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RESUMO 

O objetivo desta dissertação é analisar os aspectos da experiência beckettiana que se 

pode caracterizar como “interior” devido às suas implicações para a subjetividade, 

partindo da noção de experiência interior apresentada por Georges Bataille em seu livro 

homônimo de 1943. A discussão centra-se em torno da figura do sujeito beckettiano e a 

da forma como ele se inscreve na linguagem na novela O Calmante e nos Textos para 

nada. Este sujeito se apresenta como narrador-personagem de sua própria história e, ao 

encenar seu processo de escrita, demonstra a insuficiência do código face à diversidade 

do “eu” e do “mundo”. Através do desenvolvimento de seu caminho narrativo, que 

questiona e desconfia constantemente da linguagem, ele realiza sua experiência 

singular. Neste percurso abre-se a possibilidade de tensionamento dos limites da razão, 

da moral, da lógica, do “eu” e da linguagem. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Experiência interior, Beckett, Bataille, Linguagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The aim of this dissertation is to analyze the Beckettian experience that can be 

characterized as “interior” because of its consequences for the subjectivity, starting from 

the notion of inner experience developed by  Georges Bataille in his book of 1943. The 

discussion is centered around the figure of the subject that presents himself as the 

narrator-character of his own story and, by dramatizing his process of writing, 

demonstrates the insufficiency of the code regarding the diversity of the “I” and the 

“world”. Through the development of his narrative, that constantly questions and doubts 

the language, he realizes his singular experience. This process opens the possibility to 

tension the limits of reason, moral, logic, of the “I” and the language.  

 

KEYWORDS: Inner Experience, Beckett, Bataille, Language. 
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INTRODUÇÃO 

 

Não sou eu, sim, sou eu, dizendo comigo, Ali há uma saída, não, não, 

estou confundindo, devo estar confundindo, o aqui e o ali, o agora e o 
então, justamente como os confundia então, o aqui de então, o então 

de ali, com outro espaço, outro tempo, mal distintos, porém não mais 

que agora, agora que estou aqui, se é que estou aqui, e não mais ali, 
indo e vindo, diante do cemitério, perplexo. (BECKETT, 2015, p.44) 

A obra de Samuel Beckett, um dos mais importantes escritores do século XX, é 

de fato bastante complexa. A análise de seu trabalho poderia ter partido de inúmeros 

ângulos e ter abrangido inúmeras temáticas. Muito já foi falado de seu revolucionário 

trabalho com a linguagem, desenvolvido ao longo de sua extensa e variada obra. 

Procurei, desde o início deste projeto, enfocar este autor sob uma perspectiva que 

escapasse um pouco ao lugar comum. Tentei, de alguma forma, criar novas relações. 

A ideia inicial deste trabalho foi se modificando ao longo dos dois breves anos 

do programa de mestrado da Universidade Federal Fluminense, de acordo com os 

encontros que se deram neste percurso: as matérias cursadas, os livros descobertos, as 

conversas com professores e com minha orientadora. Tentei aproveitar o caminho e o 

que ele tinha a me oferecer. As ideias foram sendo tecidas de maneira constante e 

acabaram se centrando no tema da experiência interior, que me pareceu agregar em si 

todos os outros temas com os quais eu gostaria de trabalhar. De alguma forma, todas as 

matérias cursadas durante o mestrado e os trabalhos finais escritos para elas entraram 

nesta dissertação.  

Parto da noção de experiência interior desenvolvida por Georges Bataille em seu 

livro de 1943 para adentrar a experiência singular beckettiana que se pode caracterizar 

como “interior” devido às suas implicações para a subjetividade. Muito do que é 

colocado por Bataille transparece no texto beckettiano, e dedico o primeiro capítulo a 

análise dessas relações. O homem é fatalmente um ser da linguagem e dela não pode 

sair. Como dizia Roland Barthes, ela é fascista por nos obrigar a dizer. Insatisfeito com 

o caráter representativo da linguagem, Beckett parece ter de fato mergulhado 

profundamente na tentativa de “comunicar o incomunicável”, assim como Bataille quis 

“pensar o impensável”.  
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Neste primeiro momento, os textos escolhidos – O Calmante e Textos para nada 

– serão analisados sob uma leitura voltada para um patamar filosófico (onde o que está 

em questão é o ser do homem) enquanto no segundo e no terceiro capítulos o estudo 

circulará por um patamar artístico e cultural (onde o que está em questão é a 

representação de si e do mundo). 

O objetivo principal, nesta primeira parte da dissertação, será provar que a 

experiência interior de Bataille é análoga à aventura de escrita realizada por Beckett.        

Agrego a esta noção central batailliana outras que estão intimamente relacionadas a ela: 

o erotismo, o dispêndio, a soberania, o mal, o acéfalo. Desta forma, tentarei 

desenvolver um estudo sobre o sujeito em experiência no mundo, na sua relação com o 

que o cerca. 

No segundo capítulo tratarei da forma como a subjetividade beckettiana se insere 

na escrita através de um narrador-personagem que não consegue se definir. O foco será 

colocado no tema da subjetividade múltipla e de sua ligação com a encenação do 

processo narrativo. Neste capítulo, dentre alguns textos teóricos, adentrarei, sobretudo, 

o estudo que Gilles Deleuze fez de Beckett no texto O esgotado: denso ensaio que tenta 

mostrar como a decomposição do sujeito está ligada à decomposição da linguagem. 

Neste contexto de desconstrução do “eu”, tentarei mostrar e analisar o aparecimento de 

uma nova lógica (ou anti-lógica) espaço-temporal que se torna necessária para a 

experiência. 

No terceiro e último capítulo desenvolverei um estudo da relação da escrita 

beckettiana com o minimalismo e o movimento da minimal art, dando destaque para as 

relações existentes entre Beckett e o movimento que se deu nas artes plásticas. Para tal, 

utilizarei principalmente as ideias desenvolvidas por Georges Didi-Huberman em O que 

vemos o que nos olha, livro de 1992 em que o filósofo faz uma crítica do movimento 

minimalista e da tautologia perseguida por seus artistas. Destacarei a importância da 

forma, do silêncio, da repetição e do ritmo na obra do autor. 

Assim, ao logo dos três capítulos, colocarei o tema da experiência singular 

beckettiana examinando-a sob perspectivas distintas, a fim de reafirmar o caráter 

inesgotável da obra do autor.  
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1. Relações entre as obras de Georges Bataille e Samuel 

Beckett: a experiência interior 

 
Não sei, estou aqui, é só o que eu sei, e ainda não sou eu, é com isso 

que é preciso se virar.  Não há carne em lugar nenhum, nem modo 
algum de morrer. (BECKETT, 2015, p. 18).                     

                                                                     

Em A experiência interior, livro de 1943, Georges Bataille nos apresenta uma 

tentativa de explicação de sua proposta de experiência, em que se destacam muitas 

características comuns à obra de Samuel Beckett. Analisarei, neste primeiro capítulo, as 

principais relações entre o pensamento de Bataille e os modos de subjetivação da escrita 

beckettiana, explicando como Beckett, através de seu trabalho com a linguagem 

consegue realizar o que escolhi chamar experiência interior. É importante destacar que 

tomo tal termo aqui como análogo àquele desenvolvido por Bataille, ou seja, ele guiará 

este estudo, mas não o limitará. Não me prenderei às delimitações estabelecidas pelo 

filósofo, mas sim me aproximarei do tema para o expandir a fim de mostrar justamente 

a singularidade da experiência beckettiana.  

O primeiro e mais importante aspecto da teoria de experiência do filósofo que 

remete diretamente à Samuel Beckett é o reconhecimento da precariedade do discurso: a 

linguagem não pode traduzir a complexidade do pensamento e da experiência. Sendo 

assim, seria preciso uma entrega, um mergulho nesta precariedade a fim de estabelecer 

um movimento de enfrentamento de limites. Surge daí um texto que opta, muitas vezes, 

pela não filtragem de contradições, em uma tentativa de expor as idas e vindas do 

pensamento e a impossibilidade de conclusão.  

As obras narrativas beckettianas que serão analisadas ao longo desta dissertação 

caminham em um sentido bastante parecido, ao apresentar sempre um sujeito narrador-

personagem de sua própria “história” que, ao encenar seu processo de escrita, demonstra 

toda a insuficiência do código face à diversidade do “eu” e do mundo. É através do 

desenvolvimento de seu caminho narrativo, que questiona e desconfia constantemente 

da linguagem, que ele consegue realizar sua experiência singular.  

1.1 Experiência interior 

 O corpus literário primário escolhido para o trabalho é composto pela novela O 
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Calmante e pelos Textos para nada (do livro Nouvelles et textes pour rien), em razão de 

serem estes textos exemplificações particularmente consistentes dentro da obra narrativa 

beckettiana dos temas que serão aqui abordados. Não deixarei, no entanto, de 

estabelecer um constante diálogo com outras obras do autor, dando ênfase a seus textos 

narrativos, mas sem excluir sua obra teatral e televisual. Optei por manter o foco do 

trabalho em O Calmante sem agregá-lo aos outros textos que, com ele, compõem a 

trilogia de novelas do autor estudado, pois considero ser sua especificidade muito mais 

próxima à experiência da escrita da qual tratarei. Já os Textos para nada, publicados 

originalmente junto à trilogia referida em 1958, e constituídos de treze fragmentos de 

extensões desiguais, radicalizam as propostas anteriormente apresentadas em O 

Calmante, sobretudo no que diz respeito a um uso outro da linguagem que se distancia, 

cada vez mais, da representação. 

  Por ser essencialmente múltiplo, o sujeito que constitui o tema deste estudo é 

incapaz de definir-se como totalidade. Ele se lança em um processo de expansão de si, 

no qual se perde e se estranha. Desta maneira, a ilusão do “eu” é desmascarada, 

desvelada, e a identidade passa a se constituir através da afirmação da distância e da 

diferença entre as várias faces do sujeito, uma vez que mesclado ao mundo, ao outro e à 

linguagem. Durante este processo de expansão, abre-se a oportunidade de tensionar os 

limites da razão, da moral e da lógica vigentes, a fim de se experimentar formas de vida 

novas e singulares. 

 A linguagem e o sujeito beckettianos são lançados em um processo de 

questionamento contínuo e intenso, assim como propõe a experiência batailliana: “A 

experiência interior responde à necessidade em que me encontro – e comigo a existência 

humana – de colocar tudo em jogo (em questão), sem repouso admissível.” 

(BATAILLE, 1992, p. 11).  

 A entrada neste processo de questionamento, tanto em Beckett quanto em 

Bataille, não acontece fora do conflito. O sujeito beckettiano apresenta-se em uma 

conjuntura de constante briga interna, que não lhe permite encontrar jamais uma 

conclusão capaz de tranquilizá-lo:  

Ah, ter certeza, saber que esta coisa não tem fim, esta coisa, esta coisa, 

esta miscelânea de silêncio e palavras, silêncios que não são silêncios, 
palavras que são murmúrios. Ou saber que ainda é a vida, uma forma 

de vida, fadada a findar, como outras puderam findar, como outras 
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poderão findar, antes que a vida finde, em todas as formas. 

(BECKETT, 2015, p. 30). 

 No trecho acima, retirado do VI fragmento dos Textos para nada, é possível 

observar a reafirmação da única certeza que perpassa os personagens e os textos 

beckettianos: a de que o conflito jamais terá um fim. O conflito brota da experiência de 

confrontação de limites lógicos e racionais: limites da construção do “eu”, do 

conhecimento e da linguagem. O personagem expõe sua trágica situação, ele está, assim 

como toda a humanidade, inserido e preso na linguagem, da qual ele nunca poderá se 

libertar. Ele continuará questionando o código e suas limitações, esta linguagem que se 

forma de “silêncio e palavras, silêncios que não são silêncios, palavras que são 

murmúrios”. O personagem é consciente, não apenas de sua arbitrariedade e 

insuficiência, mas também do fato de que dela não poderá escapar. Ele permanecerá 

nessa constante briga que não busca um fim, na verdade, não busca nada a não ser a 

própria busca. 

 Como afirmava Bataille, a experiência não parte de uma revelação e nela “nada 

tampouco se revela, a não ser o desconhecido” (BATAILLE, 1992, p.6), tornando-se, 

então, impossível o encontro de algum sossego. As narrativas beckettianas jamais 

chegam a um fim ou conclusão, seus personagens não podem avançar no tempo ou 

cessar suas vozes, e não conseguem nem mesmo morrer. Por mais que muitas vezes 

desejem o silêncio, são incapazes de se calar, inseridos que estão em um eterno conflito. 

Brigam com a linguagem e a racionalidade, tensionando-as, retorcendo-as, porém sem 

jamais serem capazes de efetivarem com elas uma ruptura definitiva.  

 Beckett, ao expor o conflito de seus personagens, consegue se aproximar de 

forma revolucionária de uma intensidade do pensamento. O sujeito narrador-

personagem se lança em uma eterna tentativa de se expressar, questionando suas 

palavras e ideias, testando-as e tentando corrigi-las, retificá-las ou anulá-las 

constantemente. Ele expõe, deste modo, o caráter caótico do pensamento humano, 

revelando seu teor paradoxal e múltiplo. Beckett desvela o movimento de fluxo vital 

que percorre o ser de forma desordenada, deixando claro que nossas concepções de 

organização do pensamento com base na racionalidade são falhas. A lógica e a 

linguagem não poderão nunca ser capazes de traduzir a complexidade da vida. 

  Aquilo que o sujeito sente é muito mais forte que o código, forma de 

representação metonímica que segmenta e agrupa ideias impossíveis de serem 
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comparadas. Apesar de serem, na maior parte das vezes, personagens decrépitos, com 

suas funções corporais comprometidas, evidencia-se a vida que neles pulsa. São 

clochards, reduzidos ao mínimo, com corpo e memória defeituosos, porém neles, o 

desejo e a vida se sobrepõem. Como afirma o personagem de Textos para nada no IX 

fragmento, o corpo é um elemento secundário. “Mas e o corpo, para ir até lá, onde está 

o corpo? É secundário, secundário.” (BECKETT, 2015, p.45). 

 Embora mal possam se locomover ou dispor de seus corpos para qualquer 

atividade física, os personagens assumem um posicionamento extremamente ativo em 

relação à vida, pois não param jamais sua busca. Como o próprio personagem observa, 

no IX fragmento dos Textos para nada, o que ele vive é um grande paradoxo, uma 

espécie de conturbação, intensa agitação dentro de sua imobilidade:  

Que variedade e ao mesmo tempo em que monotonia, como é variado 

e ao mesmo tempo como é, como dizer, como é monótono. Que 

agitação e ao mesmo tempo como é calmo, quantas vicissitudes no 
cerne do que é imutável. (BECKETT, 2015, p.41). 

 

A imobilidade do personagem é colocada tanto pelo corpo quanto pela 

linguagem, que é “imutável”, fixando e agrupando coisas diversas às palavras. Dentro 

da linguagem, porém pode ocorrer uma grande “agitação”, justamente através do 

questionamento de sua monotonia.  

Assim como Friedrich Nietzsche, Bataille defende ser a linguagem contrária à 

vida e, seguindo o caminho do primeiro, vai tratar de analisar a oposição entre saber e 

não-saber, que equivaleria ao que Nietzsche chama de conhecimento em oposição à 

vida. A linguagem implicaria a separação entre sujeito e objeto, enquanto a vida seria 

uma fusão: “A experiência atinge, para terminar, a fusão do objeto e do sujeito, sendo, 

como sujeito, não-saber, como objeto, o desconhecido.” (BATAILLE, 1992, p.17). 

 Além disso, a linguagem se caracterizaria como uma presença que também 

constituiria uma ausência, ao representar algo que não está nela. Torna-se difícil, 

portanto, pensar a experiência na linguagem, pois no momento de registro ela já se 

modificou, já se tornou “discurso”. O enunciado, produto da enunciação, pressupõe um 

certo fechamento do pensamento, a elaboração das ideias precede o produto.  

A linguagem se anuncia, deste modo, como uma considerável barreira para a 

experiência, uma vez que esta última deve ser vivida para além dos limites do possível, 
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para além da representação e da racionalidade. Seria preciso trabalhar a linguagem de 

outra forma, alterá-la a fim de atravessar essa ausência e vivenciar a experiência como 

presença.  

No VI fragmento dos Textos para nada o narrador expõe justamente essa relação 

de presença-ausência relativa ao código. Ele afirma não conseguir nomear suas 

palavras, como se seus pensamentos fossem palavras, “inomináveis palavras”: 

É que não encontrei as certas, as que matam, das agruras desse pasto 

infecto elas ainda não vieram à tona, torrente de palavras, com que 
palavras nomeá-las, minhas inomináveis palavras. No entanto tenho 

muita esperança, juro, de um dia poder contar uma história, mais uma, 

com homens, como no tempo em que não desconfiava de nada, ou 

quase. (BECKETT, 2015, p.30). 

A experiência se aproximaria da vida, pois ela ultrapassaria o limite do saber, da 

racionalidade, da lógica, da moral, da linguagem e, consequentemente, iria em direção 

ao extremo do possível. “Chamo experiência uma viagem ao término do possível do 

homem. Cada um pode não fazer esta viagem, mas, se ele a faz, isso supõe negar as 

autoridades, os valores existentes, que limitam o possível.” (BATAILLE, 1992, p.15).  

O conhecimento promove uma espécie de fechamento do pensamento, 

limitando-o à medida que “aquele que já sabe não pode ir além de um horizonte 

conhecido” (BATAILLE, 1992, p. 11). Seria necessário, desta forma, sair dos discursos 

dominantes e morais nos quais estamos tão intrinsecamente inseridos, além de também 

sair do horizonte conhecido das palavras, desvinculá-las de seu sentido comum e 

tensionar a representação. A experiência toca o não-representável, aquilo que não 

sabemos nomear ou descrever. O “não-saber” a move (“quis que o não-saber fosse seu 

princípio”[BATAILLE, 1992, p. 11]), é nele que ela nasce e onde permanece. 

