

um fechar de cortinas, C’est tout expõe a angústia ante a solidão e a expectativa da própria 

morte. Neste último livro, a proximidade da morte é latente, e sua estrutura em diário 

potencializa o desespero da passagem do tempo presente no texto. É sobretudo a despedida de 

uma vida dedicada à escrita, à liberdade e ao amor. 

Para uma compreensão da imagem que Marguerite Duras construiu acerca de si, seria 

necessária uma análise mais ampla, para além dos textos literários, que abarcasse também 

seus artigos de opinião, as suas entrevistas, as declarações e as aparições em público, 

inclusive na televisão. As manifestações pessoais de Marguerite Duras poderiam ser 

contrapostas aos discursos feitos por outrem a seu respeito, seja pelas revistas quinzenais ou 

literárias, seja pelos estudiosos de amplo prestígio que dedicaram observações a respeito de 

sua obra: Blanchot, Lacan, Foucault, Barthes, Kristeva, etc. Porém, este trabalho, a partir do 

recorte inicialmente proposto para a pesquisa, deter-se-á na imagem que Marguerite Duras 

invoca de si e de sua obra em seus últimos livros publicados em vida. 

 

 

III 

 

O presente trabalho será dividido em dois eixos principais. Na primeira parte, 

“Representação de si”, serão apresentados elementos presentes nos últimos textos de 

Marguerite Duras que constituam uma unidade identitária das vozes discursivas. Uma tal 

unidade entre os textos, constituída através da representação do sujeito escritor, que assume a 

autoria de outros textos reconhecidos como os da própria Marguerite Duras e aspectos da 

identidade pública da escritora já consagrada, corrobora a inclinação a pactos de leitura que 

atribuam um caráter autobiográfico a esses textos. 
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Já na segunda parte do trabalho, “Desejo de arquivamento”, serão analisadas as 

posturas da voz autoral presentes nos últimos textos de Marguerite Duras ante a iminência de 

proximidade da morte, ao manifestar um receio de ser esquecida após a sua morte e o 

consequente desejo de permanência da memória sobre si e sobre sua obra. Considerando-se as 

últimas publicações de Marguerite Duras, os textos reescritos e os sentidos ressignificados, 

como a compilação de um arquivo organizado pela própria escritora face à consciência de 

proximidade com a morte, a noção de arquivo, portanto, seria aproximada a esses textos 

enquanto referência a um projeto estético da escritora que apresenta uma imagem de si e de 

sua obra para a posteridade 

Seus seis últimos livros, concatenados entre si, corroboram as marcas de uma obra 

produzida ao longo de meio século, e que sempre marcou uma concepção peculiar de 

literatura. Os modelos de representação aos quais Marguerite Duras recorre, bem como a 

temática que aborda nesses últimos textos, já estão em textos anteriores: a reescrita de temas e 

recuperação de modelos narrativos na década de 90, dessa forma, soam como a última versão 

de histórias continuamente repetidas e recuperadas. É como se esses últimos livros pudessem 

ser vistos como o encerramento do projeto de escrita ao qual a escritora dedicou a sua vida. 

Tendo a escritora sobrevivido ao coma e vindo a falecer pouco tempo depois, é como se 

houvesse a necessidade de narrar: narrar para não morrer, repetindo e reencenando 

continuamente a iminência de seu próprio fim. Que imagens últimas esses narradores 

projetam da figura autoral e do projeto estético em jogo? Em outros termos, que sentidos 

permanecem nesses textos que são as últimas entre versões e versões das mesmas histórias? 

O sujeito revela-se através da língua, evidenciando portanto o seu modo peculiar de 

ver o mundo. A partir do momento em que se reconhece que leituras críticas sobre as 

manifestações estéticas não estão alheias a determinadas posições de compreensão da 

sociedade e do mundo, também se deve reconhecer que as manifestações estéticas guardam 

certas peculiaridades no que concerne à representação do mundo e dos valores evocados. 

Obviamente, trata-se de um terreno complexo, em que entram em jogo inclusive não-ditos e 

contradições. A partir do momento em que se reconhece no conjunto dos últimos textos de 

Marguerite Duras um projeto estético, torna-se possível articular as relações políticas, 

ideológicas e estéticas que os textos permitem. 

Todo o texto é um arquivo, e assim o concebemos no mesmo sentido que poderíamos 

dizer que toda a linguagem é ideológica, ao trazer incrustada em si a história e as posições 

assumidas (ou não assumidas) nessa mesma história. Como um projeto de arquivamento, isto 
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é, um projeto que tenha por objetivo o registro de determinado acontecimento para que seja 

acessível em um momento por vir (ou ainda, o registro do não-acontecimento: previsões, 

projetos, hipóteses, versões; ou seja, referimo-nos a acontecimentos de linguagem), as 

manifestações da escrita de Duras que correspondem ao interesse da pesquisa aqui são 

situadas em uma perspectiva temporal, delimitadas por circunstâncias biográficas, entre o 

coma e o falecimento da escritora.  

A compreensão da escrita de Duras enquanto um projeto de arquivamento, nestas 

circunstâncias, parte de inscrições a serem desveladas ao longo do trabalho, mas que se 

baseiam em um desejo de posteridade da escritora que, próxima à morte, permitiria que 

supuséssemos o sentido daquelas que pudessem ser as suas últimas palavras, face às seguintes 

interrogações: o que dizer no instante anterior à morte? E o que dizer quando há mais uma 

chance para que as coisas sejam ditas? Tais questionamentos consistem em outro ponto do 

qual partimos também em nossa proposta de pesquisa. Pois, na iminência de morrer, o sujeito 

discursivo dos últimos textos de Marguerite Duras arquiva uma imagem de si mesmo. Quais 

os sentidos propostos presentes nesses últimos textos? E quais os sentidos que decorrem ao 

nos propormos atrelar a esses textos sobre si um conceito de arquivo? 

As pesquisas sobre a produção artística de Marguerite Duras no Brasil vêm se 

consolidando ao longo de mais de vinte anos, desde a tese defendida por Celina Maria 

Moreira de Mello pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1985. Desde então, teses e 

dissertações têm se ocupado de diferentes enfoques, como a recepção no Brasil e a tradução, a 

memória e a reescrita, a inter-relação de gêneros artísticos, a escrita biográfica e de gênero, e 

a representação em crise. Na Universidade Federal Fluminense, a dissertação de Jovita Maria 

Gerheim Noronha, Marguerite Duras e a reescritura do romance colonial, é de 1999. Em 

2005 foi defendida a tese de André Soares Vieira, Lendo o filme do texto: a poética dos 

roteiros fictícios em Marguerite Duras, Hubert Aquin e Manuel Puig, e em 2010, Marguerite 

Duras : do romance autobiográfico à autoficção, de Andréa de Castro Martins Bahiense.  

Este trabalho propõe-se a se a inserir em algumas das temáticas acima, dialogando com a 

pesquisa nacional, enquanto procura explorar o recorte temporal para constituição do corpus 

de pesquisa, abordando os últimos textos de Marguerite Duras, cujo recorte é pouco 

recorrente em trabalhos publicados sobre a escritora. 
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1 REPRESENTAÇÃO DE SI  

 

Au bord de la terre, le soleil est au bord de mourir.  
Il meurt  (DURAS, 1991, p.100)2. 

 

Um crepúsculo, tal como o descrito acima, em L’amant de la Chine du Nord, é uma 

imagem de registro de limites, no limiar entre um estado e outro. Entre o ainda dia e a quase 

noite, há um sol agonizante; vivo, pois à beira da terra, mas também na iminência de morrer. 

Todavia, o crepúsculo não é senão um breve instante que precede a noite. 

A iminência de morrer, portanto, já proclama a sentença de morte, da qual se segue a 

agonia do moribundo, na consciência da proximidade da própria morte, até o momento 

derradeiro. Esta imagem do crepúsculo – em um dos últimos livros publicados em vida por 

Marguerite Duras – permite um paralelo com a própria escritora, em virtude de sua idade 

avançada e de sua experiência de quase-morte desencadeada pelo coma que a acometeu em 

fins dos anos 80. 

A representação de si própria desdobra-se nas vozes que reivindicam a autoria ou a 

identidade da escritora. A aproximação – se não equivocada, ao menos arbitrária – das 

narradoras com a escritora Marguerite Duras baseia-se, sobretudo, na escrita em primeira 

pessoa que explora as possibilidades de sentido autobiográfico. O desdobramento da escritora 

também se manifesta, por vezes, pela identificação do sujeito discursivo com o nome da 

escritora ou suas iniciais no corpo do texto, para além da identificação na capa do livro, e, 

ainda, no diálogo com gêneros de literatura íntima. As constantes informações de ordem 

pessoal sobre Duras, tornadas públicas por fontes paratextuais, também corroboram o efeito 

autobiográfico, ainda que muitas vezes sejam mescladas ou confundidas com sua obra 

ficcional. 

Este capítulo tem por objetivo reconhecer as marcas do sujeito autoral presentes nos 

últimos livros de Marguerite Duras publicados ainda em vida após o coma. O reconhecimento 

da proximidade do fim da vida pela voz autoral dos textos de Duras localiza o sujeito no 

                                                 
2 A cada citação dos textos de Marguerite Duras compreendidos como corpus do trabalho de pesquisa, segue-se 
a consequente tradução em notas de rodapé: “À beira da terra, o sol está à beira da morte. / Ele morre” (cf. 
versão em português : DURAS, 1992, p.72). 
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limiar entre a vida e a morte, perante a expectativa iminente do que quer que esteja para lhe 

acontecer. Por sua vez, o conjunto dos seus seis últimos livros, enquanto conjunto, representa 

o limiar entre a vida e a morte a respeito da voz daquela que está na iminência de morrer e 

que sente a necessidade de dizer as suas últimas palavras enquanto ainda haja tempo. É pela 

escrita de si, no reconhecimento da proximidade da própria morte, que a sentença foi dada, na 

ambiguidade da palavra que tanto expressa o enunciado quanto condena à morte; assim, a voz 

autoral narra para protelar a morte, ao se reconhecer viva enquanto houver alguém que a leia. 

 

1.1 Vozes autorais 

 

A escrita de Marguerite Duras frequentemente apresenta elementos lidos como 

biográficos, entre memórias e confissões íntimas, facilmente reconhecidos pelos leitores 

familiarizados com seus textos, tanto pela recorrência em suas diferentes publicações, quanto 

por informações de cunho extraliterário. Esses elementos, porém, estão longe de formar um 

discurso biográfico ou autobiográfico, no sentido de uma imagem totalizante e acabada de 

uma persona. 

Philippe Lejeune (1996, p.14) compreende a autobiografia como um texto 

retrospectivo que uma pessoa real faz de sua própria existência. Isso implica um 

empoderamento do sujeito sobre sua própria história: pessoas públicas autoconsideradas 

socialmente importantes adotam um tom heróico para contar toda a sua vida a um público 

supostamente interessado na revelação de curiosidades. Porém, quem é o sujeito que nestes 

livros reivindica a primeira pessoa do discurso? É possível reconhecer nessas vozes a voz da 

própria escritora, a voz de Marguerite Duras? A recorrência do “eu”, conforme Lejeune 

(1996, p.26), já condiciona a atitude do leitor perante o texto para identificar naquele 

narrador-personagem a escritora, estabelecendo, dessa forma, um pacto autobiográfico. 

Se a autenticidade do discurso autobiográfico é reivindicada pelo escritor quando 

propõe a intenção de descrever, de forma fidedigna, sobre a sua própria vida, a memória do 

próprio escritor constitui-se, dessa maneira, como a fonte primeira de pesquisa para a 

elaboração de um levantamento quase que documental sobre a sua própria trajetória de vida, 

ainda que sujeita a esquecimentos, apagamentos, lapsos, pudores e várias outras possíveis 

interferências que a tornem pouco confiável. Por outro lado, torna-se fundamental, para o 

pacto autobiográfico, que o leitor reconheça, sob vários aspectos, que o texto traz experiências 

vividas ou baseadas em fatos reais: 
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Se ele [o leitor] acredita estar lendo a vida de uma pessoa verdadeira, estará 
preparado a interessar-se por uma narrativa de menos simetria e importância 
do que esperaria de outra forma, conscientemente ou não. As coisas simples, 
prosaicas parecem mais emocionantes quando estamos convencidos de que 
elas tiveram existência verdadeira, e também mais significativas 
(KELLOGG; SCHOLES, 1977,  p.181).  
 

O texto traz em sua estrutura os desejos: o corpo desejante do autor em ser lido e o 

corpo do leitor, desejoso de compor uma dobra com o corpo do autor. Ante um texto de 

natureza autobiográfica, os desejos se desdobram na exposição pública do escritor e na 

curiosidade do leitor. A espontaneidade, manifestada pelo equívoco, pela fragmentação e pelo 

inacabamento, pode dar a legitimidade necessária para o texto ser considerado não apenas 

verossímil, mas sobretudo verídico.  

Ao contestar o discurso estabelecido pelo senso comum que insiste em que escrever e 

ler é isolar-se do mundo, opondo “vida” e “texto”, Paula Glenadel (2005, p.83) aponta a 

existência de uma mitologia, repetida, redundante, reforçadora, que passaria pela imagem do 

leitor distraído e desastrado, pela representação do autor que se refugia no mundo da escrita, 

criando uma realidade paralela compensatória. De fato, não há naturalidade na escrita: tudo é 

código na linguagem, inclusive a linguagem que ideologicamente interessa passar-se por 

natural. O discurso sobre si próprio, nesse sentido, torna-se questionável. Ao desejar fundar-se 

a partir de um exterior à linguagem, recorre-se a um pacto referencial que se ancora na 

biografia do sujeito real, o discurso sobre si próprio reivindica a autoridade sobre o que é 

legítimo ou não a respeito de si mesmo. 

Por vozes autorais, nesse trabalho, compreendem-se as manifestações no texto que 

recorrem a um sujeito discursivo exterior ao texto que assume a autoria do livro ou de outros 

livros. Não se trata se reconhecer uma mesma voz autoral nos diferentes textos abordados, 

posto que o recorte proposto considera livros independentes entre si, de temáticas e gêneros 

variados. A unidade evidente entre os seis livros está na autoria, manifestada não apenas na 

capa e na ficha catalográfica ou por elementos extratextuais, mas nas vozes narrativas, nos 

prefácios e nos posfácios, que assumem a identidade da escritora Marguerite Duras. 

A identidade da pessoa pública, porém, não se estabelece nesses textos como algo 

acabado ou totalizante. Antes, são indícios pulverizados, constituídos enquanto biografemas, 

unidades mínimas a que Roland Barthes (2005, p.XVII) refere-se ao identificar no texto as 

marcas do discurso fragmentado sobre um sujeito disperso. Cabe ao leitor reconhecer os 

fragmentos de identidade do escritor no texto e atribuí-los à voz discursiva. Porém, o texto, ao 

estabelecer o elo entre os corpos do escritor e do leitor, não reconstitui a compreensão 
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mecânica de explicar o texto por informações a respeito da vida do autor. O texto encontra-se 

com os corpos, de modo que o próprio texto constitui-se como um corpo. 

 

1.1.1 Pacto de autenticidade: La pluie d’été 

 

O primeiro livro publicado por Marguerite Duras após a recuperação do coma é La 

pluie d’été, um romance que retrata uma família de imigrantes marginalizados, que não 

conseguiram e nem fizeram questão de integrar-se à comunidade. O pai, Emílio, é italiano, e a 

mãe, Natacha/Hanka é proveniente do Leste Europeu. O casal se conheceu e se estabeleceu 

em Vitry-sur-Seine, uma commune ao sul de Paris, onde tiveram seus filhos. Como ambos são 

estrangeiros, não trabalham, e são acusados de desleixo com os filhos, não se enquadrando 

nas funções sociais estabelecidas, são desprezados por isso:  

 
Le service social de la mairie donne quelquefois des robes à la mère et il 
arrive que celles-ci soient très belles, presque neuves souvent, il donne aussi 
beaucoup de choses pour les enfants, beaucoup de lainages, de tee-shirt. De 
ce côté-là la mère est tranquille, sauf pour Emilio. La mairie ne veut rien 
donner pour la mère parce qu’il ne le mérite pas, ils disent (DURAS, 1990, 
p.26)3. 
 

O romance é narrado predominantemente em uma perspectiva heterodiegética. 

Delphine Perret (1992), todavia, reconhece na voz narrativa do romance o eco de algum 

habitante de Vitry que não se interessa pelo nome dos pais porque são estrangeiros e 

desempregados. Esse julgamento implícito, que os rejeita e os marginaliza, é provocativo. Sua 

condição de expatriados e de desqualificados remonta, em certa medida, a diferentes 

personagens de Marguerite Duras, como a mãe injustiçada, a mendiga de Savannakhet ou a 

mulher de Le camion,que se esquivam de qualquer definição de identidade, papel social ou 

orientação política.  

A partir desse contexto de exclusão social é contada a trajetória do filho mais velho, 

Ernesto. A personagem remonta explicitamente a dois trabalhos anteriores de Duras: Ah! 

Ernesto, conto infantil de 1971, e o filme Les Enfants, de 19854. O jovem, cuja idade não é 

determinada no romance - possui doze ou vinte anos (DURAS, 1990, p.12), inicialmente 

                                                 
3 “A assistência social da prefeitura às vezes dá alguns vestidos para a mãe e acontece eles serem muito bonitos, 
geralmente quase novos, muita coisa de lã, camisetas. Nesse aspecto a mãe está tranquila, exceto quanto a 
Emilio. A prefeitura não quer dar nada à mãe porque ele não merece, dizem” (versão em português: DURAS, 
1990, p.18). 
4 Acrescente-se ainda o curta-metragem En rachâchant, de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet (1982), 
baseado no livro de 1971. 
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analfabeto, revela-se um estudante autodidata e superdotado. Ao conseguir sozinho ler um 

velho livro sobre um rei judeu, parcialmente queimado, encontrado por seus brothers e 

sisters, é incentivado a frequentar o ensino regular. Pois até então, nenhum dos sete filhos ia à 

escola, mesmo com os pais sendo retratados como ávidos leitores.  

Após dez dias na escola, Ernesto decide não mais voltar, decepcionado, com a 

justificativa de que lá lhe ensinam coisas que não sabe. A contradição da afirmação 

estabelece-se ao longo do romance como um enigma que revela uma crítica ao sistema 

educacional e à racionalidade. O processo de amadurecimento de Ernesto é concomitante com 

a gradativa aproximação amorosa com Jeanne, sua irmã. Definida como uma moça de notável 

beleza herdada de sua mãe, e uma potencial piromaníaca, é com Jeanne que Ernesto 

demonstra interesse em dividir suas descobertas.  

Em algumas passagens, a narrativa dá lugar à encenação. São apresentados diálogos 

escritos de maneira semelhante aos textos dramáticos: com nome da personagem, sinal gráfico 

de dois pontos, discurso direto e didascálias:  

 
Le père et la mère commencent à regarder le journaliste d’une façon 
suspecte. 
La mère : L’avez jamais vu, Ernesto, Monsieur ? 
Le journaliste : Jamais... L’est immense ? 
La mère : Immense. 
Le journaliste : Douze ans ? 
La mère, de la main elle fait couci-couça : Douze ans... vingt-deux, vingt-
trois ans, à mon vis. Pour Emilio, demandez-lui. 
Le journaliste :  Vous vous fichez du monde ou quoi ? 
Le père : Pour moi c’est douze ans, vingt-sept vingt-huit ans... comprenez 
jeune homme ? 
La mère : C’est une question de quoi, nous on ne peut pas le dire. 
Le père : C’est vrai, on saurait pas. 
Le père est énergique aujourd’hui. 
Le père : Et puis l’âge de nos enfants on n’a pas à nous dicter, Monsieur 
(DURAS, 1990, p.132)5. 
 

A presença do narrador ocasionalmente dá lugar aos diálogos para mostrar a história. 

De fato, os diálogos assumem uma fundamental importância de expressividade no conjunto da 

obra de Marguerite Duras. Maurice Blanchot, a respeito de Le Square (1955), afirma que, no 

romance, por imitação da vida, é preciso que haja o diálogo para dar voz às pessoas 

                                                 
5 “O pai e a mãe começaram a olhar o jornalista com suspeita. / Mãe: O senhor nunca viu Ernesto? / Jornalista: 
Nunca... Ele é imenso? / Mãe: Imenso. / Jornalista: 12 anos? / Mãe, faz mais ou menos com a mão: 12 anos... 
22, 23, em minha opinião. Quanto a Emílio, pergunte a ele. / Jornalista: Vocês estão se lixando pro mundo ou o 
quê? / Pai: para mim são 12 anos, 27, 28 anos... compreende, rapaz? / Mãe: É uma questão de que, não se pode 
dizê-la. / Pai: É verdade, não saberíamos. / O pai está enérgico hoje. / Pai: Além do mais, ninguém precisa nos 
dizer a idade dos nossos filhos. ” (cf. versão em português: DURAS, 1990, p.86-87). 
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(BLANCHOT, 2005, p.223). Há, todavia, uma questão ética que se sobressai quando o 

narrador onisciente dá lugar ao discurso direto das personagens, pois com a diminuição do 

papel do mediador, o leitor torna-se ele próprio a testemunha do diálogo, o que amplia as 

possibilidades de atribuição de sentidos.  

É possível reconhecer no excerto acima problemas de comunicação entre as 

personagens, de modo que elas dialogam, mas dificilmente há uma compreensão do outro. Tal 

dessintonia reverbera além da relação entre as personagens, de modo que o estranhamento do 

leitor perante o texto também corrobora uma crise de comunicação, possivelmente 

consequência de uma falência mais ampla nas relações humanas.  

Em momento algum da narrativa, seja na ausência da mediação direta de um narrador, 

com a simples apresentação dos diálogos, ou com o narrador impessoal que conduz a maior 

parte do romance, há menção explícita à identidade da escritora. Apenas no epílogo, grifado 

em itálico, de modo a diferenciar-se do corpo do texto ficcional propriamente dito, há uma 

primeira pessoa do singular que apresenta as circunstâncias da escrita e assume a autoria do 

texto, assinando, por fim, com as iniciais “M.D.”, que remetem a Marguerite Duras, cujo 

nome consta, em destaque, na capa do livro. Essa voz autoral propõe o pacto ao seu leitor ao 

final do texto – isto é, após a leitura realizada – de que parte dos elementos da narrativa seria 

“baseada em fatos reais” e outra parte fruto da imaginação criadora da escritora: 

 
J’oublie encore: les noms des enfants je ne les ai pas inventés. Ni l’histoire 
d’amour qui court tout au long du livre. 
J’oublie aussi : le port s’appelle vraiment le Port-à-l’Anglais. La Nacionale 
7 est la Nacionale 7. L’école s’appelle vraiment l’école Blaise Pascal. 
Le livre brûlé, je l’ai inventé (DURAS, 1990, p.150, itálico no original)6. 
 

Para que seja alcançado o efeito pretendido de creditar os acontecimentos narrados ao 

longo do romance como reais, é necessário que se aceitem os elementos apontados pela voz 

autoral – e referendados pela sua assinatura – como verdadeiros. O discurso de autenticidade 

localizado ao final do livro parece induzir o leitor a firmar o pacto proposto na medida em que 

seria possível localizar, em Vitry-sur-Seine, a casa dos pais, a árvore, a rodovia ou a escola. 

Entretanto, tal como está escrito no mesmo epílogo, a população estrangeira que ali vivia 

desapareceu, a casa em que a família de Ernesto vivia pegou fogo, a árvore foi podada e o 

jardim em que ela se encontra foi cercado. Através desse artifício de apagamento dos índices 

referenciais, convenientemente justificado, a narrativa mantém seu efeito de legitimação do 

                                                 
6 “Torno a esquecer: não inventei o nome das crianças. Nem a história de amor que corre ao longo do livro./ 
Torno a esquecer: o porto se chama realmente Port-à l’Anglais. A Nacional 7 é a Nacional 7. A escola se chama 
realmente escola Blaise Pascal./ O livro queimado, eu inventei” (versão em português: DURAS, 1990, p.100). 
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discurso como baseado em fatos reais e reafirma a impossibilidade de dissociar realidade e 

ficção nos textos de Marguerite Duras.  

 

1.1.2 Motivações para a reescrita: L’amant de la Chine du Nord 

 

A distinção gráfica nos textos entre o diegético e o extradiegético também está presente 

em L’amant de la Chine du Nord. O prólogo, grifado em itálico, é assinado por Marguerite 

Duras e seguido de referência à data (Mai 1991), no qual o sujeito discursivo aborda supostas 

questões relativas às circunstâncias nas quais escreveu o livro. Os indícios – ou, ao menos, as 

ambiguidades – dos aspectos autobiográficos do texto estão presentes neste prólogo quando se 

revela a morte do antigo amante, o chinês referido no título do livro, e detalhes de sua vida, 

principalmente anteriores ao seu falecimento, como que uma personagem já conhecida do 

leitor: 

 
J’ai appris qu’il était mort depuis des années. C’était en mai 90, il y a donc 
un an maintenant. Je n’avais jamais pensé à sa mort. On m’a dit aussi qu’il 
était enterré à Sadec, que la maison bleue était toujours là, habitée par sa 
famille et des enfants. Qu’il avait été aimé à Sadec pour sa bonté, simplicité 
et qu’aussi il était devenu très religieux à la fin de sa vie (DURAS, 1991, 
p.11, itálico no original)7. 
   

A voz autoral refere-se a alguém determinado, sem nomeá-lo. A existência dessa 

terceira pessoa é supostamente real, na medida em que há referências à família e à data de sua 

morte. A casa azul e a cidade de Sadec também são elementos recordados pela voz autoral, 

que sugerem uma antiga ligação entre ambos. A escrita, como apresentado no prefácio, surge 

como manifestação da memória da voz autoral, evocada a partir da notícia de falecimento e de 

informações sobre a vida desse amante da China do Norte, que indicam uma distância entre 

eles. Ainda assim, percebe-se uma afetividade por parte da voz autoral, na medida em que 

afirma e reitera a sua incapacidade de imaginar a morte do amante.  

Na realidade, a relação entre a jovem estudante francesa pobre e o chinês rico na 

Indochina são signos do universo de temas e personagens recorrentes na escrita de Marguerite 

Duras ao longo de sua obra em um mesmo ciclo temático intratextual que engloba Un 

barrage contre le Pacifique (1950), na peça L’Éden Cinéma (1977) e em L’amant (1984). 

Tratam-se (ao menos em princípio) de textos já conhecidos do leitor a quem ela se dirige, que 
                                                 
7 “Anos depois soube que ele havia morrido. Foi em maio de 90, portanto está fazendo um ano. Eu nunca 
pensara na sua morte. Disseram-me também que estava enterrado em Sadec, que a casa azul ainda existia, 
habitada por sua família e por crianças. Que ele fora amado em Sadec por sua bondade, sua simplicidade, e que 
também tornara-se muito religioso no fim de sua vida.” (cf. versão em português: DURAS, 1992, p.1). 
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identificará também a loucura da mãe, a proximidade com o irmãozinho (por vezes uma 

insinuada relação incestuosa), os vícios e as maldades do irmão mais velho e as injustiças 

sofridas pela família na colônia francesa. 

Leitores já habituados com a obra de Marguerite Duras associam rapidamente L’amant 

de la Chine du Nord ao premiado L’amant, adaptado para o cinema por Jean-Jacques 

Annaud e lançado em 1992. A proposta de adaptação do texto por Annaud trouxe 

divergências entre o diretor e a escritora, posto que o projeto apresentado contrariava aspectos 

estéticos concebidos por Marguerite Duras na realização de seus próprios filmes. Assim, de 

modo a deslegitimar o filme de Annaud, Duras empenha-se em lançar L’amant de la Chine 

du Nord antes do lançamento do filme (ADLER, 1998, pp.848-858). Ao longo do livro, a 

narrativa retoma o enredo de L’amant e exibe marcas de referência a um hipotético filme que 

pudesse ser realizado a partir deste novo texto: 

 
Elle embrasse. Elle n’est plus seule dans l’image. Il est là. À côte d’elle. Les 
yeux fermés elle embrasse. Les mains, elle les prend, les pose contre son 
visage. Ses mains, du voyage. Elle les prend et elle les pose sur son corps à 
elle. Et alors il bouge, il la prend dans ses bras et il roule doucement par-
dessus le corps maigre et vierge. Et tandis que lentement il le recouvre de 
son corps à lui, sans encore la toucher, la caméra quitterait le lit, elle irait 
vers la fenêtre, s’arrêterait là, aux persiennes fermées. Alors le bruit de la rue 
arriverait assourdi, lointain dans la nuit de la chambre. Et la voix du Chinois 
deviendrait aussi proche que ses mains (DURAS, 1991, p.79)8. 
 

O texto de Marguerite Duras aproxima-se da linguagem cinematográfica ao recorrer a 

descrições que se assemelham a planos de cena. Também as indicações das ações, alternadas 

entre os tempos verbais no presente do indicativo e no presente condicional (indicatif présent 

e conditionnel présent), possuem um grande apelo visual. Assim, a presença da câmera e do 

enquadramento, incorporados à narrativa, provoca uma ruptura na ilusão ficcional e propõe 

narrativas que evocam filmes imaginários. O narrador de cine-romances, conforme Jacqueline 

Viswanathan (2008, p.29), estabelece um espetáculo imaginário através da leitura, de modo 

que o leitor passa a exercer uma postura ativa frente ao texto ao criar as suas próprias imagens 

e ao preencher os vazios das descrições. 

O tom erótico, recorrente em vários textos de Marguerite Duras, assume em L’amant 

de la Chine du Nord um caráter de revelações íntimas, na medida em que é lido como um 

                                                 
8 “Ela beija. Não está mais sozinha na imagem. Ele está ali. Ao lado dela. Ela beija-o de olhos fechados. Toma-
lhe as mãos e coloca-as sobre seu corpo. Então ele se mexe, toma-a nos braços e rola suavemente sobre o corpo 
magro e virgem. E enquanto recobre-a lentamente com seu corpo, sem tocá-la ainda, a câmera deixaria a cama, 
iria para a janela, pararia ali, as persianas fechadas. Então o ruído da rua chegaria abafado, distante na noite do 
quarto. E a voz do chinês se tornaria tão próxima quanto suas mãos” (versão em português: DURAS, 1992, 
p.55). 
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texto de apelo autobiográfico. O texto ocupa-se da iniciação sexual da jovem francesa, que 

passa pela sua relação com o chinês do Norte, mas também passa pelo seu desejo de 

relacionar-se com outras personagens que lhe são próximas: seu irmão Paulo, com quem tem 

uma relação explicitamente incestuosa; Hélène Lagonelle, sua colega de escola; e Thanh, o 

jovem empregado nativo, não citado nos demais livros de mesma temática. Assim, o leitor é 

levado a imaginar as cenas de descoberta da sexualidade de uma personagem – por vezes 

confundida com a própria escritora – através da evocação narrativa à linguagem 

cinematográfica. 

Apesar da ruptura com a ilusão referencial, decorrente da estrutura híbrida do cine-

romance, a voz narrativa de L’amant de la Chine du Nord induz a uma identidade comum 

com a protagonista exterior ao texto, de modo a corroborar a leitura possível que identifica 

um apelo autobiográfico. Diferentemente de L’amant, em que a narração era em primeira 

pessoa, L’amant de la Chine du Nord é narrado em terceira pessoa, como que apresentado 

pelas lentes de uma câmera, ainda que a protagonista assuma uma identidade coerente com a 

da escritora:  

 
L’enfant avait ignoré longtemps le pourquoi de cette fascination, autant que 
le Chinois l’avait ignorée. Et puis un jour elle s’en était souvenue : elle avait 
retrouvé l’image intacte du bal exsangue et sans paroles des couples du pont 
comme déjà integrée dans un livre qu’elle n’avait pas encore abordé mais 
qui avait dû être en instance de l’être chaque matin, chaque jour de sa vie et 
ça pendant des anées et des années et qui réclamait d’être écrit – jusqu’à ce 
moment-là de la mémoire claire une fois atteinte dans la fôret de l’écrit à 
venir (DURAS, 1991, p.155)9.  
 

O livro por ser escrito é indicado por meio de nota de rodapé do texto original como 

Emily L., romance publicado em 1987, posterior às demais versões da história do amante 

chinês. Percebe-se que há uma clara aproximação entre a voz narradora e a protagonista, 

separadas, contudo, pelo uso pronominal. A referência a Hélène Lagonelle, também em nota 

de rodapé, menciona as notícias recebidas a seu respeito por tias dela que teriam telefonado 

para a autora após a publicação de L’amant, em que mencionavam o seu casamento, seus 

filhos e sua beleza ainda dez anos após os acontecimentos narrados, quando faleceu de 

tuberculose. Por vezes, o pacto de veracidade se manifesta na menção ao espaço fora do texto, 

mas que se encontra na referência a outros textos de Marguerite Duras ao longo do livro. 

                                                 
9 “A criança ignorara por muito tempo, tanto tempo quanto o chinês, o porquê daquele fascínio. Até que um dia 
lembrara-se: ela reconhecera a imagem intacta do baile exangue e mudo dos casais do cais como já integrada 
num livro que ainda não abordara, mas que estivera prestes a fazê-lo a cada manhã, a cada dia de sua vida, e isso 
durante anos e anos, pedindo para ser escrito – até aquele momento da memória clara uma vez alcançada na 
floresta do escrito por vir” (cf. versão em português: DURAS, 1992, p.116-117). 
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“C’est le bac sur le Mékong. Le bac des livres” (DURAS, 1991, p.35)10. A cena da balsa em 

que os amantes se conhecem é recontada, mas pela perspectiva de quem conhece as outras 

versões da história. Há, portanto, uma encenação, porém fundada sobre uma subjetividade que 

mescla referências biográficas, bibliográficas e uma concepção peculiar sobre o cinema. 

 

1.1.3 A escritora representada enquanto tal: Yann Andréa Steiner 

 

A identidade de Marguerite Duras é assimilada pela narradora de Yann Andréa 

Steiner, de modo que o texto apresenta contornos autobiográficos. Essa voz autoral é 

facilmente reconhecida pelos leitores familiarizados com a obra de Duras, pois além de adotar 

o nome da escritora, ela assume ao longo do texto a autoria de livros seus já publicados ou se 

refere a personagens e lugares já explorados em outros textos: 

 
Je vous ai écrit cette lettre-là :  
Yann Andréa, j’ai recontré cet été quelqu’un que vous connaissez, Jean-
Pierre Ceton, nous avons parlé de vous, je n’aurais pas pu deviner que vous 
vous connaissiez. Et puis il y a eu votre mot sous ma porte à Paris après le 
Navire Night. J’ai essayé de vous téléphoner, je n’ai pas trouvé votre numéro 
de téléphone. [...] Et puis il y a eu les poèmes que vous m’avez envoyés, 
dont certains m’ont paru très beaux, d’autres, moins, et cela je ne savais pas 
comment vous le dire. Voilà. Voilà, oui. Que c’étaient vos lettres qui étaient 
vos poèmes. Vos lettres sont belles, les plus belles de toute ma vie il me 
semblait, elles en étaient douloureuses. Je voulais vous parler aujourd’hui. Je 
suis un peu convalescente mais j’écris. Je travaille. Je crois que le deuxième 
Aurélia Steiner a été écrit pour vous (DURAS, 1992, pp.9-10)11. 
 

A narradora não apenas incorpora elementos de cunho autobiográfico, mas se dirige a 

um interlocutor nomeado, Yann Andréa, personagem já conhecida por outros textos da obra 

da escritora, mas também por aspectos biográficos extraliterários, tornando-se figura pública 

desde que passou a viver consigo em 1980, com o início de seu relacionamento íntimo. 

Improvisado como ator, Yann Andréa aparece em cena desde 1981, em Agatha et les 

lectures illimitées e em L’homme atlantique; também em 1981 assina a organização da 

compilação de artigos de Marguerite Duras em Outside: papiers d’un jour; no ano seguinte, 

                                                 
10 “A balsa sobre o rio Mekong. A balsa dos livros” (cf. versão em português: DURAS, 1992, p.21). 
11 “Eu lhe escrevi esta carta: / Yann Andréa, neste verão encontrei uma pessoa que você conhece, Jean-Pierre 
Ceton, falamos sobre você, eu nunca poderia imaginar que se conheciam. E depois houve o seu bilhete debaixo 
da minha porta, em Paris, após a exibição de Navire Night. Tentei lhe telefonar, não encontrei o número de seu 
telefone. [...] E depois houve os poemas que você me enviou, alguns deles me pareceram muito bons, outros 
menos, e isto eu não sabia como lhe dizer. É isso. É isso, sim. As suas cartas eram os seus poemas. Suas cartas 
são belas, as mais belas de toda minha vida, e me pareciam dolorosas. Eu queria falar com você hoje. Estou um 
pouco convalescente, mas escrevo. Trabalho. Acho que o segundo Aurélia Steiner foi escrito para você” (versão 
em português: DURAS, 1993, pp.3-4). 



 27 

publica M.D., um romance narrado pela sua voz autobiográfica, que aborda a hospitalização 

da escritora Marguerite Duras por intoxicação alcoólica; e embora sua presença seja sugerida 

em outros textos, seu nome é mencionado explicitamente nos textos a partir de 1986, em La 

pute de la côte normande. 

Este efeito autobiográfico que induz à confusão entre narrador e autor é evidente em 

virtude de haver a identificação entre o sujeito da ação, o sujeito da enunciação e a pessoa que 

escreve o texto, conforme Phillipe Lejeune (1996, p.30). É por essa perspectiva que Paraíso 

(2002) ressalta as circunstâncias nas quais certas narradoras de Duras assumem a autoria de 

livros da própria escritora, imbricando categorias narrativas, o que tem por efeito de sentido 

não dissociar o enunciador, o narrador e a personagem. 

A partir de uma voz autoral que remete à própria Marguerite Duras, então convertida 

em narradora de seu texto, o texto dirige-se a um “vous” que, ao mesmo tempo em que se 

pode identificá-lo como a personagem Yann Andréa, também interpela o próprio leitor a 

participar ativamente da mise-en-scène do diálogo. Considere-se que as hipóteses sobre a 

história de Théodora Kats, personagem de Marguerite Duras em um conto republicado em 

Outside ([1979]1981), são objeto de inquietação por parte do também (e inclusive) leitor 

Yann Andréa. Ou seja, nesse “espaço literário” o leitor intervém diretamente na prática de 

leitura, interagindo com a própria escritora, questionando e pautando o desenvolvimento do 

texto.  