  Para melhor exemplificação, Bataille discute o exemplo de Deus: no caso de 

sucesso do sujeito na apreensão de algo pela experiência, ele jamais conseguiria definir 

e afirmar sua visão, ou seja, ele não poderia dizer “vi Deus”, mas apenas “o que vi 

escapa ao entendimento”. Ele cita o exemplo de Dionísio o Aeropagita (dentre outros), 

que ao afirmar que “Aqueles que, pela cessação íntima de toda operação intelectual, 

entram em união íntima com a luz inefável... não falam de Deus senão por negação” 

(BATAILLE, 1992, p.12), toca no ponto da experiência, que é o lugar da revelação, e 

não pode se ligar a pressuposições de ideias.  
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 Deus, para Bataille, seria diferente do desconhecido, pois sua figura estaria 

desde a infância extremamente enraizada em nós, sua evocação trazendo uma série de 

pressuposições das quais não seríamos capazes de nos dissociar. Algo parecido 

aconteceria com a linguagem (com a “emoção poética”) e sua relação com a experiência 

interior:  

Se a poesia introduz o estranho, ela o faz pela via do familiar. O 

poético é o familiar dissolvendo-se no estranho, e nós mesmos com 
ele. Ele nunca nos desapossa totalmente, pois as palavras, as imagens 

dissolvidas, estão carregadas de emoções já sentidas, fixadas a objetos 

que as ligam ao conhecido. (...) Desse modo não morremos 

inteiramente: um fio, tênue sem dúvida, porém um fio, liga o 
apreendido ao eu (ainda que eu tivesse rompido a noção ingênua de 

Deus, ele permanece sendo o ser cujo papel foi dito pela Igreja).(...) 

Estamos totalmente expostos somente quando nos dirigimos sem 
trapacear ao desconhecido. É a parte de desconhecido que dá à 

experiência de Deus – ou do poético – sua grande autoridade. Mas o 

desconhecido exige no fim o império sem partilha. (BATAILLE, 

1992, p. 13).  

 Bataille demonstra possuir uma relação um tanto quanto complicada e paradoxal 

com a poesia, indicando, em um primeiro momento, uma recusa desta forma de escrita 

que limita o possível: “A poesia é, apesar de tudo, a parte restrita – ligada ao domínio 

das palavras. O domínio da experiência é todo o possível. E na expressão que ela é dela 

mesma, no final, necessariamente, ela é tanto silêncio quanto linguagem (...)” 

(BATAILLE, 1992, p.36).  

 Em um segundo momento, no entanto, Bataille abordará a poesia de outra forma, 

ligando-a ao campo do sagrado, o qual possui enorme importância em sua obra. Em A 

noção de dispêndio, o filósofo diz que ela é dispêndio: 

O termo poesia, que se aplica às formas menos degradadas, menos 

intelectualizadas da expressão de um estado de perda, pode ser 

considerado como sinônimo de dispêndio: significa, com efeito, do 

modo mais preciso, criação por meio da perda. Seu sentido, portanto, 
é vizinho do de sacrifício. (BATAILLE, 2013, p. 23).  

 A literatura, segundo o filósofo, praticaria o sacrifício das palavras. Neste 

sentido, a poesia estaria ligada à despesa, ao gasto, a uma espécie de sacrifício para o 

sagrado: “O sacrifício não é outra coisa, no sentido etimológico da palavra, que não a 

produção de coisas sagradas.(...) (BATAILLE, noção de dispêndio, p.22)”. As palavras 

são tiradas do estado de “coisas”, através do sacrifício, a fim de serem colocadas em um 

lugar de soberania, são retiradas “da coisa”, assim como a vítima de um sacrifício, que é 
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morta. O sacrifício consiste em queimar, despender, e sua vítima é, em consequência, 

jogada na dissolução, na morte. 

 A linguagem da poesia, para Bataille, é diferente da linguagem em outros 

contextos, pois ela é aquela que é sacrificada em sua servilidade. A poesia não se 

encontra no lugar da servilidade da língua, que decorre justamente de seu poder de 

comunicação e expressão. A linguagem “serve para”, este é seu aspecto servil, nos 

utilizamos dela para escrever um documento, uma receita, etc., ou seja, para um ato de 

comunicação. Na poesia, o aspecto utilitário, subordinado e servil da palavra é 

destruído. 

  Se a poesia é o sacrifício onde as palavras são as vítimas, ela deveria tudo 

queimar. Porém, o grande problema da literatura é que ela cria “obras”, constrói 

“coisas/objetos”, instituindo e fechando o pensamento. Apesar de indicar a limitação da 

linguagem e da razão e buscar ultrapassá-las, Bataille reconhece a impossibilidade de 

saída completa destas:  

Princípio da experiência interior: sair através de um projeto do 
domínio do projeto. (...) A experiência é conduzida pela razão 

discursiva. Só a razão tem o poder de desfazer a sua obra, de destruir o 

que ela edificara. (BATAILLE, 1992, p. 53).  

Bataille reconhece o paradoxo e se entrega a ele, evidenciando que a experiência 

nele deve permanecer. Seria preciso perseguir dentro da razão e da linguagem a 

superação das mesmas, modificando a relação do sujeito com ambas.  

(...) procuramos apreender em nós o que subsiste ao abrigo das 

servilidades verbais e, o que apreendemos, somos nós mesmos 

divagando, enfiando frases, talvez a propósito do nosso esforço (e em 

seguida do nosso fracasso), mas frases, na impotência é outra coisa. É 
preciso nos obstinarmos – familiarizando-nos, cruelmente, com uma 

impotente tolice, geralmente oculta, mas caindo em plena luz: 

aumenta bastante rápido a intensidade dos estados e, desde então, eles 
absorvem, e até deslumbram. Chega o momento em que podemos 

refletir, e de novo não mais nos calar, encadear palavras: desta vez nos 

bastidores (no último plano) e, sem mais nos preocupar, deixar o 

barulho delas perder-se. (...) é preciso encontrar: palavras, que servem 
de alimento ao hábito, mas que nos desviam destes objetos cujo 

conjunto nos atrela; objetos, que nos fazem escorregar do plano 

exterior (objetivo) à interioridade do sujeito. (BATAILLE, 1992, p. 
23-24). 

A experiência interior pressuporia um “despir-se” e um posicionamento outro 

em relação ao saber e à linguagem, e é neste aspecto da proposta batailliana que o 
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trabalho de escrita beckettiano consegue entrar. De forma revolucionária, o narrador-

personagem beckettiano mergulha em uma busca eterna, “revirando” palavras, frases e 

ideias relativas a elas. Ele considera inclusive, a sonoridade e a forma das palavras, 

deixando sempre claro que falha ao tentar utilizá-las: “Nomear, não, nada é nomeável, 

dizer, não, nada é dizível, o que então, não sei, não devia ter começado.” (BECKETT, 

2015, p.49). 

A grande revolução de Samuel Beckett consiste na intensa tentativa de não criar 

uma narrativa fechada e concluída, mas sim mostrar o fracasso do texto e sua 

incapacidade de se instituir como “obra”. Para Bataille, a literatura falha entrar no 

campo da experiência interior, pois, de certo modo, ela acaba sendo o contrário de si 

mesma quando se conclui, isto é, quando resulta em um produto literário. Quando ela, 

que deveria tirar as palavras das coisas, jogando-as no mundo do sagrado e 

consequentemente chegando a um silêncio/dissolução, se torna um produto. A literatura, 

fatalmente, não é silêncio. A arte (assim como a sexualidade e a religião) é uma das 

ilusões do ser humano, uma das formas através das quais ele acredita poder sair do 

mundo da significação. A verdade, no entanto, é que o homem está jogado na 

linguagem e não pode dela se livrar. O silêncio na literatura é uma encenação, e é 

apenas através da encenação que podemos, de certa forma, alcançá-lo.  

Beckett logra, após todo o fracasso exposto, alcançar uma espécie de silêncio 

vindo do “nada” que brota da não-conclusão textual. Ele mesmo o afirma: 

Ao fim de minha obra, não há nada a não ser o pó – o nomeável. No 

último livro, O inominável, há uma desintegração completa. Nada de 
“eu”, nada de “ter”, nada de “ser”. Nada de nominativo, nada de 

acusativo, nada de verbo. Não há meio de ir adiante.(...) A última das 

coisas que escrevi, os Textos para nada, foi uma tentativa de escapar 

da atitude de desintegração, mas falhou.
1 

 A vontade do autor de não firmar uma “obra” é tão intensa, que ele chegou a 

escrever uma narrativa curta em 1957, chamada D’un ouvrage abandonné, título que 

explicita este desejo. A palavra “ouvrage”, em francês, diferencia-se de “oeuvre” (obra) 

justamente por indicar um processo não terminado, ela vai, portanto, contra uma 

concepção de produto concluído. 

Maurice Blanchot toca essa questão em seu O livro por vir publicado 

                                                             
1 

 Entrevista de 1956 a Israel Shenker, do The New York Times. V. Fábio de Souza Andrade, 
“Algumas entrevistas”, in Samuel Beckett: O silêncio possível. São Paulo: Ateliê Editorial, 2001, p. 186. 



18 
 

originalmente em 1959, em que introduz seu conceito de “désoeuvrement” que na 

versão em português foi traduzido por “inoperância”, apesar de em uma tradução mais 

literal estar mais próxima do termo “desobramento”. “Desobrar” seria um esforço no 

sentido de retirar o texto de uma posição monumental, relativa a um saber fechado e 

exposto como verdade. A inoperância vive no paradoxo. Beckett desobra, fracassa, mas 

assim como Blanchot e Bataille, não deixa de gerar um produto, uma obra de certo 

modo, obra fracassada, porém obra. 

Em A literatura e o mal, em seu ensaio sobre William Blake, Bataille reivindica 

a inoperância como valor da poesia:  

Ela é soberana, sem dúvida, mas como o desejo, não como a posse do 
objeto. A poesia tem razão em afirmar a extensão do seu império, mas 

nós não somos admitidos a contemplar esta extensão sem saber logo 

que se trata dum chamariz inalcançável; não é o império, mas antes a 

impotência da poesia. (BATAILLE, 1989, p.104). 

 A fim de encontrar formas de utilização outra da linguagem e a conseguinte 

entrada na experiência, outro meio exposto por Bataille e que recebe grande destaque é 

a dramatização. O filósofo anuncia sua relevância na parte III “Princípios de um método 

e de uma comunidade” (localizada dentro da primeira parte do livro), deixando claro 

que a dramatização é essencial e constitui um princípio da experiência. Além de indicar 

a consciência de se estar dentro dos limites do discurso, a dramatização mostraria um 

enorme desejo de se ir além do enunciado. Dramatizar quer dizer esforçar-se para 

ultrapassar os limites de segmentação do real impostos pela linguagem, dando o 

máximo de intensidade ao que se diz. Desta forma, a dramatização seria um meio 

possibilitador de abertura para uma saída de nós mesmos (“Se não soubéssemos 

dramatizar, não poderíamos sair de nós mesmos” [BATAILLE, 1992, p.19]). Seria 

através dela que poderíamos atingir estados de êxtase e sair dos limites trazidos pela 

inteligência. Tanto o texto filosófico de Bataille quanto a literatura de Beckett são 

extremamente encenados e dramáticos, o esforço colocado no texto para ultrapassagem 

de limites é frequentemente explicitado. 

 A dramatização da existência traz a angústia que nos permite sair do conhecido: 

“uma espécie de ruptura – na angústia- nos deixa à beira do pranto: então nos perdemos, 

esquecemo-nos e comunicamos com um além inapreensível”. (BATAILLE, 1992, p. 

19). O sujeito beckettiano, na tentativa de narrar sua história, vive no conflito e na 

angústia, que surgem em razão do narrador, apesar de avançar em direção ao 
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rompimento de limites racionais e lógicos, ainda não ser capaz de se abandonar ao não-

sentido. No fragmento IV dos Textos para nada, observamos a conclusão do 

personagem de que caminhando no sentido da “vida”, torna-se praticamente impossível 

“ter paz”:  

Se ao menos me atribuísse a terceira pessoa, como às suas outras 

quimeras, mas não, só quer o meu eu, para o seu eu. Quando ele me 
tinha, quando ele era eu, não demorou em me largar, eu não existia, 

ele não gostava disso, não era uma vida, claro que eu não existia, ele 

também não, claro que não era uma vida, agora ele a tem, sua vida, 
que a perca, se quiser ter paz, e olhe lá. (BECKETT, 2015, p.20). 

Observa-se no trecho acima que o sujeito sai de si, abrindo mão de seu “eu” 

definido para se multiplicar. Ele “toca” a vida e experimenta a fusão, apesar de não 

conseguir gozar completamente do êxtase por não ser capaz de se abandonar totalmente 

ao não-sentido. O que parece acontecer com o narrador-personagem é um intenso 

movimento em direção ao êxtase que, vira e mexe, colide com a racionalidade e com o 

saber. Assistimos a um processo de vai e vem eterno, uma verdadeira luta dentro da 

linguagem.  

1.2 Riso 

Face à intensidade da angústia, porém, o personagem parece muitas vezes se 

abandonar ao riso, ou a uma espécie de riso. O humor que permeia a obra beckettiana 

constitui um dos principais recursos utilizados pelo autor para o tensionamento da 

razão, pois ele facilita a entrega ao desconhecido. A busca de um sentido vira até 

mesmo, muitas vezes, uma espécie de piada para os personagens, como na peça Fim de 

Partida de 1957: 

Hamm: Clov! 

Clov: (irritado) Que é? 

Hamm: Não estamos começando a... a... significar alguma 

coisa? 

Clov: Significar? Nós, significar! (Riso breve) Ah, essa é boa! 

(BECKETT, 2002, p. 73-74). 

 

 Ou em O Calmante, quando o personagem brinca com o fato de nossos sonhos 

serem considerados portadores de significado: “Ou será que sonhei, sonhei? Não, não, 

nada disso, é o que respondo, pois o sonho não é nada, uma brincadeira. E, o que é pior, 

significativo” (BECKETT, 2006, p. 47). 

Este riso que brota do texto é trágico, ele vem mostrar que tudo é absurdo e 
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permite ao sujeito um maior (se não completo) abandono ao não-sentido. Com a 

angústia o homem começa a se desmanchar e com o riso ele radicaliza este processo. A 

obra de Beckett é toda extremamente marcada pelo humor, pois para que os 

personagens se entreguem e possam suportar o não-sentido, é preciso rir. Como 

humanos, eles jamais conseguem tolerá-lo por muito tempo, e oscilam entre um 

abandono ao não-significativo e a busca de controle do real, apesar de serem sujeitos 

que avançam radicalmente em direção à experiência do desconhecido. 

Em Esperando Godot, peça teatral escrita em 1948, que atingiu grande 

notoriedade mundial, os personagens comentam o ato de rir de forma bastante curiosa, 

logo na primeira parte da peça. Vladimir começa a gargalhar durante seu diálogo com 

Estragon, mas interrompe repentinamente seu riso de forma forçada. Após conter sua 

gargalhada ele explica que eles não se atrevem mais a rir, como se o riso não fosse mais 

uma opção possível para eles, que acabam por lamentar tal privação:  

Vladimir: E se nos arrependêssemos? 

Estragon: Do quê? 

Vladimir: Ahnnn... (Reflete) Não precisamos entrar em detalhes. 

Estragon: De termos nascido? 

Vladimir rompe numa gargalhada, prontamente contida, levando as 

mãos ao púbis, rosto contraído. 

Vladimir: Nem rir ousamos mais. 

Estragon: Terrível privação. 

Vladimir: Apenas sorrir.  (Seu rosto abre-se num sorriso máximo que 

se fixa, dura um certo tempo, depois se desfaz repentinamente) Não é 
a mesma coisa. Enfim...”(BECKETT, 2006, p. 32). 

É bastante interessante a comparação feita entre o “rir” e o “sorrir”, assim como 

a experimentação do limite do “sorrir” e a constatação de que ele não contempla as 

necessidades dos personagens. “Não é a mesma coisa”, pois sorrir não desnuda o 

sujeito, não o retira da esfera do saber. O abandono ao não-sentido, mesmo que 

momentâneo, faz falta para Vladimir e Estragon.  

O trecho da peça começa com uma pergunta que mostra uma possibilidade de 

questionamento moral, envolvendo o sentimento de culpa: “E se nos 

arrependêssemos?”. Os personagens consideram por alguns instantes a possibilidade de 

se colocarem em um posicionamento ligado à consciência. Vladimir considera o ato de 
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se arrepender por ele mesmo, sem ligá-lo a um motivo específico (“não precisamos 

entrar em detalhes”), mas a sugestão de Estragon de que eles pudessem se arrepender do 

fato de terem nascido, faz com que o diálogo adentre ainda mais o campo da 

racionalidade e da busca por uma significação da vida. O resultado é uma boa 

gargalhada que vem mostrar que nossos questionamentos existenciais são absurdos. Não 

é a vida que é absurda, mas sim os sentidos que tentamos dar para ela. A busca de um 

sentido, como já observado anteriormente, vira frequentemente motivo de piada na obra 

de Beckett. Algumas páginas depois, Vladimir interrompe seu riso novamente e declara 

que rir é um ato proibido: 

Estragon: (ansioso) E a gente? 

Vladimir: Como? 

Estragon: Eu disse: e a gente? 

Vladimir: Não entendo. 

Estragon: Qual é o nosso papel nisso tudo? 

Vladimir: Papel? 

Estragon: Não se apresse. 

Vladimir: Qual é o nosso papel? O de suplicantes. 

Estragon: É tão ruim assim? 

Vladimir: O senhor tem mais alguma exigência a fazer? 

Estragon: E os nossos direitos? Evaporaram? 

Riso de Vladimir, abruptamente abortado, como antes. Mesma rotina, 

menos o sorriso. 

Vladimir: Você me faria rir, se não fosse proibido. (BECKETT, 2006, 

p. 41). 

Novamente o riso irrompe após uma discussão sobre a significação (“Qual é o 

nosso papel?”), após um diálogo que indica uma intenção de se estabelecer formas 

representativas. A noção de possuir um “papel” é tão estranha aos personagens que 

Vladimir leva algum tempo para entender e processar as perguntas de Estragon, 

demonstrando seu afastamento do mundo da representação. Definir um “papel” seria 

uma ilusão significante, assim como a crença em uma justiça: “E os nossos direitos?”. 

Ficções criadas a fim de se estruturar o real, “papéis” e “direitos” são, na realidade, 

construções absurdas e muito risíveis.  
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Em O Expulso, também é possível destacar a importância do papel do riso. O 

narrador-personagem, ao ser visto pelo cocheiro do fiacre onde estava, constata o 

caráter trágico de seu riso e revela que ele pode demonstrar uma entrada no não-saber: 

Ele riu. A sugestão de que ele pudesse correr demais ao zoológico 
deve tê-lo divertido. A menos que fosse a perspectiva de ficar sem o 

fiacre. A menos que fosse simplesmente eu, minha pessoa, cuja 

presença no fiacre devia metamorfoseá-lo, a ponto de o cocheiro, 
vendo-me ali, com a cabeça na escuridão do teto e os joelhos no vidro, 

ter talvez se perguntado se era realmente seu fiacre, se era realmente 

um fiacre. Ele olha depressa o cavalo, tranquiliza-se. Mas será que 

sempre se sabe por que se ri? (BECKETT, 2006, p. 15 -16). 

O riso do cocheiro é um riso nervoso e angustiado. O protagonista provoca nele 

um grande estranhamento, ao mesmo tempo que o atrai, colocando-o no não-sentido de 

tal forma que ele acaba por aceitar levá-lo em seu fiacre. Apesar de toda repulsa que o 

narrador inspira em todos que o encontram, o cocheiro ajuda-o a procurar um lugar para 

passar a noite, desabafa sobre os problemas de sua vida e acaba levando-o para dormir 

em sua própria casa. 

 1.3 Dramatização e soberania 

A angústia que persegue o sujeito beckettiano é excessiva e, muitas vezes, ele 

consegue transmiti-la a outros que aparecem em seu caminho. Observa-se um 

movimento de troca intenso que se dá não apenas na relação do protagonista com outras 

pessoas, mas também em sua ligação com objetos, animais e com o ambiente que o 

cerca. Além disso, dentro de si mesmo, ele efetiva uma ruptura, ou diversas rupturas. 

Dilacerado, ele se lança em um processo de expansão de si que é bastante trágico.  

Em O Calmante o narrador-personagem, apesar de utilizar a primeira pessoa do 

singular, mostra um estranhamento de si tão grande, um distanciamento entre sujeito 

narrador e sujeito narrado tão intenso, que acaba por fazer referência a si mesmo quase 

como uma terceira pessoa. Ele duvida de suas próprias intenções e questiona suas 

atitudes: “Ou será possível que nesta história eu tenha retornado à terra depois de minha 

morte. Não, isso não é de meu feitio, retornar à terra, depois de minha morte.” 

(BECKETT, 2006, p.27). Já nos Textos para nada, o processo é radicalizado, a mistura 

de vozes narrativas se intensifica e o narrador-personagem passa de fato a fazer 

referência a si mesmo utilizando a terceira pessoa: 

O que importa quem fala, alguém disse, o que importa quem fala. Vai 
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haver uma partida, estarei lá, não serei eu, estarei aqui, direi que estou 

longe, não serei eu, nada direi, vai haver uma história, alguém vai 

tentar contar uma história (BECKETT, 2015, p. 14). 

Em A experiência interior, Bataille também se utiliza de uma mistura de vozes 

para compor sua narração, dividindo seu texto em grandes partes que podem ou não 

estar em itálico.  Entende-se que o uso do itálico representa uma espécie de segunda voz 

textual, criando desdobramentos e outros personagens, que são todos, no entanto, faces 

do mesmo narrador. Estas vozes criam movimentos e mostram intensidades diferentes, 

assemelhando-se a um coro, uma enunciação trágica, visto que dilacerada. O coro é 

trágico, não apenas por estar ligado à tragédia e à deploração fatal do destino dos 

personagens, mas também por, dionisiacamente, tratar-se de uma voz dilacerada, voz 

que se desdobra em muitas, sendo ao mesmo tempo una e múltipla. 

 A proposta de exposição de uma multiplicidade de vozes, que habitariam uma só 

pessoa, tanto em Beckett quanto em Bataille, é mais uma marca da dramatização cuja 

importância para a experiência tanto destacou Bataille. Essas vozes surgem para 

celebrar a multiplicidade e o caráter contraditório do pensamento, revelando toda sua 

intensidade. Para entrar na experiência é preciso lançar-se na contradição e libertar-se 

das limitações impostas pelas formas dominantes, ou seja, pela lógica, pela 

racionalidade e pela linguagem. O personagem beckettiano deixa claro inúmeras vezes, 

nos Textos para nada, que o “pensar” o atrapalha, como se pode observar no VIII 

fragmento:  “O meu erro é querer pensar, um dos erros, nem mesmo desse jeito, tal 

como sou, não deveria poder, nem mesmo desse jeito”(BECKETT, 2015, p. 37-38).  

 Ou no IV fragmento, em que ele observa que “pensar” não pode ser o caminho 

para o conflito gerado pelo desdobramento de sua voz em várias: “Não é pensando que 

ele me encontrará, mas o que será que pode fazer, vivo e perplexo, sim, vivo, diga o que 

disser.” (BECKETT, 2015, p.19). Desdobrado e inserido em um movimento de 

multiplicidades, o personagem está no caminho da vida, (“vivo, diga o que disser”) 

apesar de “perplexo” com o contínuo e eterno conflito.  

O sujeito beckettiano é extremamente revolucionário, pois mesmo não 

conseguindo deixar definitivamente de procurar um “sentido”, avança de forma 

considerável nesta direção. Altamente transgressor de formas dominantes, ele se 

encontra no lugar do “mal”, pensado por Bataille em A literatura e o mal, livro de 1957. 

O mal é a transgressão, aquilo que vai contra os limites estabelecidos pela consciência, 
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ele se estabelece na ordem do individual e vai contra os interesses da coletividade. A 

ideia de “bem”, em oposição, sempre esteve vinculada à polis e ao utilitário. 

Tradicionalmente temos a colocação de “bem” e “mal” como fronteiras inventadas para 

mostrar o mundo que podemos ou não frequentar, pontos aquém ou além dos limites. 

Bataille vai ainda além, pois seu “mal” difere-se do “mal” da tradição, já que não se 

guia pela moral.  

Na trilogia de novelas, em que Beckett parece efetuar uma divisão bem marcada 

entre o sujeito-narrador-personagem e os “outros” (os que vivem conforme as regras da 

coletividade), observa-se uma grande ironização do “bem” e do “mal” veiculados ao 

sentido tradicional em que são compreendidos pelo senso comum. Estando desgarrado 

da sociedade, e sendo bastante hostilizado pelos demais, o narrador é consciente de ser 

diferente e de estar sob julgamento constante. Brota do texto uma grande ironia, já que o 

narrador muitas vezes enquadra como “boas” pessoas que o maltrataram. Em O 

Expulso, após ter sido jogado para fora da casa onde viveu, caindo pela escada, o 

personagem classifica como “boa” a atitude daqueles que o expulsaram, que, durante 

sua queda, abrem a porta e jogam seu chapéu escada abaixo: “Eram muito corretos de 

acordo com o Deus deles. Poderiam ter ficado com o chapéu, mas não era deles, era 

meu, então o devolviam.” (BECKETT, 2006, p. 7).  

Por estar no lugar da “soberania” tão discutido por Bataille (e que desenvolverei 

mais a fundo posteriormente), o personagem parece, muitas vezes, observar o 

comportamento social como se estivesse “de fora”. Suas observações acerca do 

comportamento moral comunitário trazem ao leitor um certo estranhamento. De fato, 

ele está “fora”, na esfera do “indivíduo”, extraviado do bando social, por isso o “bem” e 

o “mal” do senso comum são percebidos por ele de forma distanciada. 

A esta primeira ocorrência de crueldade de outros personagens em direção ao 

protagonista - a expulsão que dá nome à novela -, seguem outros acontecimentos que 

mostram que o personagem-narrador não consegue se enquadrar nos padrões da 

comunidade. Falando de sua juventude, o personagem deixa claro que sempre fora 

considerado diferente pelos demais: 

Os jovens da minha idade, com quem eu era apesar de tudo obrigado a 

conviver de vez em quando, zombavam de mim. Mas dizia comigo, O 
chapéu não tem grande parte nisso, serve apenas de pretexto para suas 

piadas, como o ridículo mais óbvio, pois não são sutis. Sempre me 
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surpreendi com a pouca sutileza de meus contemporâneos, eu, cuja 

alma se contorcia da manhã à noite, na mera busca de si mesma. Mas 

talvez fosse gentileza, como a que caçoa do corcunda por seu narigão. 
(BECKETT, 2006, p.7-8). 

O protagonista não consegue nem mesmo dividir o espaço público com os 

demais: “A calçada mais larga nunca é bastante larga para mim, quando me ponho em 

movimento (...).” (BECKETT, 2006, p.12). Ele é incapaz de caminhar dentro do espaço 

delimitado para este fim: 

Mas mal retomara a sarabanda de meus coices e guinadas fui parado 

por um segundo guarda, semelhante, em todos os pontos ao primeiro, 

a tal ponto que me perguntei se não era o mesmo. Ele deu a entender 
que a calçada era de todo o mundo, como se fosse óbvio que eu não 

podia ser assimilado a essa categoria. (...) Desça para onde quiser, mas 

não ocupe todo o lugar. (BECKETT, 2006, p. 13). 

É enorme o abismo que separa o narrador dos demais, ele se mostra inapto para 

usufruir de seus “direitos” e cumprir seus “deveres” sociais. O protagonista e o guarda 

representam personalidades completamente opostas. O guarda, extremamente 

semelhante ao outro guarda que havia chamado a atenção do protagonista 

anteriormente, é um nítido representante estereotipado da autoridade repressora. 

Enquanto o protagonista encontra-se fora da lei, da ordem e sem um “papel” na 

sociedade, o “papel” do guarda consiste em estabelecer a ordem e fazer cumprir as leis 

homogeneizadoras do corpo social. Neste contexto, ele naturalmente exclui as 

necessidades particulares e individuais do narrador, que possui grande dificuldade de 

locomoção e só consegue utilizar a calçada ocupando-a totalmente. A afirmação do 

guarda de que “a calçada era de todo o mundo” soa cômica: por mais que o sentido 

usual da sentença inclua o narrador como portador do direito ao espaço, na prática ele é 

deste excluído. Sua interpretação da fala do guarda e o reconhecimento de não pertencer 

à categoria “todo mundo” demonstram grande sagacidade na percepção da falsa 

igualdade proposta pelas regras da comunidade. 

Vítima de ações impiedosas vindas dos demais membros da comunidade, o 

personagem de O expulso, por sua vez, também se mostra capaz de ter pensamentos 

cruéis em direção aos outros. 

Caí, portanto, e minha queda provocou a de uma senhora coberta de 

lantejoulas e rendas, que devia pesar uns cem quilos. Seus urros não 
tardaram a provocar um tumulto. Eu tinha grande esperança de que ela 

quebrasse o fêmur, as velhas senhoras quebram facilmente o fêmur, 

mas nem tanto, nem tanto. (BECKETT, 2006, p. 13). 
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 O personagem não costuma reprimir pensamentos e desejos que contrariam a 

civilidade e as regras sociais, mostrando considerável sinceridade e desconformidade 

com a comunidade que o cerca. Ele assume suas vontades sem qualquer 

constrangimento moral: 

(...) tive de me atirar ao chão, para não esmagar uma criança. (...) Eu a 

teria esmagado com o maior prazer, abomino as crianças, aliás teria 
lhe prestado um serviço, mas temia represálias. Todo mundo é 

parente, é o que nos proíbe ter esperanças. Deveriam construir, nas 

ruas de maior movimento, pistas reservadas a esses serezinhos sujos, 
com seus carrinhos, ioiôs, vovôs, velocípedes, pepetas, patinetes, 

bolas e balões, todas essas alegriazinhas sujas, o quê. (BECKETT, 

2006, p. 12-13). 

 Ele não parece fazer qualquer julgamento moral de seus atos e pensamentos, 

enquanto, em oposição, as pessoas que o cercam se esforçam para manter suas ações no 

campo da “bondade”. O texto parece estar sempre ironizando o que a comunidade 

valoriza como “bom”: atitudes moralistas que acabam por se revelar extremamente 

hipócritas. A bondade é um dever, uma obrigação, e como tal ela se apresenta como 

conduta insincera.  

Em O Fim, observa-se uma grande ironização da “bondade” da instituição de 

caridade onde o protagonista esteve e fora obrigado a sair. 

Somos uma instituição de caridade, disse ele, e o dinheiro é um 

donativo que você recebe quando vai embora. Quando o tiver gastado 

deve arranjar mais, se quiser continuar. Nunca mais volte aqui, em 

todo caso, pois não será mais admitido. Nossas sucursais também o 
recusarão. (BECKETT, 2006, p.56).  

   

 Apesar de ser um estabelecimento de “caridade”, tal instituição se revela cruel 

para com o narrador. Seus membros limitam-se a cumprir um certo protocolo de 

bondade (admissão do personagem principal por algum tempo, donativos, dinheiro), 

sem demonstrar uma real vontade de amparar os que necessitam ou qualquer intenção 

de estabelecer algum laço afetivo com estes. 

O narrador–personagem de Beckett está na esfera do “indivíduo”, que, sendo 

soberano, cava um abismo entre ele e a coletividade, pois não serve ao mundo do 

trabalho, da produtividade, da paternidade, ou do casamento. Quando se vê obrigado a 

deixar a instituição onde passou algum tempo, o personagem, sem ter para onde ir, 

ainda se esforça para se integrar e servir o meio social, mas obviamente fracassa.   A 
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seguinte citação, retirada da novela O Fim, mostra o protagonista em uma tentativa 

frustrada de se encaixar no mundo do trabalho. Sem ter para onde ir quando é 

dispensado da instituição onde passou algum tempo, o personagem se esforça para ser 

“útil” e servir a associação para que seja readmitido. Sua tentativa, no entanto, resulta 

ser engraçada e ridícula na percepção dos demais:  

Será que não há um jeito de ficarem comigo um pouco mais, 

perguntei, eu poderia ser útil. Útil, disse ele, está brincando, você 
estaria disposto a ser útil? Pouco depois continuou, Se acreditassem 

que estivesse realmente disposto a ser útil, ficariam com você, tenho 

certeza. Quantas vezes eu já dissera que seria útil, não ia recomeçar. 

(BECKETT, 2006, p. 55-56). 

O personagem beckettiano é “inútil” dentro da comunidade, incapaz de assumir 

qualquer função produtiva. Ao longo de toda a obra de Samuel Beckett nos deparamos 

com personagens vagabundos, sem trabalho e sem nenhuma vontade de acumulação de 

bens. Eles sobrevivem com um mínimo de recursos materiais, vestem farrapos, não 

possuem moradia fixa e não demonstram desejos consumistas. 

No último trecho citado, a reflexão acerca da impossibilidade do personagem ser 

útil nos remete ainda às considerações de Bataille acerca da utilidade. O autor critica 

severamente, em “Insuficiência do princípio da utilidade clássica”, primeira parte de A 

noção de dispêndio, o valor de utilidade que a sociedade usualmente atribui às coisas:  

Toda vez que o sentido de um debate depende do valor fundamental 

da palavra útil, ou seja, toda vez que uma questão essencial referente à 

vida das sociedades humanas é abordada, quaisquer que sejam as 

pessoas que intervêm e quaisquer que sejam as opiniões representadas, 
é possível afirmar que o debate é necessariamente falseado e que a 

questão fundamental é eludida. Não existe, com efeito, qualquer meio 

correto, tendo em vista o conjunto mais ou menos divergente das 
concepções atuais, que permita definir o que é útil aos homens. 

(BATAILLE, 1992, p.19). 

Com o trabalho o homem passa a viver para o futuro, suas ações produtivas no 

presente estão atreladas à acumulação posterior. O prazer relativo à despesa tornou-se, 

na vida do homem, mera recompensa de suas atividades principais: a produção e a 

conservação. Dentro do sistema político, econômico e social em que estamos inseridos, 

buscamos justificar utilitariamente nossa conduta, sem perceber que a sociedade tem 

necessidade de perdas significativas, e estas perdas são sim, de certa forma, “úteis” para 

nós, como demonstra Bataille em A noção de dispêndio e em A Parte maldita. 

 Em A Parte maldita, livro publicado originalmente em 1949, Bataille propõe 
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uma economia baseada no gasto e não na acumulação. Ele reconfigura de forma 

revolucionária a noção de economia, pois a pensa em termos gerais, ela faria parte do 

“percurso da energia sobre o globo terrestre”. Desta forma, ele parte do princípio de que 

nesta economia geral, considerada em um âmbito amplificado, exista um excedente de 

energia (“o sol dá sem nunca receber” [BATAILLE, 2013, p. 50]), ou seja, para ele há 

“sobra” e não “falta”. Já que há “excesso”, deve haver gasto, a perda é inerente ao 

funcionamento: 

(...) o organismo vivo, na situação determinada pelos jogos da energia 
na superfície do globo, recebe em princípio mais energia do que é 

necessário para a manutenção da vida: a energia (a riqueza) excedente 

pode ser utilizada para o crescimento de um sistema (de um 
organismo, por exemplo); se o sistema não pode mais crescer, ou se o 

excedente não pode ser inteiramente absorvido em seu crescimento, é 

preciso necessariamente perdê-lo sem lucro, despendê-lo, de boa 

vontade ou não, gloriosamente ou de modo catastrófico. (BATAILLE, 
2013, p. 45). 