Essas hipóteses sobre a história de Théodora Kats remetem ao L’Hôtel de la Vallée, na 

Suíça, onde a personagem teria morado por último antes de morrer, e onde também havia 

crianças judias, órfãs, repatriadas dos campos nazistas, encontradas moribundas: “[...] que 

c’était impossible de vivre là, dans cet hôtel, dans ce lieu des enfants restés en vie. Et que 

néanmoins c’était dans cet Hôtel de la Vallée que Théodora Kats avait été vraiment heureuse 

semblait-it” (DURAS, 1992, p.29)12. Decorre daí o deslocamento da narrativa para um 

segundo plano, em que a narradora-escritora e o jovem leitor-ouvinte ocupam-se da história 

de uma monitora do hotel e de uma das crianças, o menino de olhos cinzentos; ou, de outra 

forma, eles se ocupam da impossibilidade da história de amor entre a monitora Johanna 

Goldberg, de dezoito anos, e o menino Samuel Steiner, de seis anos. Essa história é retomada 

de L’Été 80 (1980), “o verão de Gdansk, o verão de nosso amor”, livro publicado a partir de 

                                                 
12 “[...] que era impossível viver ali, naquele hotel, naquele lugar de crianças sobreviventes. E que, apesar disso, 
foi no Hôtel de la Vallée que Théodora fora verdadeiramente feliz, parecia” (cf. versão em português: DURAS, 
1993, pp.25-26). 
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crônicas que Duras escreveu durante o verão de 1980 para o Libération, justamente à época 

em que Yann Andréa inicia seu relacionamento com a escritora. 

Tanto na versão de Yann Andréa Steiner quanto na de L’été 80, a monitora conta 

para as crianças (e eventualmente apenas para o menino de olhos cinzentos) a história fabular 

da estranha e contraditória relação entre o órfão David, sobrevivente do naufrágio de 

l’Almiral Sistème, e um tubarão que o salvou. Os dois tornam-se amigos, apesar da confissão 

do tubarão de ter devorado os pais de David no naufrágio e do sofrimento por não saber lidar 

com seus impulsos em querer devorar também o menino. Por fim, em uma ilha equatorial, 

David encontra animais que o acolhem e o protegem. 

A história dentro da história, dentro da história: a repetição, nesse sentido, revela um 

desejo de se apropriar das diferentes possibilidades de se contar uma história. A propósito de 

ser o texto sobre (a impossibilidade d’) a história de amor entre Marguerite Duras e Yann 

Andréa, considere-se que, para Julia Kristeva, a linguagem amorosa é impossível, inadequada, 

imediatamente alusiva, é voo de metáforas: “Singular, não posso concebê-la senão em 

primeira pessoa” (KRISTEVA, 1988, p.21). Decorre, portanto, esse “eu” narrador que se 

propõe a narrar o inefável “de cela que vous qualifiez « d’invivable », c’est-à-dire de ce qui a 

été tenté par vous et moi pendant cet été 80 de pluie et de vent” (DURAS, 1992, p.57)13: 

através da estrutura em mise-en-abîme, o desdobramento do casal do texto provoca, para além 

dos vazios, silêncios e não-ditos que há no texto de Marguerite Duras, as equivalências entre 

categorias e planos narrativos que suscitam o deslizamento de sentidos. 

A organização especular da narrativa em três planos distintos, porém equivalentes 

entre si, sugere uma concepção do tempo que indica uma possibilidade de revelação simbólica 

dos sentidos silenciados da história do casal. Percebe-se que, no primeiro plano, há uma 

coordenada espaço-temporal mais determinada, muito em virtude do referencial apelo 

autobiográfico do texto, que localiza fatos acontecidos (ou narrados em outros livros) no 

presente discursivo, posto que localiza Duras e Yann em Trouville, no Hôtel Roches Noires, 

retomando o já passado verão de 80. Já no segundo plano, a partir de um tempo hipotético das 

histórias de Théodora Kats, a história sobre a jovem monitora e o menino de olhos cinzentos 

apresenta uma sobreposição de coordenadas espaço-temporais, suscitando outras 

possibilidades de leitura. Por último, o terceiro plano, em tons de fábula (com animais e seres 

inanimados antropomorfizados e o menino David convertido em herói), ancora-se em um 

modelo de narrativa a-espacial e atemporal.  
                                                 
13 “[...] daquilo que você qualificava de « invivível », quer dizer, daquilo que foi tentado por você e por mim 
durante aquele verão de 80, de chuva e de vento” (cf. versão em português: DURAS, 1992, p.54). 
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Essa referência especular, alusiva tanto entre o casal, o “moi” e o “vous” da narrativa, 

quanto entre os desdobramentos d’elle e de lui, daquele que narra e daquele que lê/escuta, 

expressa aquilo não pode ser dito, ou que só pode ser dito de modo oblíquo, pois:  

 
O outro não está em relação senão com o outro. Ele se repete sem que essa 
repetição seja repetição de um mesmo, se redobrando em se desdobrando até 
o infinito, afirmando, fora de todo futuro, presente e passado (e por lá o 
nada), um tempo que tem sempre já feito seu tempo (BLANCHOT, 1980, 
p.59). 
 

O tempo está sobreposto, o espaço diluído, e as personagens parecem como que 

estáticas frente ao espelho, contemplando-se, impotentes: Marguerite Duras e a monitora 

Johanna Goldberg, o próprio Yann Andréa convertido em Steiner, o menino Samuel Steiner e 

sua irmãzinha assassinada pelos alemães, Judith Steiner, e o menino David – ainda que não 

haja uma referência explícita, seu nome remete a Roi David, rei dos judeus. 

 

1.1.4 Depoimento de uma poética singular: Écrire 

 

O desejo de Marguerite Duras em falar sobre a escrita, confessado a seu amigo e 

cineasta Benoît Jacquot (DURAS, 1993a, p.7), teve por consequência a realização de dois 

documentários em curta metragem: La mort du jeune aviateur anglais e Écrire, ambos 

dirigidos por Jacquot e lançados em 1993. Os textos, decorrentes dos filmes, compõem com 

outros três o volume de Écrire. Em prefácio assinado pelas iniciais de Marguerite Duras, 

seguido de referência a lugar, mês e ano (“Paris, juin 1993”), são feitas referências sobre o 

processo de realização de dois filmes, homônimos a estes dois textos, nos quais a própria 

escritora os narra. A proximidade entre a escritora e a voz enunciativa dos textos de Écrire já 

se estabelece desde o prefácio e na imagem conhecida da escritora a partir de seus filmes.  

O texto intitulado Écrire apresenta uma narradora cuja voz reivindica um apelo 

autobiográfico, posto que a escritora rememora o processo de escrita de alguns de seus livros 

consagrados, como Le ravissement de Lol. V Stein e Le vice-Consul. As memórias são 

evocadas a partir da relação da escritora e da escrita com sua casa em Neauphle-le-Château, 

comprada com a venda dos direitos de adaptação para o cinema de Le barrage contre le 

Pacifique (DURAS, 1993a, p.24). O texto assume um perfil não-ficcional ao desenvolver, 

ainda que de modo não-linear, a relação de Marguerite Duras com a escrita, com a sua casa e 

com a sua solidão: 
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On ne trouve pas la solitude, on la fait. La solitude elle se fait seule. Je l’ai 
faite. Parce que j’ai décidé que c’était là que je devrais être seule, que je 
serais seule pour écrire des livres. Ça s’est passé ainsi. J’ai été seule dans 
cette maison. Je m’y suis enfermée – j’avais peur aussi bien sûr. Et puis je 
l’ai aimée. Cette maison, elle est devenue celle de l’écriture. Mes livres 
sortent de cette maison. De cette lumière aussi, du parc. De cette lumière 
réverbérée de l’étang. Il m’a fallu vingt ans pour écrire ça que je viens de 
dire là (DURAS, 1993a, p.17)14. 
 

Inicialmente comprada para receber os amigos, a casa tornou-se um local de reclusão 

da escritora para escrever. Ao longo do texto, a escritora ressalta a importância da solidão 

para a escrita: “La solitude c’est ce sans quoi on ne fait rien” (DURAS, 1993a, p.32)15. A sua 

solidão em Neuphle, considerada elemento essencial para a escrita, por vezes é interrompida 

ao receber alguns amigos: Robert Antelme, Dionys Mascolo, Gérard Jarlot, os Gallimard; ao 

observar as crianças da vizinhança que brincam perto de sua casa e pelo convívio com as 

pessoas da localidade. Embora cultive a solidão, afirma-se no texto: “On n’est jamais seul. On 

n’est jamais seul physiquement. Nulle part. On est toujours quelque part” (DURAS, 1993a, 

p.37)16. 

Ressalta-se que quase não há referências a datas ao longo do texto. Sua solidão na casa 

durou cerca de dez anos, embora não haja referências para o estabelecimento desse período. 

Não há menção ao ano de compra da casa, apenas que a reforma demorou dois anos. O 

episódio sobre a morte da mosca foi há vinte anos. As referências cronológicas são dadas 

pelos livros de sua autoria citados ao longo do texto, o que exige ao leitor a busca dessas 

informações em outras fontes sobre a vida e obra de Marguerite Duras, para além das páginas 

do livro lido. 

 
Quand il y avait du monde j’étais à la fois moins seule et plus abandonée. 
Cette solitude, pour l’aborder, il faut en passer par la nuit. Dans la nuit, 
imaginer Duras dans son lit en train de dormir seule dans une maison de 
quatre cents mètres carrés (DURAS, 1993a, p.26)17. 
 

                                                 
14 “A solidão não se encontra, se faz. A solidão se faz sozinha. Eu a fiz. Porque resolvi que ali eu deveria ficar 
só, para escrever livros. Foi assim que aconteceu. Eu estava sozinha nesta casa. Eu me fechei – eu tive medo 
também, é claro. E depois eu amei esta casa. Esta casa se tornou a casa da escrita. Meus livros saíram desta casa. 
Desta luz também, do parque. Desta luz que reverbera no laguinho. Precisei de vinte anos para escrever isso que 
acabei de dizer.” (cf. versão em português: DURAS, 1994, p.16, modificada). 
15 “A solidão é aquilo sem o que nada fazemos” (cf. versão em português: DURAS, 1994, p.29). 
16 “Nunca se está só. Nunca se está só, fisicamente. Em parte alguma. Sempre se está em algum lugar” (cf. 
versão em português: DURAS, 1994, p.35). 
17 “Quando havia pessoas, me sentia ao mesmo tempo menos só e mais abandonada. Essa solidão, para abordá-
la, é preciso atravessar a noite. À noite, imaginar Duras em seu leito tentando dormir sozinha em uma casa de 
quatrocentos metros quadrados” (cf. versão em português: DURAS, 1994, p.25). 
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Écrire consiste em um texto voltado para a exterioridade, pois a voz autoral se expõe 

como autobiográfica: não se trata da escritora, mas da pessoa pública, a escritora consagrada. 

A referência a si mesma na terceira pessoa, no fragmento acima, considera o ponto de vista do 

leitor, orientando-o a associar a imagem de Marguerite Duras construída não apenas através 

de seus livros e filmes, mas também pela imprensa, ao longo de sua carreira, tanto em relação 

às suas atitudes quanto aos aspectos físicos: seu corpo, sua estatura, seu rosto, sua voz. Uma 

tal imagem pública, fragmentada, difusa, difícil de apreender, é contraposta a essa voz autoral 

em primeira pessoa, solitária, em uma casa enorme, sozinha, à noite, tentando dormir. 

Tal postura sinalizaria, para seu leitor habitual, a existência de uma pessoa real, dotada 

de corpo, medo, frustrações: “Moi je ressemble à tout le monde. Je crois que jamais personne 

ne s’est retourné sur moi dans la rue. Je suis la banalité. Le triomphe de la banalité. Comme 

cette vieille dame du livre : Le camion” (DURAS, 1993a, p.37)18. Embora haja uma distinção 

estabelecida pela tradição jurídica europeia entre ficção e a verdade autobiográfica, suas 

fronteiras são muito tênues, conforme Jacques Derrida (1998, p.30-31). A voz autoral de 

Marguerite Duras expressa essa indistinção, em Écrire, na medida em que recorre a uma 

personagem ficcional sua como elemento de comparação consigo própria para persuadir o 

leitor de que a imagem de si nos livros equivale à sua existência real. 

Já ao referir-se à sua escrita, a voz autoral enfatiza a espontaneidade, a originalidade, o 

risco, a sensibilidade social, o engajamento político e a busca pelo desconhecido: “J’ai fait des 

livres incompréhensibles et ils on été lus” (DURAS, 1993a, p.36)19. São incompreensíveis 

para seus leitores, para os críticos literários, ou para si mesma? Tal postura revela os termos 

de uma poética durassiana – entendendo-se “poética” como determinada compreensão a 

respeito das manifestações literárias – pela própria autora, cuja voz autoral condena em livros 

acusados de protocolares: organizados, regulamentados, alguns até charmosos, mas 

inofensivos, tímidos – sem liberdade, sem prolongamento, sem noite. 

As reflexões da escritora a respeito das possibilidades de escrita estão presentes 

também em outro texto do mesmo volume, em La mort du jeune aviateur anglais. Neste 

texto, a voz autoral assume a postura de um cronista ao narrar sua ida a Vauville, por sugestão 

de amigas comerciantes de Trouville (DURAS, 1993a, p.57), onde tomou conhecimento da 

morte de W.J. Cliffe, um aviador inglês de 20 anos, órfão, que atacou aviões alemães nos 

últimos dias da Segunda Guerra Mundial e foi abatido. Seu avião caiu em Vauville, uma 

                                                 
18 “Eu pareço com todo mundo. Acho que ninguém jamais me reconheceu na rua. Sou a banalidade. O triunfo da 
banalidade. Como aquela velha senhora do livro: Le camion” (cf. versão em português: DURAS, 1994, p.34). 
19 “Fiz livros incompreensíveis e foram lidos” (cf. versão em português: DURAS, 1994, p.33). 
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commune localizada na Basse-Normandie, onde o corpo do jovem aviador foi velado e 

enterrado no cemitério local. 

“J’ai voulu écrire sur lui l’enfant anglais.  Et je ne peux plus écrire sur lui. Et j’écris, 

vous voyez, quando même, j’écris. C’est parce que j’en écris que je ne sais pas que ça peut 

être écrit. Je sais que ce n’est pas un récit. C’est un fait brutal, isolé, sans aucun écho” 

(DURAS, 1993a, p.66)20. A voz autoral demonstra estar consternada com a morte do aviador, 

sobretudo pela idade do jovem quando ocorreu seu falecimento. Tal violência, contemplada 

pelo texto, resiste à escrita, e ainda assim, acaba por revelar uma escrita que se constitui 

através de lágrimas, dor e desespero, aquém da razão. Decorre dessa sensibilidade uma 

valorização da espontaneidade com a qual os cidadãos de Vauville acolheram o corpo do 

jovem e lhe dedicaram uma lápide, equivalente ao ataque do jovem aos alemães: “pour rire” 

(DURAS. 1993a, p.59)21. 

Ainda na mesma publicação está Roma, texto feito a partir do filme intitulado Le 

dialogue de Rome, de 1982, em que retoma a temática já explorada em Césarée, publicado 

em 1979 junto a Le navire Night. Nesta versão, o casal de desconhecidos, em um hotel em 

Roma, cogita histórias hipotéticas que poderiam ter ocorrido nos tempos do Império, 

sobretudo a respeito do amor impossível entre um general romano e a rainha da Samaria, feita 

sua prisioneira. 

Le nombre pur consiste em reflexões a respeito do sentido histórico e político do 

adjetivo “pur” [“puro”], associado a comerciais de azeite, mas também ao povo judeu, desde 

Cristo até o Holocausto. Por fim, o número puro é relacionado à reação proposta ante a 

ameaça de fechamento de fábricas de automóveis: “La vérité ce serait le chiffre encore 

incomparé, incomparable du nombre, le chiffre pur, sans commentaire aucun, le mot” 

(DURAS, 1993a, p.113)22. O número de pessoas dedicadas a essas fábricas, desde a sua 

fundação, geraria um número expressivo, cujos sentidos suscitados não precisariam de 

maiores explicações. Por fim, em L’exposition de la peinture, há uma voz enunciadora que 

descreve o espaço em que há uma exposição, e também o pintor, que explica o processo de 

elaboração de seus trabalhos, embora não o nomeie e tampouco descreva as pinturas que 

compõem a exposição. 

                                                 
20 “Quis escrever sobre o garoto inglês. E não posso mais escrever sobre ele. E escrevo, vocês veem, assim 
mesmo, escrevo. É porque escrevo que não sei que isso pode ser escrito. Sei que isso não é uma narrativa. É um 
fato brutal, isolado sem nenhum eco” (cf. versão em português: DURAS, 1994, p.59-60). 
21 “de farra” (cf. versão em português: DURAS, 1994, p.52). 
22 “A verdade seria a cifra ainda sem comparação, incomparável, o número, a cifra pura, sem nenhum 
comentário, a palavra” (cf. versão em português: DURAS, 1994, p.103). 
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Os temas desenvolvidos nos textos que compõem Écrire, destacadamente o processo 

de escrita, o desespero provocado pela morte e o diálogo como exposição ao outro, 

constituem uma unidade para o volume. O sujeito discursivo ora assume a perspectiva 

autobiográfica, ora lança mão de gêneros não-ficcionais, voltados para o ensaio crítico, que 

não deixam de insinuar a leitura de cunho pessoal realizada a respeito dos temas abordados, 

indicando, por sua vez, uma unidade, ainda que oblíqua, centrada na imagem pública da 

escritora. 

 

1.1.5 A compilação de artigos dispersos: Le monde extérieur 

 

No conjunto de publicações da obra de Marguerite Duras, percebemos certos títulos 

cujos gêneros situam-se no limiar do que (geralmente) atribuímos o adjetivo “literário”. São 

entrevistas: Les Parleuses (1974), Les Lieux de Marguerite Duras (1977) e a parte final de 

Le camion (1977); textos explícitos sobre sua vida privada: La pute de la côte normande 

(1986), La vie matérielle (1987) e a primeira parte de Écrire (1993); e compilações de textos 

dispersos publicados em diversos veículos: L’été 80 (1980), Outside: Papiers d’un jour 

(1981), Les yeux verts (1987) e, por fim, Le monde extérieur: Outside 2 (1993), organizado 

por Christiane Blot-Labarrère, composto sobretudo por prefácios ou por artigos recuperados 

de jornais e de revistas, produzidos entre os anos 60 até os anos 90. 

Justamente por não estar entre os trabalhos ficcionais de Duras, Michelle Royer (2001) 

vê a necessidade em distinguir Le monde extérieur como “paraliteratura”, situando-o para 

fora do que comumente se considera como sendo do âmbito próprio da literatura. Portanto os 

textos paraliterários, ao mesmo tempo em que são considerados fragmentos que escapam, 

constituem-se enquanto uma parte complementar ao conjunto da obra durasiana, como 

reconhece a organizadora no prefácio (cf. BLOT-LABARRÈRE in DURAS, 1993b, p.7). 

Paulo de Andrade lembra que, mesmo esses textos situados no limiar do literário, “passam a 

compor, indiscriminadamente (digamos assim), a obra da autora, figurando em sua lista de 

livros” (ANDRADE, 2010, p.122). Ainda que se coloque como plausível tal distinção entre o 

propriamente literário e o paraliterário em relação aos artigos de Le monde extérieur e a sua 

obra ficcional, os textos de Marguerite Duras que facilmente são chamados de literários 

recorrem tanto ao caráter metalinguístico através (inclusive) do autocomentário quanto ao 

discurso autobiográfico: portanto, em um certo sentido, esse conjunto identificado enquanto 

composto por textos paraliterários não estariam tão distantes do modo com que Duras se 
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dedica à sua escrita. Pelo contrário, tais textos convertem-se em saídas para que a escrita 

durasiana extrapole outras possibilidades para a linguagem. 

O título Le monde extérieur remete a um espaço supostamente real e neutro, situado 

além das subjetividades, em que os fatos – sejam as histórias cotidianas ou a História – 

vividos coletivamente, pudessem ser compreendidos de modo objetivo e imparcial. Assim, o 

sujeito assumiria a possibilidade de uma experiência de apagamento de sua subjetividade para 

observar e compreender o mundo que lhe é exterior, voltando-se para a experiência nua da 

linguagem em que nenhuma verdade se impõe. Ainda assim, visto que o sujeito volta-se para 

a linguagem que o constitui, ele continua sendo centro e parâmetro de referência. Tal 

perspectiva é corroborada por Michel Foucault (2011, p.228), para quem todo o discurso 

reflexivo reconduziria a experiência do exterior à dimensão da interioridade, reconciliando-a 

com a experiência do vivido. A linguagem, portanto, não é compreendida como representação 

do mundo, mas é o mundo que se torna compreensível a partir da linguagem.  

Nesse sentido, Duras admite em um de seus artigos não ter objetividade (DURAS, 

1993b [1987], p.112)23, ou de outro modo, Dominique Denès (2005,  p.209) reconhece que 

quando o interesse de Duras volta-se para a realidade, é para entrelaçá-lo com a ficção. No 

livro abordado, estão reunidos artigos sobre literatura, cinema, teatro – a respeito de sua 

própria obra e também sobre expressões de outros artistas – além de fotografia, pintura, 

política da França e política internacional. Sua escrita carrega peculiaridades que lhe são 

próprias, seja pela abordagem que faz, seja pelo desenvolvimento de seus argumentos. Em um 

de seus artigos de opinião, por exemplo, ao retomar uma entrevista que realizou com o então 

presidente da França, François Mitterrand (aliás, seu amigo desde quando o escondeu durante 

a Resistência à invasão nazista em território francês), Marguerite Duras contra-argumenta seu 

entrevistado e privilegia em seu texto o seu próprio contra-argumento: 

 
Cela se passe à propos de Reagan, au début de l’entretien avec François 
Mitterrand. / François Mitterrand me dit que pour Kadhafi « quiconque nuit 
à l’unité arabe est un traître ». Et je réponds: « Reagan n’est pas arabe, il ne 
peut pas être un traître. » C’est ce qui s’est passé, ces deux phrases (DURAS, 
1993b [1986], p.76)24. 
 

No artigo, publicado originalmente no L’Autre Journal/Hebdo, nº 12, em maio de 

                                                 
23 Em relação aos artigos que compõem Le monde extérieur, indicamos entre colchetes as datas originais de 
publicação, conforme consta na própria compilação. 
24 “Isso se passa à propósito de Reagan, ao início da entrevista com François Mitterrand. / François Mitterrand 
disse-me que, para Kadhafi, “quem quer que traga trevas à unidade árabe é um traidor”. E eu respondo: “Reagan 
não é árabe, ele não pode ser um traidor”. Foi o que se passou, essas duas frases” (versão em português : 
tradução nossa). 
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1986, Marguerite Duras, enquanto articulista, intervém na resposta do entrevistado – o 

Presidente francês – como que buscando corrigir o argumento citado. A voz autoral de 

Marguerite Duras, ainda nesse recorte de intenção não-ficcional extraído de Le monde 

extérieur, assume a performance de representação da imagem de si mesma, uma imagem que 

busca transcender as fronteiras do vivido e da criação, do biográfico e do ficcional. Sem 

dicotomias estabelecidas entre o real e o imaginado, sua voz autoral exprime, de acordo com 

Christiane Blot-Labarrère (2005, p.40), um egocentrismo colossal ao dar sentido aos seres e 

às coisas à sua volta, por exprimir uma única realidade, o universo do texto. A dimensão ética 

implicada no texto se manifesta pela reafirmação com que a voz discursiva apresenta o que se 

passou como estratégia de atestar a veracidade do diálogo, mas também, oportunamente, por 

apresentar a sua intervenção na fala do presidente. 

O respaldo do escritor como crítico suscita um profícuo debate. Marguerite Duras, na 

sua versatilidade, contesta e expõe-se à contestação, tanto dentro como fora do campo literário 

e artístico. Ela mesma se questiona a respeito do instituído das instituições, explicitando as 

relações de interesse ao interior dos campos sociais. Através da ótica do escritor, algumas 

afirmações acabam não indicando propriedades objetivas, mas sim a atitude do crítico para 

com o seu objeto, expondo portanto valores (estéticos, morais, ideológicos). Tal reunião de 

artigos indica um projeto de busca pela totalidade da escritora e de sua obra, enquanto se 

recorre inclusive, como é o caso, a textos paraliterários de Marguerite Duras, ainda que tal 

conceito revele-se problemático no tocante ao conjunto de sua obra. A organização dos textos 

dispersos de certa forma representa o arquivamento de suas inquietações sobre o exterior. E a 

própria modernidade, através da textualidade autorreferencial e metacrítica, talvez permita 

que se possa ler os artigos de Le monde extérieur e de outros textos paraliterários de Duras 

como genuinamente inclusos dentro do conjunto de textos literários. 

 

1.1.6 A angústia ante a proximidade da morte: C’est tout 

 

Marguerite Duras lançou, em 1995, aquela que seria sua última publicação em vida: 

C’est tout. Este livro, que narra a angústia ante a iminência da própria morte, apresenta um 

grande apelo confessional, ao trazer informações de cunho íntimo que insinuam a indistinção 

entre a autora e a narradora-protagonista. Neste texto, a narradora recorre ao uso de pronomes 

em primeira pessoa, ao nome de Marguerite Duras, ao acrógrafo “MD” e à identidade de 

escritora, reivindicando para si a autoria de textos publicados: 
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Pour Yann mon amant de la nuit. 
Signé: Marguerite, l’aimante de cet amant adoré, le 20 novembre 1994, 
Paris, rue Saint Benoît (DURAS, 1995, p.7)25. 
 

O que se lê, em C’est tout, são fragmentos que tratam sobre a agonia do presente e o 

medo do futuro da voz autoral, reconhecida, por sua vez, através de indícios dispersos ao 

longo do texto que permitem ao leitor familiarizado com a obra de Marguerite Duras 

reconhecê-los como pertencentes à representação da vida privada da escritora. A dedicatória, 

por exemplo, logo no início do texto, é para Yann, personagem familiar aos leitores de 

Marguerite Duras. As referências ao nome próprio “Yann”, às iniciais “Y.A.” ou ao 

desdobramento ficcional “Yann Andréa Steiner”, que aludem a Yann Andréa, último 

relacionamento afetivo de Marguerite Duras, dão corpo, no texto, a esses indícios de 

legitimação da voz autoral para que os leitores, desejosos em ter acesso às revelações íntimas 

de outrem, aceitem o discurso autobiográfico.  

A dedicatória é seguida de uma assinatura, “Marguerite”, ambígua na medida em que 

permite a referência tanto à assinatura adotada pela autora, “Marguerite Duras”, quanto ao 

nome de batismo da escritora, “Marguerite Donnadieu”. Ao assinar simplesmente 

“Marguerite”, a ambiguidade dá lugar à tentativa de se deixar transparecer pela linguagem: a 

dimensão ética implicada no seu discurso autoral recusa as máscaras que a opacidade da 

língua atribui àquele que escreve e ambiciona alcançar um almejado grau zero da linguagem, 

uma linguagem que se pretende neutra e inocente. A transparência da linguagem seria 

possível, nesse sentido, apenas quando a escrita volta-se para a representação do processo e 

dos artifícios da própria escrita, embora ainda se possam reconhecer intenções não explícitas 

na adoção de uma linguagem que se queira transparente. 

Ao expor para seu público leitor suas confissões, o texto recorre à performance da voz 

autoral de Marguerite Duras em utilizar uma narradora que é um desdobramento da própria 

escritora. E ao escrever sobre si, o que transparece é uma iniciativa por finalmente conhecer-

se a si mesma, aprofundar-se na própria subjetividade. Para Michel Foucault (1992, p.130), a 

prática da escrita sobre si atenua os perigos da solidão e converte aquilo que se viu ou pensou 

em um olhar possível. Ao escrever sobre si mesma, seus medos e suas angústias, em C’est 

tout, a voz autoral recorre ao diário íntimo, demonstrando compartilhar com seus leitores a 

sua intimidade, suas impressões por acontecimentos presentes e o seu desespero em virtude da 

consciência de proximidade da morte. 

                                                 
25 “Para Yann, meu amante da noite. / Assinado: Marguerite, a amante desse amante adorado, em 20 de 
novembro de 1994, Paris, rua Saint-Benoît” (versão em português: tradução nossa). 
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Maurice Blanchot (2005) destaca a plasticidade do gênero diário íntimo, à exceção de 

sua relação com o calendário. Os diários íntimos constituem-se por registros de ordem pessoal 

que marcam a passagem do tempo. Em C’est tout, os registros se dão entre 20 de novembro 

de 1994 e 1º de agosto de 1995 com peridiocidade irregular (Marguerite Duras veio a falecer 

sete meses depois, em 3 de março do ano seguinte). A relação do diário com o tempo 

manifesta-se de igual modo em relação às expectativas de leitura. Afinal, para quem se 

escreve um diário? A primeira resposta, possivelmente, seja: para si mesmo, agora ou no 

futuro. Porém, qual o sentido em escrever e publicar um diário na iminência de morrer, 

considerando-se a baixa probabilidade de Marguerite Duras retomar a leitura de seu próprio 

texto?   

Talvez os diários, mesmo quando alegadamente secretos (escondidos ou trancados à 

chave), tenham sempre em vista a publicação. A dualidade entre o que se caracteriza como de 

ordem secreta e de ordem pública não seria, nesses casos, senão uma performance da voz 

autoral. Isso se justifica na medida em que o seu caráter secreto, por ser de um grau de 

intimidade que só o próprio escritor de seu diário tem acesso, permitiria uma impressão de 

profunda sinceridade para consigo mesma. Ou, ao menos, esse efeito pode ser esperado entre 

aqueles que optam por escrever diários, ao descrever sua intimidade, seus pensamentos, seus 

planos, suas confissões, seus medos e seus desejos, posto que “o interesse do diário é a sua 

insignificância”, conforme postula Blanchot (2005, p.273). Não se trata de se ocupar apenas 

de acontecimentos extraordinários, pois esses fragmentos do cotidiano são escritos para se 

escapar ao silêncio e são registrados para rememoração dos dias vividos, por si ou por outrem: 

 
Le 13 avril. 
Toute une vie j’ai écrit. 
Comme une andouille, j’ai fait ça. 
C’est pas mal non plus d’être comme ça. 
Je n’ai jamais été prétentieuse. 
Ecrire toute sa vie, ça apprend à écrire. Ça ne sauve de rien (DURAS, 1995, 
pp.38-39)26. 
 

Há uma tentativa da voz autoral, no fragmento acima, de atribuir sentidos à trajetória 

de sua vida. Porém, ao contemplá-la, sua conclusão destaca dois adjetivos para si mesma: 

“andouille” (“palerma”) e “prétentieuse” (“pretensiosa”). A avaliação negativa atribuída a si 

talvez seja privilegiada pelo efeito de sinceridade estimulada pelo caráter secreto do diário 

íntimo. Essa avaliação negativa é, contraditoriamente, resultante de sua atividade de escrita, 
                                                 
26 “13 de abril. / Toda uma vida eu escrevi. / Como uma palerma, fiz isso. / Não é ruim ser desse jeito. / Nunca 
fui pretensiosa. / Escrever toda sua vida, isso ensina a escrever. Isso não salva de nada” (versão em português: 
tradução nossa). 
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atividade pela qual se dedicou por cinco décadas e a fez reconhecida dentro e fora da França. 

Não seria possível considerar a possibilidade da afirmação de ter escrito “como uma palerma” 

como remetendo a uma escrita acrítica às artes e à sociedade, posto que sua produção ao 

longo dos anos sempre se situou como transgressora, ainda que jamais estivesse à margem da 

Literatura Francesa ao longo da segunda metade do século XX. 

Se a sua autoavaliação que a qualifica negativamente “como uma palerma” parece 

contraditória, a afirmação de que nunca fora pretensiosa também parece. Essa avaliação 

positiva não corresponde à imagem da pessoa pública Marguerite Duras construída ao longo 

dos anos de questionadora do que está preestabelecido. Todavia, independente da imagem 

construída que se tenha de Duras, ambas as avaliações parecem contemplar essa ambivalência 

do diário íntimo como um espaço de intimidade e de publicação, entre o que é conveniente e o 

que não é conveniente de ser tornado público. Porém, ao fazê-lo, o discurso sobre si sugere a 

síntese de sua trajetória de vida definida pela própria contradição. A aceitação dessa condição 

é o que permite à voz autoral reconhecer uma unidade peculiar: “Je suis en contact avec moi-

même dans une liberté qui coïncide avec moi” (DURAS, 1995, p.24)27. Não se trata de 

qualquer liberdade, mas sim uma libertação das convenções e da reivindicação à sua própria 

contradição. 

 

1.2 Consolidação do discurso autobiográfico 

 

O recurso ao discurso autobiográfico é recorrente e, em grande medida, traço 

constitutivo em textos de Marguerite Duras, sobretudo a partir dos anos 80. Nestes textos, o 

efeito autobiográfico, que induz à confusão entre narrador e autor, se realiza quando há a 

identificação entre o sujeito da ação, o sujeito da enunciação e a pessoa que escreve o texto. 

Assim, são explorados os efeitos de ambiguidade a respeito do que é real, isto é, do que foi 

realmente vivido pela escritora, e do que é ficcional: “O autor não é uma pessoa”, afirma 

Philippe Lejeune (1996, p.23), senão um papel a ser desempenhado por uma personagem que 

assume (ou que lhe são atribuídos) uma identidade e a autoria de um conjunto de textos 

diferentes publicados. Entretanto, seu efeito só se realiza, concebido enquanto tal, pela 

perspectiva do leitor, que atribui a responsabilidade de enunciação do texto ao escritor quando 

relaciona o enunciado com informações prévias da sua biografia existentes no mundo exterior. 

                                                 
27 “Estou em contato comigo mesma em uma liberdade que coincide comigo” (versão em português: tradução 
nossa). 
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A autenticidade é construída através de um pacto referencial, fora do texto, que faz com que 

haja essa identificação entre o narrador, o personagem e o escritor, sujeito empírico:  

 
On ne connaît jamais l’histoire avant qu’elle soit écrite. Avant qu’elle ait 
subi la disparition des circonstances qui ont fait que l’auteur l’a écrite. Et 
surtout avant qu’elle ait subi dans le livre la mutilation de son passé, de son 
corps, de votre visage, de votre voix, qu’elle devienne irrémédiable, qu’elle 
prenne un caractère fatal, je veux dire aussi : qu’elle soit dans le livre 
devenue extérieure, emportée loin, séparée de son auteur et pour l’éternité à 
venir, pour lui, perdue (DURAS, 1992, p.18)28. 
 

 

O fragmento acima revela uma postura da voz autoral ao reconhecer que a história só 

existe enquanto discurso. A história, a partir da narração, ignora as condições e as intenções 

do processo de elaboração, as alternativas abandonadas, os recortes e as alterações feitos em 

relação a uma ideia original. A materialidade do texto, isto é, a versão tornada pública, está 

disponível ao diálogo com o leitor (ou ouvinte, ou espectador) para que possa significá-lo. A 

separação entre o livro e o autor manifesta em Yann Andréa Steiner aproxima-se da tese da 

morte do autor, de Roland Barthes. No referido ensaio, publicado originalmente em 1968, 

Barthes indica a impertinência em se buscar na imagem do Autor os sentidos dos textos, 

atribuindo ao leitor, dessa forma, o mero papel de decifrar o enigma e encontrar o sentido 

oculto que o autor atribui ao próprio texto. 

Ao contrário, é no leitor que se inscrevem e se manifestam os múltiplos discursos que 

compõem as possibilidades de sentido de um texto: “a unidade do texto não está em sua 

origem, mas no seu destino [...]; ele é apenas esse alguém que mantém reunidos em um 

mesmo campo todos os traços de que é constituído o escrito” (BARTHES, 2004, p.64). A voz 

narrativa de Marguerite Duras, ao trazer para a cena da escrita a primeira pessoa do singular, 

sugere um efeito de leitura que provoca o leitor a procurar e a reconhecer no texto pessoas e 

situações reais. Esse efeito se sustenta, sobretudo, pela expectativa dos leitores em encontrar 

na leitura a revelação da intimidade e dos segredos de outrem, conforme Peter Gay (1999, 

p.170), que indica uma crescente procura por biografias e autobiografias na Europa desde o 

século XIX. Por sua vez, o apelo autobiográfico em textos de Marguerite Duras induz leitores 

em geral, pesquisadores de sua obra e biógrafos a lerem o conjunto de sua obra de ficção 

                                                 
28 “Nunca se conhece a história antes que ela seja escrita. Antes que tenham desaparecido as circunstâncias que 
levaram o autor a escrevê-la. E, sobretudo, antes que tenha sofrido no livro a mutilação do passado, do corpo, do 
seu rosto, da sua voz, antes que ela se torne irremediável, que adquira um caráter fatal. Eu diria também: que 
num livro ela tenha se tornado exterior, carregada para longe, separada de seu autor e para ele perdida pela 
eternidade do por vir” (DURAS, 1993, pp.12-13). 
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como uma autobiografia dispersa e fragmentada, cujo objetivo estaria em adivinhar o enigma, 

indicando nos textos o alter-ego da autora, associando e explicando personagens e situações 

narradas a partir de dados biográficos e distinguindo o que é real do que é ficcional. 

 

 

1.2.1 Origens da voz autoral 

 

A relação estabelecida pela crítica entre a obra de Marguerite Duras e o discurso 

autobiográfico funda-se apenas a partir da publicação de L’amant, em 1984, quando a 

escritora possui seus 70 anos e já goza de reconhecimento na França tanto pela sua produção 

literária quanto pelos filmes que realizou. Conforme Jean Pierrot (1989), Marguerite Duras 

por muito tempo foi uma personalidade resguardada, reticente em fazer confidências sobre a 

vida pessoal. Desde a publicação de seus primeiros romances, ainda nos anos 40, os livros 

traziam apenas breves informações biográficas que indicavam seu nascimento na Indochina. 

Seu primeiro romance narrado em primeira pessoa, La vie tranquille (1944), seu segundo 

romance publicado, em nada indica um apelo autobiográfico. 

É apenas no terceiro livro, Le barrage contre le Pacifique (1950), que surgirá na obra 

de Marguerite Duras o núcleo familiar formado pela mãe e os filhos, ambientado na Indochina 

dos anos 30. Ainda assim, o pacto ficcional distancia a história narrada de referências 

biográficas, na medida em que o romance é narrado em terceira pessoa e os dois irmãos 

protagonistas são nomeados “Suzanne” e “Joseph”. O sentido autobiográfico de Le barrage 

contre le Pacifique será atribuído pela própria autora em seus textos apenas décadas mais 

tarde.  