   A energia deve ser dissipada de alguma forma, a perda é insublimável. Partindo 

desta constatação, Bataille desenvolve um estudo sobre as formas que podem tomar este 

dispêndio. Despender energia de forma improdutiva é “útil” para o homem: é melhor 

que a energia seja dissipada “de boa vontade”, “gloriosamente”, que “de modo 

catastrófico”. A guerra, segundo ele, é o resultado desastroso de uma energia 

acumulada, um gasto catastrófico: 

 Nega-se às vezes que o excesso da produção industrial esteja na 
origem das guerras recentes, em especial da Primeira. Foi, porém, esse 

excesso que uma e outra exsudaram; foi sua grande dimensão que lhes 

deu sua extraordinária intensidade. Em consequência disso, o 

princípio geral do excedente de energia a ser despendido, encarado 
(para além da estreita intenção da economia) como efeito de um 

movimento que ultrapassa, ao mesmo tempo que esclarece 

tragicamente um conjunto de fatos, reveste um alcance que ninguém 
pode negar. Podemos formular a esperança de escapar a uma guerra 

que já é ameaçadora. Mas para isso precisamos desviar a produção 

excedente, seja para obras improdutivas, dissipadoras de uma energia 
que de modo algum pode ser acumulada. (BATAILLE, 2013, p. 47)  

A visão que o filósofo apresenta é de certa forma trágica por incluir o 

desaparecimento e a perda como parte do funcionamento da vida. A perda não constitui 

um problema, mas sim uma condição inerente ao funcionamento. Apresentando a noção 

de dispêndio e sua visão do funcionamento da economia geral, Bataille acaba por 

inverter, de certa forma, os conceitos de “útil” e “inútil”. Na vida humana a valorização 

da produção e do acúmulo é inútil, já que é o dispêndio que é essencial à vida.   
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(...) a vida humana não pode em caso algum ser limitada aos sistemas 

fechados que lhe são destinados em concepções judiciosas. O imenso 

trabalho de abandono, de escoamento e de tormenta que a constitui 
poderia ser expresso dizendo-se que ela só começa com o déficit 

desses sistemas: pelo menos o que ela admite de ordem e de reserva só 

tem sentido a partir do momento em que as forças ordenadas e 
reservadas se liberam e se perdem para fins que não podem ser 

sujeitados a nada de que seja possível prestar contas. É somente por 

meio de tal insubordinação, mesmo lamentável, que a espécie humana 

deixa de estar isolada no esplendor sem condição das coisas materiais. 
(BATAILLE, 2013, p. 32). 

 No modelo apresentado por Bataille, suas reflexões acabam por indicar que, a 

partir do princípio da perda, o princípio produtivo pode ser reduzido ao mínimo 

necessário. Bataille questiona o domínio do útil buscando afirmar o domínio do 

improdutivo, do excedente. A soberania seria o livrar-se da “coisa”, o oposto da 

servidão às coisas materiais. O personagem beckettiano está na esfera da existência 

soberana, pois não se subordina à acumulação material e pratica o gasto improdutivo. 

A necessidade do dinheiro para sobrevivência é bastante ironizada nas novelas, 

através da narração de um personagem que consegue, dentro do possível que o sistema 

pode permitir, afastar-se da servilidade imposta pelo dinheiro:   

Eles me vestiram e me deram dinheiro. Eu sabia para que o dinheiro 

devia servir, devia servir para me fazer sair do lugar. Quando eu o 

tivesse gastado deveria arranjar mais, se quisesse continuar. A mesma 
coisa para os sapatos, quando estivessem gastos eu deveria mandar 

consertá-los, ou arranjar outros, ou continuar descalço, se quisesse 

continuar. A mesma coisa para o paletó e a calça, não precisavam 
dizer, só que eu poderia continuar em mangas de camisa, se quisesse. 

(BECKETT, 2006, p. 53). 

Além de expor o sistema de forma simplificada e distanciada, tornando sua fala 

bastante cômica, ele destaca seu lugar de soberania: “só que eu poderia continuar em 

mangas de camisas, se quisesse”, toda a parafernália material lhe é indiferente. Ele 

possui uma existência distinta dos outros que condicionam a vida à aquisição. 

Após perder a quantia de dinheiro que havia herdado de seu pai, o protagonista 

de O Expulso, deixa claro que continua (de forma bastante satisfatória) sua vida. O 

único inconveniente, narrado com muito humor, é ter que se mexer para que possa 

comer: 

Pois é, eu ainda tinha um pouco de dinheiro naquela época. A pequena 
quantia que meu pai me deixara, como presente, sem condições, 

quando morreu, ainda me pergunto se não a roubaram. Daí por diante 



30 
 

não tinha mais. Entretanto minha vida continuou, e até mesmo tal 

como eu queria, até certo ponto. O grande inconveniente desse estado, 

que se poderia definir como impossibilidade absoluta de comprar, é 
que você é obrigado a se mexer. É raro, por exemplo, quando você 

está sem dinheiro, que possa pedir que tragam comida, de vez em 

quando, em seu refúgio. Você portanto é obrigado a sair e a se mexer, 
pelo menos uma vez por semana. (BECKETT, 2006, p.16). 

 Dando prosseguimento à análise da conduta não servil do protagonista, e sua 

recusa de integração no mundo do trabalho, da produção e da acumulação, cabe analisar 

seu distanciamento do mundo do casamento e da paternidade. Em Primeiro amor, mais 

uma novela beckettiana, o personagem consegue estabelecer uma espécie de casamento 

com uma mulher com quem mora por algum tempo (“Falei de casamento, aquilo não 

deixou de ser uma espécie de união” [BECKETT, 2004]). Esta relação, no entanto, não 

é monogâmica - eles vivem da renda proveniente da prostituição da mulher-, não 

podendo se enquadrar no modelo social do casamento. A mulher acaba engravidando: 

 A partir daquele dia as coisas foram de mal a pior naquela casa, para 

mim, cada vez pior, não que ela me negligenciasse, ela nunca poderia 

me negligenciar o bastante, mas no sentido em que ela vinha o tempo 

todo me assassinar com o nosso filho, exibindo a barriga e os seios e 
dizendo que era para qualquer momento, já o sentia pular. 

(BECKETT, 2004).   

O nascimento do bebê faz com que o protagonista parta: ele deixa a mulher e a 

casa onde teria que assumir responsabilidades como pai. Talvez mais que fugir do 

“dever” paterno, ele fuja de uma identidade fixa, de um papel rijo. Ele não pode se 

identificar com nenhuma “função social”, pois seu lugar é no movimento.   

 É notável que, incapaz de assumir responsabilidades ou se preocupar com o 

futuro, o personagem parece estar no lugar da criança pensado por Bataille. 

Preconizando o tempo presente, sem considerar as consequências de seus atos e sem 

definir seu “papel” na comunidade, o protagonista beckettiano é extremamente pueril e 

está no reino da infância, tão valorizado na obra de Bataille. Em nossa sociedade as 

crianças são subvalorizadas justamente por sua improdutividade, elas só são valorizadas 

enquanto “reserva” do que elas serão no futuro, ou seja, enquanto potente renovação do 

mundo dos adultos. Em A literatura e o mal, Bataille afirma que o lugar da poesia se 

assemelha ao lugar da infância, em que a atitude soberana e a verdadeira liberdade 

seriam possíveis: 

(...) não podemos deixar de ver que a existência poética, em que 

apercebemos a possibilidade duma atitude soberana, é 
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verdadeiramente a atitude menor, que ela não é mais que uma atitude 

de criança, que um jogo gratuito. A liberdade seria em rigor um poder 

da criança: para o adulto comprometido numa ordem obrigatória de 
ação não seria mais que um sonho, um desejo, uma obsessão. 

(BATAILLE, 1989, p. 43). 

O lugar da infância garante que o sujeito permaneça no domínio do instante, ou 

seja, não guie suas atitudes baseando-se em preocupações com o futuro e com a 

acumulação. Descomprometida, a criança pode ser livre e soberana, ela não tem a 

necessidade adulta de justificar utilitariamente seus atos. O sujeito que possui uma 

“atitude menor”, como nomeia Bataille no trecho acima, pode, desta forma, praticar a 

despesa, o gasto resultante do agir gratuito, sem lógica ou propósito.  

 O sujeito beckettiano é “soberano”, seguindo a lógica do pensamento batailliano 

que, através da crítica da ideia de liberdade, elabora a noção de soberania relativa a 

“um aspecto oposto, na vida humana, ao aspecto servil ou subordinado” (BATAILLE, 

1976, p.247). A liberdade implicaria todo um discurso baseado na razão e na moral 

utilitária, enquanto a soberania não operaria desta forma. A ideia de liberdade, em seu 

sentido usual, está em nós tão introjetada como valor positivo, que parece, em um 

primeiro momento, difícil entender o que há nela de opressor e limitador. Bataille revela 

a opressão escondida atrás do discurso e dos pressupostos do conceito de liberdade, 

revolucionando e transformando a ideia.  

Segundo Luiz Renato Martins em “Do erotismo à parte maldita”, a ideia de 

soberania em contraposição à noção de liberdade data de uma certa polêmica entre o 

filósofo e Jean-Paul Sartre, que defendia a operação da consciência e da moral na 

efetuação de escolhas pelo homem. Para Sartre “(...) a experiência da liberdade se efetua 

mediante deliberação racional, conjugada a uma aspiração que escolhe valores. 

Caracteriza-se como moral. Assim, a consciência aparece como forma necessária da 

liberdade revelada”. (MARTINS, 1990, p. 424). O pensamento de Sartre parece ter 

despertado em Bataille a visão de que a liberdade como livre escolha, na prática, não 

existe. Temos a liberdade de escolher apenas o “bem”, de acordo com crenças e valores 

que em nós estão introjetados, procedimento moral limitador que a experiência interior 

justamente rejeita.   

A operação soberana é uma despesa, algo improdutivo, sem significação ou 

finalidade. Ela está situada na esfera do “indivíduo”, por não se ligar ao interesse da 

coletividade. O sujeito soberano consegue se desprender e desperdiçar, procedendo de 
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modo contrário a consciência comum que visa à acumulação. Os textos de Beckett nos 

mostram inúmeras imagens de soberania, pois os personagens guiam suas atitudes de 

acordo com o desejo que neles pulsa e recusam adotar condutas servis em relação à 

sociedade. 

1.4 Erotismo 

Também estabelecendo uma relação com a ideia de liberdade, e de certa forma 

contrapondo-a, surge a proposta batailliana de erotismo, que se conecta bastante com 

seus demais temas, principalmente o da experiência interior, já que, segundo o filósofo 

“o sentido último do erotismo é a fusão, a supressão do limite.” (BATAILLE, 2014, p. 

xx). O tema da liberdade, como bem o indica Luiz Martins em seu artigo, sempre foi 

tratado pela filosofia tradicional como oposto às paixões. Sempre se considerou que as 

paixões do homem o aprisionam e o impedem de atingir o estado de pura liberdade. 

Surge, no entanto, o erotismo de Bataille que, apesar de não se apresentar 

necessariamente conectado à sexualidade corpórea, está intimamente relacionado às 

paixões e a toda não–racionalidade que delas surge. As paixões se apresentariam para 

Bataille, justamente como motor propulsor da fusão e da experiência. 

 Cabe aqui ressaltar a enorme diferença do papel da sexualidade nas obras de 

Bataille e Beckett. Para o filósofo o sexo se apresenta como um dos meios para entrada 

no não-saber, pois ele possibilita uma saída do humano. O sexo não se apresenta, de 

forma alguma, como lugar de conforto ou idealização, ele joga o homem na 

animalidade, na morte e no silêncio.  

 Em Beckett, o sexo, quando entra na narrativa, parece ser mostrado por um viés 

corrosivo, apresentando-se como algo muito risível. Em O Calmante, o estado de ereção 

do homem é referido de forma cômica e nada glamorosa, diferente do que ocorre em 

Bataille, em que os estados de ereção são vistos como estados de despesa improdutiva, 

sendo, portanto, valorizados. O sujeito encontra em sua trajetória, um homem que o 

interroga sobre sua sexualidade: 

Você pensa com frequência em coxas, perguntou, bundas, bocetas e 

arredores? Eu não entendia. Você já não fica de pau duro, 

naturalmente, disse ele. De pau duro? perguntei. O pau, disse ele, você 
sabe o que é pau? Eu não sabia. Aí, disse ele, entre as pernas. Ah isso, 

disse eu. Ele engrossa, estica, endurece e levanta, disse ele, não é? 

Não eram bem os termos que eu teria empregado. No entanto 
consenti. É o que chamamos de ficar de pau duro, disse ele. Refletiu, e 
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então exclamou, Fenomenal! Não acha? É esquisito mesmo, disse eu, 

de fato. Aliás, está tudo aí, disse ele. (BECKETT, 2006, p.44). 

Este mesmo homem, que explica o significado do “pau duro” ao narrador-

personagem, gaba-se contando a história da sua vida e dizendo que trocará sua mulher 

por outra sexualmente mais atraente: “Sim, mas vou abandoná-la e morar com outra 

mais nova e mais rechonchuda.” (BECKETT, 2006, p. 43). Sua glamourização da 

sexualidade, porém, mostra-se completamente patética quando, ao fim de seu encontro 

com o personagem- narrador, ele resolve pedir-lhe um beijo. O beijo que vem unir os 

dois personagens (um “sem-história” e sem ereção, e o outro que se gaba, mas tem 

necessidade de um beijo) parece ser um acontecimento que se encontra na proposta de 

erotismo batailliana. De certa forma, ele representa uma fusão, um momento de união 

de seres humanos, que revelam a necessidade um do outro. 

Em Beckett, podemos observar momentos que se aproximam bastante da ideia 

de erotismo desenvolvida por Bataille, porém sem a presença do desejo sexual. O 

erotismo se apresenta, sobretudo, na enorme capacidade de saída da forma “eu” que os 

personagens parecem possuir. Segundo o filósofo: “O que está em jogo no erotismo é 

sempre uma dissolução das formas constituídas. Repito-o: dessas formas de vida social, 

regular, que fundam a ordem descontínua das individualidades definidas que somos”. 

(BATAILLE, 2014, p. 42). 

Bataille explica que somos serem descontínuos, pois nascemos e morremos sóis. 

“Entre um ser e outro, há um abismo, há uma descontinuidade.” (BATAILLE, 2014, 

p.36). Ele explica que por mais que possamos tentar nos comunicar e que um indivíduo 

possa falar e o outro escutar, “nenhuma comunicação entre nós poderá suprimir uma 

diferença primeira. Se você morrer, não sou eu que morro.” (BATAILLE, 2014, p. 37). 

Temos medo de perder nossa descontinuidade e nos dissolvermos enquanto 

indivíduos, mas simultaneamente, também temos uma grande fascinação pela 

continuidade. O descontínuo, que coloca sujeito e objeto um diante do outro e 

instrumentaliza o mundo, faz com que o sujeito se distancie da imanência (que é da 

esfera do contínuo). Segundo Bataille, sentimos falta da continuidade perdida:  

Suportamos mal a situação que nos prende à individualidade fortuita, 
à individualidade perecível que somos. Ao mesmo tempo que temos o 

desejo angustiado da duração desse perecível, temos a obsessão de 

uma continuidade primeira, que nos religa geralmente ao ser. 
(BATAILLE, 2014, p. 39). 
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Embora sejamos seres descontínuos e entre nós exista um abismo profundo, 

podemos, segundo Bataille, “sentir a vertigem desse abismo”, que é, de certa forma, a 

morte. Ela nos fascina, pois desejamos, muitas vezes, sair dos limites da 

descontinuidade. 

  No sacrifício, prática tão estudada por Bataille, a vítima aplaca, de certa forma, 

esse desejo profundo de continuidade que o humano possui, pois ela é retirada de uma 

esfera servil e colocada no lugar do sagrado:  

Sacrificar não é matar, mas abandonar e dar. A execução não é mais 

que a exposição de um sentido profundo. O que importa é passar de 

uma ordem duradoura, em que todo o consumo dos recursos está 
subordinado à necessidade de durar, para a violência de um consumo 

incondicional; o que importa é sair de um mundo de coisas reais, cuja 

realidade decorre de uma operação a longo prazo e nunca no instante – 
de um mundo que cria e conserva (que cria  em proveito de uma 

realidade duradoura). O sacrifício é a antítese da produção, feita com 

vistas ao futuro, é o consumo que só tem interesse para o próprio 

instante. É nesse sentido que ele é dom e abandono, mas aquilo que é 
dado não pode ser um objeto de conservação para o donatário: o dom 

de uma oferenda a faz passar precisamente para o mundo do consumo 

precipitado. É o que significa ‘sacrificar à divindade’, cuja essência 
sagrada é comparável a um fogo. Sacrificar é dar como se dá o carvão 

à fornalha. Mas a fornalha costuma ter uma inegável utilidade, a que o 

carvão está subordinado, ao passo que, no sacrifício, a oferenda  é 

furtada a qualquer utilidade. (BATAILLE, 2016, p. 42-43)  

Uma das cenas mais intrigantes de Esperando Godot apresenta uma interessante 

relação com as ideias de erotismo, continuidade e descontinuidade, desenvolvidas por 

Bataille. Os personagens, buscando algo para fazer enquanto esperam, consideram a 

possibilidade de se enforcarem a fim de terem uma ereção.  

Vladimir: Sei, mas enquanto esperamos? 

Estragon: E se a gente se enforcasse? 

Vladimir: Um jeito de ter uma ereção. 

Estragon: (excitado) Uma ereção? 

Vladimir: Com tudo que se segue. Onde cair, a mandrágora brota. É 

por isso que a raiz grita, quando arrancada. Você não sabia? 

Estragon: À forca sem demora!  

(BECKETT, 2005, p. 38-39) 

De certa forma, a ereção e consequente ejaculação dos personagens os jogariam 

em uma espécie de continuidade. Do gozo surgiria a mandrágora, nova forma de vida,  
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que propagaria a vida dos personagens. O ser da experiência interior quer a 

continuidade e a descontinuidade ao mesmo tempo. Ele busca a saída de sua forma 

“eu”, a comunhão com os outros e a continuidade. 

A mandrágora, planta constituída de folhas e uma raiz principal bifurcada com 

várias ramificações, lembra o ser humano e está atrelada a lendas e crendices. O trecho 

citado faz referência a duas lendas que envolvem a planta: a primeira diz que a semente 

da mandrágora originar-se-ia do sêmen de um homem enforcado, e a segunda diz que a 

planta “gritaria” quando arrancada da terra, podendo até mesmo matar uma pessoa com 

seu grito. Como ser “monstruoso”, forma vegetal-humana, a mandrágora serve muito 

bem o projeto beckettiano que busca a fusão de diferentes formas de vida. 

O trecho de Esperando Godot liga-se diretamente à afirmação com que Bataille 

abre seu livro de 1957: “Do erotismo, é possível dizer que é a aprovação da vida até na 

morte.” (BATAILLE, 2014, p.35) Da morte os personagens buscam a vida, ou melhor, 

eles dotam de vida a morte. Da afirmação de Bataille podemos compreender que a vida 

se encontra de forma tão plena e presente no erotismo, tão distante do conhecimento e 

da inteligência, que ela parece se confundir com a morte e com a descontinuidade. 

Fernando Scheibe, em sua “apresentação do tradutor” que abre a edição de 2014 de O 

Erotismo, explica a complexa frase de abertura do livro de Bataille dizendo que ela 

indica “a vida levada a uma intensidade tal, sempre através do gasto inútil de energia, 

que não se distingue mais da morte” (SCHEIBE, 2014, p.16) Ou seja, o gasto, a despesa 

e, de certa forma, o sacrifício, também compõem a amálgama da noção de erotismo.     

O desejo de ereção e continuidade de Vladimir e Estragon, que envolve a morte, 

nos remete, por fim, à noção de sacrifício. O erotismo de Bataille engloba um tipo de 

violência que se relaciona com a produção de uma espécie de “sagrado”. É necessária 

uma certa dose de violência para que se possa passar do descontínuo para o contínuo. 

“Essencialmente, o domínio do erotismo é o domínio da violência, o domínio da 

violação. (...) Sem uma violação do ser constituído- que se constitui na descontinuidade 

– não podemos conceber a passagem de um estado a outro essencialmente distinto” 

(BATAILLE, 2014, p. 40). 

A cena indica ainda o desejo do momento presente, do gasto, da despesa em 

detrimento da conservação futura. Ao mesmo tempo que eles, de certo modo, pensam 

no instante da ereção como intensidade de vida mais importante que a conservação da 
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vida, eles também demonstram o desejo de continuidade, expresso pelo surgimento da 

mandrágora. Como seres da experiência interior, querem a continuidade e a 

descontinuidade ao mesmo tempo, querem introduzir na vida o máximo de morte 

possível. 

Pensando ainda na questão da continuidade, faz-se necessário atentar aqui para o 

fato de que os personagens beckettianos não conseguem morrer. Eles estão colocados 

em uma espécie de suplício, de eterna repetição. Na segunda parte de A experiência 

interior intitulada “O suplício”, Bataille chama atenção para a importância da repetição: 

“Só posso, suponho, atingir o extremo na repetição, no fato de que nunca estou e estarei 

seguro de tê-lo atingido. E mesmo supondo o extremo atingido, isto ainda não seria o 

extremo, se eu adormecesse.” (BATAILLE, 1992, p. 49). A experiência acontece dentro 

de um movimento ininterrupto, a busca é contínua. 

1.5 Comunicação 

  Em O Calmante, observa-se um personagem soberano, que vive sozinho, em 

uma espécie de esconderijo em ruínas, desgarrado da coletividade. Ele está tanto tempo 

afastado, que sua primeira tentativa de comunicação com outra pessoa, quando resolve 

sair de seu antro, falha devido ao longo tempo que levou sem se comunicar: “Preparei 

portanto minha frase e abri a boca, achando que a ouviria, mas ouvi apenas uma espécie 

de chiado, ininteligível até mesmo para mim, que sabia quais eram minhas intenções.”  

(BECKETT, 2006, p.35).  

A ideia de comunicação para Bataille e a forma como ela se dá em Beckett é um 

ponto que merece bastante atenção. Bataille liga comunicação à ideia de contágio, o que 

vai ao encontro de sua busca do não-saber, sua ideia de experiência que permanece no 

conflito e jamais se conclui. O sentido tradicional da palavra comunicação designa, em 

geral, a ideia de transmissão de um saber: comunica-se algo, de certa forma, concluído, 

exprimimos nosso pensamento no momento em que ele para. Ora, o texto batailliano, 

tenta fazer as duas coisas ao mesmo tempo: enquanto comunica, pensa. Através da 

exposição de dúvidas e a inclusão de paradoxos, isto é, através do ir e vir textual ele 

coloca em seu texto a angústia e, seria justamente através da angústia que a 

comunicação (no sentido proposto por Bataille), aconteceria. A comunicação dá-se 

através da angústia, ou seja, através de um frenesi vigoroso, que pode contagiar. O 

sujeito só pode, desta forma, comunicar-se criando.  
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Um dos maiores temas do texto beckettiano é a dificuldade de comunicação 

através da linguagem, os personagens falham frequentemente na tentativa de se 

exprimirem. O protagonista de O Calmante, como já citado anteriormente, em sua 

primeira tentativa de comunicação com outra pessoa, não consegue exprimir nada além 

de “uma espécie de chiado, ininteligível”, nos outros textos que compõem a trilogia de 

novelas, o personagem também mostra a mesma dificuldade. Em O Fim, os 

profissionais da instituição de caridade em que o personagem esteve o indicam: “(...) 

Vamos, vamos, aliás, não se entende um décimo do que você diz” (BECKETT, 2006, 

p.56). Além de o próprio personagem o reconhecer: “Tinha um sotaque esquisito. Mas 

eu também, de tanto assimilar as vogais e suprimir as consoantes.” (BECKETT, 2006, 

p. 60). 

Enquanto a comunicação, em seu sentido tradicional, fracassa entre os 

personagens beckettianos, a ideia de comunicação colocada na filosofia batailliana 

alcança considerável êxito. É pelo contágio, pela projeção do sujeito para fora de si e 

pela invasão de sua individualidade pelo que o cerca, que ele estabelece sua mais eficaz 

comunicação. O contágio é uma espécie de ruptura, de êxtase, de comunhão com a vida. 

Logo no prólogo de A experiência interior, Bataille destaca a relação do êxtase para a 

comunicação: “Poderia dizer a mim mesmo: o valor, a autoridade, é êxtase; a 

experiência interior é o êxtase; o êxtase é, aparentemente, a comunicação, opondo-se ao 

achatamento sobre si.” (BATAILLE, 1992, p. 20)  

O mal batailliano que reconhecemos na obra beckettiana, por se situar na esfera 

do indivíduo, só se comunica por contágio, e é justamente por isso que ele é “mal”. A 

cena do beijo, em O Calmante, anteriormente citada por sua conexão com o erotismo 

pode ser considerada um exemplo de comunicação deste mal. O sujeito, mesmo 

decrépito, sem história ou potência sexual, atrai o outro e o estimula a ponto de lhe 

pedir um beijo: “E se você me desse um beijo, disse ele enfim. Eu sabia que havia 

beijos no ar.” (BECKETT, 2006, p. 46). A atmosfera da cena, repleta de erotismo e 

comunicação à la Bataille, completa-se quando, após a consumação do beijo, o 

personagem tem a percepção de estar em frente a um açougue de carne de cavalo. 

“Virei-me e olhei para a outra calçada. Foi então que notei que estávamos sentados em 

frente a um açougue de carne de cavalo.” (BECKETT, 2006, p.46). A referência a este 

açougue peculiar ajuda a aproximação dos personagens com uma animalidade e uma 

certa crueldade, que compõem o ambiente de fusão soberana e intensifica a entrada no 
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não-saber.   

A aproximação com a animalidade é importante para a entrega do homem ao 

desconhecido, porém, é importante destacar aqui que o erotismo de Bataille é uma 

experiência exclusivamente humana, pois se relaciona à transgressão do interdito. 

Interdito e transgressão estão intimamente relacionados, pois para que haja transgressão, 

o indivíduo precisa saber que existem limites. No mundo animal não há interdito, pois 

não existem ficções limitadoras da vida. 

O erotismo em seu conjunto é infração à regra dos interditos: é uma 

atividade humana. Mas ainda que ele comece onde termina o animal, a 

animalidade não deixa de ser seu fundamento. Desse fundamento, a 
humanidade se desvia com horror, mas ao mesmo tempo o mantém. A 

animalidade ou bestialidade, não cessa de lhe estar ligado. É 

abusivamente que a transgressão do interdito tomou o sentido de 
retorno à natureza, de que o animal é a expressão. Todavia, a atividade 

a que o interdito se opõe é semelhante à dos animais. (BATAILLE, 

2014, p.118). 

Em uma entrevista de 1958 com o jornalista Pierre Dumayet, Bataille aborda a 

questão do erotismo, da transgressão e do interdito relacionando-as com o lugar da 

infância e do mal. Ele diz que o homem do erotismo é alguém que se deixa fascinar por 

um jogo proibido, assim como uma criança. Este indivíduo se encontra em uma situação 

parecida com a de uma criança que faz algo “errado” e se encontra ameaçada por seus 

pais, que podem brigar com ela.  O filósofo destaca que esta situação de grande medo é 

necessária ao erotismo, pois indica a consciência de se estar aproximando dos limites 

permitidos.
2
 

 Vale relembrar aqui também, a cena já citada de O expulso, em que um 

cocheiro, ao se deparar com o protagonista em seu fiacre, ri e se entrega ao não-sentido. 

Repito a citação: 

Ele riu. A sugestão de que ele pudesse correr demais ao zoológico 

deve tê-lo divertido. A menos que fosse a perspectiva de ficar sem o 
fiacre. A menos que fosse simplesmente eu, minha pessoa, cuja 

presença no fiacre devia metamorfoseá-lo, a ponto de o cocheiro, 

vendo-me ali, com a cabeça na escuridão do teto e os joelhos no vidro, 

ter talvez se perguntado se era realmente seu fiacre, se era realmente 
um fiacre. Ele olha depressa o cavalo, tranquiliza-se. Mas será que 

sempre se sabe por que se ri? (BECKETT, 2006, p. 15-16). 

                                                             
2 

 «Georges Bataille: La littérature et le mal (INA, 1958) ». Entretien avec Georges Bataille à 
propos de son œuvre « La littérature et le mal »(1957) avec le jounaliste Pierre Dumayet. Source : 
Archives, INA, 1958. https://www.youtube.com/watch?v=tpFSXAdlEYY 
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 Também nesta cena temos um possível exemplo de comunicação batailliana, já 

que ambos personagens se aproximam e se contagiam. Por outro lado, quando eles se 

comunicam pela fala (ou seja, no sentido tradicional da comunicação), não obtêm tanto 

êxito. 

(...) me falou de sua vida, de sua mulher de sua besta, e então 

novamente de sua vida, da vida atroz que era a sua, sobretudo por 
causa de seu caráter. (...) Fazíamos o possível, ambos, para 

compreender, para explicar. Ele compreendeu que eu perdera meu 

quarto e precisava de outro, mas todo o resto lhe escapou. Meteu na 
cabeça, de onde ninguém podia tirar, que eu estava à procura de um 

quarto mobiliado. (BECKETT, 2006, p.18-19). 

Na tentativa de comunicação em seu sentido tradicional, a linguagem e as ideias 

que ela pressupõe atrapalham a transmissão do desejo e da angústia, impedindo a fusão 

dos sujeitos. A comunicação total só é possível, tanto no texto beckettiano, como nas 

propostas de Bataille, pelo contágio, e este é impedido pela linguagem. 

Ainda na cena do fiacre de O Expulso, destaco outro trecho em que o 

protagonista parece “contagiar” o cocheiro e o cavalo: 

Peguei uma pedra no bolso e bati com a pedra, até o fiacre parar. 

Notei que não afrouxou o passo, como acontece com a maioria dos 

veículos, antes de se imobilizarem. Não, parou bruscamente. Eu 
esperava. O fiacre vibrava. O cocheiro, no alto de seu assento, devia 

estar escutando. Eu via o cavalo com meus olhos de carne. Não se 

mostrou exausto como em suas mínimas paradas, permaneceu atento, 
de orelha em pé. (BECKETT, 2006, p.18).  

Neste trecho o protagonista parece provocar uma espécie de interrupção no 

ambiente, uma quebra da normalidade das ações do outro personagem e do cavalo que, 

repentinamente, parecem entrar em uma espécie de comunhão, conectando-se uns aos 

outros. 

Em O fim, ao ver e ser olhado por um cavalo - novamente a figura do cavalo -, o 

personagem parece contagiado por uma angústia que brota deste ser.  

Eu ouvia as ferraduras e o tinido do arreio. Depois o silêncio. Era o 
cavalo que me olhava. Depois o barulho de cascalhos arrastados na 

lama que fazem os cavalos quando bebem. Depois de novo o silêncio. 

Era o cavalo de novo me olhando. Depois de novo o silêncio. Até que 
o cavalo tivesse acabado de beber, ou o carreteiro julgasse que tivesse 

bebido o bastante. Os cavalos não estavam tranquilos. Uma vez, 

quando o barulho parou, me virei e vi o cavalo me olhando. O 

carreteiro também me olhava. (BECKETT, 2006, p. 58-59). 
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O “carreteiro” também entra na comunicação, e os três estabelecem uma espécie 

de estado de angústia soberana. Vale ressaltar também, na passagem citada, a 

importância do silêncio, um silêncio da angústia e do não-saber. Silêncio que constitui 

uma imponente presença que contagia e ajuda a colocar o sujeito no não-sentido. 

A aproximação da animalidade, tão importante para a experiência de Bataille, 

marca profundamente o sujeito ao longo da trilogia de novelas beckettianas. Em O Fim 

o personagem chega mesmo a tentar “mamar” a teta de uma vaca:  

Um dia não pude me levantar. A vaca me salvou. Fustigava pelo 

nevoeiro glacial veio se abrigar. Provavelmente não era a primeira 

vez. Não parecia me ver. Tentei mamar nela, sem muito êxito. Sua teta 
estava coberta de estrume. (BECKETT, 2006, p. 69). 

Como é possível observar no trecho citado acima, os animais são 

frequentemente considerados pelo narrador como seres muito próximos, com os quais 

ele se relaciona e se comunica. Ele não deixa de notar a presença e os atos dos animais, 

com os quais ele mostra uma maior facilidade de interação do que com os humanos. Em 

O expulso, na ocasião de um cortejo fúnebre, o narrador indica a desconformidade dos 

cavalos com a situação do enterro, a qual exige um certo tipo de conduta determinada 

pela sociedade:  

Nos fiacres do cortejo eu avistava a gente confabulando 

calorosamente, deviam estar evocando cenas da vida do defunto, ou da 
defunta. Parece-me ter ouvido dizer que o arreamento do carro 

fúnebre não é o mesmo nos dois casos, mas nunca pude saber em que 

consiste a diferença. Os cavalos peidavam e cagavam como se fossem 

à feira. Não vi ninguém ajoelhado (BECKETT, 2006, p.14).   

O personagem indica a hipocrisia das pessoas que estavam “confabulando 

calorosamente” ao mesmo tempo em que se encontravam presentes no cortejo e 

seguindo suas regras de conduta. A atitude natural, longe das regras, é a dos cavalos que 

“peidavam e cagavam”. 

A diferença entre o “animal” e o “humano” ganha bastante destaque em Teoria 

da religião, livro redigido por Bataille em 1948 e publicado apenas em 1973, após sua 

morte. Nesta obra, Bataille apresenta a religião como uma tentativa do humano de 

retorno ao “animal”, em certo sentido. O filósofo destaca a nostalgia do imanente no ser 

humano descontínuo e indica que a transcendência inventada pelo homem seria uma 

tentativa de se recuperar a imanência, que é própria do animal. O animal, segundo ele, 

estaria no mundo “como a água no interior da água” (BATAILLE, 2016, p.24), ou 
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seja, na imanência.  

Quando um animal come outro, por exemplo, não existe relação de 

transcendência entre eles, pois são, de certa forma, semelhantes: “Não há, do animal 

comido àquele que come, uma relação de subordinação como aquela que liga um 

objeto, uma coisa, ao homem que, ele, se recusa a ser considerado como uma coisa.” 

(BATAILLE, 2016, p. 24). Embora exista uma diferença de forças entre os animais (e 

por isso um coma o outro), o animal não apreende a si mesmo como um ponto de 

partida, um sujeito de todo o resto a seu redor. 

 Se em muitas ocasiões presentes na trilogia de novelas, o narrador-personagem 

demonstra grande hostilidade e dificuldade de comunicação com outros homens, tudo se 

passa de forma mais fácil e natural com os animais. Livres de valores classificáveis em 

“bem” e “mal”, distantes da consciência e da razão, os animais se mostram, muitas 

vezes, mais próximos do protagonista que os demais seres humanos. Os últimos, 

limitados pelo conhecimento e pela inteligência, têm grande dificuldade de se libertarem 

do mundo da significação.  

O personagem beckettiano representa um esforço para saída do pensamento 

civilizatório limitador da forma humana. A animalidade se apresenta como uma das 

formas de ultrapassagem dos limites do homem. Segundo Paula Glenadel, em “Samuel 

Beckett: o nomadismo da linguagem”, a animalidade em Beckett se apresentaria como 

um caminho de ruptura com a consciência que aprisiona a vida:  

(...) em Beckett, a animalidade não é mais, como era em Zola, marca 
de um abaixamento do homem, do homem trabalhador em especial. 

Aqui, a animalidade é um caminho para o inumano, para a morte da 

consciência, maneira de liberar a vida presa às convenções. 

(GLENADEL, 1989, p. 8). 

1.6 Nudez e acefalia 

A aproximação do homem com o animal constitui um dos caminhos em direção 

ao inumano, mas também podemos observar algumas outras direções na obra 

beckettiana para a saída da forma homem. O personagem parece se misturar ao 

ambiente e aos objetos ao seu redor, indicando uma grande liberação das formas 

representativas e limitadoras do homem: Em O Fim, podemos observar intensas 

imagens sensoriais: 
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Numa efervescência amarelada, se não me falha a memória, as 

imundícies se uniam ao rio, pássaros rodopiavam acima, gralhando de 

fome e de raiva. Eu ouvia a água batendo contra o cais, contra a 
margem, e o outro ruído, tão diferente, de marulho, também o ouvia. 

Eu mesmo, quando me descolava, era menos barco do que onda, ao 

que me parecia, e minha quietude era a quietude dos redemoinhos. 
Isso pode parecer impossível. A chuva também, eu a ouvia 

frequentemente, chovia frequentemente. (BECKETT, 2006, p. 78-79). 