A primeira ocorrência em sua obra está em Les parleuses (1974), transcrição de 

conversas entre Marguerite Duras e Xavière Gauthier. Este é o primeiro livro em que a 

escritora insere-se no corpo do texto, através das iniciais “M.D.” que indicam a sua fala, e 

também da identidade assumida enquanto a escritora e cineasta que é entrevistada. Apenas 

nesta publicação paraliterária, lançada vinte e quatro anos após Le barrage, Marguerite Duras 

aproximará a história do romance à sua história pessoal: 

 
Tu sais, ma mère s’est ruinée avec le barrage. Je l’ai raconté. [...] Enfin, je 
l’ai raconté, pas complètement, dans le Barrage. Evidemment, dans le 
Barrage, je voulais pas raconter tout. Je voulais que ce soit harmonieux. On 
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m’avait dit : « Il faut que ce soit harmonieux. »  C’est beaucoup plus tard 
que je suis passée à l’incohérence (DURAS, 1974, pp.136-139)29. 

 

Os supostos recortes realizados na escrita de Le barrage contre le Pacifique em 

favorecimento de uma escrita harmônica indicariam uma fase de afirmação da romancista. É 

com carinho que, em C’est tout, a voz autoral se refere ao romance publicado há quarenta e 

cinco anos: “Y.A. : Votre livre préféré absolument ? / M.D. : Le Barrage, l’enfance” 

(DURAS, 1995, p.10)30. A infância, neste caso, possui um sentido ambivalente, na medida em 

que se refere tanto ao sentido autobiográfico, da infância vivida que serve como modelo para 

a escrita do romance, quanto ao aspecto de ser um de seus primeiros livros.  

E em outra entrevista, feita por Michelle Porte em 1976 para um programa de 

televisão e publicada em livro sob o título de Les lieux de Marguerite Duras (1977), fotos 

da produção de filmes de Marguerite Duras são postas ao lado de fotos de sua casa e de fotos 

antigas de sua juventude, de seus pais e de seus irmãos: “A côté de moi, c’est mon frère, 

Joseph du Barrage contre le Pacifique. Il est mort très jeune pendant la guerre, faute de 

médicaments” (DURAS, 1977, p.46)31, afirma a escritora em página ao lado de uma das fotos, 

relacionando explicitamente pessoas reais de sua família com personagens de seus romances.  

Tanto em Les parleuses quanto em Les lieux, Marguerite Duras reconta a tragédia 

familiar pela perspectiva da sua mãe: viúva na colônia com três filhos, investiu as economias 

na compra de terras para o plantio de arroz junto aos representantes do governo francês na 

região; porém, sua ingenuidade em não os subornar teve por consequência o repasse de uma 

terra incultivável, pois durante seis meses do ano o Oceano Pacífico inundava a plantação. E 

em artigo intitulado Mothers, de 1977, publicado originalmente no Le monde (e republicado 

em Le monde extérieur) por conta de uma adaptação novaiorquina para o teatro de Des 

journées entières dans les arbres (1954), a escritora associa diretamente as personagens 

deste texto e de Le barrage contre le Pacifique à sua própria mãe. A trajetória da mãe, desde 

a origem familiar, o casamento, a ida para a Indochina, os filhos, a viuvez e, anos mais tarde, 

                                                 
29 “Sabe, minha mãe se arruinou com a barragem. Eu contei isso. [...] Bem, contei, não tudo, em Le barrage. 
Evidentemente, em Le Barrage eu não queria contar tudo. Queria que fosse harmonioso. Haviam-me dito: « É 
preciso que seja harmonioso ». Foi muito mais tarde que passei à incoerência” (versão em português: DURAS, 
s/d., p.100-103, modificada). 
30 “Y.A.: Qual é o seu livro absolutamente preferido? / M.D.: Barragem, a infância” (versão em português: 
tradução nossa). 
31 “Ao meu lado está o meu irmão, o Joseph de Barragem contra o Pacífico. Ele morreu muito jovem durante a 
guerra, falta de medicamentos” (versão em português: tradução nossa). 



 42 

seu falecimento, é publicada, por fim, também na imprensa, transpondo os limites dos livros 

de Duras.  

Concomitantemente à exposição de sua trajetória pessoal e familiar em publicações 

“paraliterárias”, a presença autoral de Marguerite Duras se manifesta explicitamente no 

universo diegético em Le camion, de 1977. Neste filme, o espectador reconhece a imagem da 

própria Marguerite Duras em cena com Gérard Depardieu. Os dois estão em uma sala escura, 

sentados em volta de uma mesa, onde leem o roteiro que poderia ser um filme. O texto lido 

apresenta a história de uma mulher que pega carona em um caminhão e conversa sobre 

diversos assuntos com o motorista. Ao longo do filme, a imagem da leitura de Duras e 

Depardieu – convertidos em duplos da mulher e do motorista – alterna-se com a imagem de 

um caminhão azul que roda pela zona industrial de Trappes (Yvelines), sem que apareçam 

quaisquer personagens. 

Antes de Le camion, Marguerite Duras já havia feito outros nove filmes32, desde La 

musica (1966), e também já havia participado como roteirista em outros sete filmes33, desde 

Hiroshima, mon amour (1959), dirigido por Alain Resnais. Assim, já familiarizada com a 

produção cinematográfica, Marguerite Duras teria associado a indisponibilidade de atrizes de 

sua confiança e o orçamento limitado com um ponto de vista bastante crítico sobre a 

linguagem do cinema para a realização de Le camion. Neste filme, é relevante o processo de 

construção do texto e das filmagens, acessíveis a partir da publicação do livro, no mesmo ano, 

que traz, além da descrição e da transcrição do filme, quatro projetos que orientaram a 

realização do filme e uma entrevista da escritora a Michelle Porte.   

 
G.D. : 
C’est un film ? 
M.D.: 
Ç’aurait été un film. 
(Temps.) 

                                                 
32 Ao longo de sua obra, Marguerite Duras escreveu e dirigiu dezenove filmes, entre longas e curtas-metragem: 
La musica (1966), co-dirigido por Paul Seban; Détruire, dit-elle (1969); Jaune le soleil (1971); Nathalie 
Granger (1972); La femme du Gange (1973) ; India Song (1974); Baxter, Vera Baxter (1976); Son nom de 
Venice dans Calcutta désert (1976); Des journées entières dans les arbres (1976); Le camion (1977); Le navire 
Night (1978); Cesarée (1979); Les mains négatives (1979); Aurélia Steiner (Melbourne) (1979); Aurélia 
Steiner (Vancouver) (1979); Agatha ou Les lectures illimitées (1981); L’homme atlantique (1981); Dialogue de 
Rome (1982); Les enfants, (1984) co-dirigido por Jean Mascolo e por Jean-Marc Turine. 
33 Hiroshima Mon Amour  (1959), direção de Alain Resnais; Une aussi longue absence (1960), direção de Henri 
Colpi; L’itineraire marin (1962), direção de Jean Rollin; Sans merveille (1964), direção de Michel Mitrani; Nuit 
noire Calcutta (1964), direção de Marin Karmitz;  Les rideaux blancs (1965), direção de Georges Franju ; e La 
voleuse (1966), direção de Jean Chapot. 
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C’est un film, oui (DURAS, 1977, pp.11-12)34. 
 

Ao expor, no próprio texto, as marcas do seu processo de construção, Le camion 

manifesta o princípio da autorrepresentação, trazendo para o espaço da narrativa a 

dramatização de seu funcionamento estrutural e a reflexão sobre a criação literária. A 

autorrepresentação, que muitas vezes é apontada como elemento constitutivo da literatura 

moderna, não deve ser compreendida como um fechamento estéril de interiorização ao 

extremo do texto sobre si mesmo. Antes, a autorrepresentação constitui-se como um 

movimento para o exterior da linguagem, conforme Michel Foucault (2001, p.224), 

libertando-se da representação: o texto que carrega marcas de um texto autorrepresentativo 

desnaturaliza a relação entre as palavras e o mundo, subvertendo, portanto, a ilusão 

referencial através da contestação intermitente que suscita à linguagem. 

A autorrepresentação se manifesta de modo mais evidente, segundo Janet Paterson 

(1982, p.179), ao nível do enunciado, quando a narrativa incorpora um personagem escritor 

ou uma figura autoral, na medida em que apresenta um reflexo do processo de criação 

artística. A escrita, dessa forma, representa a si mesma: a figura do escritor encena o processo 

de construção da escrita, chamando a atenção do leitor para seus próprios artifícios. Em Le 

camion, a presença da imagem da escritora no texto/filme aproxima o espectador e o leitor do 

escritor, aponta André Vieira (2007, p.120), sugerindo uma relação face-a-face ou corpo-a-

corpo com o público. Assim, a voz autoral associada a Marguerite Duras, convertida em 

personagem no espaço narrativo, aproxima-se da tradição dos narradores orais, ao orientar a 

leitura do roteiro ao narratário e, ao mesmo tempo, também aos leitores/espectadores, 

provocando-os a interagir com o texto e criando as imagens de seu próprio filme imaginário. 

O texto torna-se um espaço privilegiado de interpretação, posto que o papel ativo do 

leitor na construção da história embaça a distinção entre o papel do autor e do leitor. A 

proposta de Le camion insiste na palavra como elemento fundamental para a construção de 

imagens ao contar a sua história, mas também para afirmar uma postura crítica em relação à 

linguagem cinematográfica. O fragmento acima revela a proposta de abertura para a 

imaginação, pois aquilo que poderia ser um filme, através de um pacto ficcional estabelecido, 

análogo às brincadeiras infantis que apelam ao faz de conta, torna-se o filme: é, portanto, um 

filme. 

                                                 
34 “G.D.: É um filme? / M.D.: Poderia ser um filme. / (Pausa) / Sim, é um filme” (cf. versão em português: 
DURAS, s.d., p.9).  



 44 

Em L’amant de la Chine du Nord, a voz autoral de Marguerite Duras retoma o 

propósito em  escrever aquilo que poderia ser um filme – no caso, a sua versão em oposição à 

adaptação feita por Jean-Jacques Annaud para L’amant: 

 
C’est un livre. 
C’est un film. 
C’est la nuit. 
 
La voix qui parle ici est celle, écrite, du livre. 
Voix aveugle. Sans visage. 
Très jeune. 
Silencieuse (DURAS, 1991, p.17)35.  
 

§ As afirmações distintas sobre a natureza do texto não se opõem, pois L’amant de la 

Chine du Nord pode ser um livro, na medida em que é o suporte pelo qual é lido. Ainda 

assim, pode também ser um filme: não um filme no sentido estrito, mas na medida em que o 

texto incorpora referências intermidiáticas da linguagem cinematográfica e sugere as imagens 

para um filme imaginário. A peculiaridade de um texto reclama, segundo Derrida (2008, 

p.23), um outro tipo de leitura, correspondente à escrita que o constitui. 

A noite, entretanto, é posta em paralelismo com o livro e com o filme, o que indica a 

indistinção, a incerteza e a abertura para a imaginação do leitor. É evocada em Le camion, 

através da câmara escura [chambre noire] ou câmara de leitura, onde M.D. e G.D. leem o 

texto frente às câmeras. A menção à noite também aparece em Le navire Night, que se 

propõe a narrar uma “Histoire sans images. / Histoire d’images noires” (DURAS, 1979, 

p.21)36, considerando-se que a história se desenvolve através de ligações telefônicas entre 

amantes que não se conhecem. 

A voz cega e sem rosto aludida em L’amant de la Chine du Nord, também está 

presente em Le navire Night (DURAS, 1979, p.27-28), corroborando a dicotomia 

fundamental entre a palavra e a imagem já concebida em Le camion, pois, de acordo com o 

argumento sustentado por Marguerite Duras, as produções cinematográficas – de uma forma 

geral – se ancoram na supervalorização da imagem. A necessidade em mostrar as cenas, as 

personagens, os cenários, os detalhes, estabelecem imagens que se tornarão definitivas para o 

espectador. Neste sentido, o cinema assumiria a mera função de ilustrar uma história já 

pronta, exigindo muito pouco da imaginação do espectador. 

                                                 
35 “Um livro. / Um filme. / A noite. // A voz que aqui fala é aquela, escrita, do livro. / Voz cega. / Sem rosto. / 
Tão jovem. / Silenciosa” (cf. versão em português: DURAS, 1992, p.5). 
36 “História sem imagens. / História de imagens negras” (versão em português: tradução nossa).  
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A apresentação da voz narrativa de L’amant de la Chine du Nord como sendo a 

mesma de L’amant justifica o seu silêncio. As vozes, ao final de contas, são lidas, 

dissociadas de corporeidade ou de imagens estabelecidas visualmente. A associação entre a 

voz narrativa e a imagem do escritor fica por conta do leitor, seduzido pelos indícios no texto 

que a favorece, sobretudo no prefácio, quando a referência à morte do amante chinês surge 

como uma motivação para a escrita. Porém, o prefácio não anuncia memórias de cunho 

autobiográfico, mas revela a postura da voz autoral ao assiná-lo: “Je suis redevenue un 

écrivain de romans” (DURAS, 1991, p.12)37. O recurso de expor o caráter ficcional do texto 

também está presente no prefácio de Le navire Night (1979), onde se assume a autoria dos 

textos que compõem a publicação e são apresentadas as condições de produção do texto e do 

filme (lançado em 1978).  

Por sua vez, a ausência de um pacto autobiográfico em Le camion se justifica, apesar 

do nome de Marguerite Duras e da identidade enquanto escritora, tendo-se em vista que não 

há quaisquer informações a respeito de si própria – com a exceção, talvez, da marca preferida 

de cigarros (DURAS, 1977, p.27) e da entrevista ao final da publicação em livro. A 

autorrepresentação desautomatiza a leitura, a fim de que se promova a reflexividade sobre os 

seus meandros de produção. Assim, desestabiliza as expectativas do leitor e desloca o sujeito 

de um mundo de certezas para um mundo de questionamento. Desdobrando-se em elemento 

ficcional, o autor faz do seu texto literário um espaço para reflexão sobre o seu papel de 

escritor, a sua escrita, a sua ideia de literatura. 

As vozes de efeito autobiográfico passarão a ser mais frequentes na obra de 

Marguerite Duras a partir dos anos 80. No início da década, Duras ainda era conhecida 

primeiramente como romancista, apesar de não mais ter publicado romances desde L’amour, 

em 1971. Leslie Hill (1993, p.114), por sua vez, sugere que esse período pode ser ainda 

maior, ao indicar que Le vice-consul, de 1965, foi o último romance em muito tempo que não 

teve sua adaptação imediata para o teatro ou para o cinema pela própria Duras. Nesse 

intervalo, a escritora voltou-se prioritariamente para a produção de roteiros e filmes próprios, 

adotando modelos experimentais cujas experiências estéticas contestam os limites da arte em 

um intenso diálogo entre a literatura, o cinema e o teatro, ao mesmo tempo em que traz temas 

de intenso cunho social e político, como em Détruire, dit-elle (1969), Abahn Sabana David 

(1971), Nathalie Granger (1972) e Le camion (1977). A trajetória de Marguerite Duras 

evidencia seu engajamento político desde quando fez parte da Resistência francesa à 

                                                 
37 “Voltei a ser uma escritora de romances” (cf. versão em português: DURAS, 1992, p.2). 
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ocupação nazista durante a Segunda Guerra Mundial, militou pelo Partido Comunista Francês 

(até sua expulsão, em 1950) e, mais tarde, participou ativamente nas mobilizações da greve de 

maio de 1968. De certa forma, sua obra ficcional incorpora em diversas ocasiões sensibilidade 

social, posições políticas e viés ideológico mais ou menos definida, alinhada a pautas de 

esquerda e libertárias. 

Nos anos 80, contudo, a escritora madura, já reconhecida pela sua obra, passará a 

expor uma identidade pública através da publicação de textos que revelam sua biografia e 

carregam seu ponto de vista sobre as artes, sobre a sociedade e sobre si mesma. Por convite de 

Serge July, Marguerite Duras aceitou o desafio de escrever crônicas regulares para o 

Libération durante três meses, no mesmo ano reunidas e publicadas sob o título de L’été 80. 

Nessas crônicas, Duras tematiza aspectos do cotidiano, do noticiário francês e da política 

internacional a partir do veraneio em Trouville, na Normandia, ao mesmo tempo em que narra 

uma história de amor impossível entre uma monitora de colônia de férias e um menino de seis 

anos. Já Les yeux verts, publicado no mesmo ano, consiste na totalidade de textos de Duras 

publicados em junho de 1980 no Cahiers du Cinéma. Predominam, ao longo do livro, 

posições pessoais sobre a produção cinematográfica, críticas a respeito de filmes de diversos 

cineastas, inclusive sobre sua própria produção, e também algumas entrevistas transcritas ou 

relatadas. E no ano seguinte é lançado Outside: Papiers d’un jour, uma compilação de 

artigos dispersos publicados na imprensa entre as décadas de 50 e 80 sobre os mais variados 

assuntos. Apesar de assinar os artigos e eles revelarem posicionamentos críticos da escritora, 

não há, nesses três livros, quaisquer elementos explícitos que remetam à sua vida íntima ou à 

sua biografia, à exceção de fotos de família da juventude de Marguerite Duras em Les yeux 

verts, porém sem nenhuma legenda que as identifique. 

Por outro lado, são publicadas, neste mesmo período, narrativas ficcionais, de gêneros 

imprecisos e de apelo erótico, cujos narradores assumem a perspectiva do diretor de cinema 

ou de teatro: L’homme assis dans le couloir (1980), L’homme atlantique (1982), La 

maladie de la mort (1984) e Les yeux bleus cheveux noirs (1986). Ao passo em que no 

primeiro o narrador apenas observa, de muito perto, o casal que passa da relação sexual para a 

agressão física com muita rapidez, nos demais textos o narrador parece direcionar a ação das 

personagens, dirigindo-se a elas através da segunda pessoa do discurso, o que invoca o leitor a 

participar da montagem imaginária do texto lido.  

 
Je voulais vous dire : le cinéma croit pouvoir consigner ce que vous faites en 
ce moment. Mais vous, de là où vous serez, où que se soit, que vous ayez 
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partie liée avec la sable, ou le vent, ou la mer, ou le mur, ou l’oiseau, ou le 
chien, vous vous rendrez compte que le cinéma ne peut pas. 
Passez outre. Laissez. 
Avancez (DURAS, 1982, pp.12-13)38. 
 

Nesta passagem de L’homme atlantique, é possível identificar a voz de um narrador 

que orienta as ações e uma personagem como seu interlocutor, vous, duplo do leitor. A 

autorrepresentação aqui se manifesta pelo papel do narrador e do narratário, sugestivamente 

equivalentes ao escritor e ao leitor do texto, o que, por sua vez, tematiza a experiência de 

leitura no espaço diegético e propicia a reflexão sobre a produção de textos e de filmes. Ainda 

que o papel do autor esteja presente no texto, não há subsídios suficientes no texto que 

permitam a associação entre a pessoa do discurso com o a identidade do sujeito biográfico 

Marguerite Duras, muito próximo dos narradores de Emily L, de La pluie d’été – 

principalmente nas passagens que se aproximam da dramaturgia - e de L’amant de la Chine 

du Nord, que mantém um distanciamento do tom autobiográfico e incorpora marcas de 

elementos cinematográficos ao apresentar uma versão em texto do que seria uma outra versão 

para a adaptação da história do amante para o cinema. 

De fato, são as publicações de L’amant e, no ano seguinte, de La douleur que passam 

a estabelecer a dimensão autobiográfica na obra ficcional de Marguerite Duras nos anos 80. 

L’amant surpreende pelo tom confessional com que uma mulher, escritora consagrada, já 

com seus 70 anos e conhecida por produzir uma literatura “difícil” (AMEL, 1990, p. 57), 

aborda a sua – suposta – iniciação sexual na juventude vivida na exótica colônia francesa da 

Indochina nos anos 30. Da história narrada sobre o envolvimento e a separação do amante 

chinês, a voz autobiográfica de Marguerite Duras tematiza em La douleur a espera da 

narradora pelo marido, Robert L., preso pelos nazistas durante a ocupação na França. O 

envolvimento de Marguerite Duras com a Resistência e a prisão de Robert Antelme, seu 

marido à época, juntamente com sua irmã, já eram de conhecimento público na França. 

Inclusive, essas memórias foram reavivadas em virtude da eleição de François Mitterrand à 

presidência, com quem Marguerite Duras mantinha laços de amizade desde a Segunda 

Guerra. 

Para Madeleine Ouellette-Michalska (2007, p.101), basta o uso do “eu” em uma 

narrativa para o leitor acreditar que tem acesso à vida privada e a perturbadoras revelações 

                                                 
38 “Queria lhe dizer: o cinema pensa que pode registrar o que você está fazendo nesse momento. Mas você, de lá 
de onde estará, seja onde for, cúmplice da areia, ou do vento, ou do mar, ou da parede, ou do pássaro, ou do cão, 
você perceberá que o cinema não pode. / Vá em frente. Deixe. / Prossiga” (cf. versão em português: DURAS, 
s.d., pp. 39-40). 
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íntimas daquele que escreve. Ainda assim, para que haja uma associação de ordem biográfica 

pelo leitor, a narradora do texto, além de se referir ao processo de produção do texto ao longo 

de toda a narrativa, também deve exibir homologias com a imagem pública da escritora. Esses 

indícios, todavia, estão longe de formar um discurso biográfico ou autobiográfico, no sentido 

de uma imagem totalizante e acabada de uma persona. Antes, os indícios pulverizados no 

texto constituem-se por biografemas, unidades mínimas a que Roland Barthes (2005, p.XVII) 

refere-se ao identificar no texto as marcas do discurso fragmentado sobre um sujeito disperso. 

Por isso, Philippe Vilain (2009, p.61) reconhece L’amant como um exemplo de 

autoficção por excelência, dada a feliz intersecção entre as dimensões do romanesco e do 

autobiográfico. A autoficção é um conceito proposto por Serge Doubrovsky nos anos 70, em 

que o narrador-protagonista assume o nome do autor do romance, embaralhando as instâncias 

narrativas. Para Eurídice Figueiredo (2013, p.61), baseada nas reflexões posteriores sobre o 

conceito, a autoficção corresponde a narrativas descentradas, fragmentadas, com sujeitos 

instáveis que dizem “eu” sem que se saiba exatamente a qual instância narrativa ele 

corresponde. Todavia, ainda que os textos considerados autoficcionais procurem embaralhar 

as instâncias narrativas, eles não deixam de ser ficcionais. Estes textos ancoram-se em uma 

apresentação verossímil, de modo que seja impossível delimitar as fronteiras entre o 

autobiográfico e o ficcional: mediado pela língua, o sujeito narrado é um ser de linguagem.  

O espaço autobiográfico, conforme Philippe Lejeune (1996, p.23), só se estabelece aos 

olhos do leitor quando há elementos referenciais, portanto exteriores ao texto, produzidos por 

outros textos não-ficcionais. Vilain (2009), por exemplo, para corroborar o caráter 

autoficcional de L’amant, sobretudo em virtude de a narradora não revelar seu nome, recorre 

a declarações evasivas dadas por Marguerite Duras em entrevista para a televisão (no 

programa Apostrophes, de Bernard Pivot, em outubro de 1984); às entrevistas dadas a Xavière 

Gauthier e a Michelle Porte publicadas como parte constitutiva de sua obra em 1974 e em 

1977, respectivamente; e aos seus textos não-ficcionais de cunho intimista, como La pute de 

la côte normande, La vie matérielle, Écrire e C’est tout. 

La pute de la côte normande, de 1986, é um breve texto em que a narradora relata 

uma briga conjugal com “Yann” durante o verão de 86 em Trouville em meio ao trabalho de 

adaptação de La maladie de la mort para o teatro para ser encenado em Berlim. O trabalho 

da escritora, a aspereza da discussão do casal, a correspondência com as identidades públicas 

e a exposição da homossexualidade de Yann tendem a legitimar a leitura do texto como 

autobiográfica. O mesmo efeito decorre da publicação de M.D., de Yann Andréa, em 1983, 

que também expõe a vida íntima de Marguerite Duras, ao narrar, pela perspectiva do 
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companheiro, as circunstâncias pelas quais a escritora foi internada em uma clínica para 

desintoxicação alcoólica. A internação, seus delírios, seus hábitos, suas relações pessoais e 

seu processo de escrita são desvelados para o público por um leitor privilegiado da obra de 

Duras. Escrito inclusive mimetizando o estilo dos textos de Duras, M.D. será mencionado em 

uma lista entre outros livros da escritora como “intangibles” [“intangíveis”] (DURAS, 1987, 

p.88), em La vie matérielle.  

Por sua vez, La vie matérielle é composto por breves ensaios, em sua maioria – 

conforme consta no prefácio – ditos a Jérôme Beaujour, e por fim revisado por ambos. Os 

textos trazem curiosidades e motivações sobre a elaboração de seus textos ficcionais 

alternados com detalhes pessoais sobre o tempo em que passa em seu apartamento em 

Trouville ou sua casa em Neuphle, seus problemas de saúde e seu passado na Indochina: 

 
Donc aucun des textes n’est exhaustif. Aucun ne reflète ce que je pense en 
général du sujet abordé parce que je ne pense rien en général, de rien, sauf de 
l’injustice sociale. Le livre ne représente tout au plus que ce que je pense 
certaines fois, certains jours, de certains choses. Donc il représente aussi ce 
que je pense. Je ne porte pas en moi la dalle de la pensée totalitaire, je veux 
dire : définitive. J’ai évité cette plaie (DURAS, 1987, p.7)39. 

 
Tais textos de tom intimista, mais suscetíveis de serem lidos como confessionais, 

acabam por frequentemente preencher lacunas ante a procura de leitores ávidos por 

reconhecer aspectos biográficos nos textos ficcionais de Marguerite Duras. Entretanto, a 

concatenação de variados textos, filmes e entrevistas acaba por consolidar o que Joëlle Pagès-

Pindon (2012, p.204) nomeia de uma automitografia, isto é, um universo mítico, complexo e 

em constante metamorfose, composto por temas, lugares e personagens recorrentes ao longo 

da obra de Marguerite Duras. Logo, a imagem da escritora, produto de sentidos fragmentados 

em diversos textos seus, manifesta uma performance do sujeito autoral, por vezes conflituosa 

consigo mesmo, mas que nutrida pelos discursos de pessoas próximas a si, da imprensa, de 

críticos, e de pesquisadores sobre sua obra, ainda assim mantém uma identidade coesa e 

verossímil em relação ao sujeito real Marguerite Duras.  

 

1.2.2 Identidade da voz autoral  

 

                                                 
39 “Portanto nenhum dos textos é exaustivo. Nenhum reflete o que penso em geral do assunto abordado, porque 
não penso nada em geral, de nada, exceto da injustiça social. O livro no máximo representa o que penso às vezes, 
certos dias, sobre certas coisas. Portanto ele também representa o que penso. Não tenho em mim a lápide do 
pensamento totalitário, quero dizer: definitivo. Evitei essa chaga” (cf. versão em português: DURAS, 1989, p.7). 
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A identidade da voz autoral de Marguerite Duras é constituída em seus textos a partir 

de um “eu” que evoca um imaginário vinculado à sua imagem e à sua obra. O tom 

confessional, assumido em seus textos nos anos 80, inclusive ressignifica publicações 

anteriores e minimiza as fronteiras entre os gêneros ficcionais e os não-ficcionais, o que 

sugere o acesso dos leitores à voz do sujeito que escreve por meio de uma linguagem que se 

quer sincera e transparente, e revelando uma performance permanente da escritora articulada 

com sua produção literária, cinematográfica, teatral, mas também com entrevistas para 

jornais, revistas, televisão e documentários. De fato, a voz autoral que permeia as obras da 

escritora se vincula a um imaginário durasiano, articulado por um conjunto de cristalizações 

linguageiras que, argumenta Amelia Gamoneda Lanza (2007), todo leitor (e espectador) de 

Marguerite Duras é capaz de reconhecer ao reconstituir uma série de cenas nodais recorrentes 

ao longo de sua obra, consolidada através da reescrita, ao retomar e ressignificar os mesmos 

temas e as mesmas personagens. 

A escrita sobre si, dessa forma, propõe uma realidade ambígua: “De que realidade 

estamos falando: da vida ou da obra? Realidade exterior ao texto ou realidade dos efeitos 

produzidos no texto?”, questiona-se Maria Angélica Werneck da Silva (2004, p.40). A voz 

autoral de Marguerite Duras, todavia, se esquiva do discurso “autobio-tanatográfico” a que se 

refere Derrida (1998, p.94), isto é, a um projeto de escrita que fabule a totalidade de uma 

existência desde suas origens até a sua morte. Ainda que seus leitores possam encontrar ao 

longo de sua obra certas marcas de associação possível com a identidade biográfica da 

escritora, sua inconsistência acaba por revelar apenas fantasmas do indivíduo por meio de 

uma forma indireta do pacto autobiográfico a que Philippe Lejeune (1996, p.46) nomeia pacto 

fantasmático. O que se pode reconhecer são marcas textuais nos últimos livros publicados em 

vida por Marguerite Duras que, concatenadas, indicam possibilidades de unidade em torno de 

uma identidade da voz autoral.  

As escritas a partir de reescritas, nos últimos livros de Duras, apresentam um apelo 

intratextual com a sua própria obra, o que sugere, por sua vez, a indicação de um percurso 

realizado pela escrita. Não se trata de necessariamente conhecer o texto anterior para 

compreender o seguinte, mas de oferecer ao leitor uma variedade de possibilidades de 

sentidos a respeito do mesmo tema. Em L’amant de la Chine du Nord, por exemplo, a voz 

autoral, no prefácio, já anuncia ao seu leitor o desfecho da história: “Je ne suis pas allée au-

delà du départ du paquebot de ligne, c’est-à-dire le départ de l’enfant” (DURAS, 1991, 
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p.12)40. Tal informação já adianta que haverá uma “criança” na história, e que ela, ao final, 

partirá de navio. As respostas para as questões que se apresentam logo de início: Quem é a 

criança? Onde ela estava? Por que ela está partindo? Para onde o navio irá? Se a criança parte, 

o amante chinês fica? Eles se separam? De que forma? Etc, etc, etc. Todavia, o livro já marca 

desde o título, graças à projeção pública da escritora, a referência a L’amant: “J’ai écrit 

l’histoire de l’amant de la Chine du Nord et de l’enfant: elle n’était pas encore là dans 

L’Amant, le temps manquait autour d’eux” (DURAS, 1991, p.11)41. Cabe a seguinte reflexão: 

a que leitores estão voltadas essas leituras cuja escrita se constitui como reescrita de outros 

textos, ressignificando-os? A voz autoral de Marguerite Duras indica uma performance de 

reescrita incessante, tal como uma Sheherazade ameaçada pela iminência de morrer, que 

sempre oferece uma possibilidade a mais de mudança ao narrar novamente as histórias que já 

são conhecidas e também de reaproveitar personagens já familiares de seu público leitor. 

Assim acontece com o protagonista do conto infantil Ah! Ernesto, de 1971. Neste 

texto, posterior às experiências que a escritora vivenciou na greve de 68 e que marcaram 

significativamente a sua produção a partir de Détruire, dit-elle, é narrada a ida do pequeno 

Ernesto, de sete anos, pela primeira vez à escola e a sua inadaptação declarada aos pais: “Je ne 

retournerai plus à l’école. [...] À l’école on m’apprend des choses que je ne sais pas” 

(DURAS, 2013, p.1)42. Quando Ernesto, junto com os pais, é questionado pelo professor, 

representação do discurso de autoridade e da ordem, o menino responde que não vale a pena ir 

à escola, opondo-se a uma pragmática lógica educacional de formação. A contestação do que 

é instituído sociamente se revela às demais personagens ao final, quando passam a se 

questionar sobre o futuro do menino: “– C’est-y vrai que ça saura lire un jour?... Demande la 

maman. [...] Oui lire et compter?... Et aller et venir?... Conduire et pas?... Boire et manger?... 

Travailler, travailler, travailler encore? Se tromper et pas? Et tout le machin et leur saint-

frusquin?...” (DURAS, 2013, p.9)43. As questões suscitadas pelo conto serão desenvolvidas na 

sua adaptação ao cinema, com Les Enfants, em uma versão mais próxima do que veio a ser 

La pluie d’été. 

                                                 
40 “Não fui além da partida do navio de linha, isto é, da partida da criança” (cf. versão em português: DURAS, 
1992, p.1). 
41 “Escrevi a história do amante da China do Norte e da criança: ela ainda não existia em O amante, não havia 
tempo” (cf. versão em português: DURAS, 1992, p.1). 
42 “Não voltarei mais para a escola. [...] Na escola me ensinam coisas que eu não sei” (versão em português: 
tradução nossa). 
43 “– É verdade que um dia isso saberá ler?... Pergunta a mamãe. [...] Sim, ler e fazer contas?... E ir e vir?... 
Dirigir?... Beber e comer?... Trabalhar, trabalhar, trabalhar ainda? Se enganar? E o troço todo e os trocos 
dele?...” (versão em português: tradução nossa). 
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O que será daqueles que não se enquadram nas convenções sociais, nas instituições 

formais e nas regras de mercado? É nesse cenário hipotético que se passa a história da família 

de Ernesto em La pluie d’été. No romance, o enredo mantém a crítica social e política 

presente no conto e desenvolvida no filme. Todavia, sua diferença reside na profundidade dos 

elementos simbólicos que são explorados no enredo. A casa da família é localizada em Vitry-

sur-Seine apenas no último livro, próxima ao jardim da árvore que Ernesto contemplava. A 

referência ao livro do Eclesiastes já havia no filme de 1985, mas é no romance de 1990 que a 

narrativa se desenvolve com base nas reflexões sobre o texto bíblico, inclusive atribuindo à 

família de imigrantes, deslocada, marginalizada, uma identidade com os judeus, ainda não 

explorada. O privilégio da narrativa, portanto, passa a ser a compreensão metafísica de que 

nada vale a pena, reforçada pela intertextualidade com o texto sagrado. 

A recuperação de outros enredos e de outras personagens está presente nos demais 

livros publicados nos anos 90, porém com um tom notadamente mais pessoal. Ao evocar uma 

imagem de Yann Andréa em seus textos, expondo o narratário como o companheiro afetivo 

da pessoa pública, a escrita de Marguerite Duras passa a contemplar a própria autora como a 

voz discursiva, estabelecendo os critérios para o efeito autobiográfico em Yann Andréa 

Steiner e em C’est tout. Afinal, qual é a identidade dessa voz que assume a autoria dos textos 

de Marguerite Duras em seus últimos livros? “Y.A.: Que diriez-vous de vous-même? / M.D.: 

Duras” (DURAS, 1995, p.8)44, responde ela, de forma estéril, em C’est tout, dispensando 

predicativos que a definam, como se a simples enunciação de seu sobrenome evocasse 

imediatamente ao seu leitor todo um entendimento sobre si e a sua vida. Um escritor não 

existe sem a escrita. A ação de escrever precede a identificação daquele que escreve como um 

escritor. A identidade aqui expressa – considerando inclusive que “Duras” é um pseudônimo e 

o prenome “Marguerite” não é referido no fragmento acima – remete-se à “função autor” que 

“Duras” exerce e pela qual se define. A autorrepresentação aqui se expressa justamente no 

momento em que a autora de textos literários assume que é uma escritora de textos literários 

em um de seus textos literários. 

No decorrer do mesmo texto, a voz autoral reafirma como necessária apenas a 

evocação do sobrenome daquela que assina os livros: “Y.A.: Vous êtes qui? / M.D.: Duras, 

c’est tout. / Y.A.: Elle fait quoi, Duras? / M.D.: Elle fait la littérature” (DURAS, 1995, 26)45. 

Ela se refere a si mesma pelo seu pseudônimo, Duras, enquanto que a pessoa empírica nasceu 

                                                 
44 “Y.A.: E o que a senhora diria de si mesma? / M.D.: Duras” (versão em português: tradução nossa). 
45 “Y.A.: Quem é a senhora? / M.D.: Duras, é tudo. / Y.A.: Ela faz o quê, Duras? / M.D.: Ela faz a literatura” 
(versão em português: tradução nossa). 
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Marguerite Donnadieu. Em um discurso que se proponha a assumir uma postura 

autobiográfica, busca-se tornar indistintas as categorias de sujeito empírico, de voz autoral e 

de narradora. Entretanto, ao passo que o interlocutor não é mais o sujeito empírico, mas é 

convertido em personagem, o próprio enunciador do discurso deixa de remeter-se a si 

enquanto sujeito empírico, assumindo-se enquanto personagem dotado de uma máscara. Para 

Georges Bataille (1954, p.21), falar de si não significa isolar-se do mundo, mas abre um 

espaço de fusão entre o sujeito e o objeto. E ao voltar-se para si mesma, o que Marguerite 

Duras descreve em seus últimos livros?  

 
C’était l’été 80. L’été du vent et de la pluie. L’été de Gdansk. Celui de 
l’enfant qui pleurait. Celui de cette jeune monitrice. Celui de notre histoire. 
Celui de l’histoire ici racontée, celle du premier été 1980, l’histoire entre le 
très jeune Yann Andréa Steiner et cette femme qui faisait des livres et qui, 
elle, était vieille et seule comme lui dans cet été grand à lui seul comme une 
Europe (DURAS, 1992, p.16)46. 
 

As dedicatórias de ambos os livros a Yann Andréa o identifica como narratário por 

excelência nestes textos de Marguerite Duras, convertendo-o em duplo do leitor. Em Yann 

Andréa Steiner, a voz autoral narra o início da história do seu relacionamento com o jovem 

bretão alto e magro; ela, a escritora consagrada, e ele, um ávido leitor de sua obra, desejante 

de escrever. Após contato por cartas e telefonemas, ela recebe em sua casa esse leitor que 

passa a ser privilegiado a partir de então. E quando é narrada a chegada dele à casa da 

escritora, são inicialmente ressaltadas as diferenças: ela, “vieille”; ele: “très jeune”. Por outro 

lado, a solidão é o que se destaca em comum aos dois. Uma vez juntos, desde o verão de 

1980, conforme o texto narrado, a presença de Yann Andréa junto à representação de si 

mesma estará presente até o fim, em C’est tout: “Yann, je suis encore là. / Il faut que je parte. 

Je ne sais plus où me mettre. Je vous écris comme si je vous appelais. / Peut-être pourriez-

vous me voir” (DURAS, 1995, p.29)47. A relação entre o casal representada nos livros 

(observe-se que, independente da quantidade de relações afetivas de Marguerite Duras que o 

discurso biográfico reconhece, poucos são objeto de escrita pela voz autoral) apresenta a 

consumação de um desejo simbólico de encontro do leitor com o escritor, na medida em que 

habitualmente se credita ao autor a origem e as respostas ao texto lido.  

                                                 
46 “Era verão de 80. / O verão do vento e da chuva. O verão de Gdansk. O da criança que chorava. O da jovem 
monitora. O da nossa história. O da história aqui contada, a do primeiro verão dos anos 80, a história entre o 
jovem Yann Andréa Steiner e esta mulher que fazia livros e que era velha e sozinha como ele nesse verão grande 
como uma Europa.” (cf. versão em português: DURAS, 1993, p.10). 
47 “Yann, eu ainda estou aqui. / Eu tenho que ir. Eu não sei onde me esconder. Eu escrevo a você como se eu lhe 
chamasse. / Talvez você pudesse vir me ver” (versão em português: tradução nossa). 
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Em texto dedicado a Christiane Blot-Labarrère, responsável pela publicação de um 

volume da coleção Les contemporaines sobre a sua obra, Marguerite Duras aborda os limites 

de um discurso biográfico sobre si mesma: 

 
Pendant très longtemps et encore maintenant, les biographies ramenaient les 
auteurs dans une zone de lecture possible, celle du labeur, de la propreté, de 
la correction – dont le couronnement « moral » aurait été le prix Goncourt.  
Quand l’auteur vient des rizières et des fôrets et des montagnes du Siam, ce 
n’est pas possible (DURAS, 1993b [1993], p.225)48. 
 

A voz autoral, no texto extraído de Le monde extérieur, se percebe como um desvio 

do padrão entre tantas narrativas sobre a vida de escritores em virtude da sua origem. É 

necessário ter em vista que tanto a biografia quanto a autobiografia são gêneros textuais que 

primam pela referencialidade, isto é: interessa oferecer aos leitores a trajetória de vida de uma 

personalidade em uma narrativa comprometida eticamente com o caráter verídico das 

informações. Uma autobiografia ou uma biografia, seja autorizada ou não pela personalidade 

retratada, com informações que não correspondam à verdade ou que em algum momento 

posterior à publicação sejam desmentidas, poderia ser desinteressante para seu público leitor, 

quando não são tomadas como fraude. Entretanto, a origem exótica de Marguerite Duras 

dificulta a checagem da veracidade das informações, valorizando ainda mais a versão 

apresentada pela voz autoral.  

A apropriação de leitura do texto sob a ótica autobiográfica se ancora em pactos de 

leitura possíveis estabelecidos entre o texto e seu leitor. Porém, mesmo em uma identidade 

sobre si pulverizada e contraditória em vários textos literários e não-literários, quais são as 

referências estáveis que dariam respaldo a uma leitura que reconheça a autobiografia para 

além da mera primeira pessoa discursiva? 

A questão da voz autoral nos textos de Duras passa pela afirmação de que “eu assino”, 

explícita nos prefácios de L’amant de la Chine du Nord e de Écrire, no posfácio de La 

pluie d’été e no corpo do texto em Yann Andréa Steiner e C’est tout (por sua vez, em Le 

monde extérieur, a assinatura do prefácio traz as iniciais C. B.-L., que remetem à 

organizadora da compilação, corroborando a  autoria de Marguerite Duras através do discurso 

de autoridade supostamente impessoal). Todavia, “eu assino” só pode decorrer de uma ação 

anterior, na qual “eu escrevi”. Se “eu assino”, supõe-se que “eu escrevi” o que quer que seja 

                                                 
48 “Durante muito tempo, e mesmo agora, as biografias situavam os autores em uma zona de leitura possível, 
aquela do esforço, da propriedade, da correção - cujo coroamento « moral » seria o Prix Goncourt. Quando o 
autor vem dos arrozais e das florestas e das montanhas de Sião, isso não é mais possível” (versão em português: 
tradução nossa). 
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(ainda que não seja verdade), e “eu assumo” a responsabilidade e a veracidade sobre o que foi 

escrito. Esta voz – ou seja, esse sujeito da enunciação que assume a autoria do texto – só se 

identifica e é identificado como um escritor se escreveu algo e é reconhecido publicamente 

como aquele que escreveu. A esse respeito, reconhece-se o escritor enquanto escritor 

independente do que se tenha escrito?   

De forma análoga, Michel Foucault (2001, pp. 219-242) propõe que a expressão “eu 

falo” traz consigo uma verdade irrefutável, uma segurança na afirmação, ao não haver espaço 

para a opacidade da linguagem quando “eu falo que eu falo”. Essa certeza é ameaçada quando 

um outro objeto, de natureza não referencial, segue ao uso do verbo, posto que, se “eu falo” 

sobre o que quer que seja, o sujeito da enunciação não está interessado no referente, mas 

continua tendo a própria linguagem como objeto de interesse imediato. Assim é com o título 

de Écrire, que se torna verbo intransitivo, revelando por sua vez a prioridade dada à própria 

ação de escrever como um movimento incessante e contemporâneo à leitura do texto lido. 

 
J’écrivais tous les matins. Mais sans horaire aucun. Jamais. Sauf pour la 
cuisine. Je savais quand il fallait venir pour que ça bouille ou que ça ne brûle 
pas. Et pour les livres je le savais aussi. Je le jure. Tout, le jure. Je n’ai 
jamais menti dans un livre. Ni même dans ma vie. Sauf aux hommes. Jamais. 
Et ça parce que ma mère m’avait fait peur avec le mensonge qui tuait les 
enfants menteurs (DURAS, 1993a, p.33)49. 
 

A voz autoral de Écrire reivindica junto ao leitor a credibilidade sobre o que já foi 

afirmado tanto em livros quanto na realidade. Entretanto, mesmo a afirmação totalizante de 

“jamais” é contraposta à exceção manifesta por “sauf”. Em Yann Andréa Steiner, por 

exemplo, a narradora indica o início de julho de 1980 como o começo do seu relacionamento 

com Yann, a partir da chegada dele em seu apartamento de Trouville. E no dia seguinte, 

quando questionada por ele sobre a personagem Théodora Kats, ela lhe responde: “Je ne sais 

rien sur Théodora que ces dernières pages de Outside” (1992, p.25)50. O impasse se revela na 

referência ao elemento que deveria corroborar o pacto de veracidade; afinal, a história de 

Théodora Kats é narrada em Outside, a primeira compilação de textos dispersos de 

Marguerite Duras, publicada, porém, apenas em 1981, com o auxílio de Yann Andréa, 

conforme consta no prefácio daquele livro. As biografias e diversas reportagens sobre 

                                                 
49 “Escrevia todas as manhãs. Mas sem horário certo. Nunca. Exceto quando à cozinha. Sabia quando precisava 
vir porque a panela estava fervendo ou para que a comida não queimasse. Quanto aos livros, também era assim. 
Juro. Tudo, eu juro. Nunca menti em um livro. Nem na vida. Exceto para homens. Nunca. E isso porque minha 
mãe me assustou com uma mentira de que as crianças que mentirosas acabavam sendo mortas” (cf. versão em 
português: DURAS, 1994, p.31). 
50 “Não sei nada sobre Théodora além daquelas páginas finais de Outside” (cf. versão em português: DURAS, 
1993, p.20). 
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Marguerite Duras ocupam-se em mapear as informações comprovadamente verídicas em sua 

obra, e contentam-se em expor os impasses intransponíveis. 

Já em La pluie d’été, o livro preferido dos pais de Ernesto, revelado logo no início da 

história, é uma biografia de Georges Pompidou; e a justificativa para essa preferência não foi 

a sua trajetória célebre, mas a opção dos autores do livro em narrá-la “à partir de la logique 

commune à toutes les vies” (DURAS, 1990, p.10)51, de modo que eles se identificavam com 

Georges Pompidou e sua esposa. Os elementos valorizados na ficcionalização da leitura são, a 

respeito da narrativa de uma vida célebre, a possibilidade de identificação e o artifício sob o 

qual é narrada a biografia. “L’histoire de ma vie n’existe pas” (DURAS, 1984a, p.14)52, já 

indicava a narradora de L’amant, e mesmo assim, os efeitos autobiográficos do texto são 

lidos como verídicos, dada a repercussão do número de vendas e do interesse biográfico 

recorrente em trabalhos acadêmicos sobre a obra de Duras.  

Ao contrário da evidência que há na expressão “eu falo”, a afirmação de que “eu 

minto” carrega consigo um paradoxo: se afirmo e reconheço que “eu minto” estarei 

confessando uma verdade, ainda que se possa dizer que “eu minto que eu minto”. Também a 

protagonista de L’Amant de la Chine du Nord admite que mente ao seu amante: “Ça me fait 

peur aussi le mensonge. Je ne peux m’en empêcher, comme la mort, un peu pareil” (DURAS, 

1991, p.44)53. O sentido da expressão “eu assino”, dessa forma, não apenas equivale ao sujeito 

assumir a veracidade do texto escrito, ou seja, documentado, mas também equivale ao “eu 

confesso”. Se “eu assino”, é por meio da escrita, e, consequentemente, “eu escrevo que eu 

escrevi”: a assinatura do autor assume, inclusive, o peso histórico de culpa que o verbo 

confessar suscita.  

A relação entre a subjetividade do escritor e a sua escrita, contudo, em Yann Andréa 

Steiner, é enfatizada de modo mais sutil: “Vous disiez qu’elle [cette lettre] était terrible, 

qu’elle disait tout de ma vie, de mon travail, sans que jamais ma vie n’en soit pour autant 

énoncée” (DURAS, 1992, p.11)54. Aliás, para Roland Barthes, “a escrita a que me confio já é 

ela toda instituição; engaja-me sem que eu tenha que dizê-lo” (BARTHES, 1974, p.132). A 

subjetividade do texto se denuncia através de seleções e apagamentos, permitindo que se 

percorra a história do texto através da língua em uso. O discurso almeja tornar-se 
                                                 
51 “[...] a partir da lógica comum a todas as vidas [...]” (cf. versão em português: DURAS, 1990, p.7). 
52 “A história da minha vida não existe” (cf. versão em português: DURAS, 2012, p.10). 
53 “A mentira também me dá medo. Não consigo evitar, é mais ou menos como a morte” (cf. versão em 
português: DURAS, 1992, p.28). 
54 “Disse que era uma carta terrível, que dizia tudo da minha vida, do meu trabalho, sem que, no entanto, em 
momento algum minha vida fosse enunciada” (cf. versão em português : DURAS, 1993, p.6). 
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inegavelmente verdadeiro e transparente, conforme a lógica apresentada por Foucault a 

respeito do enunciado “eu falo”. Então, à medida que um texto recorre ao expediente da 

autorrepresentação, ele se denuncia enquanto representação, convenção ou artifício, em uma 

pretensão de desvelar a linguagem para evidenciar aquilo que é real nos modelos de 

representação: seus mecanismos de funcionamento. 

Que sentidos são evocados pela voz autoral titubeante para a escolha do título do seu 

romance? “Le livre aurait pu s’intituler: L’Amour dans la rue ou Le Roman de l’amant ou 

L’Amant recommencé. Pour finir on a eu le choix entre deux titres plus vastes, plus vraies : 

L’Amant de la Chine du Nord ou La Chine du Nord” (DURAS, 1991, p.11)55. O caráter 

sugestivo da apresentação das hipóteses de título, ao mesmo tempo em que autorrepresenta o 

escritor na sua atividade de escrita através dos dilemas que se coloca, também abre hipóteses 

de leitura. Em C’est tout, a voz autoral reflete a respeito do assunto: “Le 14 octobre 1914. Le 

titre ici ne signifie rien que pour l’auteur. Le titre ne veut donc rien dire. Le titre aussi attend 

ça: un titre. Un ciment” (DURAS, 1995, p.22)56. O título, por essa perspectiva, adianta, 

cristaliza e direciona o sentido de leitura. Também é através dos títulos que são feitas as 

relações paraliterárias entre a obra e seu escritor, estabelecendo entre si uma proximidade 

permanente.  

A autorrepresentação carrega em si a atitude de dessacralização da arte e da literatura. 

Ela serve como mais uma estratégia da voz autoral de Marguerite Duras em reivindicar a 

transparência da linguagem para sua produção estética. Entretanto, há um limite a ser evitado 

para a autora usufruir da legitimação enquanto escritora de literatura. Pois, por mais 

experimental que tenha sido sua produção estética, ela não questiona as instituições literárias. 

Marguerite Duras goza de prestígio, ainda que tenha passado por altos e baixos em sua 

carreira. A premiação com o Goncourt em 1984 por L’Amant, rendeu-lhe uma ampla 

divulgação de sua produção, principalmente fora da França. Assim, a voz autoral em C’est 

tout aposta na posteridade de sua obra, quando deseja que seja lembrada pelos pequenos 

alunos e pelos jovens leitores (cf. DURAS, 1995, p.11), e quando prevê que falem dela, ainda 

que como uma plataforma monótona (cf. DURAS, 1995, p.44). 

 

                                                 
55 “O livro poderia ter se chamado O amor na rua ou O romance do amante ou O amante recomeçado. 
Finalmente escolhemos entre dois títulos mais vastos, mais verdadeiros: O amante da China do Norte ou A 
China do Norte” (cf. versão em português: DURAS, 1992, p.1). 
56 “14 de outubro de 1914. O título aqui não significa nada senão para o autor. Por isso, o título não quer dizer 
nada. O título também espera por isso: título. Um cimento” (versão em português: tradução nossa). 
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2 DESEJO DE ARQUIVAMENTO 

 

On ne jette jamais les fleurs dans cette maison. 
C’est une habitude, ce n’est pas une consigne. 
Jamais, même mortes, on les laisse là. Il y a des 
pétales de roses qui sont là depuis quarante ans 
dans un bocal. Elles sont encore très roses. Sèches 
et Roses (DURAS, 1993a, pp.47-48)57. 

 

Na casa apresentada pela voz autoral, isto é, no espaço de sua intimidade retratado em 

Écrire, a presença das flores mortas que se mantêm no mesmo lugar por décadas é 

significativa. Elas revelam sinais de décadas de passagem do tempo a serem contemplados, 

insistindo com a lembrança de que a morte é inevitável: memento mori. Ainda assim, mesmo 

ali, estão intocadas por quarenta anos no mesmo lugar de privilégio quando vivas e quando 

mortas, não por qualquer regulamentação que determine a sua presença, mas pelo costume em 

tê-las no mesmo lugar que sempre ocuparam. E mesmo secas, já sem vida, carregando em si o 

sentido do Vanitas, as flores perduram no ambiente, exprimindo uma ambiguidade: ao mesmo 

tempo em que revelam, no íntimo do sujeito, a passagem do tempo e a morte por vir, elas 

também indicam a possibilidade de permanência no mundo após a morte, quando, ainda rosas, 

conservam parte da sua vitalidade. 

A morte é interrupção e fim da existência individual de cada ser vivo, e experiência no 

horizonte de existência de cada ser humano, na consciência de morte que antecipa o modo 

pelo qual representamos a nossa própria morte. A finitude de nossa compreensão de 

existência faz com que cada experiência individual seja única e intransferível enquanto 

constituição de uma subjetividade. A essa certeza de que toda a experiência individual será 

perdida com a nossa morte, Georges Bataille chama-a de nostalgia da continuidade perdida, 

posto que antecipadamente “desanimamos face à ideia de que a individualidade descontínua 

que está em nós de repente vai acabar” (BATAILLE, 1987, p.16). Tal sensação de perda 

implica a busca por substituir o isolamento do ser – a sua descontinuidade, a sua solidão 

essencial – por um sentimento de continuidade profunda a ser perseguida para além do mundo 

                                                 
57 “Nesta casa, nunca se jogam as flores fora. É um hábito, não uma regra. Nunca, mesmo quando estão mortas, 
elas sempre estão onde estão. Existem pétalas de rosas que estão no mesmo lugar há quarenta anos, na mesma 
jarra. Estão ainda bem rosadas. Secas e Rosas” (versão em português: DURAS, 1994, p.43).  
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imediato. Frente ao desejo ou à angústia em transcender à própria existência para além da 

falência do corpo, na certeza de que o mundo continuará existindo independente da nossa 

morte, podemos reconhecer estratégias, tanto sociais quanto individuais, tanto realizadas por 

si quanto por um outro, para que a preservação da memória possa, de alguma forma, vencer a 

morte. 

Marguerite Duras sai do hospital em junho de 1989, depois de se recuperar de um 

coma de cinco meses. A escritora, à época, tinha já seus 75 anos de idade: “Je suis au bord de 

la date fatale” (DURAS, 1995, p.23)58, reconhecerá a voz confessional em C’est tout. Seu 

retorno – como em qualquer experiência humana de quase morte – permitirá novas 

oportunidades; e para uma vida dedicada à escrita, isso implica escrever e reescrever textos 

que vão acrescentar sentidos ao imaginário ficcional consolidado por uma obra de décadas. 

Marguerite Duras publica novas versões, reescritas de outros textos, de La pluie d’été, de 

L’amant de la Chine du Nord, e de Yann Andréa Steiner; reúne mais artigos dispersos 

com uma nova compilação, em Le monde extérieur: Outside 2; e apresenta um tom 

confessional e memorialista em Écrire e C’est tout. A concatenação dos seus seis últimos 

textos pelo critério de recorte temporal articula-os de modo a formar um conjunto particular 

em relação à obra de Marguerite Duras, constituindo uma unidade de sentido através da 

organização, disposição e escolha dos temas e da forma adotada em cada um deles em uma 

configuração ideal. 

Uma possível ameaça da iminência da morte já se faz presente na voz confessional dos 

textos de Marguerite Duras desde antes do coma, como a encontramos em La pute de la côte 

normande: “Quelquefois, je pensais que ça y était, que j’allais mourir. Comme je suis restée 

fragile, après cette cure que j’ai subie il y a quatre ans, j’ai une propension à croire souvent 

que la mort est là, à portée de ma vie ” (DURAS, 1986a, p.16)59. A fragilidade do corpo 

exposta, seja pelas doenças ou pela idade avançada, tal como nos é descrita, proporcionaria 

uma consciência da proximidade da morte que a ameaça arrancar de sua obstinação em viver. 

Ao abordar a cena da escrita de Marguerite Duras em seus últimos textos enquanto um projeto 

de arquivamento, a partir da perspectiva de que haja uma performance da voz autoral que se 

reivindica à exterioridade como maneira de transcender à morte, constata-se um desejo de que 

fosse impressa a sua versão sobre si e sobre sua obra. 

                                                 
58 “Estou à beira da data fatal” (versão em português : tradução nossa) 
59 “Às vezes pensava que era isso, que eu iria morrer. Como eu permanecia frágil após este tratamento que sofri 
há quatro anos, tenho uma propensão a acreditar muitas vezes que a morte está ali, bem próxima da minha vida” 
(versão em português: tradução nossa). 
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A necessidade de constituição de um arquivo se dá a partir da ameaça de 

esquecimento à memória, conforme Jacques Derrida (2001). Nos últimos textos publicados 

por Marguerite Duras, essa ameaça decorre da angústia a respeito da iminência da morte. 

Diante do futuro silêncio, na impossibilidade de intervir a respeito da imagem de si, os 

últimos livros se constituiriam enquanto processo de arquivamento. A noção de arquivo, ainda 

segundo Derrida, se funda ao mesmo tempo a partir de um princípio físico, histórico, de um 

lugar de origem, e de um princípio da lei, de um lugar onde se exerce a autoridade, de onde as 

ordens são dadas. Decorre que o arquivo, enquanto uma unidade de significação, parte desse 

lugar de autoridade que, aqui, é o próprio leito de morte. 

Uma vez que a vida carrega a morte, como uma promessa e como uma certeza, o 

apego e a confiança na vida tendem a apagar a certeza da morte (de tudo o que vive, de todos 

que vivem, inclusive da nossa própria morte), que protelamos e esquecemos. Conforme 

Maurice Blanchot, “se os homens em geral não pensam na morte, esquivam-se dela, é sem 

dúvida para fugir-lhe ou dissimularem-se” (BLANCHOT, 1987, p.92). O discurso sobre a 

própria morte não é, portanto, senão a respeito do que está por vir; é desse modo que o 

arquivamento do conjunto de textos de Marguerite Duras se funda não no acontecimento em 

si, mas na sua véspera. O arquivo, enquanto “lei do que pode ser dito, o sistema que rege o 

aparecimento dos enunciados como acontecimentos singulares”, conforme Michel Foucault, 

(2008, p. 147), funda o enunciado-acontecimento, portanto véspera do acontecimento em si, a 

espera do fim inevitável, da promessa fatal que é a própria morte. 

A morte é um horizonte para as pessoas, uma certeza. Entretanto, esquece-se a própria 

morte, ainda que sem pôr em dúvida o destino. A aporia é que, quando a ameaça de morte se 

faz mais latente, a consciência de estar vivo – sobretudo a sua fragilidade e a sua fugacidade – 

por contraste, também torna-se mais clara. A vida carrega a morte, e a lembrança de morrer 

antecipa a sentença. “Eu morro à medida em que tenho a consciência de morrer”, afirma 

Georges Bataille (1960, p.800). Ao se considerar o conjunto dos últimos livros de Marguerite 

Duras constituindo-se enquanto um arquivo, em que determinados elementos privilegiados 

pela autora ao final de sua vida estariam sendo retomados e ressignificados, é a partir da 

hipótese de que a própria escrita de Duras já assumiu a iminência desse porvir. 

Considerar o conjunto dos últimos textos de Marguerite Duras um arquivo – passando 

de uma instituição para outra, do estético para o arquival (monumental, documental, 

testamental) – não implica pautar os textos pela biografia da escritora, mas percorrer as 

marcas textuais ao longo dos textos a fim de que se perceba a imagem construída de si 
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enquanto voz agônica pelo registro da performance do sujeito enunciativo ao situar-se na cena 

do processo de escrita. 

 

 

2.1 Instituição do arquivo 

 

Aos últimos textos de Duras atrela-se a noção de arquivo, à medida que compõem uma 

unidade cujo sentido estaria direcionado ao arquivamento da encenação da agonia de morrer; 

isto é, tais textos registram a performance da voz autoral por ela própria, através da escrita, 

durante o processo de escrita. Quanto ao processo de arquivamento na iminência da morte 

pela escrita de Marguerite Duras, a cena que antecede a morte de Théodora Kats, personagem 

de um trabalho inconcluso da escritora e objeto de interesse por parte de Yann Andréa, como 

narrado em Yann Andréa Steiner, torna-se análoga à encenação do arquivamento: 

 
Vous m’avez demandé si elle était morte. J’ai dit oui. Et que le cérémonial 
de la gare s’était reproduit. Elle ne voulait pas être vue à son désavantage à 
cause de ce cancer qui l’avait fait beaucoup maigrir, qui avait eu raison de sa 
claire beauté. Alors elle avait loué une chambre dans un grand hôtel près de 
l’hôpital où elle avait séjourné et où elle avait demandé d’être transportée. 
Elle avait demandé sa plus belle robe et aussi d’être fardée. C’est là que ses 
amis l’ont vue pour la dernière fois, morte comme vivante, morte (DURAS, 
1992, p.41)60. 
 

A última imagem que antecede a morte adquire nesta cena uma dimensão de 

importância para a memória dos amigos que permanecerão entre os vivos. A fuga do hospital, 

lugar de agonia e morte para o moribundo, o vestido e a maquiagem, concatenados, são 

elementos que compõem a construção de uma cena performática que corresponde a uma 

tentativa de escamotear os traços de morte que se imprimem no corpo, mas também são a 

antecipação do embalsamento do cadáver. 

O cadáver é a própria imagem do morto, assemelha-se a si mesmo, mas já não o é: “é 

mais belo, mais imponente, já monumental e tão absolutamente si mesmo que é como o 

doublé dele próprio, unido à solene impessoalidade dele pela semelhança e pela imagem”, 

afirma Maurice Blanchot (1987, p.259), a respeito da imagem cadavérica que se desdobra 

                                                 
60 “Você me perguntou se ela estava morta. Eu disse que sim. E que o cerimonial da estação havia se 
reproduzido. Ela não queria ser vista em situação desfavorável, por causa do câncer que a fizera emagrecer 
muito, que acabara vencendo a sua beleza clara. Então alugou um quarto em um grande hotel perto do hospital 
onde foi internada e para onde pediu que fosse transportada. Ela pediu o seu vestido mais bonito e quis também 
ser maquilada. Lá, seus amigos a viram pela última vez, morta como viva, morta”  (cf. versão em português: 
DURAS, 1993, p.38). 
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daquele que um dia foi alguém. “Le plus difficile à supporter c’est le visage détruit, la peau, 

les yeux arrachés. Les yeux vidés de la vue, sans plus de regards. Fixes. Tournés vers plus 

rien” (DURAS, 1993a, p.66)61, afirma também a voz autoral a respeito de La mort du jeune 

aviateur anglais.  

O ritual de embalsamamento, para Théodora Kats, inicia-se ainda na agonia enquanto 

moribunda, antecipando-se à morte a fim de impor a última imagem: a última versão, a 

imagem que deve permanecer na memória daqueles que testemunham a sua agonia, como um 

arquivo. A imagem formada pela encenação que antecipa a morte de Théodora Kats vem a 

constituir-se enquanto desdobramento da voz autoral de Marguerite Duras, haja vista que o 

conjunto dos seus últimos textos sugere uma última imagem de si e da sua escrita para 

permanecer após a sua morte. 

A narrativa da véspera da própria morte, isto é, como acontecimento discursivo, 

antecipa o lugar da morte a partir dos rituais solenes (pré)fúnebres concedidas ao moribundo 

em seu leito de morte. Portanto, diante da situação limite, como evoca Walter Benjamin, o 

narrador, quando prestes a morrer, respalda-se em autoridade pela perspectiva de totalidade: 

“É no momento da morte que o saber e a sabedoria do homem e sobretudo sua existência 

vivida – e é dessa substância que são feitas as histórias – assumem pela primeira vez uma 

forma transmissível” (BENJAMIN, 1994, p.207). O domínio do início, do meio e do fim 

permite, em tese, que o narrador acumule essa experiência sobre as histórias (vividas e 

ouvidas; suas ou de terceiros) e suas consequências, e extraia disso conhecimento e sabedoria 

o suficiente para repassar adiante aquilo que julgue necessário para – na situação limite – 

transpor a existência.  

A formação do arquivo, tal como desenvolvida por Jacques Derrida (2001), localizada 

desde o lugar de autoridade que é, no caso, o leito de morte, confere à imagem desse narrador 

moribundo o respaldo que funda a lei; ou seja, aquilo que, na hora da morte, é dito; ou 

melhor, o que é preciso ser dito, que se faz necessário registrar. Ao leito de morte – isto é, o 

lugar onde se realiza o ritual de morte – atrela-se a imagem do morto: não se trata de um lugar 

qualquer, mas o espaço onde se testemunha o evento único do ser vivente ao sair do mundo e 

tornar-se cadáver (testemunha-se a morte do outro apenas, pela impossibilidade de ser 

testemunha do instante da própria morte e simultaneamente narrá-la; todavia, uma exceção 

ilustre está na morte do profeta Moisés, no episódio bíblico de Deuteronômio 34, cuja autoria 

é atribuída tradicionalmente ao próprio Moisés. A narrativa da própria morte, neste caso, 
                                                 
61 “O mais difícil de suportar é o rosto destruído, a pele, os olhos arrancados. Os olhos esvaziados dos sinais da 
vida, sem mais olhar. Fixos. Virados para o nada” (cf. versão em português: DURAS, 1994, p.59). 
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consiste em um paradoxo, pois ao narrar a própria morte, o patriarca deveria estar ao mesmo 

tempo morto – para ter testemunhado a sua morte – e vivo – para poder narrá-la). 

“Permanecer não é acessível àquele que morre”, afirma Blanchot (1987, p.258), ao referir-se à 

relação entre o defunto, que deixa o mundo para trás, e o seu corpo, que ainda resta aqui, no 

lugar marcado pela morte. A morte dissocia o corpo e a alma, despedaça a unidade do sujeito, 

tal como em C’est tout: “Je ne tiens plus ensemble” (DURAS, 1995, p.54)62. A cisão pela 

morte abre um vazio no sujeito, convertido agora em cadáver e espectro, imagens da ausência 

e da incompletude daquele que um dia existiu. 

O lugar torna-se maculado pela morte, assombrado, portanto habitado pelo espectro do 

morto, pela promessa de retorno do fantasma, e permanecerá assim quanto tempo a memória 

reconhecer aquele espaço como o lugar no qual alguém morreu. A memória da imagem do 

morto, por exemplo, é o que permite que se identifique o fantasma do pai de Hamlet, ainda 

que enquanto fantasma: “Marcellus: Is it not like the king? / Horatio: As thou art to thyself”, 

no poema trágico de William Shakespeare (Ato 1, Cena I)63. Não é o rei morto, pela voz de 

Marcellus, mas como o rei morto; já não é mais o mesmo, mas pura imagem (espectral) 

daquele que viveu; e o próprio fantasma assim se refere a si mesmo: “Ghost: I am thy father's 

spirit” (Ato 1, Cena V)64, espectro do morto, e não o próprio pai, tal qual uma parte que não se 

constitui como o todo.  

A função desse retorno do fantasma não é outra senão a revelação da verdade oculta, 

revelação cujas circunstâncias são preparadas para que não houvesse testemunha exceto o 

próprio Hamlet, a respeito do assassinato que também não houve testemunha, senão as vozes 

do além que revelam a verdade ao fantasma. No momento em que toma conhecimento de que 

a morte de seu pai foi um assassinato, Hamlet não põe em dúvida o testemunho do fantasma. 

É através do respaldo que possui o testemunho daquele que já morreu, ou que está na 

iminência de morrer, que a escrita dos últimos textos de Marguerite Duras, portanto, passa a 

atribuir sentidos a respeito de si e do conjunto sua obra, ao mesmo tempo em que institui a 

seleção e a ordem privilegiada ao arquivar a sua própria versão. 

 

 

 

                                                 
62 “Eu não tenho mais ânimo” (versão em português: tradução nossa). 
63 “Não é como o rei? / Assim como tu te pareces contigo mesmo” (versão em português: tradução nossa). 
64 “Eu sou o espírito do teu pai” (versão em português: tradução nossa). 
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2.1.1 Encenação do arquivamento 

 

A partir da noção de arquivo, serão exploradas ao longo deste trabalho as marcas de 

um processo da voz autoral em imprimir na própria obra elementos privilegiados das 

concepções estéticas por Marguerite Duras entre os seus últimos livros publicados. Nesse 

sentido, percebemos dois movimentos que, embora possamos reconhecê-los, no momento de 

localizá-los tornam-se indistintos: o arquivamento enquanto ação deliberada de 

responsabilidade sobre o que deva ser inscrito (para um porvir) e a ação do arquivo na própria 

linguagem, quando se inscreve na história, na medida em que é recuperado de uma inscrição, 

como em uma releitura do passado. Assim, percebe-se que o arquivamento constitui-se nessas 

últimas obras ao arquivar a encenação desse arquivamento, mas também ao registrar a 

encenação do arquivamento em relação à própria morte. Torna-se significativo, nesse sentido, 

o episódio narrado em Écrire, a respeito de uma lembrança da ocasião em que a narradora 

observou atenta ao desespero de uma mosca na agonia de morrer: 

 
J’ai regardé comment une mouche ça mourait. Ça a été long. Elle se débattait 
contre la mort. Ça a peut-être duré entre dix et quinze minutes et puis ça 
s’est arrêté. La vie avait dû s’arrêter. Je suis restée pour voire encore. La 
mouche est restée contre le mur comme je l’avais vue, comme scellée à lui.  
Je me trompais : elle était encore vivante.  
Je suis encore restée là à la regarder, dans l’espoir qu’elle allait 
recommencer à espérer, à vivre (DURAS, 1993a, p.39)65. 
 

Não há apenas a narrativa da morte da mosca, mas a narrativa da narrativa da sua 

morte; ou melhor, o acontecimento não é apenas a morte da mosca, mas a performance 

narrativa sobre a agonia que precede a morte da mosca, ou ainda, a encenação do 

arquivamento. A atenção, a demora, as conclusões e as expectativas, registradas no texto 

conforme citação acima, não correspondem apenas ao que é narrado, mas à posição daquela 

voz que narra: a voz do voyeur que cumpre o seu papel no ritual para poder narrá-lo enquanto 

testemunha privilegiada que é. O arquivamento aqui é tanto o registro da morte da mosca, 

numa narrativa que é promessa de posteridade, quanto o registro da própria narrativa, que 

inscreve um sujeito narrativo que reconhece na morte da mosca um potencial de escrita (em 

uma seleção infinita) e deixa marcas de sua posição de narrador a testemunhar uma 

                                                 
65 “Olhei como uma mosca dessas morria. Foi demorado. Ela se debatia contra a morte. Durou talvez algo entre 
dez e quinze minutos e depois cessou. A vida precisara cessar. Ainda fiquei ali para ver. A mosca continuou 
parada junto à parede como eu a tinha visto, como chumbada à parede. / Eu estava enganada, ela ainda vivia. / 
Ainda estou ali, na esperança de que ela recomece a esperar, a viver” (cf. versão em português : DURAS, 1994, 
p.36). 
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circunstância, narrada – portanto arquivada, registrada – pela sua disposição em narrar o 

(suposto) acontecimento.  

O arquivo corresponde aos sistemas que instauram os enunciados como 

acontecimentos e coisas, de acordo com Michel Foucault (2008, p.146). Por essa perspectiva, 

percebe-se que o acontecimento não precede ao arquivo, mas se constitui como 

acontecimento pelo arquivo (isto é, pelo registro na linguagem). Assim, pelo arquivamento 

(na linguagem de uso comum: desarquivamento, isto é, (re)ler o arquivo, resgatá-lo do 

esquecimento), são atribuídos significados aos enunciados, relacionando-os com os 

acontecimentos. Obviamente, a reconstituição perfeita ou a possibilidade de retorno a um 

estado temporal anterior é impossível; o interesse repousa na percepção de que é através da 

linguagem que se pode remeter ao que se passou, seja através da memória ou, como no caso, 

pelo arquivo. Por outro lado, é também através da linguagem que se pode antecipar ao 

acontecimento, seja pela certeza ou pela hipótese de um porvir:    

 
Je n’avais rien organisé autour de la mort de la mouche. Les murs blancs, 
lisses, son linceul étaient là déjà et ont fait que sa mort était devenue un 
événement public, naturel et inévitable. Cette mouche-là était manifestement 
au bout de sa vie. Je ne pouvais pas m’empêcher de la voir mourir. Elle ne 
bougeait plus  (DURAS, 1993a, pp. 41-42)66. 
 

O arquivamento da morte da mosca, neste caso, antecipa-se à própria morte, pois 

consiste no registro da agonia que culminará na morte. À disposição dos elementos – as 

paredes convertidas em mortalhas – significações são atribuídas de modo a dar sentido à cena 

da morte que, pela ótica daquele que narra, adquire contornos religiosos. A narradora 

descreve (posteriormente) aquilo que passa a ser visto como um ritual espontâneo e natural a 

ser contemplado. O distanciamento daquele que observa – sua não-influência na cena da 

morte – é tido como um critério de credibilidade, em oposição a qualquer possibilidade de 

montagem ou artifício que não corroborasse a espontaneidade da circunstância. No entanto, o 

acaso do acontecimento ritual apenas se efetiva – ou, se arquiva – porque há essa única 

testemunha ocular do acontecimento. Posição ambivalente que se revela, pois, ao mesmo 

tempo em que não deseja interferir no espetáculo, a morte da mosca só se torna, de fato, 

espetáculo, pela presença daquela que apenas contempla e registra o acontecimento.  

                                                 
66 “Não organizei nada em torno da morte da mosca. As paredes brancas, lisas, já eram a sua mortalha e fizeram 
com que sua morte se tornasse um acontecimento público, natural e inevitável. Aquela mosca evidentemente 
estava no final da vida. Eu não podia me impedir de vê-la morrer. Ela não se mexia mais” (cf. versão em 
português : DURAS, 1994, p.38). 
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Tal ambivalência constitui-se enquanto própria ao arquivamento. Aqui, a narradora 

registra o espetáculo e inclusive a sua atitude perante o espetáculo que se realiza, como se 

estivesse frente a um palco ou altar na encenação sobre a morte, não para revelar o que já se 

sabe que vai acontecer (pois tanto o tempo da narrativa é passado, quanto o presente dos 

acontecimentos oferece signos para que se preveja o futuro), mas para descrever o desenrolar 

da cena; ou, no caso, como a agonia se dá: “Je me suis assise par terre pour ne pas l’effrayer. 

Je n’ai plus bougé” (DURAS, 1993a, p.38)67. A narradora adota um tom solene para 

“prestigiar” aquele acontecimento público, natural e inevitável que, se por um lado, 

apresenta-se como uma sessão única e particular para aquela espectadora, por outro, é a 

atenção que a então espectadora concede a um fato tido como banal, irrelevante, pois uma 

mosca – num suposto senso comum – é só mais uma maldita mosca.  

O acontecimento é único, e sua representação só se faz possível pelo enunciado que o 

torna relevante, digno de ser narrado: “Ce jour. Celui daté, d’un rendez-vous avec mon amie 

Michelle Porte, vue par moi seule, ce jour-là sans heure aucune, une mouche était morte” 

(DURAS, 1993a, p.42)68. A construção do ponto de vista privilegiado enquanto única 

testemunha ocular de um acontecimento singular tido como fruto do puro acaso reivindica a 

autoridade “arcôntica” da narradora como porta-voz, a primeira guardiã do arquivo da morte 

da mosca. Porém, apesar da performance narrativa buscar a legitimação através dessas 

estratégias narrativas de negação da performance, o enunciado-acontecimento continua 

afirmando-se pela linguagem. O espetáculo da morte da mosca – nos instantes que a 

precederam – continua a ser afirmado pelo seu duplo: a narrativa, materializada pela escrita, 

registro que se afirma em seu desaparecimento, pela presença dessa ausência, haja vista a 

inacessibilidade ao acontecimento, senão pela linguagem, através da representação dos 

acontecimentos. A morte da mosca pode, enfim, transpor-se à eternidade – em seus reiterados 

funerais secretos – justamente através do ato de leitura, possível pela escrita que sucede à 

observação. 

Contudo, ao tom solene com que a voz enunciativa lida com a morte da mosca – 

“Cette reine. Noire et bleue” (DURAS, 1993a, p.43)69 – contrapõe-se o riso de Michelle Porte 

– a entrevistadora, a voz do exterior – em relação à história, para quem foi contada pouco 

depois da morte do inseto. Este riso denota o aspecto de “triunfo da banalidade” (cf. DURAS, 

                                                 
67 “Sentei no chão para não assustá-la. Não me mexi mais” (cf. versão em português : DURAS, 1994, p.35). 
68 “Naquele dia. Naquela data, de um encontro com minha amiga Michelle Porte, um fato visto apenas por mim 
naquele dia sem hora, uma mosca morreu” (cf. versão em português : DURAS, 1994, p.39). 
69 “Aquela rainha. Negra e azul” (cf. versão em português : DURAS, 1994, p.39). 
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1993a, p.37) que Duras parece reivindicar nos seus textos: “C’est ça, cette mort de la mouche, 

c’est devenu ce déplacement de la littérature. On écrit sans le savoir. On écrit à regarder une 

mouche mourir. On a le droit de le faire” (DURAS, 1993a, p.43)70. Ao expressar o direito do 

escritor ao escrever literatura, a narradora de Écrire não faz simplesmente uma constatação; 

se há a necessidade em afirmar o direito, é para demarcar uma posição política no campo das 

letras, questionando-se a respeito: a literatura é um espaço democrático, efetivamente livre? 