O protagonista das novelas e dos Textos para nada se apresenta no mundo em 

um certo estado de “nudez”, o que vai novamente ao encontro da proposta de 

experiência interior de Bataille. É grande a frequência com que Bataille invoca a nudez 

em sua obra, não apenas em suas narrativas eróticas, mas também em “A experiência 

interior”. A nudez aparece na obra do filósofo intrinsicamente ligada à angústia. O 

estado de nudez é angustiante, pois indica um desarmamento, um confessar-se despido 

de pudor. O sujeito neste estado atrai-se vertiginosamente por uma imanência que é 

própria do animal, do não-saber, da ausência de roupa e de cultura. Em suas obras de 

ficção, percebe-se que a nudez colabora para que os personagens fiquem fora de si: eles 

entram em um frenesi erótico por se verem nus. Este frenesi, no entanto, é uma 

angústia. “Mas uma espécie de ruptura – na angústia – nos deixa à beira do pranto: 

então nos perdemos, esquecemo-nos e comunicamos com um além inapreensível” 

(BATAILLE, 1992, p. 19).  

Porém, embora em Bataille a nudez esteja ligada à sexualidade (principalmente 

em sua obra erótica), o estado de nudez não se limita a ela. A nudez não está tão 

intensamente relacionada a uma questão erótica, que a uma questão antropológica: “A 

ação decisiva é o desnudamento. A nudez se opõe ao estado fechado, ou seja, ao estado 

de existência descontínuo. É um estado de comunicação, que revela a busca de uma 

continuidade possível do ser para além do fechamento em si mesmo.” (BATAILLE, 

2014, 41). Em Beckett, observa-se que os personagens se encontram em estado de 

intenso desnudamento, mesmo não estando literalmente nus.   

 Raul Antelo, em “O espaço e a ferida”, chama a atenção para a conotação 

amplificada que a nudez adquire na obra batailliana: “A nudez, diríamos, é uma origem. 

Ela não é fundamento nem destinação. É uma forma de deixarmos acéfalas a totalidade, 

a verdade, a universalidade” (ANTELO, 2010, p. 13). Ou seja, a nudez propicia a 

entrega ao não-saber, sendo, desta maneira, extremamente importante para a 

experiência. 
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 O personagem parece muitas vezes atingir o ideal acéfalo proposto por Bataille. 

A ideia do acéfalo é a ideia de negação da cabeça, da razão e do “eu”. É também a 

negação do líder e de Deus. Não há mais chefe, nem no universo (Deus), nem na 

sociedade, nem dentro do próprio homem, pois ele se desinvidualiza para se comunicar 

com o que está fora do mundo da significação. A cabeça, em geral, representante da 

inteligência, do conhecimento, da razão e da consciência, é abolida dando lugar à 

experiência de se estar no mundo dentro do “não-saber”.  

 A comunidade acéfala, pensada por Bataille, é uma proposta de comunidade 

heterológica, que se institui na ausência de comunidade, ou seja, não se estabelece em 

uma unidade identitária coletiva e não propõe qualquer tipo de homegeneidade. 

A vida humana está exausta de servir de cabeça e de razão ao 

universo. Na medida em que se torna essa cabeça e essa razão, na 
medida em que se torna necessária ao universo, ela aceita uma 

servidão. Se não é livre, a existência torna-se vazia ou neutra e, se é 

livre, ela é um jogo. A Terra, enquanto engendrava apenas 
cataclismos, árvores, pássaros, era um universo livre: a fascinação da 

liberdade se enfraqueceu quando a Terra produziu um ser que exige a 

necessidade como uma lei acima do universo. O Homem, entretanto, 

permaneceu livre para não mais responder a necessidade alguma: ele é 
livre para se assemelhar a tudo aquilo que não é ele no universo. Pode 

descartar o pensamento de que é ele ou Deus que impede o resto das 

coisas de ser absurdo. O homem escapou à sua cabeça como o 
condenado à prisão. Encontrou, para além dele mesmo, não Deus que 

é a proibição do crime, mas um ser que ignora a proibição. Para além 

daquilo que sou, encontro um ser que me faz rir porque é sem cabeça, 

que me enche de angústia porque é feito de inocência e de crime: ele 
tem uma arma de ferro em sua mão esquerda, chamas semelhantes a 

um sacré-coeur em sua mão direita. Reúne numa mesma erupção o 

Nascimento e a Morte. Não é um homem. Não é tampouco um Deus. 
Não é eu, mas é mais eu do que eu: seu ventre é o dédalo em que se 

desgarrou a si mesmo, me desgarra com ele e no qual me encontro 

sendo ele, ou seja, monstro.
3
 

Por fim, o acéfalo indica a negação do próprio corpo, indicando um gesto 

sacrificial. É o gesto sacrificial, o fazer o sacrifício do próprio corpo, que funda a ideia 

do que Bataille considera ser uma comunidade acéfala. 

No X fragmento dos Textos para nada, o narrador-personagem fala da 

“decapitação” de sua própria cabeça:  

Já sei o que é, a cabeça ficou para trás, o resto se adiantou, a cabeça e 

                                                             
3 

 Acéphale I [1936]. Paris: Jean-Michel Place, 1995. Citação e referência retiradas de  
« Apresentação do tradutor” do livro O Erotismo, ed. 2014. 
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seu ânus a boca, ou então continua sozinha, sozinha por suas velhas 

veredas, cagando sua velha merda e a engolindo de novo, lambendo os 

beiços, como no tempo em que ela se achava a tal. (BECKETT, 2015, 
p.46).  

Foi-se o tempo em que a cabeça do narrador possuía o controle de seu corpo e 

“se achava a tal”. Agora, ser da experiência interior, ele a nega. O domínio da cabeça se 

encontra na esfera do ultrapassado, na mesmice do conhecimento que cristaliza a vida e 

não permite que nada de novo seja produzido pelo ser. Se a cabeça do narrador ainda 

existe, ela está sozinha “por suas velhas veredas”, continua habitando o mesmo espaço 

conhecido (“cagando sua velha merda”). A cabeça impede a experiência, ela retoma o 

mesmo (“a engolindo de novo”), a mesma “merda” com a qual ela se regozija 

“lambendo os beiços”. A boca, que tagarela e impede o silêncio, é comparada ao ânus, 

dela só sai “merda”.  

No VI fragmento, o narrador considera “usar a cabeça”, especula sobre as 

implicações desta possibilidade e, por fim, conclui que “felizmente” não usa mesmo a 

cabeça: 

Outro lugar já não digo, outro lugar, pode haver outro lugar para este 

aqui infinito? Sei, usando um pouco a cabeça, eu daria um jeito, na 
cabeça, como tantos outros, e pior do que isto, o mundo estaria ali de 

novo, em minha cabeça, e eu no fundo como no começo. Saberia que 

nada mudou, que basta querer para ir e vir sob o céu instável, sobre a 
terra movediça, como ao longo dos longos dias de verão curtos demais 

para todos os jogos, chamavam aquilo de jogos, se eu usasse um 

pouco a cabeça. Haveria ar de novo ali, o sol, as sombras do céu 

deslizando sobre a terra e essa formiga, essa formiga, felizmente não 
uso a cabeça. (BECKETT, 2015, p. 28). 

O afastamento da “cabeça”, no entanto, jamais ocorre de forma definitiva. Ao 

mesmo tempo que narrador foge dela, reivindicando sua soberania, ele muitas vezes a  

recupera. Assistimos um movimento contínuo e idas e voltas do personagem com seu 

próprio “eu”. 

No V fragmento, mostra seu desejo se sair de uma cabeça que classifica como 

imaginário para se dissolver no ambiente: 

É um jogo, torna-se um jogo, vou me levantar, vou embora, se for eu 

será alguém, um fantasma, vivam os fantasmas, os dos mortos, os dos 

vivos, e aqueles daqueles que não nasceram. Vou segui-lo, com os 

olhos cerrados, ele não precisa de porta, não precisa de pensamentos, 
para sair, desta cabeça imaginária, se misturar com ar, com a terra, 

dissolver-se, pouco a pouco, no exílio. (BECKETT, 2015, p. 25) 
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A “cabeça imaginária” é a ficção do “eu”, e a saída dela indica a busca de novas 

possibilidades. O narrador busca possíveis novos e não-humanos, sem deixar 

completamente sua humanidade. A fala, já que não pode ser impedida, pois os 

personagens são humanos, mas eles encontram em seu excesso um meio de queimar a 

linguagem: “Não, realmente, qualquer coisa, estou dizendo qualquer coisa, na esperança 

de gastar uma voz, de gastar uma cabeça, ou sem esperança, sem razão, qualquer coisa, 

sem razão.” (BECKETT, 2015, p. 37).  

Gastando a fala e buscando o silêncio, em um conflito sem fim possível, o 

personagem consegue chegar à experiência da existência no paradoxo: 

Não é verdade, sim, é verdade, é verdade e não é verdade, há silêncio 
e não há silêncio, não há ninguém e há alguém, nada impede nada. E a 

voz, a velha voz enfraquecida, silenciasse enfim e não seria verdade, 

como não é verdade que ela fala, ela não pode falar, não pode 

silenciar. (BECKETT, 2015, p. 59). 
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2. Performances da escrita: experiência narrativa de 

subjetividades encenadas 

“Para onde eu iria, se pudesse ir, o que seria se pudesse ser, o que diria 

se tivesse uma voz, quem é que fala assim, dizendo que sou eu? 
Respondam simplesmente, que alguém responda simplesmente. É o 

mesmo desconhecido de sempre, o único para quem existo, no vão de 

minha inexistência, da sua, da nossa, eis uma simples resposta. Não é 
pensando que ele me encontrará” (BECKETT, 2015, p. 19). 

 Neste capítulo, focalizarei a experiência de escrita beckettiana sob o viés da 

representação que o sujeito faz de si e do mundo, isto é, seus modos de subjetivação. 

Esses modos, no caso dos textos escolhidos, são altamente performáticos, consequência 

de um processo de escrita intensamente encenado que coloca o fazer narrativo e a 

experiência da subjetividade em primeiro plano. A narração se constrói através de sua 

própria problematização e do questionamento da figura do sujeito narrador-personagem 

que nela se insere. A experiência interior beckettiana se dá através da escrita, forma e 

conteúdo se inter-relacionam nesta empreitada revolucionária em que o sujeito, 

fatalmente inscrito na linguagem, ao tentar “se contar”, reinventa os possíveis de sua 

existência.  

A obra narrativa de Samuel Beckett é singularmente marcada pela desconstrução 

do sujeito que, incapaz de definir-se como totalidade, desfaz-se e abre caminho para a 

multiplicidade do “eu”, desmascarando a ilusão do sujeito como unidade. O personagem 

narrador aparece como escritor de sua história, ou melhor, de sua não-história, pois a 

tentativa de narrar sempre falha. Neste contexto, a narrativa não se constitui de 

acontecimentos que se desenrolam no tempo e no espaço, como vemos na narrativa 

tradicional, mas por uma reflexão sobre si própria. Criador e crítico, o personagem-

narrador apropria-se da linguagem para problematizá-la, evidenciando sua insuficiência 

face à diversidade do mundo e do “eu”. “Enquanto as palavras vierem nada terá 

mudado, de novo as velhas palavras lançadas. Falar, não há mais nada, falar, esvaziar-se 

delas, aqui como sempre” (BECKETT, 2015, p.11).  

  O escritor desenvolve uma escrita revolucionária que busca e interroga a si 

mesma, repetindo e combinando termos em constante variação, desarticulando-os e, 

consequentemente, deixando transparecer toda a insuficiência do código linguístico. O 

jogo da repetição provoca ecos, ressonâncias e estranhamentos, abrindo espaços 
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múltiplos, abertos e indefinidos. As palavras aparecem como insuficientes para dizer 

definitivamente, é preciso se desdizer. É necessário repetir variando, buscando o 

indizível e contradizer-se, sempre duvidando: nunca se alcança a certeza de nada.  

A linguagem não dá conta da vida e, para liberar a última é preciso desarticular, 

desorganizar e até mesmo, de certa maneira, destruir a primeira. Ir além da 

representação, ou seja, liberar o código fazendo dele um uso diferenciado para abrir  

espaços e buracos entre as palavras. O texto beckettiano, fugindo da representação, não 

se apresenta como um conjunto de metáforas que necessitam ser decodificadas, mas 

como singular e intenso produtor de imagens.  

Gilles Deleuze, filósofo que se utilizou intensamente da obra beckettiana para 

desenvolver seus conceitos, analisa em muitos de seus livros o trabalho inovador que 

Beckett desenvolveu com a linguagem, sempre evidenciando o avanço atingido pelo 

autor no que concerne à quebra com a representação. Para Deleuze, a representação se 

dá uma vez que a identidade, e não a diferença, torna-se preponderante. Interessa-nos 

aqui, especialmente, o texto O esgotado (1992), que Deleuze dedicou unicamente à 

Beckett, pois através do desenvolvimento de seus conceitos de esgotamento e cansaço, 

o filósofo nos mostra como a decomposição do sujeito está diretamente relacionada à 

desconstrução da linguagem. 

2.1 Os possíveis e a ressignificação da vida 

Em O Esgotado
4
, texto de Deleuze publicado em 1992 como posfácio à Quad e 

outras peças para televisão, o filósofo mostra como Beckett consegue esgotar o 

possível. Ele divide o trabalho que o autor realiza com a linguagem nomeando três 

línguas que atravessariam sua obra – língua I, a dos nomes; língua II, a das vozes; e 

língua III, a das imagens e dos espaços. Novas línguas criadas dentro da língua 

“correta” padrão, que desarticulam a sintaxe, as palavras e a significação. Subvertem o 

lugar da voz narrativa, operando uma multiplicação e intensa indefinição desta, para por 

fim criar algo novo na linguagem, liberando a vida que nela se aprisiona. Entendo esta 

separação em três línguas como direcionamentos possíveis, tendências que brotam da 

obra de Beckett. Não buscarei classificar textos com exatidão baseada nessas categorias, 

pois estas línguas são, a meu ver, bastante interpenetráveis. Assim como o esgotamento 

                                                             
4DELEUZE, Gilles. L’épuisé. Paris: Minuit, 1992. 
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é, a meu ver, um conceito que nunca se realiza completamente, a classificação em 

línguas não constitui definições rígidas.  

Como observa Bruno Clément, em “Samuel Beckett, philosophie du roman”, 

Deleuze joga com a ambiguidade da palavra “esgotado”
5
 que, tanto no francês “épuisé”

6
 

quanto no inglês “exhausted” (línguas nas quais Beckett escrevia, mas o mesmo vale 

para o português), pode indicar tanto um aspecto físico de fadiga corporal insuportável, 

quanto uma relação com a totalidade dos possíveis. Deleuze desenvolverá seu texto 

priorizando o eixo temático do esgotamento do possível, mas partindo e ligando a 

questão ao corpo. Clément indica que para se obter uma boa compreensão do texto de 

Deleuze é preciso lembrar que o filósofo, ao longo de sua obra, sempre relacionou a 

literatura (e a arte) com a saúde, principalmente em seu livro dedicado a literatura 

intitulado Crítica e Clínica de 1993. Logo no prólogo deste livro Deleuze o atesta: “A 

literatura é uma saúde” (DELEUZE, 2011, p.9). Centrando seu livro ao redor da 

problemática da escrita literária que coloca as funções sensoriais da visão e da audição 

em destaque, ele explica sua teoria: 

(...) o problema de escrever é também inseparável de um problema de 
ver e de ouvir: com efeito, quando se cria uma outra língua no interior 

da língua, a linguagem inteira tende para um limite “assintático”, 

“agramatical”, ou que se comunica com seu próprio fora. (...) O limite 
não está fora da linguagem, ele é o seu fora: é feito de visões e 

audições não linguageiras, mas que só a linguagem torna possível. 

(DELEUZE, 2011, p. 9).  

É importante reafirmar o destaque que Deleuze atribui à linguagem como único 

meio para tornar possíveis essas “visões” e “audições”. A linguagem da literatura gera 

essa saúde, esse poder corpóreo de interação com o mundo que só pode ser obtido e só 

existe através da linguagem.  

Ainda no prólogo ele cita Beckett para melhor exemplificação de sua teoria: 

“Beckett falava em ‘perfurar buracos’ na linguagem para ver ou ouvir ‘o que está 

escondido atrás’. De cada escritor é preciso dizer: é um vidente, um ouvidor, “mal visto 

mal dito”, é um colorista, um músico.” (DELEUZE, 2011, p. 9). Mal visto mal dito é o 

nome de um texto beckettiano de 1981 que explicita o desejo de ver e dizer de forma 

singular. Beckett parece partilhar o projeto de literatura deleuziano de usar “mal” a 

gramática e a sintaxe, através de um uso que desestabilize a linguagem ao sair de sua 

                                                             
5 CLÉMENT, Bruno. 2006, p. 7. 
6Bruno Clément chama atenção para a existência da expressão “épuiser le champ du possible” (esgotar o 

campo do possível) em francês. 
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forma padrão. Seguindo este caminho, também seria preciso resignificar as palavras e as 

coisas, reconfigurando nossa percepção do mundo. Cito aqui um trecho de Mal visto 

mal dito que parece exemplificar bem a vontade de subverter a visão e o fala: 

O já mal visto se ameniza ou mal revisto se anula. A cabeça trai os 
traidores olhos e a traidora palavra suas traições. Única certeza a 

bruma. Aquela de além dos campos. Ela já os ganha. Ganhará o 

pedregal. Em seguida o refúgio por todas as suas frestas. Por mais que 
o olho se feche. Ele só verá bruma. Nem mesmo. Ele próprio não será 

senão bruma. Como dizê-la. Depressa como mal dizê-la antes que 

submerja tudo. Luz. Numa traidora palavra. Bruma luz. A grande 

enfim. Onde nada mais para ver. Para dizer. Calam. (BECKETT, 
2008, p. 61). 

Para a criação literária, seria preciso um “ver”, um “falar” e um “ouvir” 

próprios, além dos usuais que estão atrelados à linguagem e à significação. A literatura 

deveria usar a linguagem para a criação, para a reinvenção de nossas relações com o 

mundo. 

Como Deleuze expõe em O que é a filosofia, assim como a ciência criaria 

funções e a filosofia conceitos, as artes criariam sensações: “perceptos” e “afectos”.  