Se, todavia, o deslocamento da literatura a que Duras se refere é uma profanação de 

determinada ideia de se conceber o espaço da literatura, marcada pelo riso de Michelle Porte 

que soa irônico, essa profanação é parte indissociável da própria ideia de literatura para 

Marguerite Duras.  

A lei a que a mosca está submetida e condenada é a lei da natureza, cujo percurso 

inevitavelmente leva à morte: “[...] cette glace qui la traversait c’était la mort” (DURAS, 

1993a, p.42)71. A travessia para a morte, ao mesmo tempo em que é percorrida pelo 

condenado, ele próprio também é atravessado por ela. Ao condenado, resta-lhe viver essa 

morte, antecipar os sentidos do momento derradeiro a fim de reviver as hipóteses da própria 

morte e projetar as suas expectativas sobre os acontecimentos que se sucederão 

posteriormente à sua morte, bem como sobre as possibilidades em relação aos mistérios que 

haveria após o falecimento do corpo: “Et ça a été le départ de la mort vers d’autre cieux, 

d’autres planètes, d’autres lieux” (DURAS, 1993a, p.43)72. Para além de qualquer concepção 

de existência do ser após a morte, é a própria morte que condiciona a trajetória de tudo o que 

seja vivo para o destino comum, interligando toda a matéria orgânica. “Elle voulait échapper 

au mur où elle risquait d’être prisonnière du sable et du ciment qui se déposaient sur ce mur 

avec l’humidité du parc” (DURAS, 1993a, p.39)73: para sobreviver, era necessário lutar contra 

o destino que se desenhava, escapar do porvir fatal. Porém, se o destino é inevitável no 

percurso que leva à morte, sua morte, mediante a representação do acontecimento, assume um 

potencial de múltiplos caminhos a serem tomados pela leitura. Assim como a morte atravessa 

a mosca, a mosca, após a morte, também embarca para outras travessias, sobretudo a partir do 

registro de sua agonia que se torna pública pela escrita. 

                                                 
70 “Sim. É isso, essa morte da mosca tornou-se um deslocamento da literatura. Escreve-se sem saber. Escreve-se 
sobre olhar uma mosca morrer. Existe o direito de fazê-lo” (cf. versão em português : DURAS, 1994, p.40). 
71 “[...] aquele gelo que a atravessava era a morte” (cf. versão em português : DURAS, 1994, p.39). 
72 “E assim foi a partida da morte para outros céus, outros planetas, outros lugares” (cf. versão em português : 
DURAS, 1994, p.39). 
73 “Ela queria escapar à parede, onde corria o risco de se tornar prisioneira da areia e do cimento que se 
depositavam sobre a parede, com a umidade do parque” (cf. versão em português : DURAS, 1994, p.36). 
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Ao mesmo tempo em que provoca seus limites, de maneira alguma a textualidade 

durasiana nega ou contesta a essência desse conjunto a que nomeamos literatura. O 

deslocamento que se realiza na noção de literatura, sugerido por Duras, corresponderia ao 

conceito de transgressão de Georges Bataille (1987), oposto ao “interdito”. Ao passo em que 

o “interdito” é o gesto de fundação da Lei, que rege o que deve ser, menos como garantia de 

direitos do que como ordem de proibição ou de autorização concedida de alguém dotado de 

mais poder para alguém com menor (ou sem) poder; a transgressão, por um viés etimológico, 

consiste na ação em atravessar de um ponto a outro em um caminho ou trajetória, infringindo 

o estabelecido. 

Para além da “pro/gressão”, que estabelece a Lei para onde o caminho deve se 

direcionar, a “trans/gressão” reivindica o poder de movimentar-se em uma performance que 

lhe seja particular, todavia sem estar fora-da-lei, seja sem recorrer a violência da “a/gressão”, 

o caminho ou trajeto interrompido, nem à “e/gressão”, que sai do caminho, abrindo mão da 

relevância da legitimação, ou à “di/gressão”, que por ora separa-se do caminho, afastando-se 

para outros objetivos. A “trans/gressão” não se opõe à “pro/gressão”, pois o que oferece é um 

caminho alternativo, mas não consiste nem na saída, nem no afastamento, nem na interrupção, 

e nem pode oferecer uma possibilidade de “re/gressão”, pois o retorno a estados temporais 

anteriores, de modo pleno, nos é impossível. A formação de tal campo semântico propõe-se a 

endossar a postura de Marguerite Duras em seu “caminho do alegre desespero” (cf. DURAS, 

1984b [1977], p.171)74 ao se propor questionar os limites da Literatura, sem, de forma 

alguma, negá-la ou ignorá-la.  

De um caráter negativo para uma dimensão positiva, enquanto parte de um sistema 

orgânico planetário, o elemento “mosca” assume a função de provocação ao leitor hipotético: 

“Je n’avais jamais pensé aux mouches jusque-là, sauf sans doute pour les maudire. Comme 

vous” (DURAS, 1993a, p.38)75. De fato, às moscas são atribuídos valores de mau agouro, 

pois podem ser consideradas símbolos do período de luto frente ao cadáver. Entretanto, de 

certa forma, a narrativa da morte da mosca, em Écrire, propõe um contra-senso, uma inversão 

de papéis, dado que as moscas são atraídas pelo corpo morto em decomposição. Se, por um 

lado, as moscas são signos de morte, na narrativa de Marguerite Duras, é pela atenção 

dedicada à agonia da mosca pela narradora que a sua morte se faz percebida e registrada:  

                                                 
74 Referência ao título atribuído a uma entrevista dada por Marguerite Duras a Claire Devarrieux, “La voie du gai 
désespoir”, originalmente publicada no Le Monde em 16 de junho de 1977.  
75 “Nunca tinha pensado nas moscas até então, exceto para maldizê-las contra elas. Como você(s)” (cf. versão em 
português : DURAS, 1994, p.35, modificada). 
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La mort d’une mouche, c’est la mort. C’est la mort en marche vers une 
certaine fin du monde, qui étend le champ du sommeil dernier. On voit 
mourir un chien, on voit mourir un cheval, et on dit quelque chose, par 
exemple, pauvre bête... Mais qu’une mouche meure, on ne dit rien, on ne 
consigne pas, rien (DURAS, 1993a, p.40)76. 

 
O elemento mosca é explorado pela voz autoral como correspondente ao que é 

ignorado, excluído, apagado da história, sem que seja considerado como algo a ser 

propriamente considerado. Daí a referência feita sobre a morte da mosca que a lembra das 

circunstâncias a que foram expostos os judeus durante a Segunda Guerra (cf. DURAS, 1993a, 

p.40). Ao considerar o episódio da morte da mosca como uma reflexão do próprio modo como 

a textualidade de Marguerite Duras posiciona-se eticamente a respeito da literatura, parte-se 

do princípio de que todo escritor, ao se dispor à escrita no processo de criação, pode vir a 

questionar os limites da Literatura: “Cada vez que o escritor traça um complexo de palavras, é 

a própria existência da Literatura que se põe em questão”, afirma Roland Barthes (1974, 

p.151). Num sentido amplo, o arquivamento corresponde, portanto, ao modo como a escrita 

posiciona-se em relação a esses limites já estabelecidos no momento imediatamente anterior 

ao seu processo de realização. Por outro lado, num sentido mais restrito, o que parece ser 

arquivado pela escrita de Duras através deste episódio da morte da mosca é o privilégio a uma 

postura transgressora das formas estabelecidas e consolidadas em se conceber os modelos de 

representação. 

A literatura, de uma forma geral, através desses deslocamentos do sentido, permite que 

se provoque o questionamento dos interditos que congelam e restringem uma percepção mais 

ampla e mais crítica dos sentidos. Decorre que narrar a morte de uma mosca também é ver-se 

diante da morte, é espelhar-se na morte do inseto, através dos movimentos de sentido 

provocados pelo texto. A voz autoral, na iminência da própria morte, desdobra-se aqui em 

elemento metafórico de si mesma e encena acompanhar, com toda a atenção, a agonia que 

também o destino lhe reserva. O arquivo de uma certa concepção de literariedade inscreve-se 

no texto de Marguerite Duras ao recorrer à agonia da mosca enquanto elemento transgressor, 

aquilo que incomoda, que está fora de lugar, que ameaça a harmonia, e que se torna pela 

morte parte deste todo. 

 

                                                 
76 “A morte de uma mosca é a morte. É a morte em marcha para um determinado fim do mundo, que estende o 
campo do sono derradeiro. Vemos morrer um cão, vemos morrer um cavalo, e dizemos qualquer coisa, por 
exemplo, coitado do bicho... Mas se uma mosca morre, não dizemos nada, não registramos nada” (cf. versão em 
português : DURAS, 1994, p.37). 
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2.1.2 Performance da voz agônica 

 

A consciência da iminente proximidade da morte-de-si exprime, conforme a 

manifestação da voz autoral e através da noção de arquivo em registros, marcas, traços e 

pistas, o anúncio da sua própria morte. Falar sobre si mesma, neste caso, corresponde à mise-

en-scène de uma voz autoral à própria imagem da escritora Marguerite Duras, como estratégia 

para que se possa legitimar o arquivo enquanto um arquivo autêntico, e para que possa ser 

considerado e lido como tal. Por conseguinte, nesse momento em que se antecipa à morte, o 

texto, através do respaldo do apelo autobiográfico, oportuniza o arquivamento de uma 

imagem da escritora e de sua escrita que se almeja legítima a ser preservada. Em C’est tout, a 

narradora e personagem identificada como a própria escritora discorre sobre a proximidade da 

morte no último livro publicado em vida por Marguerite Duras. Neste texto, a personagem 

aborda expectativas sobre o futuro além de sua morte: 

 
Y.A. : Et le paradis, vous irez?  
M.D. : Non. Ça me fait rire.  
Y.A. : Pourquoi?  
M.D. : Je ne sais pas. Je n’y crois pas du tout.  
Y.A. : Et après la mort, qu’est-ce qui reste ? 
M.D. : Rien. Que les vivants qui se sourient, qui se souviennent (DURAS, 
1995, pp.10-11)77. 
 

A narrativa, então desdobrada em diálogo, manifesta-se em ato de fala. Trata-se, 

portanto, do registro de um acontecimento discursivo: a escrita do diálogo, então 

arquivamento desse diálogo. O arquivamento do processo de construção do diálogo evidencia 

por fim a busca por uma completude através da alternância entre as vozes das duas 

personagens – então narrador e narratário – duplos daquele que fala/escreve e daquele que 

ouve/lê, em um presente eternamente suspenso pelo discurso sobre a morte. C’est tout 

propõe-se enquanto arquivamento da agonia, sobretudo pela encenação dos diálogos como 

vozes em despedida, mas também agonia do arquivamento, através do processo de escrita que 

encena o seu próprio arquivamento pelas suas promessas de democracia e eternidade; isto é, 

as promessas de que o arquivo seja impresso, portanto potencialmente perene, e 

potencialmente acessível a todos. 

                                                 
77 “Y.A. : E ao paraíso, você irá? / M.D. : Não. Isso me faz rir. / Y.A. : Por quê? / M.D. : Não sei. Não creio 
nisso de jeito nenhum. / Y.A. : E após a morte, o que resta ? / M.D. : Nada. A não ser os vivos que sorriem para 
si mesmos, aqueles que se lembram. / Y.A. : Quem vai se lembrar da senhora? / M.D. : Os jovens leitores. Os 
pequenos alunos” (versão em português: tradução nossa). 
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É nesse sentido que o arquivamento deseja lançar-se à exterioridade: esse exterior é o 

que não sou, é onde não estou. O arquivo dirige-se para o outro, em outro lugar, em direção 

ao futuro (quando mesmo o eu já não é mais o mesmo eu do presente; eu próprio já sou 

outro). A exterioridade, para Emmanuel Lévinas (2001), quando se dirige ao futuro, volta-se 

para o desconhecido, para o surpreendente, mas também anuncia a promessa de morte como 

uma certeza. E quando a morte estiver presente, por sua vez, o sujeito não estará mais 

presente, jamais poderá presenciar a própria morte. 

Diante da impossibilidade de narrar o instante mesmo da própria morte, o que há é a 

narrativa da agonia, e o instante da morte é projeção: “o futuro do tempo ainda não é o 

tempo”, como afirma Lévinas (2001, p.68). A narrativa da própria morte revela, portanto, um 

tempo hipotético futuro, especular, que arquiva e projeta expectativas em relação à 

posteridade. Ainda em C’est tout, a expectativa em relação ao futuro soa como uma ameaça: 

“Je ne sais pas où je vais. / J’ai peur” (DURAS, 1995, p.35)78. Não há possibilidade da 

tranquilidade para o sujeito ameaçado pelo futuro ou pela morte. A negação de qualquer 

possibilidade de existência espiritual após a morte pela voz autoral (M.D.), evidenciada pelo 

sarcasmo com que responde à pergunta de seu interlocutor (Y.A.) sobre o paraíso, em certa 

medida justifica o desespero [dés/espoir], o fim de toda a esperança à beira da morte. 

A impossibilidade de um retorno ou de uma última chance de escapar da morte está 

também presente na inscrição: “Lasciate ogni speranza voi ch'entrate!” [“Deixai toda 

esperança, vós que entrais!”] em Dante Alighieri (Canto III, verso 9); porém, diferentemente 

da Divina Commedia, em que há um destino eterno para a alma do corpo falecido, em Duras 

não há especulações teológicas (e nem um Virgílio para conduzi-la pelos mistérios do post-

mortem), há apenas o ponto final da sentença de morte que sinaliza fim, o nada, o vazio. A 

presença que resta é a do despojo, o cadáver: meu corpo sem mim, isto é, já privado da 

existência que constituía o ser. 

A consciência da morte, entretanto, não está presente na escrita de Duras atrelada 

apenas à proximidade iminente de morrer, mas também está presente nos diálogos do jovem 

casal de L’amant de la Chine du Nord, para quem a outra face do medo da morte é o medo 

da vida pela sua finitude: 

 
– Le premier jour j’ai cru que tu étais... pas un richard, non, un homme riche, 
et aussi un homme qui faisait beaucoup l’amour et qui avait peur. De quoi, je 
ne savais pas. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas bien dire ça... peur à la 
fois de la mort... et peur de vivre aussi, de vivre une vie qui va mourir un 

                                                 
78 “Eu não sei para onde vou. / Tenho medo” (versão em português : tradução nossa). 
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jour, de le savoir tout le temps... Peur aussi de ne pas aimer peut-être... de 
jamais oublier que... je ne sais pas dire ça... 
– Tu veux pas le dire... 
– C’est vrai je veux pas. 
Silence. 
– Personne sait le dire, ça. 
– C’est vrai. 
– D’après toi, que j’ai cette peur, je ne le sais pas ? 
Silence. L’enfant réfléchit. 
– Non. Tu ne le sais pas à quel point tu as peur...  (DURAS, 1991, p.143)79. 
 

No diálogo entre os amantes em L’amant de la Chine du Nord, a protagonista atribui 

ao chinês, seu amante, esse medo de viver com a consciência da finitude, que com a brevidade 

da vida e a aproximação da morte, toda uma existência em sua experiência individual e 

subjetiva será destruída pela ação do tempo. Entretanto, frente à capacidade de decifrar a 

sensação de seu amante, o diálogo passa a sugerir que a própria protagonista também 

compartilha desse medo. A personagem, duplo da escritora através do apelo autobiográfico 

que permeia a leitura do texto, evoca a perspectiva de quem olha para o próprio passado ao 

final da vida, portanto com uma visão de totalidade da narrativa da própria existência.Tal 

perspectiva é corroborada pela passagem, em nota de rodapé, a respeito de episódio anterior 

aos fatos narrados: “Toute sa vie, même vieille, elle avait pleuré sur la injustice dont leur 

mère avait été victime. Pas un sou ne lui a jamais été rendu. Pas un blâme, jamais, n’a été 

prononcé contre les escrocs du Cadastre français” (DURAS, 1991, p.104)80. A memória 

absoluta que perpassa da juventude à velhice jamais esqueceu a injustiça sofrida pela mãe. 

Escrevê-la, é compartilhar esse sofrimento para que não seja esquecido, para que não seja 

repetido; mas também é perceber a totalidade de uma existência que contempla a si mesma 

nas duas pontas da vida. 

Assim, é também quando a voz autoral de Écrire, através da sua performance em 

narrar a recuperação da memória a respeito da morte da mosca, já mencionada, se propõe a 

enxergar, pela própria narrativa, um espelho a antecipar-lhe a sua própria morte. A narrativa 

reverbera o instante imediato anterior ao da morte, encena-o, como se revelasse na cena 

                                                 
79 “– No primeiro dia achei que você era... não um ricaço, não, um homem rico, e também um homem que fazia 
amor sempre e que tinha medo. De quê, eu não sabia. E ainda não sei. Não sei muito bem dizer isso... medo ao 
mesmo tempo da morte... e medo de viver também, de viver uma vida que um dia vai morrer, de saber isso o 
tempo todo... medo também de talvez não amar... de nunca esquecer que... não sei dizer isso... / – Não quer 
dizer... / – É verdade, não quero. / Silêncio. / – Ninguém sabe dizer isso. / – É verdade. / – Pelo que diz, eu não 
sei que tenho esse medo? / Silêncio. A criança reflete. / – Não, não sabe até que ponto tem medo” (cf. versão em 
português : DURAS, 1992, p.107).  
80 Durante toda a sua vida, mesmo na velhice, ela havia chorado pela terrível injustiça de que sua mãe forra 
vítima. Nunca lhe devolveram nem um tostão. Nem mesmo uma censura, jamais, fora pronunciada contra os 
escroques do Cadastro francês.” (cf. versão em português: DURAS, 1992, p.75). 
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particular o processo a que todos estão destinados. Ao narrar, o próprio narrador revela pelos 

aspectos valorizados em sua narração os seus desejos e seus anseios. Ao narrar a morte da 

mosca, a voz autoral exprime o seu fascínio pela morte – não a morte da mosca, mas o 

fascínio pela morte como destino universal. Em L’amant de la Chine du Nord, a 

personagem que se desdobra da voz narrativa (e, supostamente, autoral) frente ao espelho, 

apresenta diferentes níveis de leitura a respeito de sua própria imagem: 

 
Ils passent devant une glace en pied dans l’entrée du restaurant. 
Elle se regarde. Elle se voit. Elle voit le chapeau d’homme en feutre bois de 
rose au large ruban noir, les souliers noirs éculés avec les strass, le rouge à 
lèvres excessif du bac de la rencontre. 
Elle se regarde elle – elle s’est approchée de son image. Elle s’approche 
encore. Ne se reconnaît pas bien. Elle ne comprend pas ce qui est arrivé. Elle 
le comprendra des années plus tard : elle a déjà le visage détruit de tout sa 
vie (DURAS, 1991, pp.87-88)81.  
 

Quando ela vê [elle voit], a narradora descreve o modo como a protagonista está 

vestida; mas quando olha [elle regarde], não é mais o registro objetivo da imagem que surge. 

A protagonista aproxima-se do espelho, mas ao contrário do que se espera, ela não se 

reconhece mais: para além do aspecto exterior, o espelho desencadeia um nível de leitura da 

imagem mais profundo. O relacionamento com o chinês, sobretudo a partir da iniciação 

sexual, provoca na personagem uma mudança, ou melhor, um envelhecimento em apenas uma 

noite. O rosto destruído remete ao início de L’Amant (1984), em que o rosto envelhecido 

rapidamente, devastado, lacerado por rugas secas e profundas, tais como sulcos na pele, detém 

o interesse da narradora, “avec l’intérêt que j’aurais pris par exemple au déroulement d’une 

lecture” (DURAS, 1984a, p.10)82. As rugas, tais como as cicatrizes, as tatuagens, a 

circuncisão, são impressas no próprio corpo, arquivando em si a sua própria história: o corpo 

manifesta a linguagem, uma vez que também ele próprio é linguagem.  

Neste sentido, Roland Barthes ocupa-se do registro da data em fotos, na medida em 

que “ela faz erguer a cabeça, oferece ao cálculo a vida, a morte, a inexorável extinção das 

gerações: [...] sou o ponto de referência de qualquer fotografia, e é nisso que ela me induz a 

me espantar, dirigindo-me a pergunta fundamental: por que será que vivo aqui e agora?” 

                                                 
81 “Passam diante de um espelho vertical na entrada do restaurante. / Ela se olha, se vê. Vê o chapéu de homem 
em feltro rosa claro com uma fita preta larga, os sapatos pretos gastos com strass, o batom excessivo da balsa do 
encontro. / Ela se olha – aproximou-se da sua imagem. Aproxima-se mais. Não se reconhece muito bem. Não 
compreende o que aconteceu. Compreenderá anos mais tarde: já tem o rosto destruído de toda uma vida” (cf. 
versão em português: DURAS, 1992, p.62). 
82 “[...] com o interesse que teria, por exemplo, pelo desenrolar de uma leitura” (cf. versão em português: 
DURAS, 2012, p.8). 
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(BARTHES, 1984, p.125). A imagem do rosto lacerado pelas rugas arquiva as marcas da 

passagem do tempo para o sujeito, atribui-lhe uma história, uma narrativa da própria vida que, 

tal como a referência acima a L’Amant, permite-se à leitura; ou ainda, é mesmo condição à 

enunciabilidade do arquivo, tal como Foucault afirma.  

As condições de enunciabilidade do discurso sobre a própria morte se manifestam na 

iminência da própria morte e no testemunho da morte de outrem, reafirmando perante o 

sujeito a fragilidade do corpo e a brevidade da vida. O registro do momento exato da morte, 

portanto, marca o momento em que o corpo vivo expira e torna-se outra coisa, cindindo-se em 

cadáver e espectro. Em Écrire, o exato momento da morte da mosca é narrado em condições 

específicas que permitiram a atenção da narradora à observação: “Au moment où moi je la 

regardais il a été tout à coup trois heures vingt de l’après-midi et des poussières : le bruit des 

élytres a cessé” (DURAS, 1993a, p.42)83. A solidão que envolveu as circunstâncias da 

narrativa da morte da mosca permitiu o silêncio pelo qual a narradora ouvia o bater das suas 

asas.  

Roland Barthes (2004, pp. 93-97), ao se propor a pensar sobre o “rumor da língua”, 

indica que o rumor é, paradoxalmente, o ruído de uma ausência de ruído. Por ruído – ainda 

em relação ao artigo de Barthes – entende-se como o oposto do balbucio, que por sua vez é a 

anulação por acréscimo, tal como as correções que fazemos na fala. Ou ainda, de modo 

análogo, o balbucio pode ser compreendido através do som do motor quando indica que algo 

não vai bem. O ruído das asas da mosca é, em Écrire, o som que indica a existência ainda de 

vida, em meio à agonia que antecede a morte. O silêncio absoluto, por outro lado, também 

deixa transparecer a falta do rumorejar, o que indica o bom funcionamento das máquinas, dos 

moinhos, da respiração dos corpos. Em L’amant de la Chine du Nord, em oposição aos 

encontros na garçonnière, cuja impressão era a de que faziam amor no meio da rua, em 

virtude dos ruídos vindos de fora que ocupavam o espaço interno, o silêncio dos motores do 

navio que leva a protagonista em direção à França, ao pararem, prenunciam a notícia de uma 

tragédia, o suicídio de um rapaz ao se jogar no mar (cf. DURAS, 1991, pp. 234-236). Do 

mesmo modo, em Écrire, quando os élitros cessam, é pela ausência do rumor que a narradora, 

enfim, atesta o óbito do corpúsculo. Narrar a agonia da mosca enquanto imagem que se 

desdobra na própria voz autoral na iminência de morrer, é, portanto, uma tentativa de protelar 

a morte: a linguagem se faz reflexiva, autorreferencial, atingindo seu próprio limite, como 

afirma Michel Foucault (2001, p.224), em direção ao vazio que é a negação do próprio 
                                                 
83 “No momento em que olhei para ela, de repente eram três horas e vinte da tarde, um pouco mais: o ruído dos 
élitros havia cessado” (cf. versão em português: DURAS, 1994, p.39). 
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discurso, desencadeando um rumor pelo qual as palavras tendem a se desenrolar 

infinitamente.  

Escrever para não morrer: continuar rumorejando por meio da escrita, como prova – 

sobretudo para a própria voz narrativa – de que os corpos ainda vivem: os corpos do texto, 

seja no nível do significante, seja na materialidade do livro enquanto suporte. Narrar aqui é, 

portanto, protelar a morte iminente, mas também é a impossibilidade de um fim, posto que a 

voz narrativa é condenada a reencenar a cada leitura possível a agonia da mosca e, todavia, a 

sua própria; não um retorno, mas uma perspectiva cíclica, em mise-en-abîme, que se expõe 

para um outro – expõe o sujeito enunciador e o processo de escrita: 

 
C’est bien aussi si l’écrit amène à ça, à cette mouche-là, en agonie, je veux 
dire : écrire l’épouvante d’écrire. L’heure exacte de la mort, consignée, la 
rendait déjà inaccessible. Ça lui donnait une importance d’ordre général, 
disons une place précise dans la carte générale de la vie sur la terre. / Cette 
précision de l’heure à laquelle elle était morte faisait que la mouche avait eu 
des funérailles secrètes. Vingt ans après sa mort, la preuve en est faite ici, on 
parle d’elle encore (DURAS, 1993a, p.41)84. 
 

O espetáculo singular que se registra consiste nessa presença que observa e narra a 

luta pela vida em agonia, atenta à proximidade da morte da mosca. A narradora de Écrire, ao 

narrar a morte da mosca vinte anos depois do suposto acontecimento, acompanha com 

tamanha curiosidade a agonia da mosca, de modo que a sentença de morte que ambas 

compartilham converte a mosca em duplo daquela que escreve. A mosca agonizante então se 

desdobra naquela que escreve o pavor de escrever, ao manifestar o processo de escrita, 

naquilo que engendra suas hesitações, suas digressões, seus equívocos, seu medo do que haja 

depois do fim – seja a morte, seja a publicação – a resultar em passividade, em mistério, em 

ameaça do exterior. 

Escrever o pavor de escrever é registrar o processo agonizante da escrita, então 

convertido em documento arquivado que resulta em simultânea condenação e liberdade ao 

denunciar a linguagem enquanto linguagem. Ao narrar, a voz da enunciação privilegia o 

acontecimento e torna esse espetáculo digno de ser narrado (a alguém); e a presença dessa 

espectadora – todavia convertida em narradora – é o que institucionaliza a passagem desse 

suposto acontecimento natural e inevitável da esfera do privado para torná-lo de fato um 

                                                 
84 “É bom também se o escrito conduz a isso, a essa mosca em agonia, quero dizer: escrever o pavor de escrever. 
A hora exata da morte, registrada, a tornava já inacessível. Isso lhe dava uma importância de caráter geral, 
digamos, um lugar preciso sobre o mapa geral da vida sobre a terra. / Essa exatidão da hora da morte faria com 
que a mosca tivesse funerais secretos. Vinte anos depois de sua morte, a prova está aqui mesmo, ainda falamos 
dela” (cf. versão em português : DURAS, 1994, p.38). 
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acontecimento discursivo e público. A institucionalização desse processo consiste em, de 

certo modo, registrar o atestado de óbito, para torná-lo, ao mesmo tempo, uma promessa de 

democracia (para todos) e uma promessa de eternidade (escrita, impressa). O registro do 

espetáculo, então institucionalizado e publicado, acompanhado da hora exata da morte, 

arquiva essas promessas enquanto promessas: pois são potencialmente acessíveis a todos e 

potencialmente perenes. 

De modo equivalente, em Roma, diálogo publicado em Écrire, um casal, como se 

estivesse em um filme, narra a história da rainha da Samaria feita prisioneira de guerra pelo 

general romano que a amava, retomando o tema já explorado por Marguerite Duras em 

Césarée, publicado em Le navire Night (1979). Por sua vez, a mulher do casal, enquanto 

narra a história do Império Romano e a história de amor entre a jovem rainha e o general, 

narra também a história de um povo vizinho que coexistiu com os romanos e que desapareceu 

sem quase deixar vestígios: 

 
Que sur certaines argiles profondes on avait trouvé des traces de ces mains 
plaquées sur les parois. Des mais d’hommes, ouvertes, quelquefois blessés. / 
– C’était quoi d’après l’institutrice, ces mains? / – C’était des cris, elle disait, 
pour plus tard, d’autres hommes les entendre et les voir. Des cris dits avec 
les mains (DURAS, 1993a, pp.93-94)85. 
 

As mãos impressas como marcas de uma tentativa de comunicação entre aqueles que 

não escreviam é tema também de Les mains négatives, igualmente publicado junto a Le 

navire Night. A impressão das mãos, tal como a impressão dos livros, constitui-se como 

arquivo de um apelo à exterioridade; para que, em um futuro, para além da própria existência, 

as impressões fossem vistas e ouvidas. Há no negativo dessas mãos a revelação de uma 

existência por trás da materialidade da impressão, ainda que a origem e os sentidos possam 

nos escapar; frente ao registro que nos resta pelas paredes, o referente é um espectro dessa 

existência que evidencia a presença de uma ausência e anuncia o retorno dos mortos (cf. 

BARTHES, 1984; LÉVINAS, 1998). O apelo à exterioridade inscreve aquilo que se julga 

relevante a ser arquivado para permanecer no mundo depois da morte em um espaço 

instituído onde são arquivadas como promessas de eternidade e de democracia. 

O desejo de exterioridade, portanto, pode realizar-se de fato na expectativa de 

publicação do texto, na materialidade exterior ao sujeito que escreve, ainda que carregue as 

                                                 
85 “Que sobre certas camadas profundas de argila encontraram-se traços de mãos impressos nas paredes. Mãos de 
homens, abertas, às vezes feridas. / – Segundo a professora, o que eram essas mãos? / – Eram gritos, dizia ela, 
para que outros homens, mais tarde, ouvissem e olhassem. Gritos pronunciados com as mãos” (cf. versão em 
português:  DURAS, 1994, p.85). 
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marcas de subjetividade convertidas em enunciação. No caso de Marguerite Duras, a 

dimensão testamentária que envolve esse desejo de transcendência da sua imagem à própria 

morte pode também ser exemplificada por dois casos extratextuais. A nomeação de Yann 

Andréa, seu companheiro nos últimos dezesseis anos de vida, como seu “executor literário” – 

ainda que seja uma expressão inexistente nas leis francesas – concedeu-lhe direitos sobre a 

propriedade intelectual de Duras. Por sua vez, a publicação de Cuisine de Marguerite 

(1999), editada por Jean Mascolo, filho e herdeiro de Duras, desencadeou um litígio86 entre 

ele e Yann Andréa. Enquanto Mascolo atribui a autoria dos textos – sobretudo comentários 

sobre receitas – à sua mãe, Yann Andréa acusa o livro de não corresponder à imagem que a 

escritora construíra de si e reivindica os poderes que lhe foram outorgados para gerenciar a 

obra póstuma de Marguerite Duras. 

Outro caso é a respeito do livro Cahiers de Guerre et autres textes (2006), que 

consiste na publicação do conteúdo de quatro cadernos manuscritos por Duras entre 1943 e 

1949. Mantidos guardados nos armários azuis de sua casa em Neuphle por décadas, os 

cadernos arquivam, entre outros temas, narrativas sobre a infância na Indochina e sobre a 

Resistência durante a Segunda Guerra, antecipando enredos e personagens que viriam a ser 

retomados em seus livros ainda muitos anos depois. Em 1995, com a proximidade de sua 

morte, Marguerite Duras envia seus cadernos para o IMEC (l'Institut Mémoires de l'édition 

contemporaine), solicitando que fossem publicados apenas dez anos após o seu falecimento. 

Tanto o horizonte de publicação de seus arquivos quanto a nomeação de Yann como arconte 

parecem corroborar aquilo que seria o desejo de Duras, por alguma forma, transcender a sua 

morte, prevendo dirigir, o máximo possível, os sentidos que preservem uma imagem que lhe 

conviesse. 

A promessa da escrita em tornar-se perene, isto é, em sobreviver ao tempo pela 

impressão e pela memória, decorre da expectativa do próprio sujeito discursivo em 

permanecer no mundo entre os vivos. Inerentes à escrita, as expectativas de que sejam 

cumpridas as promessas de perenidade e de democracia correspondem à exterioridade pela 

qual o arquivo se volta, quando a escrita estabelece o diálogo com o que lhe seja exterior pela 

atividade de leitura; ou, de outro modo, não há arquivo sem exterior, pois um texto só se 

revela enquanto tal se há um interlocutor (ainda que potencial). 

 

                                                 
86 Cf. « La recette Duras qui brouille fils et amant ». Libération, 11 de outubro de 1999. Acesso em dez. 2011: 
<http://www.liberation.fr/societe/0101295204-la-recette-duras-qui-brouille-fils-et-amant-les-deux-hommes-se-
disputent-l-heritage-litteraire-au-tribunal>. 
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2.2 Dimensão ética do arquivo 

 

A voz de autoridade do autor carrega um poder sugestivo de orientação da leitura, pois 

aquele que dá origem à lei, exige que ela seja cumprida, estabelecendo ao outro uma lei que 

deve manter uma “ordem” – cuja expressão carrega em si todos os sentidos repressivos (cf. 

BARTHES, 1989). O discurso, na medida em que é enunciado, funda um acontecimento 

discursivo – origem do ato ilocutório – ao mesmo tempo em que instaura as suas regras: 

frente à materialidade do texto, estamos situados como que diante da lei, cuja conduta de 

obediência não pode ser vista nem tocada, mas deve ser decifrada87, conforme Jacques 

Derrida (1985, p.119). O que é dito na hora da morte funda a lei, ou seja, institui um sentido 

para que as palavras sejam compreendidas e assimiladas; é nesse sentido também que Derrida 

afirma que todo o arquivo é simultaneamente instituidor (revolucionário) e conservador 

(tradicional). Dessa forma, portanto, a escrita re-arranja o discurso sobre si, e institui a lei 

através do respaldo que o tom autobiográfico dá à voz autoral. Por sua vez, essa voz manifesta 

o seu desejo, pontua a sua versão, e estabelece, como uma violência arquival, a ordem com 

que a escritora arquiva o que se quer privilegiado. 

A voz de autoridade do autor, no que se refere à institucionalização do arquivo, 

confere à exterioridade uma projeção de si ao outro e ao futuro, ou seja, ao mistério do que há 

de vir: “Il y a des papiers que je dois ranger à l’ombre de mon intelligence. / C’est indelébile 

ce que je fais” (DURAS, 1995, p.31)88. Neste trecho de C’est tout, é abordada a necessidade 

de se organizar a disposição dos papéis para um porvir, tendo-se em vista que o arquivo se 

estabelece pela consignação de registros, de documentos, de provas, propondo ao outro (de 

cuja compreensão não se tem domínio; o outro é sempre um mistério) uma unidade que 

corresponda à versão indelével da imagem que se quer instituída e legitimada. 

Entretanto, o arranjo dos papéis é situado à sombra da inteligência; portanto, a voz 

autoral, em relação à instituição do arquivo, encena o privilégio à espontaneidade e ao acaso, 

e não uma concatenação premeditada, ainda que uma pretensa espontaneidade possa 

corresponder a um efeito premeditado. O privilégio à espontaneidade não deixa de 

corresponder a uma performance do escritor, na medida em que pode tornar-se uma estratégia 

                                                 
87 Todavia, é a lei do texto que deve ser decifrada, e não o texto, pois se propor a decifrar um texto é atribuí-lhe 
um único e último sentido (BARTHES, 2004, p.63). 
88 “Há papéis que eu devo organizar à parte de minha inteligência. / É indelével o que eu faço” (versão em 
português: tradução nossa). 
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de legitimação de valores. E a institucionalização do arquivo, nesses moldes, projeta uma 

expectativa de leitura, de efeito e de sentido: um leitor virtual significa uma projeção de si no 

outro, à medida que se imagine como ele leia, ou como que se gostaria que lesse (os leitores, 

se não cumprem a ordem de obedecer à lei do texto, colocam-se fora-da-lei ao questionarem a 

estrutura do texto, isto é, a legislação vigente, e deixam de corresponder às expectativas como 

o modelo esperado de potenciais leitores). 

As estratégias a que recorre a performance da voz autoral nos textos de Marguerite 

Duras para valorizar pretensos efeitos de sinceridade e de espontaneidade (em oposição ao 

que seja considerado falso, artificial ou traiçoeiro no uso da linguagem) ancoram-se em uma 

dimensão ética e política, para além da estética, tanto do texto literário quanto do processo de 

arquivamento. No que tange ao texto literário, a escrita de Duras desvela-se enquanto 

linguagem, ao tematizar a própria escrita em seu processo. A atividade da autorrepresentação 

expõe seus mecanismos da construção da narrativa, de modo a provocar um efeito de 

transparência para o seu interlocutor, situando ambos – o escritor e o leitor – no mesmo 

patamar, isto é, com iguais poderes e responsabilidades na atribuição de sentidos ao texto 

literário. A relação com o interlocutor, na atividade de autorrepresentação, é a de 

cumplicidade, conforme Janet Paterson (1982, p.179), à medida que, desdobrando-se em 

elemento ficcional, o autor faz do seu texto literário um espaço para reflexão sobre o seu 

papel de escritor, a sua escrita, a sua reflexão sobre a criação literária e a sua ideia de 

literatura. 

A respeito da valorização que a escrita de Marguerite Duras dirige às estratégias 

textuais que sugiram veracidade, espontaneidade e causalidade, a democratização efetiva do 

arquivo, no que remete à institucionalização em sua dimensão ética e política, manifesta-se 

ante a ausência de qualquer poder político que o controle, no privilégio à transparência; ou, 

conforme Derrida (2001), pela garantia da participação e o acesso ao arquivo, à sua 

constituição e à sua interpretação. Em La mort du jeune aviateur anglais, que se baseia na 

ação narrativa de uma voz autoral que se ocupa dos desdobramentos decorrentes de uma 

suposta queda de um avião em Vauville após ser abatido por nazistas nos últimos dias de 

guerra, ao refletir sobre a própria escrita: 

 
On voudrait arriver quelque part avec cette émotion. Écrire par le dehors 
peut-être, en ne faisant que décrire peut-être, décrire les choses qui sont là, 
présentes. Ne pas en inventer d’autres. N’inventer rien, aucun détail. Ne pas 
inventer du tout. Rien comme tout. Ne pas accompagner la mort. Qu’on la 
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laisse, à la fin, qu’on regarde pas de ce côte-là, pour une fois (DURAS, 
1993a, p.69)89.  
 

A motivação de emoções pela escrita pode sugerir um objetivo, um efeito de sentido, 

conforme a voz narrativa considera; mas também, como seria retomar na linguagem (e na 

literatura) o momento de inocência das palavras? “As coisas falam, mas sua fala é muda e 

silenciosa”, afirma Françoise Proust (1994, p.153), na medida em que as coisas precisam ser 

interpretadas, decifradas e comentadas em uma rede de similitudes que permita sua 

legibilidade. Decorre que falar sobre o futuro, preocupar-se com o que acontecerá quando não 

se estiver mais entre os vivos, é também ler (mais do que prever) o futuro pelos signos do 

presente e assumir a responsabilidade com as consequências de suas ações e de suas omissões 

no presente. 

A possibilidade de um arquivo tal como Derrida pauta, democrático na sua 

constituição, torna-se aqui “impossível”, pois a voz autoral não se refere a uma instituição 

pública, ainda que o processo de arquivamento possa direcionar-se a esse desejo. Trata-se da 

encenação da imagem de si concatenando e a organizando o seu próprio arquivo, em certa 

medida pessoal, portanto assegurando a origem e a unidade de sentidos a partir do discurso 

sobre si e sobre sua obra, para só então torná-lo público. O desejo de que haja a possibilidade 

de escrever sem inventar, voltando-se para o exterior, limitando-se talvez a apenas descrever, 

reafirma a busca por pretensos efeitos de sinceridade, de legitimidade e de autenticidade da 

sua escrita em um inatingível apagamento da subjetividade. Pois não existe a viabilidade de 

um conteúdo descritivo neutro, visto que não se pode traçar uma clara diferença entre os 

níveis descritivos e argumentativos da linguagem, afirma Slavoj Zizek (1996, p.16), ao 

retomar princípios da teoria da argumentação de Oswald Ducrot. A subjetividade é impressa 

mesmo onde se encena o apagamento da subjetividade. 

Neste sentido, o próprio título de Le monde extérieur, reunião de textos dispersos 

que ainda não tinham sido compilados, remete a um movimento em que o sujeito deixaria de 

se ocupar de si mesmo e se voltaria para a própria linguagem, abrindo-se para essa 

experiência em que nenhuma verdade se impõe (cf. FOUCAULT, 2008). No entanto, não 

olhar para si mesmo ou para a linguagem que o constitui é olhar a sua volta: ainda nesse caso, 

o sujeito é centro e parâmetro de referência. Nesse sentido, Duras admite em um de seus 

artigos não ter objetividade (DURAS, 1993b [1987], p.112), ou de outro modo, Dominique 

                                                 
89 “Com essa emoção, se quer chegar a algum lugar. Escrever sobre o exterior, talvez, limitando-se a descrever, 
talvez, descrever as coisas que estão ali, presentes. Não inventar outras. Não inventar nada, nenhum detalhe. Não 
inventar de modo algum. Nada. Não acompanhar a morte. Que fique em paz, afinal, que pelo menos uma vez 
não se olhe para isso desse ângulo” (cf. versão em português : DURAS, 1994, p.62). 
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Denès (2005) reconhece que, quando o interesse de Duras volta-se para a realidade, é para 

entrelaçá-lo com a ficção. No livro referido, estão reunidos artigos sobre literatura, cinema, 

fotografia, pintura, teatro, política da França, política internacional, e ela escreve sobre sua 

própria obra e sobre expressões de outros artistas. 

Antes de dirigir sua percepção para o objeto estético, Duras volta-se para si mesma, 

mantém-se em si mesma; de modo que a sua própria contemplação é contemplada. Ao 

escrever o prefácio para uma exposição de pintura na década de 60, de Lapoujade, Duras 

inicia (e retoma, adiante) com sua admiração frente ao processo de realização dos retratos: 

“Lapoujade ne vous regarde pas. Il regarde la toile encore vide. Il procède à une accumulation 

de peinture sur cette toile. [...] Il peint. On ne distingue rien. Il continue à rassembler des 

couleurs” (DURAS, 1993b [1965], p.157)90. Ou ainda, na impossibilidade de realizar 

afirmações, há casos em que Duras imagina como se dá o processo (cf. DURAS, 1993b 

[1988], p.167). Tal ênfase no processo e na materialidade do objeto estético nos remete ao 

caráter de autorrepresentação dos seus próprios trabalhos, na busca de um desvelar os 

mecanismos da linguagem e se alcançar a verdade: a realidade estabelecida vista como pura 

linguagem a ser denunciada enquanto tal. A fotografia da garrafa de vinho (DURAS, 1993b 

[1991], p.36), descrita por Duras como abstração, na esfera do indecifrável, ou o Sartre, 

tornado abstrato pela pintura (DURAS, 1993b [1965], pp.157-8), revelam um aparente 

desprezo pelo real. Aparente, pois podemos considerar que, pelos posicionamentos revelados, 

não há oposição entre a escrita e o real nos textos Duras, pois a linguagem tomada enquanto 

manifestação real e concreta no mundo.  

Junto à descrição dos processos de realização, Duras narra a sua relação com os artistas, 

buscando respaldo através desta proximidade entre os sujeitos empíricos, como quando ela 

encerra um dos prefácios afirmando sua amizade com o fotógrafo que assina o álbum 

publicado (DURAS, 1993b [1991], p.36). Isso não a impede de ver aproximações com a sua 

própria obra: elementos valorizados por Duras na sua própria escrita serão basilares para 

julgar. Na medida em que a voz autoral privilegia uma estética da (tentativa de) 

antirrepresentação como um efeito de sinceridade, de se expor a realidade – não atrás da 

linguagem, mas – na linguagem, são valoradas as perspectivas com que se capta o real (cf. 

DURAS, 1993b [1991], p.34; [1988], p.166), se atinge o fundo das coisas (cf. DURAS, 1993b 

[1965], p.157), aberto ao contraditório (cf. DURAS, 1993b [1988], p.168), inocente (cf. 

DURAS, 1993b [1991], p.118), sem pré-julgamentos (cf. DURAS, 1993b [1991], p.36), sem 
                                                 
90 “Lapoujade não olha você. Ele olha para a tela ainda vazia. Ele faz um acúmulo de tinta sobre a tela. [...] Ele 
pinta. Não se distingue nada. Ele continua a juntar as cores” (versão em português : tradução nossa).   
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representação (enquanto encenação, montagem) (cf. DURAS, 1993b [1992], p.58), enquanto 

desordem original (cf. DURAS, 1993b [1965], p.157). O acerto, por assim dizer, do estilista 

Saint Laurent está em acolher o real, utilizando modelos tiradas de haréns, de castelos e dos 

subúrbios, sem distinção (DURAS, 1993b [1988], p.167). Ou, o de Janine Niepce, que está 

em não ver a beleza ou a feiúra enquanto tais, mas simplesmente captadas pela objetiva 

(DURAS, 1993b [1992], p.59).  

Em relação a textos literários, Duras enfatiza que a escrita não é da esfera da invenção 

ou do sonho, mas do vivido (DURAS, 1993b [1969], p.163). Ou, em outro caso, que 

independente de lido ou não, ou das pessoas gostarem ou não, o livro faz parte daquilo que 

chamamos literatura (cf. DURAS, 1993b [1985], p.148). A esse respeito, a voz autoral de 

Yann Andréa Steiner narra ao seu interlocutor um episódio em que se encena um embate 

entre posições a respeito do que seja literatura: 

 
Je vous ai dit plus tard que Roland Barthes, un jour, chez moi, m’avait 
gentiment conseillé de « revenir » au genre de mes premiers romans « si 
simples et si charmants » comme Un Barrage contre le Pacifique, Les Petits 
Chevaux de Tarquinia, Le Marin de Gibraltar. J’ai ri. Vous avez dit qu’on 
n’en parlerait plus jamais (DURAS, 1992, p.19)91. 
 

O encontro entre a escritora e o leitor-crítico não é datado. A postura do outro se 

revela, para a voz autoral, uma impostura, na medida em que sugere esse retorno, que 

implicaria, em certo sentido, a uma negação das transformações pelas quais a sua produção 

estética passou ao longo dos anos. Em contraposição aos adjetivos empregados – « si simples 

et si charmants » – a voz autoral em Écrire também apresenta critérios de julgamento de 

livros, ainda que não cite exemplos nem positivos e nem negativos: “Il y a encore de 

générations mortes qui font des livres pudibonds. Même des jeunes : des livres charmants, 

sans prolongement aucun, sans nuit. Sans silence” (DURAS, 1993a, p.34)92. Para a escritora 

enquanto crítica, os livros charmosos, simples, organizados, regulamentados, à procura de 

uma boa forma, são inofensivos, são voltados apenas para passatempos e viagens. Em 

contrapartida, ela valoriza a liberdade transgressora dos livros, os riscos e os erros que 

porventura os livros carregam, pois são essas características que tornam os textos verdadeiros, 

que se incrustam no pensamento e que evidenciem o luto negro da vida e o lugar comum de 

                                                 
91 “Disse-lhe mais tarde que Roland Barthes, um dia, em minha casa, aconselhou-me gentilmente a « voltar » ao 
gênero dos meus primeiros romances, « tão simples e tão encantadores », como Le Barrage contre le Pacifique, 
Les Petits Chevaux de Tarquinia, Le Marin de Gibraltar. Eu ri. Você disse que não falaríamos nunca mais 
nisso.” (cf. versão em português: DURAS, 1993, p.13-14) 
92 “Há ainda gerações de mortos que fazem livros pudibundos. Mesmo os jovens: livros charmosos, sem o menor 
prolongamento, sem noite. Sem silêncio” (cf. versão em português: DURAS, 1994, p.31). 
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todo o pensamento. Através dos critérios apresentados, é possível percorrer aspectos 

fundamentais da poética de Marguerite Duras, de modo a subsidiar uma compreensão a 

respeito do que consiste um olhar da autora a respeito de sua própria obra. 

 

2.2.1 Do privado ao público 

 

O processo de arquivamento, através do desejo de transcender à morte ao deixar 

marcas que permaneçam entre os vivos para que a memória sobre si prevaleça ao passar dos 

anos, implica a passagem institucional entre o que é de âmbito privado para que se torne 

público, conforme Jacques Derrida (2001, p.13). Nos últimos livros, neste sentido, frente à 

proximidade da morte, há a encenação da revelação de segredos por parte da voz autoral, 

como processo de arquivamento da memória, naquilo que pode ser considerada a última 

chance de dizer o que estava para se perder para sempre. 

“Le nom chinois de mon amant. / Je ne lui ai jamais parlé dans sa langue” (DURAS, 

1995, p.17)93, confessa a narradora em C’est tout. A constatação – ou lamento – revela um 

aspecto de sua intimidade e a impossibilidade de fazê-lo. Se a voz autoral, contudo, através de 

um pacto autobiográfico, assume nunca ter aproveitado a oportunidade de dizê-lo, em 

L’amant de la Chine du Nord, sua personagem ficcional, desdobramento de si estabelecido 

pela mitologia durasiana, o diz, em momento de intimidade do casal:  

 
Elle dit, dans la jouissance, son nom en chinois. Elle l’a fait. Ils se regardent, 
se regardent jusqu’aux larmes. Et pour la première fois de sa vie elle dit les 
mots convenus pour le dire – les mots des livres, du cinéma, de la vie, de 
tous les amants. 
– Je vous aime (DURAS, 1991, p.202)94.   
 

A ficção encena aquilo que a narrativa autobiográfica alega não ter vivido. O nome do 

amante, dito em lágrimas, ao mesmo tempo em que remete à separação iminente do casal no 

romance, remete também a aspectos pessoais de apelo autobiográfico. Porém, o que é de 

âmbito ficcional e de âmbito pessoal, torna-se de interesse público a partir do sucesso 

comercial atingido por L’amant, na medida em que há diversas tentativas de reconstituição 

biográfica da vida da escritora por meios de comunicação de massa, confrontando o real com 

                                                 
93 “O nome chinês do meu amante. / Eu nunca o pronunciei em sua língua” (versão em português : tradução 
nossa). 
94 “E, em meio ao seu prazer, ela diz o nome dele em chinês. Ela fez. Eles se olham, olham-se até as lágrimas. E, 
pela primeira vez na sua vida, ela diz as palavras que convém dizer – as palavras dos livros, do cinema, da vida, 
de todos os amantes. / – Eu amo você.” (cf. versão em português: DURAS, 1992, p.154, modificada) 
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o imaginado. A foto, publicada pela Match, revela essa busca incessante em revelar a 

“verdade” existente na escrita ficcional e supostamente autobiográfica de Marguerite Duras: 

 
C’est proprement incroyable mais ce matin dans Match il y avait la photo de 
mon amant chinois qui s’appelait Thuy-Lê, T.H.U.Y.L.E. accent circonflexe. 
Je le trouve infinitement plus beau que l’amant américain, l’amant sino-
américain du film d’Annaud. 
C’est un vrai visage, très, très proche, très effrayé aussi. Et très doux 
(DURAS, 1993b[1992], p.220)95. 
 

Tais textos, articulados entre si, sugerem efeitos de sentidos que se dirigem para um 

apelo autobiográfico, calcado sobre as supostas memórias da escritora em sua infância e 

adolescência em uma região exótica para seu público leitor. A revelação do privado ao 

público desdobra-se na mudança do que seja secreto para o não-secreto, tendo em vista as 

investigações jornalísticas decorrentes do apelo midiático que o livro alcançou (cf. DURAS, 

1993b, pp.220-2; ADLER, 1998, pp.774-790), além da reconstituição histórica dos anos 30 

em locações no Vietnã para a adaptação de L’amant para o cinema por Jean-Jacques Annaud 

e a própria reescrita do texto publicada por Duras sob o título de L’Amant de la Chine du 

Nord. A menção acima ao amante chinês, portanto, recupera o tema que já parecia esgotado, 

no qual mais nenhuma revelação faltaria, e assume uma dimensão de segredo confessado, 

ainda que não se apresente como uma informação relevante, mas pura constatação de quem se 

propõe a revirar as memórias para arquivá-las. 

A encenação da revelação do que estava imerso, seja pelo esquecimento ou seja pelo 

segredo inconfessável, também está presente em Écrire, a respeito da morte de uma mosca: 

“Il y a vingt ans de ça. Je n’avais jamais raconté cet événement comme je viens de le faire, 

même pas à Michelle Porte” (DURAS, 1993a, p.42)96. O julgamento daquilo que deve ser 

tornado público ou não – dito ou não-dito, revelado ou ocultado – impõe ao arquivo uma 

dimensão ética, pois reivindica uma responsabilidade histórica para com a (sua) verdade e a 

(sua) justiça. O arquivo não é a memória, aquilo que é lembrado, mas ao contrário; é o que se 

esquece, que precisa estar documentado para que possa ser lembrado, escavado e recuperado. 

O lugar em que o arquivo se faz necessário é, precisamente, no lugar que se funda pela 

ausência da memória; ou, como indica Jacques Derrida, “o arquivo tem lugar em lugar da 

                                                 
95 “É inacreditável, mas esta manhã na Match havia a foto do meu amante chinês que se chamava Thuy-Lê, 
T.H.U.Y.L.E., acento circunflexo. Acho que ele é infinitamente mais bonito do que o amante americano, o 
amante sino-americano do filme de Annaud. Este é um rosto verdadeiro, muito, muito próximo, muito assustado 
também. E muito doce.” (versão em português: tradução nossa). 
96 “Isso foi há vinte anos. Nunca contei esse fato como acabei de contar aqui, nem mesmo para Michelle Porte” 
(cf. versão em português : DURAS, 1994, pp.38-39).  
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falta originária e estrutural da chamada memória” (DERRIDA, 2001, p.22). A memória é o 

que aí está, em oposição ao arquivo que, se aí está, é para demarcar a insuficiência e os 

limites da memória. 

A memória nunca é verdadeiramente fiel nem totalizante, pois se manifesta através de 

resíduos, restos, ruínas do vivido, retornando fragmentada através de associações; ao 

contrário, o poder de consignação do arquivo concatena os documentos a formarem, em 

configuração ideal, uma unidade de sentido, tal como concebemos o conjunto dos seis últimos 

livros de Marguerite Duras: “Num arquivo, não deve haver dissociação absoluta, 

heterogeneidade ou segredo que viesse a separar, compartimentar de modo absoluto”, 

segundo Derrida (2001, p.14). O modo como o arquivo é selecionado, organizado e disposto 

nos remete à sua dimensão ética que, ao mesmo tempo em que pode responder às estratégias 

que se refiram aos apelos autobiográficos dos textos, pode servir também aos pactos 

ficcionais para que se alcancem sentidos que correspondam a efeitos de autenticidade em uma 

dimensão supostamente autobiográfica. 

Assim, na mise-en-scène do arquivamento da imagem de si, a escrita de Marguerite 

Duras põe à tona outros pequenos segredos, como um apelo para que não seja abandonada, 

pois sempre haveria alguma coisa a mais para ser desencavada e revelada a seu próprio 

respeito. Em L’amant de la Chine du Nord, já no navio que levava a protagonista à França, 

ela observa o encontro do jovem fotógrafo com uma moça, quando se encontram e somem 

juntos: “Elle se souvient. [...] Elle se souvient de ça qu’elle avait oublié” (DURAS, 1991, 

p.228)97. Ela, a voz autoral, desdobramento da escritora, refere-se à perspectiva da 

protagonista, duplo narrativo da própria voz autoral naquilo que seria a rememoração da 

adolescência, mas também duplo de outras personagens durasianas que remetem a um 

passado vivido na Indochina. A lembrança da cena que havia esquecido soma-se aos 

elementos que tendem a atualizar a narrativa e a qualificar a reescrita, sinalizando a novidade, 

a revelação e a diferença: 

 
De la limousine noire est sorti un autre homme que celui du livre, un autre 
Chinois de la Mandchourie. Il est un peu différent de celui du livre : il est un 
peu plus robuste que lui, il a moins peur que lui, plus d’audace. Il a plus de 
beauté, plus de santé. Il est plus « pour le cinéma » que celui du livre. Et 
aussi il a moins de timidité que lui face à l’enfant (DURAS, 1991, pp.35-
36)98. 

                                                 
97 “Ela se lembra. [...] Lembra-se disso que havia esquecido” (cf. versão em português: DURAS, 1992, p.174). 
98 “Da limusine preta saiu um outro homem diferente daquele do livro, um outro chinês da Manchúria. É um 
pouco diferente daquele livro: um pouco mais robusto, menos medroso, com mais audácia. Tem mais beleza, 
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A referência e a comparação ao chinês do “outro livro” remetem a uma memória que 

não é da ordem do vivido, mas da escrita, que sinaliza a diferença, embora a criança seja 

ainda a mesma, pequena, magra, atrevida, insolente, viva: “[Elle est] sexuelle comme pas 

recontré encore” (DURAS, 1991, p.36)99. As personagens transitam através das narrativas de 

Marguerite Duras, embora pertençam a universos diegéticos paralelos: “La B12 n’est pas la   

« ruine » du Barrage contre le Pacifique. Ici, elle est esquintée, certes, mais elle ne pétarade 

pas, elle n’enfume pas les rues des postes de brousse, elle n’est pas un objet de curiosité” 

(DURAS, 1991, p.157)100. Em relação a esses pressupostos dos livros que precisam se 

complementados por outros livros, tanto Pascal Durand (1985) quanto Lars Henrik Gass 

(2005) sugerem que a escrita de Marguerite Duras exploraria essa encenação de si no sentido 

de assumir um retorno ao mito do escritor inspirado, visando aí um potencial mercadológico. 

Nesse sentido, essas publicações, para além de contar uma história, ofereceriam a intimidade 

da própria escritora para consumo. Independente dessa acusação, há sim a voz autoral que 

imerge na narrativa e reflete sobre o próprio processo de escrita, retomando outros textos, 

como em Yann Andréa Steiner: 

 
Après, vous m’avez dit que j’avais un corps incroyablement jeune. J’ai 
hésité à publier cette phrase. Mais je n’en ai pas eu la force. J’écris aussi des 
choses que je ne comprends pas. Je les laisse dans mes livres et je les relis et 
alors elles prennent un sens. J’ai dit qu’on me l’avait toujours dit même 
l’Amant de la Chine du Nord, j’avais 14 ans alors, même pas, et on a rit 
(DURAS, 1992, p.27)101. 
 

A autorrepresentação se dá pela reflexão sobre o processo de escrita, inclusive pela 

hesitação e pelo registro da hesitação a comporem a encenação de si, também valorizando a 

espontaneidade em escrever mesmo coisas que não compreende, descentralizando o papel do 

sujeito escritor como consciência absoluta no processo criativo. Para Janet Paterson (1982, 

p.186), o narratário se constitui como uma marca formal da autorrepresentação, e como 

análogo ao leitor real, encena o ato de leitura e representa o papel do leitor ao atribuir sentidos 
                                                                                                                                                         
mais saúde. É mais « para o cinema » que o do livro. E também menos tímido que ele frente à criança”  (cf. 
versão em português: DURAS, 1992, p.21). 
99 “[ela é] sexual, como nunca se viu antes” (cf. versão em português: DURAS, 1992, p.22). 
100 “Depois, você me disse que eu tinha um corpo incrivelmente jovem. Hesitei em publicar esta frase. Mas não 
tive forças para não o fazer. Também escrevo coisas que não compreendo. Eu as deixo em meus livros e as 
releio, e então elas fazem sentido. Eu disse que sempre me disseram isso, mesmo o amante da China do Norte, e 
eu tinha então quatorze anos, talvez nem isso, e rimos.” (cf. versão em português: DURAS, 1993, p.22). 
101 “Depois, você me disse que eu tinha um corpo incrivelmente jovem. Hesitei em publicar essa frase. Mas não 
tive forças para não o fazer. Também escrevo coisas que não compreendo. Eu as deixo em meus livros e releio, e 
então elas fazem sentido. Eu disse que sempre me disseram isso, mesmo o amante da China do Norte, e eu tinha 
então quatorze anos, talvez nem isso, e rimos” (cf. versão em português: DURAS, 1992, p.22). 
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ao texto lido pela sua perspectiva própria. Aqui, o texto expõe tanto o processo de escrita do 

livro quanto o leitor privilegiado, o seu amante, (re)nomeado no texto como Yann Andréa 

Steiner (cf. DURAS, 1992, p.98). Da mesma forma, C’est tout é dedicado a Yann Andréa 

Steiner, dirigido a ele enquanto interlocutor de sua escrita: “Yann, tu ne te sens pas un peu le 

pendentif de Duras?” (DURAS, 1995, p.33)102, questiona a voz autoral, revelando de certa 

maneira o seu papel de coadjuvante frente a ela, a pessoa pública e escritora legitimada.  

A dedicatória é significativa não apenas em Yann Andréa Steiner e C’est tout, mas 

também em L’Amant de la Chine du Nord, cujo romance é dedicado à personagem Thanh, 

o jovem nativo, empregado da família na Indochina, que não fora mencionado em outros 

livros ambientados no mesmo ciclo temático. Thanh é aquele que recusa o amor da jovem 

francesa, aquele que nunca se soube onde foi parar, e que permanece perdido naquele 

universo escrito e reescrito várias vezes da Indochina nos anos 30. Écrire, por sua vez, é 

dedicado à memória de W.J. Cliffe, personagem de Le jeune aviateur anglais. Porém, no 

corpo do referido texto, a voz autoral afirma: “Tu es mon lecteur, Paulo. Puisque je te le dis, 

je te l’écris, c’est vrai. Tu es l’amour de ma vie entière, le gérant de notre colère face à ce 

frère aîné et cela tout au long de notre enfance, de ton enfance” (DURAS, 1993a, p.63)103. Há 

uma imagem de leitor que perpassa os diferentes livros, duplos do amor interdito pelo irmão-

amante, seu amor da vida inteira.  

Pois a promessa de amor para a vida inteira também é feita a outro amor interdito, o da 

jovem francesa pobre com o rico chinês: “Elle dit: / – Et mon amour ç’aura été toi. / – Oui. Le 

seul. De ta vie” (DURAS, 1991, p.222)104. A voz autoral, em seus últimos livros, retoma e 

dedica sua escrita aos amantes conhecidos pelo público através de sua produção literária e 

imagem pública. Entre elas está, inclusive, uma possível referência ao ex-marido, Robert 

Antelme, com quem foi casada entre 1939 e 1946, mencionado em Écrire: “On doit aussi [...] 

cacher aux amants l’amour de son mari. Le mien n’a jamais été remplacé. Chaque jour de ma 

vie je le sais” (DURAS, 1993a, p.16)105. A voz autoral de Marguerite Duras percorre os vários 

amantes retratados nos livros pela voz autoral, desde os amantes da juventude, reconhecendo-

                                                 
102 “Yann, você não se sente um pouco o penduricalho de Duras?” (versão em português: tradução nossa). 
103 “Você é meu leitor, Paulo. Pois eu lhe digo, eu lhe escrevo, é verdade. Você é o amor de minha vida inteira, o 
gestor de nossa cólera diante daquele irmão mais velho, e isso ao longo de toda a nossa infância, da tua 
infância.” (cf. versão em português: DURAS, 1994, p.56). 
104 “Ela diz: / - E o meu amor terá sido você. / - Sim. O único. Da sua vida” (cf. versão em português: DURAS, 
1992, p.170, modificada). 
105 “Deve-se também esconder dos amantes o amor do marido. O meu nunca foi substituído. Sei disso a cada via 
da minha vida” (cf. versão em português: DURAS, 1994, p.16, modificada). 
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os como o único amor da vida inteira. De fato, a imagem do interlocutor como o amante 

cúmplice de um amor proibido permeia os textos de Marguerite Duras até Yann Andréa, o 

último amante, convertido em duplo de outros amantes das histórias de amor narradas. “Tu es 

dans le charme le plus vif qu j’aie jamais vu. / Tu es l’auteur de tout” (DURAS, 1995, 

p.41)106, afirma a voz autoral em C’est tout ao seu interlocutor, Yann Andréa, aquele que, por 

sua vez, restará após a morte da escritora. 

Portanto, quem se lembrará? Ou antes, quem ela gostaria que se lembrasse, quem ela 

quer que se lembre: para o porvir, é à juventude que a escrita de Marguerite Duras se dirige: 

“Les jeunes lecteurs. Les petits élèves” (cf. DURAS, 1995, p.11)107. A representação de 

personagens jovens, no conjunto de suas últimas publicações, pode sugerir quais sejam as 

expectativas da voz enunciativa em relação aos seus leitores virtuais. Em La pluie d’été, 

Ernesto, entre seus doze ou vinte anos, desafia valores e funcionamentos da dinâmica da 

sociedade ao recusar-se a frequentar a escola porque lá aprendia coisas que não sabia – um 

enigma a ser sentido para então ser compreendido. Assim mesmo, Ernesto aprende a ler 

sozinho a partir de um livro queimado encontrado no lixo por seus brothers e sisters, e em 

pouco tempo avança em seus estudos, enquanto descobre o amor livre de tabus com sua irmã 

Jeanne. Em La mort du jeune aviateur anglais, publicado em Écrire, a morte de J.W. Cliffe, 

jovem de vinte anos, órfão e piloto inglês, coincide com o fim da Segunda Guerra Mundial, 

devido a uma brincadeira inconsequente: “Il avait attaqué une batterie allemande. Pour rire. 

Comme il avait tiré sur leur batterie, les Allemands avaient répliqué. Ils ont tiré sur l’enfant. Il 

avait vingt ans” (DURAS, 1993a, p.59)108. O menino de olhos cinzentos e o menino David de 

Yann Andréa Steiner, duplos de Yann Andréa convertido em personagem, são sobreviventes 

(do nazismo e de um naufrágio, respectivamente) que tiveram as famílias mortas e ainda 

devem lidar com a ameaça da separação de quem os acolheu (da monitora e da Fonte). E 

talvez como síntese dessas personagens, a trajetória da criança de olhar selvagem de L’amant 

de la Chine du Nord, figuração de apelo autobiográfico, é narrada através da descoberta do 

amor, da sexualidade e da separação, da pobreza e da ousadia em surpreender ao desafiar 

regras e tabus. Ao voltarem-se para tal modelo de juventude, prevendo os olhares curiosos 

sobre a textualidade provocadora, certamente os textos de Marguerite Duras procuram 

                                                 
106 “Você possui o encanto mais vívido que jamais foi visto. Você é o autor de tudo” (versão em português: 
tradução nossa). 
107 “Os jovens leitores. Os pequenos alunos” (versão em português: tradução nossa). 
108 “Ele tinha atacado uma bateria alemã. De farra. Como atirou sobre a bateria, os alemães responderam. 
Acertaram o garoto. Tinha vinte anos.” (cf. versão em português: DURAS, 1994, p.52). 
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resgatar do conjunto de sua obra o caráter experimental, transgressor, desafiador, 

questionador, que predominam na proposta estética explorada ao longo dos anos.  

O apartamento de Trouville, em Yann Andréa Steiner e, principalmente a casa de 

Neauphle-le-Château, em Écrire, abrem-se à exterioridade, oferecendo o lugar de intimidade 

da escritora para o conhecimento do seu público, tal como já acontecera em Les lieux de 

Marguerite Duras (1977). A casa, exposta ao público, torna-se um lugar de arquivo, um 

museu em potencial, revelando onde vivia a escritora à época, onde se realiza o seu processo 

de escrita, alguns de seus filmes, e onde guarda os seus segredos e a sua intimidade. Os 

arquivos se fundam, inclusive, segundo Derrida (2001, p.13), pelo princípio topológico, pois 

são em lugares privilegiados que os registros são legitimados como arquivos. A casa de 

Neuphle, portanto, já é um arquivo na medida em que guarda as marcas de uma historicidade: 

 
Ce que j’ai trouvé dans la terre c’étaient les poubelles allemandes. La 
maison avait en effet été occupé par des oficiers allemands. Leurs poubelles 
c’étaient des trous, des trous dans la terre. Il y avait beaucoup de coquilles 
d’huîtres, des boîtes vides de denrées chères, avant tout de foie gras, de 
caviar. Et beaucoup de vaisselle cassée. On a tout jeté. Sauf des débris de 
vaisselle, sans aucun doute de Sèvres, les dessins étaient intacts. Et le bleu 
était du bleu innocent des yeux de certains de nos enfants (DURAS, 1993a, 
p.30)109.  
 

Escavando em seu quintal, a narradora encontra enterrados os resíduos da história da 

casa, mas também da história da França, da Europa. Através das lixeiras dos oficiais nazistas, 

torna-se possível recuperar registros do luxo dos quais os inimigos não abriam mão mesmo 

em guerra, que são contrapostos às mortes pelas quais são responsáveis. A memória coletiva e 

a memória subjetiva, dada a participação da escritora na Resistência e pelo modo como Duras 

se referiu ao episódio histórico, sobretudo em La douleur (1985), emergem na narrativa pela 

escavação e encontro com os resíduos dessa presença: a ameaça espectral de retorno dos 

assassinos alemães. Jeanne Marie Gagnebin (2006, pp.53-54) retoma a imagem benjaminiana 

do narrador sucateiro (Lumpensammler/chiffonier), metáfora do narrador moderno que não 

tem por alvo recolher os grandes feitos, mas que se ocupa do que não parece ter nem 

importância nem sentido, enquanto sobras do discurso histórico que a história oficial não sabe 

o que fazer. Entre os despojos, tangenciando a história dos vencedores, estão o sofrimento 

indizível e o apagamento na memória daqueles que padeceram. A narradora recusa essa 

                                                 
109 “O que encontrei na terra foram as lixeiras dos alemães. A casa foi de fato ocupada por oficiais alemães. Suas 
lixeiras eram buracos, buracos na terra. Havia muitas conchas de ostras, caixas vazias de produtos caros, 
sobretudo patê de fois gras, caviar. E muita louça quebrada. Mandei jogar tudo fora. Exceto os cacos de louça, 
sem dúvida nenhuma de Sèvres, os desenhos estavam intactos. E o azul era o azul inocente dos olhos de algumas 
de nossas crianças” (cf. versão em português: DURAS, 1994, p.28). 
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lembrança negativa, a memória do poder nas mãos dos nazistas; mas recolhe justamente as 

louças em cacos, ornamentos de valor então destituídos de valor, que a remetem justamente às 

crianças, vítimas inocentes da barbárie da guerra.  

Walter Benjamin, ao tomar a metáfora da escavação para referir-se ao processo de 

recordação, afirma que memória é o meio pelo qual se dá a vivência, “assim como o solo é o 

meio no qual as cidades antigas estão soterradas” (BENJAMIN, 1995, p.239). Assim posto, a 

valorização para Benjamin não está na lembrança em si, mas no lugar onde o investigador se 

apoderou delas; ele afirma que uma verdadeira lembrança deve, ao mesmo tempo fornecer 

uma imagem daquele que se lembra: “assim como um bom relatório arqueológico deve não 

apenas indicar as camadas das quais se originam seus achados, mas também, antes de tudo, 

aquelas que foram atravessadas anteriormente” (BENJAMIN, 1995, p. 240). Essa imagem de 

escavação corrobora o processo de arquivamento pela autorrepresentação, em que o próprio 

processo de escrita converte-se em arquivo, e a própria linguagem carrega as marcas e 

denuncia a historicidade e a subjetividade que a compõem. A língua revela o papel da 

memória, e converte-se no arquivo que carrega essas marcas, tal como o sotaque da mãe de 

Ernesto em La pluie d’été (a) ou os sotaques do tubarão em Yann Andréa Steiner (b): 

 
a) La mère a oublié la langue de sa jeunesse. Elle parle sans accent comme 
les populations de Vitry. Elle se trompe seulement sur les conjugaisons. Il 
lui reste de son passé des consonances irrémédiables, des mots qu’elle paraît 
dérouler, très doux, des sortes de chants qui humectent l’intérieur de la voix, 
et qui font que les mots sortent de son corps sans qu’elle s’en aperçoive 
quelquefois, comme si elle était visitée par le souvenir d’une langue 
abandonée (DURAS, 1990, p.27)110. 
 
b) Elle [la monitrice] raconte les visites du requin à David. Qu’une fois il 
arrive avec un accent américain, une autre fois avec un accent espagnol, une 
autre fois avec un accent de rien du tout, un accent éternuant – mouchant – 
rugissant et il faut le supporter. L’enfant rit. Il rit beaucoup beaucoup. 
Pendant qu’il rit la jeune fille arrête de raconter. Puis elle reprend. Elle dit 
qu’une fois il arrive avec une casquette de sport qu’il a trouvée dans les 
égouts de New York en allant écouter un concert de rock, on ne sait même 
pas où il est ce concert ni si c’est vraiment un concert, ce fracas qu’il entend, 
mais le requin, il est comme il est, rien à faire, il est stupide, dit la monitrice. 
Stupido (DURAS, 1992, p.91)111. 

                                                 
110 “A mãe esqueceu a língua de sua juventude. Fala sem sotaque, só erra nas conjugações. Do seu passado 
restaram as consoantes irremediáveis, palavras que ela parece desenrolar, muito suaves, espécie de cantos que 
umedecem o interior da voz, e que fazem as palavras saírem de seu corpo sem que às vezes ela perceba, como se 
estivesse sendo visitada pela lembrança de uma língua abandonada” (cf. versão em português: DURAS, 1990, 
p.18). 
111 “Ela [a monitora] conta as visitas do tubarão a David. Que uma vez ele chega com sotaque americano, outra 
vez com sotaque espanhol, outra com sotaque de nada, um sotaque espirrante – assoante – rugidor, e é preciso 
suportá-lo. O menino ri. Ri muito, muito. Enquanto ri, a jovem pára de contar. Depois recomeça. Ela diz que 
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Nos exemplos acima citados, é pela língua que emergem as marcas, seja de uma 

origem, seja de uma trajetória. A língua oculta a origem da mãe de Ernesto, exceto pelo erro 

das conjugações, que põe à tona a sua origem estrangeira. Por outro lado, o tubarão age como 

um camaleão, assimilando as marcas por onde passa, acumulando essas experiências na 

própria língua. Ambos, a mãe e o tubarão, são personagens errantes, que guardam para si algo 

que deveria permanecer oculto: o amante da juventude da mãe, e o desejo do tubarão em 

devorar o menino David, seu amigo. O que está oculto está para ser descoberto, decifrado e 

revelado, tal como a palavra Shibbolet, abordada por Françoise Proust (1994, p.180): 

significante que tanto abre quanto fecha portas, tanto salva quanto condena à morte, ao 

desempenhar o papel de senha [mot de passe] através do sotaque. A revelação do que está 

oculto assume, portanto, uma tal dimensão ética, na medida em que a ocultação ou a 

revelação do que quer que seja atribui responsabilidades pelas possíveis consequências. 

Quando Walter Benjamin (1994, p.225) sugere ao materialista histórico escovar a história a 

contrapelo, tem-se em vista que não há cultura (e processo de transmissão da cultura) sem que 

tenha como paralelo e seja-lhe constitutiva a barbárie. Através desse exercício de se conceber 

a história que se torna possível, para além do discurso oficial – o status quo –, podemos 

encontrar elementos não assimilados, deixados à parte, para que outras narrativas sejam 

igualmente possíveis e legitimadas. 

Marguerite Duras encena essa descoberta nos seus últimos livros, pondo em questão 

tanto a seleção quanto a conveniência do momento em que a memória deixa emergir os 

despojos da (sua suposta própria) história. “Les textes sans référence de publication sont 

inédits” (DURAS, 1993b, p.13)112, diz a nota de rodapé em Le monde extérieur: Outside 2, 

última entre as compilações de artigos da escritora. A publicação de textos dispersos que 

ainda não tenham sido compilados corresponde a uma forma de preservar a memória (de si) 

para a posteridade; e, ao reunir inclusive os seus textos não ficcionais, situando-os para fora 

do que comumente se considera como sendo do âmbito próprio da literatura, é um esforço 

para que nenhum detalhe seja perdido. Os papéis antigos com textos esquecidos também 

aparecem nessa compilação: “Je ne sais pas du tout d’où vient cette histoire intitulée 

l’Homme nu de la Bastille. De qui ni comment elle est arrivé jusqu’à moi. Je l’ai retrouvée 

                                                                                                                                                         
uma vez ele chega com um boné de esporte que encontrou nos esgotos de Nova York, quando foi a um concerto 
de rock, nem se sabe que concerto foi, nem se foi mesmo a um concerto, aquele estrondo que ouve, mas o 
tubarão é como é, nada a fazer. É estúpido, diz a monitora. Estúpido” (cf. versão em português: DURAS, 1993, 
p.92). 
112 “Os textos sem referência de publicação são inéditos” (versão em português : tradução nossa). 
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dans mes papiers il y a déjà quelques anées” (DURAS, 1993b [1992], p.57)113. Encenar a 

recuperação de textos inéditos remete às práticas romanescas de, no prefácio, a voz autoral 

recusar a autoria do texto, situando-se como o editor que encontrou velhos manuscritos, como 

estratégia de legitimidade e de veracidade à narrativa.  