Os perceptos não mais são percepções, são independentes do estado 

daqueles que os experimentam; os afectos não são mais sentimentos 

ou afecções, transbordam a força daqueles que são atravessados por 

eles. As sensações, perceptos e afectos, são seres que valem por si 
mesmos e excedem qualquer vivido. (DELEUZE, 1992, p. 213).  

Os afectos e perceptos, são impessoais, atingem o que há de impessoal em nós. 

Neste contexto, o corpo recebe grande importância, não apenas em O esgotado, mas ao 

longo de toda reflexão deleuziana sobre a arte, pois ele faz parte da nossa relação com o 

real. Este corpo não é aquele compreendido pelo senso comum ou transcrito no 

dicionário, - não é um corpo que pressupõe uma identidade, com limites definidos por 

uma perspectiva anatômica - ele se insere no contexto de troca e interação entre as 

coisas: “Mas as coisas são interações, e os corpos comunicações”.  (DELEUZE, 1992, 

p. 160). A arte nos levaria à criação de um corpo, através dos afectos e perceptos, em 

uma ligação outra com as coisas, em uma espécie de renovação de nossa ligação com o 

real. 

Deleuze começa seu denso texto dedicado a Beckett afirmando ser o esgotado 

muito mais que o cansado e citando um trecho do I fragmento dos Textos para nada que 

o atesta: “Não é um simples cansaço, não estou simplesmente cansado, apesar da 



50 
 

subida” (BECKETT, 2015, p. 5-6). O esgotamento não se dá pela fadiga física, apesar 

de ser também uma questão corporal. Deleuze diferencia essas duas figuras, “o 

esgotado” e o “cansado”, pelas relações que elas constroem com o real e o possível. O 

cansado esgotaria a realização, enquanto o esgotado esgotaria todo possível: “O cansado 

não pode mais realizar, mas o esgotado não pode mais possibilitar” (DELEUZE, 2010, 

p. 67). 

A relação das duas figuras criadas pelo filósofo - o “cansado” e o “esgotado”- 

com o possível se mostra bastante distinta. Enquanto o possível do “cansado” está 

associado à noção de realização, o campo do possível para o “esgotado” não está 

atrelado a esta. O esgotado esgota o possível e também “o que não se realiza no 

possível” (DELEUZE, 2010, p. 68), ou seja, retira o possível da categoria de 

possibilidade de realização. Já o cansado “não dispõe mais de qualquer possibilidade 

(subjetiva) – não pode, portanto, realizar a mínima possibilidade (objetiva). Mas esta 

permanece, porque nunca se realiza todo o possível; ele é até mesmo criado à medida 

que é realizado.” (DELEUZE, 2010, p. 67). Por estar cansado, o sujeito não mais 

realiza, porém ele já realizou, e após descansar poderá realizar mais. Embora não possa 

mais executar, para ele é o realizável que conta. Parece ser como se a realização ainda 

estivesse por vir, já que ela permanece como possibilidade.  

  Segundo o Deleuze, a realização do possível dá-se por exclusão de 

possibilidades, escolhe-se em função de objetivos e preferências. Nossas ações não 

costumam ser gratuitas: agimos, em geral, buscando um fim. Este procedimento não é 

apenas característico do ser social, mas também da própria linguagem, como 

exemplifica Deleuze no trecho abaixo:  

(...) calço sapatos para sair e chinelos para ficar em casa. Quando falo, 
quando digo, por exemplo, “é dia”, o interlocutor responde “é 

possível...”, pois ele espera saber o que pretendo fazer do dia: vou sair 

porque é dia. (...) A linguagem enuncia o possível, mas o faz 

preparando-o para uma realização. (DELEUZE, 2010, p. 68). 

As disjunções, “o dia/ a noite”, “ficar/sair”, e a consideração sobre o 

encaminhamento que a linguagem dá ao possível, o fato de que ela o enuncia para uma 

realização, tudo isso vai ao encontro das reflexões de Bataille sobre o aspecto servil da 

linguagem que, em seu uso comum, serve para um fim. A reflexão sobre os possíveis e 

a linguagem acaba por nos mostrar o quão limitada é a vida humana dentro do campo da 

razão. Situados dentro da linguagem e da sociedade, não costumamos esgotar os 
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possíveis, pois isso não nos parece “útil”. A experiência singular beckettiana vai 

justamente contra a utilização de relações lógicas e causais para o direcionamento das 

ações do homem. 

Em A experiência interior, Bataille também fala bastante na questão do possível. 

Embora trate a questão de forma distinta e em um contexto diferente, suas ideias não 

deixam de se relacionar com a reflexão deleuziana. A experiência de Bataille deseja 

chegar ao extremo do possível, o que indica um alto grau de liberação da inteligência e 

do conhecimento, entendidos aqui como formas limitantes: “Ir ao término [do possível] 

significa pelo menos isto: que o limite, que é o conhecimento como fim, seja 

ultrapassado.” (BATAILLE, 1992, p. 16). Esta experiência não tem finalidade nem 

objetivos, e busca aumentar as possibilidades de vida do homem e sair do conhecido.  

Mas – é inegável – o avanço da inteligência teve por efeito secundário 

diminuir o possível em um domínio que parece estranho à 

inteligência: o da experiência interior. (...) ainda é pouco dizer 
diminuir. O desenvolvimento da inteligência conduz ao ressequi-

mento da vida, o qual, por sua vez, encolheu a inteligência. (...) A 

inteligência tinha destruído a autoridade necessária à experiência: com 
essa maneira de decidir, o homem dispõe novamente do seu possível e 

não é mais o velho, o limitado, mas o extremo do possível. 

(BATAILLE, 1992, p. 16). 

Deleuze explica que o “esgotado” não realiza, ele renunciou a qualquer objetivo, 

preferência ou significação. Não procede por exclusão, nem tampouco entra na “famosa 

unidade dos contraditórios” ou no indiferenciado. Ele não fará escolhas opostas ao 

senso comum, não construirá nenhuma lógica de preferência, nem tratará as coisas ao 

seu redor como sendo indiferentes entre si: ao invés de guiar sua conduta por escolhas e 

exclusões, ele passará a atuar através da inclusão de coisas distintas. Sem finalidade, seu 

procedimento se dá por disjunções inclusivas, e “os termos disjuntos afirmam-se em sua 

distância indecomponível, pois só servem para permutar” (DELEUZE, 2010, p.69). 

Diferente do cansado que tem sua vida guiada por disjunções exclusivas, sempre 

operando escolhas que pressupõem objetivos para a realização do possível e excluem 

possibilidades que não foram consideradas “úteis”.  A reflexão deuleuziana sobre as 

disjunções inclusivas indica uma nova forma de se estar no mundo, uma existência não 

submetida a finalidades. 

A lógica combinatória, exaustivamente explorada na obra de Beckett, apresenta-

se, neste contexto, como “a arte ou a ciência de esgotar o possível, por disjunções 
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inclusas” (DELEUZE, 2010, p.71). Os personagens beckettianos vislumbram os 

possíveis para nada realizar. Não escolhem, pois lhes falta uma “consciência”, e em 

consequência “uma moral” para que possam proceder por exclusão. 

Paula Glenadel Leal Calvo, em “Samuel Beckett: o nomadismo da linguagem”, 

aponta a raiz moral e consciente implicada no ato de escolha, indicando sua base 

filosófica existencialista.  

Último grande mito ocidental, garantia de humanidade, a consciência 

tornou-se o eixo de uma filosofia existencialista que faz da escolha a 
operação fundamental do ser. Acreditar numa consciência capaz de 

decidir implica a crença numa moral. A razão é moral ou, pelo menos, 

a matriz da moral, de conceitos como “bem” e “mal”, que não 

saberiam nascer fora dela. (CALVO, 1989, p. 14). 

Escolher implica, em geral, considerar valores morais, o “certo” e o “errado”, o 

“bem” e o “mal”, o que lembra a proposta apresentada no primeiro capítulo, segundo a 

qual Bataille critica a ideia de liberdade para criar sua noção de soberania. A partir do 

momento em que deixamos de seguir uma moral estabelecida pela sociedade podemos 

proceder de forma soberana. Também é importante ressaltar que Bataille considera a 

questão da decisão em A experiência interior. Segundo o filósofo a decisão acaba com a 

angústia, já que ela surge do conflito e, a escolha institui uma interrupção indesejada 

deste: “Há um segredo na decisão, o mais íntimo, que se encontra em último lugar, nas 

trevas, na angústia (com a qual a decisão acaba)”. (BATAILLE, 1992, p. 34). Cabe 

lembrar a importância da angústia, que indica uma porta de entrada para o campo da 

experiência, em que tudo será questionado e nada resolvido. 

Já que não mais se exclui, combinam-se variáveis: da combinatória surge a 

língua I: “língua atômica, disjuntiva, recortada, retalhada, em que a enumeração 

substitui as proposições, e as relações combinatórias, as relações sintáticas: uma língua 

dos nomes.” (DELEUZE, 2010, p.75). Este procedimento desarticula a sintaxe com a 

repetição de termos que são recombinados, criando esta nova língua dentro da língua 

padrão. O personagem beckettiano brinca com as possibilidades, permuta termos, 

combinando-os exaustivamente para nada. Murphy,
7
 por exemplo, personagem do 

romance beckettiano homônimo de 1938, dedica-se à combinatória de cinco biscoitos, 

conseguindo alcançar 120 modos de permutabilidade, sem nada realizar com eles. 

                                                             
7Murphy, Londres, Routledge & Sons, 1938. 
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Deleuze cita uma célebre passagem do romance, em que o narrador cai “estatelado” 

diante das várias combinações que fez:  

Ofuscado por essas perspectivas, Murphy caiu estatelado sobre a 

grama, ao lado dos biscoitos dos quais se poderia dizer com tanta 

justeza quanto pode ser dito das estrelas, que o brilho de um era 
diferente do brilho do outro, e de cuja essência ele só poderia dar 

conta com a condição de não mais preferir um a outro. (BECKETT 

apud DELEUZE, 2010, p. 70). 

Ou Molloy, de 1951, primeiro livro da trilogia romanesca, em que o personagem 

se debruça na questão de suas “pedras de chupar”: 

Tinha digamos dezesseis pedras, onde quatro em cada um dos meus 

quatro bolsos, que eram os dois bolsos das minhas calças e os dois 
bolsos do meu casaco. Pegando uma pedra do bolso direito do meu 

caso, e metendo-a na boca, eu a substituía no bolso direito do meu 

casaco por uma pedra do bolso direito das minhas calças, que 

substituía por uma pedra do bolso esquerdo das minhas calças, que 
substituía por uma pedra do bolso esquerdo do meu casaco, que 

substituía pela pedra que estava na minha boca, logo que tivesse 

terminado de chupá-la. Assim havia sempre quatro pedras em cada um 
dos meus bolsos, mas nunca exatamente as mesmas. (BECKETT, 

2014, p. 101-102) 

A língua II, por sua vez, aparece com a necessidade de se ir além da língua I. A 

língua I continuava a remeter as palavras às coisas, porém esgotando-as através de 

disjunções inclusivas; já a II, além de esgotar o possível com palavras, busca esgotar as 

próprias palavras. Para isso, “É preciso remetê-las aos outros que as pronunciam, ou 

melhor, que as emitem, as secretam, seguindo fluxos que às vezes se misturam e às 

vezes se distinguem.” (DELEUZE, 2010, p. 76). Para o filósofo, ao esgotarmos os 

possíveis com palavras na língua I abrimos átomos, e ao esgotarmos as próprias 

palavras irrompemos fluxos. Esses “outros” aos quais as palavras são remetidas “são 

mundos possíveis” (DELEUZE, 2010, 77) e a única realidade que os “outros” possuem 

é aquela de suas vozes. Como explica Roberto Machado na introdução da publicação do 

texto em português, Deleuze se remete ao conceito de “outro” já existente “em sua obra 

desde Diferença e Repetição e Lógica do sentido”. (MACHADO, 2010, p.19). Este 

outro seria aquele que modula a linguagem em sua relação com o mundo 

(...) é sempre um Outro que fala, uma vez que as palavras não esperam 

por mim e só há língua estrangeira; é sempre um Outro, o 

“proprietário” dos objetos que ele possui ao falar. Trata-se sempre do 
possível, mas de uma nova maneira: os Outros são mundos possíveis, 

aos quais as vozes conferem uma realidade sempre variável, conforme 
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a força que elas têm, e revogável, conforme os silêncios que elas 

fazem (DELEUZE, 2010. P. 77). 

A realidade do “Outro” é aquela de sua voz em seu mundo possível. O 

personagem beckettiano perde-se nas vozes que o circundam, não sabe mais identificar 

sua voz, não sabe quem fala, nem de onde vem o que escuta. O Romance O Inominável 

é a obra que melhor exemplifica esta língua das vozes:  

Alguém fala, alguém ouve, nenhuma necessidade de ir mais longe, 

não é ele, é eu, ou um outro, ou outros, o que é que adianta, o caso foi 
encerrado, não é ele, aquele que sei ser, é o meu único saber, aquele 

que não posso me dizer, não posso dizer nada, tentei, estou tentando 

(...). Não sou eu, eu sou ele, no fundo, por que não dizê-lo. (...). 
(BECKETT, 2009, p. 169). 

Nos Textos para nada, que compõem o corpus principal deste estudo, o 

personagem-narrador perde constantemente o controle de sua voz, em todos os 13 

fragmentos que o constituem. Ele se perde, parece se dissolver no espaço e no tempo, 

para momentaneamente voltar a si, para que tudo recomece: “E então passa, tudo passa, 

estou longe de novo, ainda tenho uma história longínqua, espero por mim ao longe para 

que minha história comece, acabe, e de novo esta voz não pode ser a minha. É para onde 

eu iria, se pudesse ir, aquele que seria, se pudesse ser.” (BECKETT, 2015, p. 21). 

A língua I e a língua II, no entanto, ainda estariam manchadas de razão e de 

memória. É pela língua III, finalmente, que Beckett trabalha na direção de criar 

“imagens puras”, singulares, potentes e intensas, destituídas de subjetividade e 

racionalidade. Sem se identificar com a memória, livre de lembranças, a imagem dá 

acesso ao indefinido como intensidade pura. Desta forma, a língua III:  

(...) não mais remete a linguagem a objetos enumeráveis e 

combináveis, nem a vozes emissoras, mas a limites imanentes que não 
cessam de se deslocar, hiatos, buracos ou rasgões, dos quais não se 

daria conta, atribuindo-os ao simples cansaço, se eles não crescessem 

de uma vez, de maneira a acolher alguma coisa que vem de fora ou de 

outro lugar. (DELEUZE, 2010, p. 78-79). 
 

Os procedimentos literários que desequilibram a linguagem direcionam-na no 

sentido de atingir um limite que a coloca em contato com elementos não linguísticos: o 

“de-fora” da linguagem.  Este “de- fora” permanece em relação com a linguagem, com 

os nomes e as vozes. A imagem operaria uma espécie de esvaziamento, rompendo a 

rigidez da significação e a representação. 
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Ainda segundo Deleuze em O Esgotado, a imagem na obra de Beckett seria um 

pequeno ritornelo visual, sonoro ou motor. Ela estaria relacionada a algo que volta a 

nós de forma diferente, uma repetição que introduz o novo, o estranho e o não-

significante. Desta forma, a imagem poderia se apresentar como uma intensa 

desterritorialização do conhecido.  Ela daria acesso ao indefinido através de algo 

definido, remetendo algo antigo a algo totalmente novo: “Uma mulher, uma mão, uma 

boca, olhos... azul e branco..., um pouco de verde com manchas de branco e de 

vermelho, um pedaço de prado com papoulas e ovelhas”. (DELEUZE, 2010, p.80).   

Neste processo, o “de-fora” da linguagem que a língua III tangencia não é 

somente a imagem, mas também o espaço, a vastidão. Além de ser a língua das 

imagens, a língua III também se apresenta como a dos espaços: “Do mesmo modo que a 

imagem aparece àquele que a cria como um ritornelo visual ou sonoro, o espaço aparece 

àquele que o percorre como um ritornelo motor, posturas, posições e maneiras de 

andar.” (DELEUZE, 2010, P. 83). Torna-se necessário ocupar o espaço de forma a 

esgotá-lo como ocorre em Watt, romance em que o protagonista escolhe ir para uma 

certa direção, virar seu busto para outra e ainda apontar uma de suas pernas para outro 

sentido. 

.O espaço permite a realização, tendo em si potencialidades, que podem ser 

esgotadas: “O espaço goza de potencialidades na medida em que torna possível a 

realização de acontecimentos: portanto, ele precede a realização, e a potencialidade 

pertence ao possível.” (DELEUZE, 2010, p.84). Esgotar o espaço consiste que jogar 

com seus possíveis, exaurir as potencialidades que ele permitir. 

A obra mais representativa do esgotamento do espaço seria Quad, peça sem 

diálogos, constituída apenas de deslocamentos de personagens em um quadrado, espaço 

fechado e definido. Quatro pessoas se movem determinadas espacialmente por suas 

posições, elas se movimentam em diversas direções, efetuando um máximo de 

combinações de deslocamentos possíveis. Deleuze cita Beckett reafirmando seu desejo 

de esgotamento do possível: “quatro solos possíveis, todos assim esgotados, seis duos 

possíveis, todos assim esgotados (dos quais dois por duas vezes); quatro trios possíveis 

duas vezes, todos assim esgotados” (BECKETT apud DELEUZE, 2010 p.88). Os 

personagens indubitavelmente se cansam com o grande número de realizações e passam 

a adotar um ritmo um pouco mais lento, o que se daria por “um aspecto menor do 
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empreendimento” (DELEUZE, 2010, p.89), já que a conclusão dos possíveis se daria 

pelos personagens esgotados independentemente do número de realizações. O que 

distinguiria o cansaço do esgotamento, neste caso, seria a não realização, o não-

acontecimento. No caso do quadrado, o fato de que os personagens jamais se 

encontram: “A potencialidade do quadrado é a possibilidade de que os quatro corpos em 

movimento que o povoam se encontrem, a dois, a três ou a quatro, segundo a ordem e o 

curso da série.” (DELEUZE, 2010, p. 89). Ao se deslocarem, os personagens evitam o 

centro do quadrado, dando um pequeno desvio quando dele se aproximam, e é isto, 

segundo Deleuze, que indica que eles se esgotam e esgotam o possível: “Esgotar o 

espaço é exaurir sua possibilidade, tornando todo encontro impossível.” (DELEUZE, 

2010, p.90). 