A necessidade em distinguir o real do ficcional, neste caso, indica uma estratégia de 

legitimação do seu discurso. Tal como o universo narrativo de La pluie d’été, a respeito da 

personagem Hélène Lagonelle, de L’amant de la Chine du Nord, há uma nota de rodapé 

mencionando que foram revelados à autora, por tias da sua suposta amiga, após a publicação 

de L’Amant, os acontecimentos que se sucederam depois que ambas teriam perdido o contato 

até a sua morte ainda na juventude (cf. DURAS, 1991, p.54). Se, por um lado, Hélène 

Lagonelle também é referida (e referendada) pela voz enunciativa de Marguerite Duras como 

pessoa real que a própria escritora teria conhecido; por outro, Théodora Kats, personagem de 

um conto da escritora (publicado em Outside, e objeto de interesse do jovem leitor Yann, em 

Yann Andréa Steiner, é revelada como pura invenção: “– Oui. J’avais inventé tout de cette 

jeune femme [...]. J’ai inventé le nom, peut-être, pour pouvoir parler des Juifs assassinés par 

les Allemands. Un corps sans nom aucun, ça ne servait à rien”. (DURAS, 1992, pp.31-32)114. 

A conclusão semelhante chega a voz autoral em La mort du jeune aviateur anglais: “Le jeune 

mort anglais c’était tout le monde et c’était aussi lui seul. C’était tout le monde et lui. Mais 

tout le monde ça ne fait pas pleurer” (DURAS, 1993a, p.62)115. Torna-se fundamental, para 

humanizar o acontecimento, a particularização da situação e atribuir ao personagem (real ou 

fictício) uma história, comum a todas as outras histórias, tal como a preferência por biografias 

que têm os pais de Ernesto em La pluie d’été (cf. DURAS, 1990, p.9-10). Aqui, a invenção 

ficcional se justifica para suscitar no leitor a compreensão de um acontecimento real, 

histórico.  

Nesse sentido, Maria Angélica Werneck da Silva (2004, p. 32), ao abordar a questão 

da autobiografia em textos de Marguerite Duras, considera-a como possibilidade de discurso 

sobre si mesma e seu relacionamento com o mundo. Seja na juventude ou no fim da vida, 

ligam-se às narrativas de efeito autobiográfico certos nomes que predominam em cada ciclo 

                                                 
113 “Eu não tenho ideia de onde vem esta história intitulada O Homem nu da Bastilha. Nem como chegou até 
mim. Eu a encontrei no meio de meus papeis há alguns anos.” (versão em português : tradução nossa). 
114 “Sim. Eu inventei tudo sobre essa jovem [...]. Eu inventei esse nome, talvez para poder falar dos judeus 
assassinados pelos alemães. Um corpo sem nome não serviria para nada” (cf. versão em português : DURAS, 
1993, p.28).  
115 “O jovem morto inglês era todo mundo e era também ele mesmo. Era todo mundo e ele. Mas todo mundo não 
nos faz chorar.” (cf. versão em português: DURAS, 1994, p.56). 



 93 

narrativo, constituindo um arquivo: da escritora ou da sua obra? Qual o limite entre a vida da 

escritora e a escrita sobre si evocada pelo apelo autobiográfico, ainda quando se trata de um 

texto ficcional? Atribuir significado ao que é da ordem do vivido, ou seja, convertê-lo em 

linguagem, permite que haja uma dupla experiência. Todavia, a busca pela legitimação do 

arquivo, ancorado pelo real, presente nos últimos textos de Marguerite Duras, acaba por 

revelar o impossível da transparência, devido ao próprio caráter da linguagem que medeia as 

relações entre as diferentes instituições da escrita, aqui entre o ficcional e o arquival. 

 

2.2.2 Ameaça ao arquivo 

 

O desafio de uma estratégia direcionada a tornar impressas as partes privilegiadas da 

memória do sujeito condenado a morrer está em garantir um suporte que lhe seja exterior 

visando à preservação do arquivo para o futuro. Assim, a institucionalização do arquivo tende 

a, logo que constituído, ser reconhecido enquanto tal, e, portanto, procurar ser legitimado. 

Neste sentido, em Écrire, que evoca aspectos do processo de escrita e da intimidade de 

Marguerite Duras para seu público, a voz autoral revela – para arquivamento – o instante 

original, quando sua escrita fora legitimada por um agente já consagrado: “J’en avais déjà été 

confirmée par Raymond Queneau. Le seul jugement de Raymond Queneau, cette phrase-là : 

« Ne faites rien d’autre que ça, écrivez »” (DURAS, 1993a, p.15)116. Porém, em que medida o 

querer arquivar-se basta para o êxito no arquivamento? E, em que medida o arquivamento 

garante o interesse daqueles que estão por vir, para que os arquivos sejam (re)descobertos, 

lembrados e acessados? Quando Jacques Derrida (2001) desenvolve sua reflexão acerca do 

arquivo, ele reconhece como parte constitutiva da noção de arquivo aquilo que chama de 

pulsão arquiviolítica: uma pulsão destruidora, análoga à pulsão de morte, nos termos em que 

Sigmund Freud a concebeu ao longo do desenvolvimento de sua teoria psicanalítica.  

Notadamente, quando nos referimos à pulsão arquiviolítica, há o exemplo de Franz 

Kafka, quando solicita a queima de seus manuscritos originais a Max Brod, seu amigo e 

agente literário. No caso de Kafka, há a concepção de que o sucesso de sua literatura não está 

condicionado ao circuito comercial, mas a um ato de pureza da escrita propiciado pela solidão 

daquele que escreve. Decorre, no entanto, que para além das relações burocráticas, 

mercadológicas e políticas entre escrita e publicação (instituições legitimadoras para edição, 

financiamento, distribuição, etc.), temos em vista, assim como é para André Rios, que “todo o 
                                                 
116 “Eu já tinha sido aprovada por Raymond Queneau. O simples veredito de Raymond Queneau, aquele frase: 
«_Não faça mais nada a não ser isso, escrever »” (cf. versão em português : DURAS, 1994, p.15). 
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ato de escrita já ocorre em um horizonte publicacional” (RIOS, 2007, p.189). É inerente à 

escrita essa busca pelo diálogo ao exterior, ainda que esse caráter seja negado, posto que o 

mistério ou a inacessibilidade a si não deixariam de se constituir enquanto uma performance 

do sujeito autoral ao tentar se fazer lembrado. 

A textualidade de Marguerite Duras manifesta esse desejo de permanecer enquanto 

memória em um sentido tanto quanto paradoxal em Yann Andréa Steiner, retomando cenas 

de La pute de la côte normande, que corresponderiam a discussões conjugais na intimidade 

da escritora: 

 
Vous comprenez, comment résister à ça, à quelqu’un d’une telle enfance qui 
veut tout ensemble, tout à la fois. Déchirer les livres, les brûler. Et avoir peur 
pour eux de leur disparition. Vous saviez que le livre existait déjà. Vous me 
disiez: Qu’est-ce que vous croyez faire? Qu’est-ce que ça veut dire ça? Être 
à écrire tout le temps toute la jornée? Vous serez abandonnée par tous, parce 
que vous êtes folle, intenable à vivre. Une connarde... Vous ne voyez même 
plus que vous embarrassez les tables avec vos brouillons partout, des piles et 
des piles... / Il arrive qu’on rie ensemble de vos rages. Tout d’un coup. Il 
vous arrive aussi d’avoir peur que je jette le livre dans la mer ou que je le 
brûle. Quelquefois vous revenez à cinq heures du matin de vos rallyes, de 
vos séances de contemplation de ces ineffables barmen des grands hôtels de 
la colline, ceux classés les plus luxueux du monde. Et de ces merveilles vous 
êtes heureux de revenir. Souvent je dors quand vous rentrez. Je vous entends 
aller dans la grande pièce pour vérifier si le manuscrit est bien là, sur la table 
et puis dans la cuisine voir s’il y a encore du café dans le paquet et du pain, 
et du beurre et du café! (DURAS, 1992, pp.63-64)117.  
 

Na circunstância paradoxal em destruir o próprio trabalho de escrita e temer pelo 

desaparecimento decorrente da destruição, a presença desse outro, aqui na figuração de Yann 

Andréa como metonímia de leitores (tal como Max Brod para Kafka), é a caução para o 

escritor de que há uma necessidade (relativamente idônea, através do seu próprio desinteresse 

em contraposição ao interesse do outro) de arquivamento de sua obra a resguardar a memória 

de sua existência. A presença do leitor privilegiado que assume responsabilidade acerca da 

escrita do autor, como demonstração de idoneidade, também encontra-se nas compilações de 

                                                 
117 “Você entende, como resistir a alguém tão pleno de infância que quer tudo junto, ao mesmo tempo. Rasgar os 
livros, queimá-los. E sentir medo pelo seu desaparecimento. Você sabia que o livro já existia. Você me dizia: o 
que a senhora pensa em fazer? O que tudo isso quer dizer? Estar escrevendo o tempo todo, o dia todo? A senhora 
vai ser abandonada por todos, porque é louca, insuportável. Uma babaca... Nem vê que está bagunçando as 
mesas com tantos rascunhos, por toda a parte pilhas e pilhas... / Acontece de a gente rir junto dos seus acessos de 
raiva. De repente. Às vezes acontece você ficar com medo de que eu jogue o livro no mar ou o queime. Às vezes 
você volta às cinco da manhã das suas perambulações, das suas seções de contemplação daqueles inefáveis 
barmen dos grandes hotéis da colina, os classificados mais luxuosos do mundo. E destas maravilhas você fica 
feliz de voltar. Muitas vezes estou dormindo quando você volta. Ouço você se dirigir à sala para verificar se o 
manuscrito está ali, em cima da mesa e depois à cozinha, para ver se sobrou café no pacote, pão e manteiga e 
café!”  (cf. versão em português:  DURAS, 1993, pp.61-62, modificada). 
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artigos organizadas por outros que não a própria autora, como Yann Andréa em Outside e 

Christiane Blot-Labarrère em Le monde extérieur. 

No primeiro, lançado em 1981, há apenas uma breve referência no prefácio sobre o 

organizador: “Je n’ai pas jugé les papiers, je ne les ai pas relus. Yann Andréa l’a fait pour 

moi. J’ai laissé faire. Ça ne me regarde plus” (DURAS, 1984b, p.13)118, e uma nota sobre o 

critério de ordenamento dos artigos assinado por Yann Andréa. No outro livro, mais recente, 

não há qualquer texto de apresentação assinado por Marguerite Duras, mas apenas uma nota 

de justificativas e critérios de organização assinado pelas iniciais da organizadora. As 

credenciais de Christiane Blot-Labarrère enquanto professora universitária e pesquisadora 

sobre a obra de Duras, que a legitimam para a organização de Le monde extérieur perante 

seu público leitor, são apresentadas por Marguerite Duras apenas em um dos artigos entre os 

demais publicados no mesmo volume (cf. DURAS, 1993b, pp.225-226). Em ambos os casos, 

há a ambiguidade entre uma encenação do desinteresse pessoal a respeito do trabalho 

finalizado e uma possível valorização garantida pela impessoalidade da organização.  

Ao voltar-se para a exterioridade a fim de garantir a permanência, o arquivo tem 

necessidade de que seja assegurada “a possibilidade da memorização, da repetição, da 

reprodução ou da reimpressão”, afirma Jacques Derrida (2001, pp.22-23). É justamente pela 

necessidade em arquivar a materialidade do registro que o arquivo sempre trabalha contra si 

mesmo, pois só se torna necessário no espaço onde a memória falta; a pulsão autodestruidora 

do arquivo não consiste em relegar seu conteúdo ao esquecimento, mas torná-lo memória 

presente, viva e constitutiva da experiência simbólica da comunidade em um porvir além da 

sua própria morte, paradoxalmente levando ao ostracismo a própria necessidade de que haja 

um arquivo.  

Portanto, ao fazer-se constitutiva à própria linguagem a presença discursiva de um 

interlocutor, no que concerne a uma proposta sobre a constituição do arquivo, tem-se que ter 

em vista o apelo que a escrita traz consigo em tornar-se pública, isto é, em ser lida. Pois, ainda 

antes mesmo de haver um leitor (ou mesmo antes de existir um texto, no curso de sua 

construção), o texto carrega em si essa virtualidade de leitura, a partir do momento em que o 

próprio escritor é também o seu primeiro leitor. Assim, o processo de arquivamento promete 

romper a descontinuidade da existência ao lançar para o futuro a permanência no mundo 

daquilo que se julgue relevante em ser preservado e compartilhado. 

                                                 
118 “Não revi os artigos, nem voltei a lê-los. Foi Yann Andréa quem o fez por mim. Deixei que o fizesse. Isso já 
não me diz respeito” (cf. versão em português: DURAS, 1983, p.9). 
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Os textos derradeiros de Marguerite Duras, na medida em que expressam o desejo de 

permanência através de um projeto de arquivamento, também manifestam um receio quanto à 

ameaça à memória e ao arquivo. Em Écrire, a voz autoral manifesta desconfiança à 

disposição deliberada de um autor em destruir seu próprio texto: “Je ne crois pas les gens qui 

disent : « J’ai déchiré mon manuscrit, j’ai tout jeté. » Je n’y crois pas. Ou bien ça n’existait 

pas pour les autres, ce qui était écrit, ou bien c’est n’était pas un livre” (DURAS, 1993a, 

p.23)119. Como um instinto de sobrevivência, tanto a criação do autor expressa no manuscrito 

quanto a sua materialidade são possibilidades de uma redescoberta no futuro, em que ao 

sujeito seja dada a possibilidade de transgredir a existência e permanecer, de alguma forma, 

entre os vivos. 

Assim, a consciência da proximidade da morte provoca um medo calcado sobretudo 

na perspectiva de perda e destruição do que as pessoas julgam significativo. A noção de que 

as memórias exclusivas e sentimentos em relação a uma experiência individual única serão 

perdidas para sempre dão a dimensão da solidão existencial a que está fadado o moribundo. É 

de fundamental importância, contudo, a observação de que “não é a própria morte que 

desperta temor e terror, mas a imagem antecipada da morte”, conforme assinala Norbert Elias 

(2001, p.53), corroborada pela representação que as sociedades industrializadas fazem da 

morte como algo a ser negado e escondido. Decorre dessas representações modernas da morte 

a falta de empatia com que os vivos encaram os idosos e os moribundos. Tal ausência de 

identificação, na obra de Marguerite Duras, pode ser verificada em L’après-midi de 

monsieur Andesmas, publicado em 1962, em que a velhice é representada, de modo quase 

ácido, pelo peso do corpo abandonado na cadeira: “Oisif, et seul, M. Andesmas regardait ce 

qu’il était définitivement devenu, avec ennui” (DURAS, 1962, p.53)120. Esse é o discurso 

sobre a velhice que a voz narrativa dos últimos textos rejeita para si própria, de abandono e de 

tédio, mas não rejeita a solidão. 

A solidão, em Écrire, sugere uma espécie de autoexílio da escritora na casa de 

Neuphle durante certo período de sua vida, desde a escrita de La ravissement de Lol V. 

Stein e de Le vice-consul, publicados, respectivamente, em 1964 e 1965. A solidão é tida, 

pela voz autoral de Marguerite Duras, como consequência do regime de trabalho do escritor: 

“L’heure du crépuscule le soir, c’est l’heure à laquelle tout le monde cesse de travailler autour 

                                                 
119 “Não acredito nas pessoas que dizem: « Rasguei meu manuscrito, joguei tudo fora ». Não acredito nisso. Ou o 
que estava escrito não existia para os outros, ou não era um livro” (DURAS, 1994, p.22). 
120 “Ocioso e só, o Sr. Andesmas olhava com desgosto aquilo em que os anos o tinham transformado” (cf. versão 
em português: DURAS, 1964, p.56). 
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de l’écrivain. [...] Dans le monde entier avec la fin de la lumière, c’est la fin du travail” 

(DURAS, 1993a, p.49)121. A voz autoral reflete a respeito da inversão de turno do escritor 

para dedicar-se à escrita, em virtude do outro trabalho, ordinário, protocolar, manual. A noite, 

portanto, toma uma dimensão de liberdade para aquele que escreve, à margem das relações 

ordinárias de trabalho:  “Reste ce luxe que nous avons, nous, d’en pouvoir écrire dans la nuit. 

Nous pouvons écrire à n’importe quelle heure. Nous ne sommes pas sanctionnés par des 

ordres, des horaires, des chefs, des armes, des amendes, des insultes, des flics, des chefs e des 

chefs” (DURAS, 1993a, pp.50-51)122. À noite, enquanto todos os demais dormem, aquele que 

escreve está à vontade em sua solidão, liberto para imergir em si mesmo e na atividade de 

escrita. O espaço noturno que o escritor notívago habita não é aquilo que aí está posto, claro, 

evidente, mas o mistério, o indefinido e o duvidoso que se abre como possibilidade.  

A escrita de Marguerite Duras, quando se volta para a própria atividade de escrita, 

remete-se a uma corporeidade, o corpo solitário daquele que dedica seu esforço físico a 

escrever: “On ne peut pas écrire sans la force du corps. Il faut être plus fort que soi pour 

aborder l’écriture, il faut être plus fort que ce qu’on écrit. C’est une drôle de chose, oui” 

(DURAS, 1993a, p.23)123. Foucault destaca o corpo, materialidade pela qual se realiza a 

linguagem e é impresso o arquivo: o arquivo é “o que, na raiz do enunciado-acontecimento, e 

no corpo em que se dá, define, desde o início, o sistema de sua enunciabilidade” 

(FOUCAULT, 2008, p.147). Assim posto, o arquivo arquiva não apenas o enunciado-

acontecimento, mas justamente a sua historicidade, na medida em que permite localizá-lo 

entre um escopo de possibilidades decorrentes das condições, circunstâncias e motivações que 

fazem com que o enunciado seja enunciado. Ou seja, o arquivo é o sistema geral da formação 

e transformação dos enunciados, instaurando-os como acontecimentos e coisas. Tal modo de 

conceber o conceito de arquivo explicita a historicidade dos enunciados através dos seus 

modelos de representação, explorados através de possibilidades que correspondem a uma 

prática histórica, seja reafirmando o que é estabelecido por essa prática, ou transgredindo seus 

limites para além das possibilidades discursivas, ao mesmo tempo em que dilata esses limites. 

                                                 
121 “A hora do crepúsculo do anoitecer é a hora em que, ao redor do escritor, todo mundo pára de trabalhar. [...] 
No mundo inteiro, com o fim da luz, vem o fim do trabalho” (cf. versão em português: DURAS, 1994, pp.44-45) 
122 “Quando o trabalho cessa lá fora. Resta esse luxo que temos, nós, de poder escrever durante a noite. Podemos 
escrever a qualquer hora. Não recebemos autorização de ninguém, horários, chefes, armas, multas, guardas, 
chefes dos chefes.” (cf. versão em português: DURAS, 1994, p.46). 
123 “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”  (cf. versão em português: DURAS, 1994, p.23). 
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A atividade de escrita, portanto, mesmo em um regime peculiar de trabalho, ainda é 

trabalho. Ela é atividade promovida pela força de trabalho; e, nos textos de Marguerite Duras, 

pela prática da autorrepresentação, a escrita é encenada. Assim, aquele que escreve rumoreja 

pela escrita as pulsões ainda vivas de seu corpo: “Perd son sang, il [l’écrit] n’est plus reconnu 

par l’auteur” (DURAS, 1993a, p.14)124. A escrita é abordada como ação, não como intenção; 

isto é, não se trata de vincular ao texto ficcional intenções e emoções atribuídas à 

subjetividade do escritor, mas de reconhecer que valores privilegiados pela concepção estética 

do escritor se concretizam através da realização da escrita. Uma tal perspectiva de escrita, de 

certa forma, materialista, é o que permite a encenação autorreferencial dos textos analisados. 

Afinal, se não houver dor, tudo será esquecido, conclui a menina de L’Amant de la Chine 

du Nord. Pelo modo com que a voz autoral dos últimos textos de Duras representa a si 

mesma, a dor e o sangue imprimem esse apelo autobiográfico ao lidar com a proximidade da 

própria morte. Assim é anunciado em C’est tout, pois a consciência da iminente morte do 

próprio corpo agoniza a narradora: 

 
Je me sens perdue. 
Mort c’est équivalent. 
C’est terrifiant. 
Je n’ai plus envie de faire l’effort. 
Je ne pense à personne. 
C’est terminé le reste. 
Vous aussi. 
Je suis seule (DURAS, 1995, p.25)125. 
 

No último livro publicado em vida por Marguerite Duras, a solidão em que se 

encontra a voz autoral é desesperadora: à deriva, sem rumo, sem expectativas, sem esperança, 

sem forças. A voz autoral descreve a sua percepção perante a morte iminente, revelando a 

fragilidade com que se encontra e a solidão pela qual está condenada a passar. Ameaçada pela 

morte, aquela que escreve vislumbra um desejo íntimo a todos, conforme Maurice Blanchot 

(2011, p.262), o desejo de ver a si-mesmo de além-túmulo e, consequentemente, como as 

pessoas próximas agirão e o mundo existirá sem mais essa existência consciente que cogita a 

própria morte.  

Ao escrever, a escritora também inscreve seu texto em uma materialidade, um suporte 

para que haja leitura, releitura e desdobramentos de leitura, assegurando as promessas de 
                                                 
124  “Sem seu sangue, o seu texto não é mais reconhecido pelo autor”  (cf. versão em português : DURAS, 1994, 
p.14, modificada). 
125 “Eu me sinto perdida. / Morte é equivalente. / É aterrorizante. / Não tenho mais vontade de fazer esforço. / 
Não penso em ninguém. / Está terminado o resto. / Você também. / Estou sozinha” (versão em português: 
tradução nossa). 
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democracia e perenidade. Entretanto, assim como a ação age para preservar o arquivo, 

também significa um risco de perda. A ameaça ao arquivo e à memória é lamentada em 

Écrire: “Le Ravissement de Lol V. Stein et Le Vice-consul, je les ai écrits là-haut, dans ma 

chambre, celle aux armoires bleues, hélas maintenant détruites par des jeunes maçons” 

(DURAS, 1993a, p.14)126. O quarto, lugar de arquivamento e arquivo do processo de escrita 

de Marguerite Duras – promessa de museu – converte-se também em ruínas de um arquivo, 

podendo comprometer os detalhes que permitirão percorrer a posteriori a totalidade da 

narrativa da vida da escritora. Ou, de outra maneira, assim como o livro queimado de La 

pluie d’été, o quarto destruído arquiva as marcas da destruição às quais o arquivo é 

submetido.  

Por outro lado, em La mort du jeune aviateur anglais, é representada a solidão daquele 

que permanece vivo para lembrar dos mortos. O velho professor de W. J. Cliffe, o jovem 

aviador morto no último dia de guerra, é o homem que revelou a identidade do aviador aos 

habitantes de Vauville e foi regularmente lá chorar a morte do garoto: “Et le vieil homme qui 

pleurait toujours, qui est venu pendant les huit années, et qui, une certaine fois, n’est plus 

revenu. Jamais. Qui, lui aussi, a été pris par la mort ? Sans doute aucun” (DURAS, 1993a, 

p.66)127. Esse luto que se estabelece pelo homem – alegadamente o professor, mas talvez o 

pai, um amigo da família ou mesmo um amante, alega a narradora (cf. DURAS, 1993a, p.63) 

– revela o desamparo do sujeito frente à morte dos outros: “Não posso pôr os pés no futuro 

senão a uma condição: que os outros, sempre os outros, lá vivam”, afirma Georges Bataille 

(1954, p.33). A situação em que o velho professor do jovem aviador inglês se encontra é 

análoga à voz autoral de L’amant de la Chine du Nord: “Je n’avais jamais pensé à sa mort” 

(DURAS, 1991, p.11)128. A notícia da morte do antigo amante chinês é a alegada motivação 

para a reescrita de L’amant, porém será apenas uma entre tantas personagens do passado – 

reais e imaginárias – que serão lamentadas nos últimos livros de Duras: a morte de Thanh 

(personagem inexistente em outras histórias da infância na Indochinha); a morte de Paulo, o 

irmãozinho, a morte da família do menino de olhos cinzentos, Samuel Steiner – os pais, o 

cachorro e a irmãzinha, Judith Steiner – e a morte dos pais do menino David no naufrágio de 

l’Amiral Système.  

                                                 
126  “Le Ravissement de Lol V. Stein e Le Vice-consul, eu os escrevi lá em cima, no meu quarto, aquele de 
armários azuis, hoje, que pena, destruídos por jovens pedreiros” (cf. versão em português : DURAS, 1994, p.14). 
127 “E o velho que sempre chorava, que veio durante oito anos, e que, em certo momento, não veio mais. Nunca. 
Ele também viu-se apanhado pela morte? Sem dúvida  alguma.” (cf. versão em português: DURAS, 1994, p.60). 
128 “Eu nunca pensara na sua morte” (cf. versão em português: DURAS, 1992, p.1). 
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A impossibilidade de sentir a presença do outro – a sua proximidade, a sua 

corporeidade – se dá não apenas pela morte, mas pela distância de uma separação: “Ce qu’ils 

[brothers et sisters] savent dans le silence c’est qu’ils vont ensemble vers un événement qui 

semble encore lointain mais déjà inévitable. Une sorte de fin, de mort. Que peut-être ils ne 

partageront  pas” (DURAS, 1990, p.99)129. Em La pluie d’été, o silêncio já prenuncia que 

alguma coisa está diferente, que alguma mudança vai acontecer, análoga à própria morte, 

enquanto separação incontornável. O desamparo pela separação é tematizado através do 

desespero dos brothers e sisters ante a possibilidade de sua separação dos irmãos mais velhos, 

Jeanne e Ernesto, e com o receio dos mais velhos de que a mãe abandonasse a família. A 

experiência do prenúncio da separação incontornável também está em L’amant de la Chine 

du Nord, “comme une puanteur, à fuir”, quando  “Il dit que son corps ne voulait plus de celle 

qui partait et qui laissait son corps à lui si seul et pour toujours. Toujours” (DURAS, 1991, 

p.185)130, ou através da mãe que está como morta após a partida do filho mais velho, o mais 

amado. A separação por antecipação, paradoxalmente, indica a tentativa de evitar a separação 

definitiva. Na escrita derradeira de Marguerite Duras, essa antecipação da separação exerce 

papel equivalente ao da agonia em suas personagens e desdobramentos da voz autoral, como 

constituição do arquivamento, em um ritual que registra a expectativa do fim da narrativa (de 

uma vida?), mas que, ao mesmo tempo, torna-se promessa de eternizar-se pela própria 

narrativa dessa expectativa. O desamparo daquele que resta, solitário, testemunha da morte 

daqueles com quem tinha laços, se dá à medida em que o sujeito se reconhece pela relação 

com o outro. Quando os laços são perdidos pela morte do outro, o que resta de si? 

Por conta do desamparo a que o cadáver do aviador estaria sujeito, a voz autoral 

enfatiza a espontaneidade das pessoas de Vauville para acolher o corpo daquele jovem, cantar, 

rezar e providenciar um túmulo para ele: “Cet enfant mort à la guerre, il est aussi un secret de 

chacun de ceux qui l’ont trouvé en haut de ce grand arbre, crucifié à cet arbre par la carcasse 

de son avion” (DURAS, 1993a, p.74)131. Tanto o túmulo do jovem aviador, quanto a vinda 

regular do velho professor e as homenagens ao rapaz arquivam a memória dessa existência. 

                                                 
129 “O que eles sabem em meio ao silêncio é que se dirigem juntos para um acontecimento que ainda parece 
distante mais já é inevitável. Uma espécie de fim, de morte. Que talvez não irão compartilhar” (cf. versão em 
português: DURAS, 1990, p.65).  
130  “[...] como um mau cheiro que se quer fugir” [...] “ele diz que seu corpo já não queria saber daquela que 
estava partindo e o deixando só, para sempre. Sempre” (cf. versão em português : DURAS, 1992, p.140). 
131 “Esse garoto morto na guerra é também um segredo de cada um daqueles que o encontraram no alto daquela 
grande árvore, crucificado naquela árvore na carcaça de seu avião” (cf. versão em português: DURAS, 1994, 
p.66). 
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“La mort baptise aussi” (DURAS, 1993a, p.64)132, conclui a narradora, ao constatar que a 

queda do avião em Vauville não foi apenas o fim, mas foi o começo de uma história que 

ressignificou a vida do falecido. 

É estabelecido no texto um paralelo entre a morte do jovem aviador inglês e a de 

Paulo, o irmão mais novo, personagem em L’amant de la Chine du Nord. No final deste 

livro, há um salto temporal na narrativa e é apresentado um diálogo pelo telefone com o 

amante chinês que, anos depois da separação, entrou em contato com “elle”: “Il avait dit 

quelque chose sur le petit frère qu’elle se savait pas: qu’on n’avait jamais retrouvé son corps, 

qu’il était resté sans sépulture” (DURAS, 1991, p.241)133. O telegrama com a informação da 

morte, aos 27 anos, do irmão mais novo, não nomeado, já tinha sido retratada em L’amant 

(DURAS, 1984a, p.122-125), porém sem que houvesse o esclarecimento da causa. É apenas 

em La mort du jeune aviateur anglais que a morte do irmão será contextualizada durante a 

guerra do Japão (cf. DURAS, 1993a, p.61), sem maiores explicações, salvo que ele foi 

enterrado sem sepultura, em uma vala comum, por cima dos últimos corpos: 

 
Et c’est une chose si terrible à penser, si atroce, qu’on ne peut pas la 
supporter, et dont on ne sait, avant de l’avoir vécue, à quel point. Ce n’est 
pas le mélange des corps, pas du tout, c’est la disparition de ce corps dans la 
masse des autres corps. C’est le sien, son corps à lui, jeté dans la fosse des 
morts, sans un mot, sans une parole. Sauf celle de la prière de tous les morts 
(DURAS, 1993a, p.61)134.  
 

O cadáver sem sepultura, indigente na vala comum ou desaparecido, é uma agressão 

ao direito de narrativa de uma existência, ao arquivamento da imagem do sujeito que um dia 

foi, pelos rituais fúnebres de seus restos mortais depositados em seu próprio e exclusivo 

túmulo, nomeado e datado. A vala comum, cova sem nomes, aparece como uma imagem do 

completo horror na escrita de Duras, pois é o puro abandono na morte pelo desaparecimento 

de vestígios, é a negação completa de uma possibilidade de registro da memória. A oposição a 

essa despersonalização da morte, Marguerite Duras explorará justamente no episódio da 

morte da mosca, presente no primeiro texto de Écrire. A hora da morte aparece como um 

elemento importante, que registra a mosca no mundo e lhe destina um lugar próprio na 

                                                 
132 “A morte também batiza” (cf. versão em português : DURAS, 1994, p.57). 
133 “Ele dissera alguma coisa sobre o irmãozinho que ela não sabia: que nunca haviam encontrado o seu corpo, 
que ficara sem sepultura” (cf. versão em português : DURAS, 1992, p.185). 
134 “E é uma coisa tão terrível de se pensar, tão atroz, que não se pode suportar, e até ter passado por isso, é 
impossível saber como é. Não se trata da mistura dos corpos, em absoluto, é o desaparecimento desse corpo na 
massa dos outros corpos. É o seu, o seu próprio corpo, atirado na fossa dos mortos, sem uma palavra, sem uma 
frase. Exceto aquela da prece de todos os mortos” (cf. versão em português: DURAS, 1994, p.55). 
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conjuntura do universo – negada, por exemplo, na referência ao irmãozinho. Recuperar a 

memória do irmão para imprimi-la para a posteridade, face à comoção que a voz autoral 

exprime ao se referir ao outro, o desconhecido inglês falecido jovem por conta da guerra, é a 

tentativa de conceder-lhe – como uma Antígona – o direito aos rituais fúnebres, como uma 

lápide em texto. A escrita e a reescrita das narrativas, nos últimos textos de Marguerite Duras, 

portanto, constituem-se enquanto arquivos, na medida em que registram a resistência à morte 

e ao esquecimento. “Maintenant c’est écrit” (DURAS, 1993a, p.40)135, refere-se a narradora 

de Écrire à narrativa da morte da mosca. 

A incomensurabilidade da morte – tema já tratado, por exemplo, em Hiroshima mon 

amour (1960), em que o sofrimento decorrente da bomba atômica no Japão é contraposto ao 

da protagonista, uma jovem francesa, em virtude da morte de seu amante, um soldado alemão, 

durante a Segunda Guerra Mundial – é retomada nos seus últimos livros, apontando uma 

dimensão muito ampla em se abordar a morte e, portanto, também, a sua própria morte: 

“N’importe quelle mort, c’est la mort. N’importe quel enfant de vingt ans est un enfant de 

vingt ans” (DURAS, 1993a, p.64)136. Seja a ameaça de separação de Jeanne e Ernesto em La 

pluie d’été; a separação da protagonista e seu amante chinês, bem como a notícia da morte do 

amante, muitas décadas após terem se separado, em L’amant de la Chine du Nord; as pipas 

que tombam pelo vento na praia, o assassinato da irmãzinha Judith e do cachorro pelos 

soldados nazistas, o naufrágio no qual os pais de David são comidos pelo tubarão e o desejo 

de morrer da Fonte e os poloneses mortos do gueto de Vilna, abordados em Yann Andréa 

Steiner; a morte da mosca que, na figuração do sujeito desprezado, lembrou a narradora do 

assassinato dos judeus, em Écrire, bem como a morte do jovem aviador no último dia de 

guerra, caído em um lugar estranho que o acolheu; ou ainda, a expectativa em relação à 

própria morte, em C’est tout: toda e qualquer morte é uma morte a ser lamentada, 

indistintamente.  

 

 

 

 

 

                                                 
135 “Agora está escrito” (cf. versão em português : DURAS, 1994, p.37). 
136 « Não importa qual seja a morte, é a morte. Não importa qual seja o garoto de vinte anos, é um garoto de 
vinte anos » (cf. versão em português : DURAS, 1994, p.57). 
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2.3 Arquivo vivo 

 

Ils pleurent. 
Elle dit, elle demande :  
– On ne se reverra jamais. Jamais ?  
– Jamais.  
– À moins que...  
– Non.  
– On oubliera.  
– Non.  
– On oubliera.  
–  Non.  
– On fera l’amour avec d’autres gens.  
– Oui. 
Les pleurs. Ils pleurent, très bas. 
– Et puis un jour on aimera d’autres gens.  
– C’est vrai. 
Silence. Ils pleurent. 
– Puis un jour on parlera de nous, avec des nouvelles personnes, on racontera 
comment c’était.  
– Et puis un autre jour, plus tard, beaucoup plus tard, on écrira l’histoire.  
– Je ne sais pas.  
Ils pleurent.  
– Et un jour on mourra.  
– Oui. L’amour sera dans le cercueil avec les corps.  
– Oui. Il y aura les livres au-dehors du cercueil.  
– Peut-être. On ne peut pas encore savoir.  
Le Chinois dit :  
– Si, on sait. Qu’il y aura des livres, on sait.  
Ce n’est pas possible autrement. (DURAS, 1991, p.194)137. 
 

Os livros que serão escritos, acima mencionados em L’Amant de la Chine du Nord, 

correspondem a uma promessa de resistência ao esquecimento e, consequentemente, à 

expectativa do arquivamento da memória dessa relação amorosa, como caução para que nunca 

seja esquecida. O laço que une os amantes promete sobreviver para além da separação e do 

passar dos anos, a partir do momento em que a narrativa do relacionamento passa a fazer parte 

da história de ambos; seja através do que a noiva do chinês já ouvia das empregadinhas de 

Sadec (cf. DURAS, 1991, p.217), seja através dos próprios livros de Marguerite Duras, 

quando o suposto passado emerge na voz de suas narradoras. Aliás, o próprio suporte do 
                                                 
137 “Estão chorando. / Ela diz, pergunta: / – Nunca mais nos veremos. Nunca? / – Nunca mais. / – A menos que... 
/ – Não. / – Vamos esquecer. / – Não. / – Vamos fazer amor com outras pessoas. / – Sim. / Choro. Estão 
chorando, bem baixinho. / – Até que um dia vamos amar outras pessoas. / – Sim. / – É verdade. / Silêncio. Estão 
chorando. / – E um dia falaremos de nós, com pessoas novas, contaremos como era. / – E um outro dia, mais 
tarde, muito mais tarde, escreveremos a história. / – Não sei. / Choram. / – Um dia vamos morrer. / – Sim. O 
amor estará no caixão, junto com os corpos. / – Sim. Os livros estarão fora do caixão / – Talvez. Ainda não 
podemos saber. / O chinês diz: / – Sabemos sim. Sabemos que haverá livros. / Não pode ser de outra maneira” 
(cf. versão em português : DURAS, 1993, pp.148-9). 
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texto, a materialidade do livro lido, corresponde ao cumprimento das promessas e da 

expectativa em relação à escrita do livro. 

O arquivo, todavia, não se constitui a partir de acontecimentos passados, num esforço 

de busca contra o esquecimento. Pelo contrário, as lembranças – ou antes, as impressões sobre 

o vivido – estão presentificadas pela enunciação. Henri Bergson (2006) compreende a 

memória não como algo ligado ao passado, mas sim enquanto presente do sujeito, no instante 

atual em que ele evoca ou é acometido pelas lembranças. É nesse sentido que Michel Foucault 

(2008) compreende o arquivo vivo, pois só faz sentido quando alguém recorre a ele, ou seja, 

quando ele se abre à interpretação, reatualizando-se nesse mesmo instante. 

É nesse sentido que em Yann Andréa Steiner, ao contrário da expectativa de 

arquivamento da memória em L’amant de la Chine du Nord, o inusitado casal – a monitora 

das colônias de férias e o menino de seis anos – vive a expectativa de um relacionamento 

porvir. O cartão postal (cf. DURAS, 1992, pp.75-76,79) é a materialidade à qual ambos se 

voltam para manterem a expectativa do reencontro em dez anos e consumarem seu amor. A 

foto, o local, a hora e a data marcam um encontro previsto para dez anos adiante: “Sur la carte 

postale, du côté de l’écriture, il y a maintenant le nom de la jeune fille, la date, 30 Juillet 

1980, et la date et l’heure à laquelle il devra venir dans dix ans, le 30 Juillet 1990, minuit” 

(DURAS, 1992, p.79-80)138. A definição objetiva do lugar, através da imagem no cartão, e da 

data e da hora, buscam nas referências exteriores ao texto, nas dimensões de compreensão da 

realidade, respaldo suficiente para produzir um efeito de veracidade para a história. 

A partir da leitura de que a relação entre a monitora e o menino de Yann Andréa 

Steiner é, desde L’Été 80, uma equivalência simbólica do amor entre a mulher mais velha e o 

homem mais jovem, desdobramentos da figuração da própria escritora e de seu companheiro, 

é possível articular sentidos decorrentes da iminente separação do casal pela expectativa de 

morte dela. Essa é uma possibilidade de sentido em C’est tout, que traz uma angústia do 

sujeito confessional decorrente da impossibilidade de um futuro compartilhado: “Je ne 

supporte pas ton devenir” (DURAS, 1995, p.43)139. Françoise Proust (1994, p.156) argumenta 

que, de uma forma geral, reagimos mal à revelação de nosso destino, porque, na verdade, ele 

não nos é desconhecido. O agora, instante do eterno presente, se configura como resultado 

complexo de variáveis de um passado, ao mesmo tempo em que nos anuncia a condenação a 

                                                 
138 “No cartão-postal, no lado onde se escreve, agora está o nome da jovem, a data, 30 de julho de 1980, e a data 
e a hora em que ele terá de vir dentro de dez anos, dia 30 de julho de 1990, à meia-noite.” (cf. versão em 
português: DURAS, 1993, p.79-80). 
139 “Eu não suporto o teu futuro” (versão em português: tradução nossa). 
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um futuro. Nos últimos textos de Marguerite Duras, a espera se faz terrificante e dolorosa 

porque a iminência da própria morte anuncia a separação entre aquele que parte, sem futuro 

algum, e aquele que permanece entre os vivos.  

A solidão daquele que permanece vivo, testemunha da morte dos outros, revela 

também o sobrevivente desejante de morrer. Para Maurice Blanchot (1983, p.21), o perigo a 

que o sujeito está submetido não é a consciência de sua própria morte, mas a sua presença 

frente ao afastamento do outro, pois essa é a única morte que me diz respeito. O desejo de 

morrer se manifesta na Fonte [la Source], personagem de Yann Andréa Steiner, uma 

montanha de água personificada, muito antiga e já cega, que à revelia do carinho de todos os 

animais à sua volta, deseja morrer: 

 
Chaque soir elle pleure. C’est une Source qui pleure. Elle vient d’un pays 
lointain, le Guatemala ça s’appelle, et pour venir elle traverse deux océans et 
vingt-deux continents du fond des mers. 
Et elle a 700 milions d’années, dit un vieux lièvre, alors maintenant elle en a 
assez et elle désire la mort, et la nuit venue, la Source, elle appelle la mort 
(DURAS, 1992, p.85)140. 
 

A manifestação acerca do desejo da própria morte é encontrada em meio às confissões 

da voz autoral em Écrire: “C’était sans doute simplement que j’étais déjà un peut plus que les 

autres gens, fatiguée de vivre” (DURAS, 1993a, p.25)141. Essa afirmação é relacionada a um 

processo de imersão na escrita de Le vice-consul, isto é, anterior à experiência do coma. Tal 

conclusão da voz autoral e da Fonte, de alguma forma, remete à falta de sentido em dar 

continuidade à existência, pois é terrível quando as pessoas erram solitárias onde a morte não 

tem pressa, como enfatiza Elias (2001, p.77). Quanto à mãe, em L’amant de la Chine du 

Nord, “Elle est déjà morte” (DURAS, 1990, p.197)142, no momento em que Pierre parte da 

Indochina para a França, e a mãe é separada de seu filho mais velho, o mais amado. A morte 

em vida é a condenação do sobrevivente a permanecer enquanto o seu mundo desmorona à 

sua volta. 

A Fonte também traz marcas de origem, tempo e exílio: “c’est la Source, notre mère à 

tous, notre grande métèque des océans. La grande Source équatoriale du Nord de la terre” 

                                                 
140 “Todas as noites ela chora. É uma Fonte que chora. Vem de um país distante, Guatemala chama-se, e para vir 
atravessou dois oceanos e vinte e dois continentes do fundo dos mares. / Tem setecentos milhões de anos, diz 
uma velha lebre, e agora ela não aguenta mais e deseja a morte, a Fonte chama a morte ao anoitecer.” (cf. versão 
em português: DURAS, 1993, p.85). 
141 “Não há duvida de que eu estava já simplesmente, e um pouco mais que os outros, cansada de viver” 
(DURAS, 1994, p.24). 
142 “Ela já está morta” (cf. versão em português : DURAS, 1992, p.151, modificada). 
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(DURAS, 1992, p.85)143. Mãe de todos e grande imigrante dos oceanos, a Fonte é apresentada 

como elemento primordial da existência e como testemunha da totalidade dessa existência. 

Decorre disso uma relação instrínseca da Fonte com o tempo, visto que ela simbolicamente 

remete à origem, ao começo, ao Gênesis, assim como outro elemento primordial, a árvore em 

La pluie d’été, situada no jardim circundado por grades, solitária, onde Ernesto vai para 

refletir sobre suas dúvidas contemplando-a:  

 
Mais dans ce jardin-là il n’y avait aucune diversité, aucune plate-bande, 
aucune fleur, aucune plante, aucun massif. Il y avait seulement un arbre. Un 
seul. Le jardin c’était  ça, cet arbre. 
Les enfants n’avaient jamais vu d’autres arbres de cette espèce. À Vitry 
c’était le seul et peut-être même en France. Il aurait pu paraître ordinaire, on 
aurait pu ne pas le remarquer. Mais une fois qu’on l’avait vu il ne pouvait 
plus sortir de l’esprit. Sa taille était moyenne. Son tronc, aussi droit qu’un 
trait sur une page nue. Son feuillage en dôme aussi dense et beau qu’une 
belle chevelure au sortir de l’eau. Mais sous ce feuillage le jardin était un 
desert. Rien n’y poussait faute de lumière. 
Cet arbre était sans âge indifférent aux saisons aux latitudes, dans une 
solitude sans recours. Sans doute n’était-il plus nommé dans les livres de ce 
pays ici. Peut-être ne l’était-il plus nulle part  (DURAS, 1990, p.14)144. 
 

A árvore de Vitry é equivalente à mítica árvore do conhecimento, localizada no Jardim 

do Éden, conforme argumenta Christiane Blot-Labarrère (1992, p.214), no mesmo sentido em 

que Ernesto, o primogênito, equivale a um rei de Israel e o livro queimado à Bíblia. A 

perfeição da árvore, expressa na estatura média – nem pequena demais, nem alta demais – e 

em seu tronco reto, entretanto, se contrapõe à solidão que se encontra, posto que mais nada 

cresce à sua volta por falta de luz. É à essa árvore que Ernesto associa o livro queimado: “Il 

avait pensé aux deux choses ensemble, à comment faire leur sort se toucher, se fondre et 

s’emmêler dans sa tête et dans son corps à lui, Ernesto, jusqu’à celui-ci aborder dans 

l’inconnue du tout de la vie” (DURAS, 1990, p.15)145. Ernesto, até aquele momento 

                                                 
143 “É a Fonte, a mãe de todos, nossa grande imigrante dos oceanos. A grande Fonte equatorial do Norte da 
Terra, diz o macaquinho branco” (cf. versão em português : DURAS, 1993, pp.85-86). 
144 “Mas naquele jardim não havia nenhuma variedade, nenhum canteiro, nenhuma flor, nenhuma planta, 
nenhum arbusto. Havia somente uma árvore. Uma só. O jardim era só essa árvore. / As crianças nunca haviam 
outras árvore daquela espécie. Era a única em Vitry e talvez até mesmo na França. Ela poderia parecer comum, 
poderia não ser notada. Mas uma vez vista nã poderia mais sair do pensamento. Era de tamanho médio. O tronco, 
era tão reto como uma linha em uma página nua. Sua folhagem era em cúpula era tão densa e  bela como uma 
bela cabeleira ao sair da água. Mas sob essa folhagem o jardim era deserto. Nada crescia ali por falta de luz. / 
Aquela árvore não tinha idade, indiferente às estações, as latitudes, imersa em uma implacável solidão. Sem 
dúvida, nem era mais citada nos livros deste país. Talvez não o fossem em lugar algum” (cf. versão em 
português: DURAS, 1990, p.10). 
145 “Ele pensava nas duas coisas juntas, em como fazer seus destinos se tocarem, fundirem e se misturarem em 
sua cabeça e em seu corpo, dele, Ernesto, até este alcançar o desconhecido do todo da vida.” (cf. versão em 
português: DURAS, 1990, p.10-11). 
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analfabeto, vai à árvore buscar conhecimento e se revela um autodidata ao conseguir ler o 

livro queimado. É interpelado a frequentar a escola, mas desiste, com a seguinte justificativa: 

“parce que à l’école on m’apprend des choses que je sais pas” (DURAS, 1990, p.22)146. Ante 

a visão da criação do mundo com a qual se deparou, quando deduziu que tudo teve início por 

iniciativa de um criador e de apenas uma vez, Ernesto concluirá, mais adiante, que tudo era 

exato, exceto que “tout était là et c’était pas la peine. Du tout. Du tout. Du tout” (DURAS, 

1990, p.37)147. O desvio, o acaso, o erro, o exagero, o deslocado: as imagens daquilo que foge 

às normas estabelecidas ou aos padrões esperados perpassam a obra como um todo de 

Marguerite Duras, pondo em xeque as convenções sociais e estéticas. 

“L’écrit ça arrive comme le vent, c’est nu, c’est de l’encre, c’est l’écrit, et ça passe 

comme rien d’autre ne passe dans la vie, rien de plus, sauf elle, la vie” (DURAS, 1993a, 

p.53)148, conclui a voz autoral em Écrire: a reflexão sobre a finitude da vida encontra paralelo 

na reflexão sobre o exercício de escrita, sugerida pelo verbo que intitula o livro, em 

contraposição ao efeito de perenidade que a impressão do texto surte. A dimensão da 

experiência vivida e da expectativa de futuro são compreendidas como trajetórias breves, 

tênues e frágeis, quando associadas ao paralelo entre a escrita e o vento, cujos sentidos, em La 

pluie d’été, remontam ao diálogo intertextual que estabelece com o texto sagrado do 

Eclesiastes. Ernesto lê para seus irmãos, no livro encontrado, a conclusão a que chegou o rei 

judeu: “j’ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j’avais eue 

à les faire.  / –  Et voici : j’ai compris que tout est vanité. Vanité des Vanités. Et Poursuite du 

Vent” (DURAS, 1990, p.55)149. Tal conclusão, ecoada pela tradição como uma lei – proferida 

por um rei e constitutiva de um livro sagrado – revela com desânimo a busca incessante que 

os homens estão destinados a fazer ao longo de suas vidas. 

Na medida em que a voz autoral assume a escrita como um destino – pois ela conclui, 

em Écrire, que, mesmo se tivesse se dedicado profissionalmente à música, ainda assim teria 

escrito livros, (cf. DURAS, 1993a, p.18-19) – ou como uma missão – tal como assumida 

pelos amantes em L’amant de la Chine du Nord, ante a perspectiva de separação (DURAS, 

1991, p.195) – quais são os sentidos que perpassam os textos de Marguerite Duras a partir da 

                                                 
146 “[...] porque na escola me ensinam coisas que não sei” (cf. versão em português : DURAS, 1990, p.15). 
147 “[...] tudo estava lá e não valia a pena. Nada. Nada” (cf. versão em português : DURAS, 1990, p.25). 
148 “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” (cf. versão em português : DURAS, 1994, p.48). 
149 “[...] considerei todas as obras que minhas mãos haviam feito e a dificuldade que havia tido em fazê-las. / – E 
compreendi que tudo é vaidade. Vaidade das Vaidades. E Perseguição do Vento.” (cf. versão em português: 
DURAS, 1990, p.36). 
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menção ao texto sagrado? Para Christiane Blot-Labarrèrre (1992, p.215), a expressão que le 

monde aille à sa perte, recorrente em vários textos da escritora desde Détruire, dit-elle, em 

1969, adquire uma dimensão de ordem metafísica quando associada ao Eclesiastes, o que 

ocorre em La pluie d’été e em C’est tout: “Ces deux phrases à elles seules ouvrent le 

monde : les choses, les vents, les cris des enfants, le soleil mort pendant ces cris. Que le 

monde aille à sa perte” (DURAS, 1995, pp.30-31)150. Se a voz autoral atribui ao texto sagrado 

uma explicação para o mundo, também anuncia seu final, dada a falta de sentido a que a 

existência se revela e que o texto exprime (a noção cristã de vida após a morte só será 

estabelecida, cronologicamente, a partir dos Livros dos Macabeus, os últimos do Velho 

Testamento). 

Ainda assim: por que escrever? Para que a voz autoral denuncie a falta de sentido da 

vida percebida tardiamente? Por um lado, Ernesto explica aos irmãos que o vento é aquilo que 

se chama connaissance [“conhecimento”] (cf. DURAS, 1990, p.56), e, por outro, a voz 

autoral se revela: “C’est moi la poursuite du vent” (DURAS, 1995, p.31)151. A voz autoral, 

nesse sentido, volta-se para si mesma e faz a autocrítica pelo ponto de vista daquele que já 

está condenado à morte. Sua constatação sugere que a própria voz autoral é a personificação 

da superficialidade, incorporando em sua obra tardia o carpe diem, posto que o vento, nestes 

textos de Marguerite Duras, adquirem um sentido de ressaltar a brevidade e a superficialidade 

dos desejos e da vida. 

Nos últimos textos ficcionais publicados por Marguerite Duras, além da percepção de 

que nada vale a pena, aprofundada na medida em que passa a evocar o livro do Eclesiastes, 

são recorrentes também as personagens jovens. São protagonistas Ernesto e Jeanne, os 

irmãos-amantes de La pluie d’été; a criança de L’amant de la Chine du Nord – “Elle, c’est 

celle qui n’a de nom dans le premier livre ni dans celui qui l’avait précédé ni dans celui-ci” 

(DURAS, 1991, p.13)152; a monitora da colônia de férias, Johanna Goldberg, e o menino de 

olhos cinzentos, Samuel Steiner, além do menino David, em Yann Andréa Steiner; e W.J. 

Cliffe, o jovem aviador inglês, morto no último dia de guerra, cuja história é narrada em 

Écrire. Ao contrário de C’est tout, e mesmo de Écrire, em que a voz autoral se manifesta 

                                                 
150 “Estas duas frases por si sós abrem o mundo: as coisas, os ventos, os gritos das crianças, o sol morto durante 
esses gritos. Que o mundo se arruíne.” (versão em português : tradução nossa). 
151 “Eu sou a perseguição do vento” (versão em português : tradução nossa). 
152 “Ela é a que não tem nome no primeiro livro, nem no precedente, nem neste aqui” (cf. versão em português: 
DURAS, 1990, p.3). 
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pela perspectiva de quem está no final da vida, os demais textos voltam-se para as promessas 

e as expectativas próprias da juventude: 

 
Elle dit lentement: 
- Il y a longtemps que je t’aimais. Jamais je ne t’oublierai. 
Il dit qu’il a déjà entendu ça quelque part – il sourit – il ne sait plus où. Il 
dit : Peut-être en France (DURAS, 1991, p.87)153. 
 

Em um momento de demonstração de carinho do casal, a fala da personagem 

incorpora os versos do imaginário da língua francesa. As referências À la claire fontaine, que 

tematiza a história de um amor não correspondido, serão recorrentes nos últimos livros 

publicados por Marguerite Duras. A primeira menção à canção em sua obra, entretanto, está 

no canto da monitora para o menino em L’été 80, na ocasião em que ambos se afastam do 

grupo de crianças e monitoras: “Et là, elle a chanté pour l’enfant qu’à la claire fontaine elle 

s’était promenée, que sur la plus haute branche un rossignol chantait et que jamais elle ne 

l’oublierait, et l’enfant écoutait les paroles” (DURAS, 1980, p.70)154. O refrão da cantiga é 

composto por dois versos, que implicam movimentos distintos. O primeiro verso, Il y a 

longtemps que je t’aime, volta-se ao passado, um passado que se estende até esse momento; 

por sua vez, o verso seguinte, Jamais je ne t’oublierai, remete ao futuro como uma promessa 

de memória, ou antes, uma promessa de resistência ao esquecimento. 

Em La mort du jeune aviateur anglais, À la claire fontaine é cantada pelas crianças da 

escola de Vauville para o garoto falecido ao final da guerra. Frente ao túmulo do jovem 

aviador, a voz autoral associa a homenagem ao irmão morto há dezenas de anos. A evocação 

da lembrança dele, materializada em texto, torna-se arquivo; e canção reafirma os laços 

passados de memória da juventude a permanecer ao longo da vida como uma promessa de não 

esquecimento e de perenidade. 

Tais sentidos, quando associados às iminentes separações entre jovens casais, a canção 

torna-se marca de promessa de arquivo. Os versos de À la Claire Fontaine também compõem 

o diálogo entre Ernesto e Jeanne, em La pluie d’été: 

 
Ernesto, chante: Il y a longtemps que je t’aime, jamais je ne t’oublierai. 
Jeanne: C’est toujours cet endroit de la chanson qui me fait pleurer. 
Ernesto ne chante plus . Il dit tout bas: jamais. 
Jeanne : Redis les paroles sans chanter, Ernesto. 
Ernesto dit les paroles sans chanter. 

                                                 
153 “Ela diz lentamente: / – Há muito tempo eu o amava. Nunca o esquecerei. / Ele diz que já ouviu isso em 
algum lugar – sorri – já não sabre aonde. Diz: talvez na França” (cf. versão em português: DURAS, 1992, p.62). 
154 “E ali, ela cantou para o menino que na clara fonte ela foi passear e que ela nunca o esqueceria, e o menino 
escutava a letra” (cf. versão em português: DURAS, s.d., p.68). 



 110 

Il y a longtemps que je t’aime, dit Ernesto. Jamais je ne t’oublierai. 
Jeanne : Encore, Ernesto. 
Ernesto dit les mots. Jeanne écoute chaque mot.  
Ernesto : Sur la plus haute branche un rossignol chantait, chante rossignol 
chante si tu as le cœur gai. 
Jeanne et Ernesto se regardent à travers les larmes. 
Ernesto prend le visage de Jeanne et le met contre le sien. Il dit les paroles de 
la chanson dans le souffle et les larmes  de Jeanne : À la claire fontaine je me 
suis promenée, l’eau en était si claire que je me suis baignée. 
Dans son souffle mêlé au sien, dans leurs larmes, Ernesto parle. Il y a 
longtemps que je t’aime, dit Ernesto. 
Mille ans. 
Le roi était là, demande Jeanne. 
Oui. Il était là, il était encore dans sa jeunesse, plein de vigueur et de foi. 
Silence. 
Mille ans, tu disais, Ernesto. 
Oui. 
Ernesto se tait. 
Ernesto chante encore. 
Ernesto a cessé de chanter. Ils restent visage contre visage longtemps, sans 
un mouvement. 
On est morts, dit Ernesto. 
Jeanne ne répond pas, morte comme lui. 
Dis encore les paroles, dit Jeanne. 
Ernesto: Il y a  longtemps que je t’aime, jamais je ne t’oublierai. Jamais 
(DURAS, 1990, pp. 130-131)155. 
 

A canção está no diálogo entre Jeanne e Ernesto, ante a possibilidade da separação da 

família. Na ocasião, os irmãos-amantes selam a sua vontade em permanecerem juntos. As 

marcas da temporalidade que remetem ao passado – “Il y a longtemps” – passam a aludir à 

história do rei judeu, o rei do livro lido por Ernesto, pelo qual teve acesso à revelação de que 

nada vale a pena, e de que seus pais são os descendentes daquele rei, cujo povo foi morto e 

continua sendo perseguido há séculos. A relação intertextual que é feita com o Eclesiastes 

também insere o diálogo em uma dimensão que remete às representações dos judeus na obra 

de Marguerite Duras.  

                                                 
155 “Ernesto canta: « Há muito tempo te amo, jamais te esquecerei de ti ». / Jeanne: Esta parte da música sempre 
me faz chorar. / Ernesto não canta mais. Diz baixinho: jamais. / Jeanne: Diga novamente as palavras, Ernesto, 
sem cantar. / Há muito tempo, diz Ernesto, jamais esquecerei de ti. / Jeanne: Outra vez, Ernesto. / Ernesto diz as 
palavras. Jeanne ouve cada palavra. / Ernesto: No mais alto galho cantava um rouxinol, canta um rouxinol, canta 
se tiver o coração alegre. / Jeanne e Ernesto se olham através das lágrimas. / Ernesto toma o rosto de Jeanne e o 
encosta no seu. Diz as palavras das músicas na respiração e nas lágrimas de Jeanne: Na fonte clara passeei, a 
água era tão clara que me banhei. / Em sua respiração misturada à dela, em meio as suas lágrimas, Ernesto fala. 
Há muito te amo, diz Ernesto. / Mil anos. /   – O rei estava lá? Pergunta Jeanne. /  –  Sim. Ele estava lá, ainda era 
jovem, cheio de vigor e de fé. / Silêncio. / Mil anos, você dizia, Ernesto. /  –  Sim. / Ernesto se cala. / Ernesto 
canta outra vez. / Ernesto canta outra vez. / Ernesto parou de cantar. Eles eles ficam com os rostos unidos muito 
tempo, sem um movimento. /  – Estamos mortos, diz Ernesto. / Jeanne responde, morta como ele. /  –  Diga outra 
vez as palavras, diz Jeanne. / Ernesto: Há muito tempo te amo, jamais esquecerei de ti. Jamais.  (cf. versão em 
português: DURAS, 1990, p.85-86). 
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Ao nome de Yann Andréa, seu último companheiro, Duras adiciona o sobrenome 

“Steiner”, convertendo-o em personagem em Yann Andrea Steiner e C’est tout. Os 

sobrenomes “Steiner” e “Stein” (o segundo, do alemão, significa “pedra”) são adotados pela 

escritora como uma marca sobre as personagens judias em sua obra: por um lado, a 

protagonista de Le ravissement de Lol V Stein (1964) (embora não haja referência sobre ela 

ser judia), o judeu Stein de Détruire, dit-elle (1968) e o personagem da peça Un homme est 

venu me voir (1968); e, por outro, Aurélia Steiner, título de três textos publicados em Le 

navire Night, que se referem a personagens diferentes, nascidas no campo de concentração. 

Ao converter Yann Andréa em judeu, batizá-lo como judeu – um Steiner – Marguerite Duras 

o ressignifica, inscrevendo-o no imaginário que sua obra constrói sobre os judeus. 

Assim, ante a promessa de se encontrarem no futuro, a monitora canta para o menino 

em Yann Andréa Steiner: “Elle le porte sur ses épaules. Elle chante qu’à la claire fontaine 

elle s’est reposée et que jamais jamais elle ne l’oublierait” (DURAS, 1992, p.76)156. A música 

e a ameaça de esquecimento tomam novos contornos na abordagem ao tema nos textos de 

Marguerite Duras, quando a monitora esclarece ao menino de seis anos, ambos judeus, que os 

deportados não judeus, ao passarem por Ramboillet, cantavam essa música: “Et puis 

qu’ensuite les déportés juifs ils avaient chanté cette chanson-là de la claire fontaine avant de 

mourir” (DURAS, 1992, pp.96-97)157. Mais adiante na história, enquanto fugiam da colônia 

de férias, a monitora cantava à la claire fontaine:  

 
Dès qu’elle avait chanté l’enfant n’avait plus eu peur. 
Ils s’étaient regardés et ils avaient ri brusquement comme dans un éclair de 
joie. Et l’enfant avait compris: que maintenant jamais elle ne l’oublierait, 
jamais plus, et le crime contre les Juifs, il avait disparu de la terre avec la 
connaissance de leur histoire à elle et à lui (DURAS, 1992, p.111)158. 
 

Voltada à exterioridade, a noção de arquivo implica uma tomada de posição na luta 

pelo poder, pois remete à ação de resguardar a segurança de registros importantes que 

justifiquem – nos princípios da origem atribuída e da lei que estabelece, conforme Jacques 

Derrida (2001) – o discurso do que se deseja recuperar ou preservar para (se propor/impor a) 

                                                 
156 “Ela o carrega nos ombros. Canta que à la claire fontaine descansou e que nunca nunca o esqueceria” (cf. 
versão em português: DURAS, 1993, p.75). 
157 “E, depois, que em seguida os deportados judeus tinham cantado esta canção da claire fontaine antes de 
morrer” (cf. versão em português: DURAS, 1993, p.99). 
158 “O menino não sentira mais medo desde que ela começara a cantar. / Eles tinham se olhado e rido muito, 
como numa explosão de alegria. E o menino tinha entendido: que agora ela nunca mais o esqueceria, nunca mais, 
e que, com o conhecimento de suas histórias, a dela e a dele, o crime contra os judeus tinha desaparecido da 
terra.” (cf. versão em português: DURAS, 1993, p.114-115). 
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um outro (outros discursos, outras classes sociais, outras comunidades, em um outro tempo e 

em outros espaços). Como quando, diante da hesitação do menino de olhos cinzentos em 

revelar-se como testemunha da morte da irmãzinha pelos nazistas, em Yann Andréa Steiner, 

a monitora exige: “Il faut que tu parles de ça, sans ça on va mourir, toi et moi” (DURAS, 

1992, p.99)159. Neste sentido que, para Gilles Deleuze (2005), o ato de fala é sempre um ato 

de resistência, posto que a tomada de posição de luta pelo poder reivindica uma ação política, 

na medida em que se trata de uma luta pelo direito em poder dizer. Poder dizer, inclusive, 

como garantia do direito, independente da consciência ou da consequência: 

 
Et même ce que Lacan en a dit, je ne l’ai jamais tout à fait compris. J’étais 
abasourdie par Lacan. Et cette phrase de lui : « Elle ne doit pas savoir qu’elle 
écrit ce qu’elle écrit. Parce qu’elle se perdrait. Et ça serait la catastrophe. » 
C’est devenu pour moi, cette phrase, comme une sorte d’identité de principe, 
d’un « droit de dire » totalement ignoré des femmes (DURAS, 1993a, 
p.20)160. 
 

Aqui, a voz autoral de Écrire se refere ao artigo de Jacques Lacan, Hommage fait à 

Marguerite Duras, du ravissement de Lol V. Stein, publicado originalmente em 1965, que 

consiste em uma análise psicanalítica a respeito de Le ravissement de Lol V. Stein (1964). 

Ao recuperá-lo, mencionando-o quase trinta anos depois, a voz autoral arquiva o respaldo de 

autoridade de Lacan; e ao recuperar uma afirmação que expressa essa falta de domínio 

consciente da escrita sobre a dimensão da textualidade, a autoridade sugere que a escrita 

durasiana remete à ação de escrever enquanto puro direito, intransitiva, automática. É apenas 

na década seguinte que os textos de Marguerite Duras passam a problematizar questões 

referentes à criação estética em seus próprios textos, de modo que a autorrepresentação 

explicitaria intenções e concepções da voz autoral. Na prática, percebe-se que os textos de 

Marguerite Duras encenam a espontaneidade, em que o aparente paradoxo expressa a 

liberdade da escrita justamente pela sua intransitividade, pois se posicionaria de forma não-

condicionada para poder (simplesmente) escrever. 

Inclusive o papel da mulher, historicamente imposto ao silêncio, transforma-se, e o ato 

de fala torna-se um ato de liberdade e de política de gênero. Entretanto, se por um lado 

Marguerite Duras reivindica o direito universal em poder manifestar-se sobre o que quer que 

                                                 
159 “É preciso falar sobre isso, senão a gente morre, você e eu” (cf. versão em português : DURAS, 1993, p.102). 
160 “E mesmo aquilo que Lacan disse a respeito do livro, eu nunca cheguei a entender direito. Lacan me deixava 
atordoada. E aquela sua frase: “Ela não deve saber que escreve 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” (cf. versão em português : DURAS, 1994, p.19, modificada). 
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seja – “Moi je dis que tout le monde peut parler de cinéma” (DURAS, 1996, p.138)161 em 

artigo ao Cahiers du Cinéma –, a proximidade da morte anuncia o momento em que o sujeito 

deixará de ser sujeito e, em certo momento, não poderá mais poder, isto é, tornando-se pura 

passividade (LÉVINAS, 2001, p.52). Para além do direito e do respaldo em dizer, a ameaça 

de proximidade da morte torna necessário o arquivamento do que se quer dizer como garantia 

de permanência da experiência e da memória. 

 

                                                 
161 “Quanto a mim, afirmo que todo mundo pode falar de cinema” (cf. versão em português : DURAS, 1988, 
p.159)” 
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CONCLUSÃO 

 

 

Entre a recuperação do coma e o seu falecimento, o conjunto formado pelos textos 

derradeiros de Marguerite Duras permite que sejam aproximadas as vozes autorais em torno 

de uma unidade que remete à imagem que a escritora construiu ao longo de sua vida a respeito 

de si. Essa identidade, manifestada através da performance das vozes autorais nos diferentes 

textos, se constitui justamente pelas referências exteriores a cada texto, recorrendo tanto a 

outros textos da mesma autora quanto aos discursos paraliterários sobre a pessoa pública. Ao 

falar de si, as vozes autorais projetam para o outro a imagem que gostariam que o outro 

tivesse a respeito de si, para causar uma impressão. Impressa, a imagem de si que as vozes 

autorais deixam transparecer nos últimos livros de Duras apresenta um arremate na escrita da 

obra de uma vida inteira. Dos sentidos suscitados por esta proposta de leitura dos últimos seis 

livros enquanto um conjunto, depreende-se o desejo de arquivamento da imagem de si e de 

sua obra para a posteridade.  

De fato, Bataille (1987) atribui como um movimento elementar dos seres vivos a 

busca por um instante de continuidade, como necessidade em superar a morte. O terreno da 

escrita é o lugar em que se realiza a estratégia adotada pelas vozes autorais de Marguerite 

Duras para permanecer após a morte: encenando a própria escrita, a escritora oferece uma 

imagem de si mesma, por ela própria, apresentando os contornos desejados para tornar-se 

arquivo. A imagem pública de Marguerite Duras, no entanto, não é dissociada do universo 

ficcional criado pela escritora, de modo que, por vezes, ela própria insere-se (ou é inserida) 

nas histórias com personagens reais ou imaginárias. Ao longo de seus 82 anos, dos quais mais 

de cinquenta dedicados à escrita, Marguerite Duras apresentou para o público uma certa 

imagem de si através da sua produção ficcional, de suas incursões pela dramaturgia e pelo 

cinema, de sua militância política e de seus posicionamentos ideológicos. Porém, já que a 

inserção de uma voz autoral em seus textos representa uma mudança da imagem de si – e a 

publicação de L’amant revela, com surpresa, um lado emotivo de uma escritora rotulada 

como “difícil” – a cristalização de uma imagem conclusiva de Duras não é possível.  

A própria ideia de arquivamento atribuída aos últimos livros de Marguerite Duras, 

portanto, restaria contraditória, se compreendida pela perspectiva de um planejamento para a 
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constituição de um arquivo: “L’écriture c’est l’inconnue. Avant d’écrire on ne sait rien de ce 

qu’on va écrire. Et en toute lucidité” (DURAS, 1993a, p.52)162. Tal concepção de escrita, 

assumida pela voz autoral em Écrire, dispensa a premeditação; apresenta-se, portanto, uma 

perspectiva da ação de escrever orientada pelo fluxo das ideias, pela espontaneidade ou pela 

inspiração. De qualquer forma, a voz autoral frisa a lucidez do escritor em adotar essa prática, 

ciente das consequências que podem vir a emergir no texto. O exercício de escrita como 

percurso para a descoberta de palavras e de sentidos acaba por enfocar a própria escrita e os 

dilemas do escritor na realização da escrita:  

 
L’écriture de la littérature, c’est celle qui pose un problème à chaque 
livre, à chaque écrivain, à chacun des livres de chaque écrivain. Et 
sans laquelle il n’y a pas d'écrivain, pas de livre, rien. Et de là, il 
semble qu’on puisse se dire aussi, que de ce fait-là, il n’y a peut-être 
plus rien (DURAS, 1993a, p.82)163. 
 

A ação de escrever é justamente o que torna o escritor um escritor. Ao jogar para a 

cena da escrita justamente esses dilemas, o escritor desmistifica a produção literária e 

aproxima o leitor ao promover um efeito de realidade no texto. Tal efeito não se ancora nos 

modelos consolidados de realismo formal, mas busca na exposição do processo uma almejada 

dimensão ética de transparência da linguagem, acrescentando ao texto as marcas do equívoco, 

da dúvida e da subjetividade daquele que escreve. “Je ne sais pas ce que c’est un livre. 

Personne ne le sait. Mais on sait quand il y en a un. Et quand il n’y a rien, on le sait comme on 

sait qu’on est, pas encore mort” (DURAS, 1993a, p.34)164. A consciência em estar vivo é 

instintiva, definida em oposição à letargia reconhecida no corpo sem vida. A voz autoral de 

Marguerite Duras estabelece essa analogia entre a consciência em estar vivo e a consciência 

da presença de um livro, à revelia de maiores explicações. 

A vivacidade reconhecida pelo leitor ao ler um texto, pela perspectiva durasiana, se dá 

pela experiência profunda de leitura, capaz de desestabilizar o sujeito em sua tranquilidade, 

suas certezas e suas razões. A sua perspectiva de literatura pode ser aproximada da 

                                                 
162 “A escrita é o desconhecido. Antes de escrever, nada se sabe do que se vai escrever. E em total lucidez” (cf. 
versão em português: DURAS, 1994, p.47). 
163 “A escrita da literatura é justamente aquilo que apresenta um problema para todos os livros, para todos os 
escritores, para cada livro de cada escritor. E sem isso não existe escritor, não existe livro, nada. Assim, parece 
que se pode dizer também que, desta maneira, não existiria talvez mais nada” (cf. versão em português: DURAS, 
1994, p.73). 
164 “Não sei o que é um livro. Ninguém sabe. Mas dá para saber quando aparece um livro. E quando não há nada, 
dá para saber, do mesmo modo que se sabe que estamos vivos, que ainda não morremos” (cf. versão em 
português: DURAS, 1994, p.47). 
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valorização do movimento, do caos, do perigo, da falta de lógica e de explicação, assim como 

a vida parece-lhe ser. Assim, o que se tornam arquiváveis da imagem autoral de Marguerite 

Duras são a imprevisibilidade e as transgressões que seus textos promovem nos modelos de 

representação adotados e em sua própria obra ao reescrevê-la e, portanto, ao ressignificá-la 

constantemente. 

A iminência da morte já concede ao discurso do moribundo um valor testamentário ou 

arquival. As últimas palavras do condenado soam no imaginário como sendo aquilo que deve 

ser memorizado para ser repassado adiante. Uma obrigação em respeitar a vontade daquele 

que morrerá é reconhecida nas palavras finais, assim como o último desejo quando concedido 

pelo carrasco. Nesse sentido, os últimos textos publicados em vida por Marguerite Duras 

podem ser lidos como conclusão de um projeto, cujos sentidos evocados pela escrita e pela 

reescrita constituem um conjunto que ressignifica personagens, imagens e enredos da sua obra 

como um todo.  

Ameaçada pela morte, a escritora, através da performance de suas vozes autorais, é 

impelida a escrever, como maneira de protelar a morte e escrever o que deve ser escrito antes 

da sentença final: “Je me sens écrasée d’exister. / Ça me donne envie d’écrire” (DURAS, 

1995, p.40)165. Escreve-se: escreve-se para não morrer, mas também se escreve para 

transcender a realidade banal pelas promessas de democracia e eternidade. A autoridade do 

autor dá respaldo à imagem de si e de sua obra para converterem-se em arquivo, e assim 

perdurarem na memória e serem lembrados e acessíveis mesmo após a sua morte.  

 As representações de si mesma, de duplos da figura autoral e de seus interlocutores – 

sempre o amante de um amor interdito – revelam pois uma leitura a respeito de sua própria 

obra, seus desejos e seus receios. “Le devenir est le seul sujet que jamais nous abordons” 

(DURAS, 1992, p.65)166, revela a voz confessional de Yann Andréa Steiner, a respeito do 

casal protagonista. O futuro, tal como a morte, é o desconhecido inevitável para onde as 

pessoas são impelidas a seguir, e não falar a seu respeito é não antecipá-lo, de modo a viver 

de fato o presente. Não se trata, portanto, de confissões declaradas de um sujeito empírico, 

mas de uma personagem de si mesma, assumida, vivida e dedicada para a escrita. Trata-se de 

uma identidade arredia às definições pela impossibilidade de uma reconstituição coesa dessa 

persona autoral que transcende os livros. Sua identidade oscilante e errante é, por fim, o que 

dá unidade e é coerente com a imagem pública construída para si. A escritora, convertida em 

                                                 
165 “Eu me sinto esmagada de existir. / Isso me dá vontade de escrever” (versão em português: tradução nossa). 
166 “O dia de amanhã é o único assunto que jamais abordamos” (cf. versão em português: DURAS, 1993, p.64). 
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personagem, imprime-se em seus próprios livros para habitar o imaginário de leitores na 

posteridade de sua morte, portanto, arquivo vivo. 

Dessa experiência de leitura, é possível refletir de modo mais amplo a respeito das 

últimas obras realizadas por artistas, admitida a consciência de proximidade da morte. Qual 

será a concepção adotada para a conclusão de um conjunto de produções estéticas? As 

motivações certamente não são as mesmas daquele que não contempla a morte em um 

horizonte próximo. Em não havendo perspectiva de futuro para si próprio, o que motiva o 

escritor? Trata-se de um terreno em que predominam as suposições. O exercício de 

especulação sobre a reação dos outros sobre si e, por extensão, à obra daquele que escreve, 

pode indicar a curiosidade que antecipa própria à morte.  

O ideal de consagração talvez seja outra possibilidade, posto que circula nos meios 

literários a máxima de que os bons textos sobrevivem à prova do tempo. Ou ainda, aquela que 

talvez seja a hipótese mais coerente com a representação da voz autoral de Marguerite Duras 

em seus últimos textos: tão importante quanto a publicação, é a própria atividade de escrita, 

não como puro desinteresse, mas como prazer incondicional em escrever. 
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