2.2 O Calmante e Textos para nada: o não-eu e a não-escrita  

Em Beckett, não existe história em seu sentido tradicional de eventos que 

ocorrem fazendo o tempo se desenrolar, assim como não existe tempo mensurável, 

cronológico. Territorialidades são desfeitas, ou seja, segmentações racionais que 

estabelecem formas fixas e controlam a vida dão lugar a multiplicidades. A linguagem é 

desterritorializada, assim como o sujeito e a temporalidade. Desta forma, a narração se 

reinventa e se libera de seus padrões tradicionais.  

No XIII fragmento dos Textos para nada, por exemplo – textos que extremam o 

apagamento do sujeito que já acontecia anteriormente nas novelas -, observamos em um 

dado momento da narração que não existe mais um narrador que detenha para si o 

narrar: não se sabe mais de onde vem a voz que narra, só se sabe que há uma voz, 

suficiente para que a anti-narrativa se desenvolva: 

Quem, não é ninguém, não há ninguém, há uma voz sem boca, e um 

ouvido em algum lugar, algo que deve ouvir, e mão em algum lugar, 

ela chama isso de mão, quer criar a mão, enfim, alguma coisa, em 

algum lugar, que deixe rastros, do que se passa, do que se diz, é 
realmente o mínimo, não, é romance, mais romance, só existe a voz, 

murmurando e deixando rastros. (BECKETT, 2015, p. 57). 

Nada de enredo, de tempo ou ação, nada de personagem ou narrador definidos: 

as bases constitutivas da narrativa tradicional são questionadas e subvertidas no texto 

beckettiano. O célebre começo de O inominável (1953), terceiro romance da trilogia 

romanesca composta também por Molloy (1951) e Malone morre (1951), exemplifica 

muito bem o projeto de questionamento da estrutura narrativa:  
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ONDE AGORA? Quando agora? Quem agora? Sem me perguntar. 

Dizer eu. Sem pensar. Chamar isso de perguntas, hipóteses. Ir adiante, 

chamar isso de ir, chamar isso de adiante. Pode ser que um dia, 
primeiro passo, vai, eu tenha ficado simplesmente ali, onde, em vez de 

sair, segundo um velho hábito, passar dia e noite tão longe de casa 

quanto possível, não era longe. Pode ter começado assim. Não me 
farei mais perguntas. (BECKETT, 2009, p.29) 

Não se pode definir onde, quando ou quem, e não se pode “ir adiante” no sentido 

usual. Nesta nova forma narrativa inaugurada por Beckett, o narrador não sabe bem o 

que narra, nem que “eu” é este que diz “eu”.  

O personagem das novelas, que é aparentemente o mesmo nas três histórias, 

encontra-se em uma errância, não sabendo nem onde vai nem porque vai. Inicia uma 

busca sem objetivos: ele narra porque precisa, porque é incapaz de se calar. As novelas 

não possuem temáticas definidas, mas apenas micro-acontecimentos. Já os Textos para 

nada radicalizam a proposta beckettiana: neles o deslocamento físico dos personagens é 

muito menor ou inexistente, e talvez não possamos falar nem mesmo em micro-

acontecimentos, apenas de lembranças de acontecimentos passados e projeções futuras. 

É através desta nova forma de narrar, em que o sujeito se perde de si mesmo e habita 

um espaço e um tempo distintos dos que estamos habituados a pensar dentro da razão e 

da linguagem, que se dá a experiência beckettiana. 

Na trilogia de novelas o personagem sai de seu “abrigo” em três momentos de 

sua vida, expulso por algum motivo que não fica nunca claro, e dá início a sua busca, ao 

seu deslocamento e a sua narração autobiográfica. Estes percursos (narrativo e 

geográfico) se confundem ao longo das novelas, assim como se confunde o sujeito 

consigo mesmo. Em face deste sujeito que se apresenta sem conseguir se definir, surge 

um amálgama de indefinições linguísticas e espaço-temporais. A linguagem não mais 

determina o mundo, o que acaba, paradoxalmente, nos dando um maior acesso a ele, 

pois ele deixa de ser limitado pela linguagem. Neste contexto, as imagens, por exemplo, 

podem muitas vezes tomar o lugar da linguagem dando acesso ao não representável. 

As narrativas são sempre inacabadas e fracassadas. Fragmentos de memórias que 

se misturam ao presente da narração, provocando uma grande fusão espacial e temporal, 

como se o já acontecido retornasse como presente e o por vir se adiantasse: “Mas pouco 

a pouco saí e comecei a dar pequenos passos entre as árvores, vejam só, árvores. Uma 

vegetação louca invadia os caminhos de outrora.” (BECKETT, 2006, p. 29). Neste 
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trecho de O Calmante, pode-se observar uma situação em que o narrador, apesar de 

falar no passado, presentifica o acontecido com a observação “vejam só” causando uma 

considerável indefinição espaço-temporal. Além disso, as novelas não possuem um final 

conclusivo e parecem, de alguma forma, conduzir a um recomeço, deixando o leitor 

temporalmente confuso. 

Em O Calmante, deparamo-nos com a trajetória de um homem miserável, dono 

de um corpo bastante debilitado, que não tem certeza de sua idade, (“em torno de 90 

anos”), mas se sente bastante velho. Corpo que o narrador coloca em cena desde o início 

do texto: “e que meu corpo dava provas disso, da cabeça aos pés”. (BECKETT, 2006, p. 

27). Aliás, é bastante interessante a importância dada à sensação que o narrador possui 

da idade de seu corpo: é através do que ele sente corporalmente que ele define sua faixa 

etária. Parece que para “medir” o tempo, para tentar colocá-lo na linguagem (e definir 

números e datas), ele se utiliza do tempo subjetivo, da forma como a experiência do 

tempo a ele se apresenta. 

Em O Fim, por exemplo, o narrador também se sente bem velho, porém não é 

possível saber se ele de fato o é: “Sou tão velho, disse eu. Não é tão velho assim, disse 

ele” (BECKETT, 2006, p.56). Já em O Expulso ele se julga jovem, mas tampouco sabe 

sua idade e parece hesitar quando tenta situar no tempo o momento de sua vida:  

Já não sei ao certo que idade eu podia ter. O que acabava de acontecer 

não tinha por que marcar época em minha existência. Não foi o berço 

nem o túmulo do que quer que seja. (...). Creio porém que não estou 
exagerando quando digo que estava na flor da idade, o que se chama, 

acho, a plena posse das faculdades. Ah sim, com certeza eu as possuía. 

(BECKETT, 2006, p.8). 

Fraco e doente, o narrador de O Calmante escuta e visualiza seu corpo 

apodrecendo e se desespera. Começa seu caminho errante com grande dificuldade tanto 

no que diz respeito à sua locomoção, quanto à sua fala. O personagem é reduzido ao 

essencial, assim como a sua narrativa. Vale ressaltar aqui que Beckett apresenta, ao 

longo de toda sua obra, personagens com suas funções corporais comprometidas. Nas 

outras novelas que compõem a trilogia o personagem também possui grande dificuldade 

para se locomover. 

 Na peça Fim de Partida (1957), Hamm é cego e paralítico. Seus pais Nagg e 

Nell não possuem as pernas, e o único personagem que pode andar, Clov, tem um andar 
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“duro e vacilante” e não pode se sentar. As dificuldades físicas estão sempre presentes e 

Beckett chega a imobilizar totalmente alguns de seus personagens. Na peça Dias Felizes 

(1961), a protagonista Winnie, tem seu corpo plantado no chão. Ela se mostra enterrada 

até a cintura no primeiro ato, e até o pescoço no segundo ato. Os três personagens de 

Play também se encontram imóveis, plantados em vasos com apenas as cabeças para 

fora. Já em Eu não, o “apagamento” do corpo é radicalizado e o personagem (que se 

chama “Boca”) é apenas uma boca que emite a voz narrativa. 

 Nos Textos para nada este “apagamento” do corpo é bastante intensificado em 

relação às novelas, e ele parece “funcionar” ainda bem menos: “Digo ao corpo, vamos, 

de pé, e sinto o esforço que ele faz, para obedecer, como uma velha carniça caída na rua, 

que não faz mais, que faz ainda, antes de desistir.” (BECKETT, 2015, p. 5). Enquanto 

nas novelas assistimos um deslocamento, (ou a lembrança de um deslocamento), nos 

Textos para nada o narrador parece estar estagnado e não há mais uma errância que dê 

algum movimento à narrativa. Nestes textos, a tentativa de colocar o corpo em 

movimento e contar uma história parece fracassar bem antes de começar. O narrador 

permanece apenas cogitando possibilidades e desistindo antes de realizar qualquer 

coisa. 

Mexa-se primeiro, é preciso um corpo, como antigamente, não nego, 
não negarei mais, direi que sou um corpo, um corpo que se mexe, para 

a frente, para trás, que sobe e desce, conforme as necessidades. Com 
um monte de membros e órgãos, o bastante para viver mais uma vez, 

para aguentar mais um pouquinho, chamarei isso viver, direi que sou 

um eu, ficarei de pé, não pensarei mais, estarei ocupado demais, em 

ficar de pé, em me manter de pé, em mudar de lugar, em aguentar 
firme, em chegar ao dia seguinte, à outra semana, será suficiente, oito 

dias serão suficientes, oito dias na primavera, é revigorante. Basta 

querer, vou querer, querer um corpo para mim, querer uma cabeça 
para mim, um pouco de força, um pouco de coragem, vou começar, 

oito dias passam rápido, depois a volta, este lugar inextricável, longe 

dos dias, os dias estão longe, não vai ser fácil. (BECKETT, 2015, p. 
14). 

Neste trecho do III fragmento, podemos observar que o narrador não parte para a 

ação e permanece apenas no âmbito das ideias, pois está fora do campo da finalidade. 

Para ter um corpo e uma cabeça “basta querer”, para se mexer, ir “para frente, para trás” 

é preciso ter necessidades, o que ele não tem. Ele parece estar paralisado, mas não se 

encontra de forma alguma acomodado: “Não posso ficar, não posso partir” (BECKETT, 
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2015, p.7). Ele não se move geograficamente, mas realiza um grande percurso dentro de 

sua imobilidade: sua experiência interior. 

Junto às dificuldades físicas, vem a dificuldade de comunicação com os outros. 

O protagonista de O Calmante começa seu caminho errante com grande dificuldade, 

tanto no que diz respeito à sua locomoção, quanto à sua capacidade de falar. Devido ao 

longo tempo que passou sozinho, sua primeira tentativa de comunicação com um 

menino que encontra durante seu deslocamento não tem sucesso: 

Preparei portanto minha frase e abri a boca, achando que a ouviria, 
mas ouvi apenas uma espécie de chiado, ininteligível até mesmo para 

mim, que sabia quais eram as minhas intenções. Mas não era nada, 

nada, nada mais que a afonia causada pelo longo silêncio, como no 
bosquezinho onde se abrem os infernos, será que se lembram, eu bem 

mal. (BECKETT, 2006, p.35). 

Quando finalmente consegue falar, articulando palavras em uma frase, após 

ganhar uma bala do menino (gesto que o comove), o que ele consegue dizer lhe parece 

estranho:  

Obrigado, eu disse. E como, pouco tempo depois, ele se afastasse, 

arrastando sua cabra, acenei-lhe, com um grande movimento de todo o 
corpo, para que ficasse, e disse, num murmúrio impetuoso, Aonde 

você vai assim, meu menininho, com sua cabrinha? Mal acabara de 

pronunciar esta frase, de vergonha cobri meu rosto. Era porém a 
mesma que pouco antes eu quisera deixar escapar. Aonde você vai, 

meu menininho, com sua cabrinha! Se soubesse enrubescer teria 

enrubescido, mas meu sangue já não chegava às extremidades. 
(BECKETT, 2006, p. 35-36). 

 

Das três novelas, O Calmante é aquela em que o protagonista parece apresentar 

uma maior necessidade de encontrar o outro. Nela o personagem parte de um longo 

período que passou sozinho, totalmente isolado de seus semelhantes, enquanto nas 

outras novelas ele parte por ser expulso por outras pessoas do lugar onde habitava.  

Recluso em seu “antro”, espécie de esconderijo em ruínas de algum lugar afastado da 

cidade e do convívio social, o personagem apenas é, ou seja, sozinho, ele só precisa ser, 

sem se preocupar com o parecer. Lá ele pode consumar uma existência autêntica, não 

comunitária e anticapitalista. No entanto, algo o faz sair, algo que ele próprio não 

entende e questiona:  

Por que ter me mexido, já que não estava na casa de ninguém? 
Jogavam-me na rua? Não, não havia ninguém. (...) Era só fome? O 

tempo me tentava? Estava nublado e fresco, assim o quero, mas não a 

ponto de me atrair para fora. Não pude me levantar na primeira 
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tentativa, nem, digamos, na segunda, e uma vez enfim de pé, apoiado 

à parede, eu me perguntava se poderia continuar, quer dizer, de pé 

apoiado à parede. Sair e caminhar, impossível. (BECKETT, 2006, 28).  

Talvez o protagonista precise confirmar que existe. Em seu único filme, Film de 

1965, dirigido por Alan Schneider, Beckett trabalhou com a famosa máxima do bispo e 

filósofo irlandês Berkeley (séc. XVIII): “ser é ser percebido (esse est percipi)”, e parece 

que a ideia da necessidade da percepção do outro para a existência do ser também 

perpassa a maioria das demais obras beckettianas. 

Film, mudo (com exceção de um “shhh”) e sem trilha sonora, é sobre perceber e 

ser percebido. Durante todo o filme, o personagem “O”, interpretado pelo ator Buster 

Keaton tenta fugir da percepção. “Eye”, a câmera, segue-o de perto, mostrando-o  

(porém sem o enfocar frontalmente), mostrando a imagem de sua percepção dos outros 

e das coisas, e focalizando o rosto das pessoas por quem “O” passa que, ao perceberem 

“Eye” se mostram horrorizadas. Na imagem que temos de “O” podemos observar, como 

bem explica Deleuze em “O maior filme irlandês (Film de Beckett)” que faz parte de 

Crítica e Clínica (1993) que, dependendo do ângulo da câmera, o personagem toma ou 

não consciência de ser percebido: 

Enquanto a percepção (câmara) se mantém atrás do personagem, ela 
não é perigosa, pois permanece inconsciente. Ela só apreende o 

personagem quando forma um ângulo que o atinge obliquamente e lhe 

dá a consciência de ser percebido. Diremos, por convenção, que o 

personagem tem consciência de ser percebido, que ele ‘entra em 
percipi’ quando a câmara por trás de suas costas excede um ângulo de 

45°, de um ou de outro lado. (DELEUZE, 1997, p. 36-37).  

Para fugir à percepção ele foge das pessoas da rua e se tranca em um quarto. Lá 

dentro ele fecha as cortinas da janela, expulsa os animais, cobre o espelho e o aquário, 

rasga a gravura que estava pendurada na parede e fica perturbado com dois buracos de 

uma cadeira de balanço, que possuem a forma de olhos. Todos os olhos o incomodam, 

até os formados pelos botões de um envelope de onde tira fotografias de seu passado. 

Após analisar as fotos, rasga-as uma por uma, pois não suporta nem a imagem dos 

outros, nem a de si mesmo, seu duplo que também o percebe.  

Segundo Isabel Cavalcanti em Eu que não estou aí onde estou, o que o 

personagem faz dentro do quarto, suas, ações indicam “um apagamento tanto do espaço 

(uma vez que, pouco a pouco, ele “elimina” as marcas, os elementos, as “imagens” que 

constituem este quarto) quanto do tempo (uma vez que ele destrói sua própria memória 
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registrada nas fotos).” (CAVALCANTI, 2006, p. 40). Ou seja, assim como acontece, nas 

novelas e nos Textos para nada, com Film há uma tentativa de se suspender o tempo, de 

certa forma, e se criar um espaço indefinido.  

Deleuze também chama atenção para a tentativa de se estabelecer uma 

temporalidade “presente” dentro do quarto, após a eliminação das imagens que 

devolviam ao narrador sua percepção e lhe davam a ideia de um espaço-tempo. Depois 

de eliminar essas imagens, resta apenas o “Berço” que “melhor que qualquer cama, é o 

único móvel de antes do homem ou de depois do homem que nos põe em suspenso no 

meio do nada (vaivém)” (DELEUZE, 1997, p. 38). Além disso, a imagem final de Film 

dialoga com a inicial, nos conduzindo a um recomeço, como é recorrente na obra de 

Beckett. O filme começa com um olho se abrindo e tomando a tela e termina do mesmo 

modo, com um olho em close.  

No fim do filme, a câmera “eye” se revela como sendo um duplo do próprio 

personagem que o olha: “eye” é o “I”, o “eu”, a auto percepção, dá qual ele não pode 

fugir. Beckett deixa claro seu projeto no roteiro de Film: “A busca do não-ser em fuga 

de toda percepção externa entra em colapso com a inescapabilidade da autopercepção.” 

Após a revelação da câmera, transformada em duplo do personagem, a imagem vai se 

apagando como se “O” morresse e finalmente cessasse de ser percebido. Porém, como 

de praxe em Beckett, os personagens não morrem e a história não chega a um fim: 

novamente retorna a imagem do começo do filme para fique claro o recomeço e a 

contínua repetição. 

Assim como o protagonista de Film não suporta sua imagem no espelho e 

precisa cobri-lo, o narrador-personagem de O Calmante também não suporta sua 

imagem refletida e confessa seu maior desejo: o de que todos os espelhos se 

quebrassem: “(...) nada quis senão que os espelhos desabassem, os planos, os curvos, os 

que aumentam, os que diminuem, e que ele [meu corpo] desaparecesse, no estrondo de 

suas imagens.” (BECKETT, 2006, p. 30). Ele também foge de sua imagem e do 

convívio com outras pessoas, apesar de chegar um momento em que precisa sair e se 

colocar em movimento. Nas três novelas, assim como nos Textos para nada, vemos que 

o narrador considera sua aparência repulsiva “(...) as pessoas me acham um velho 

asqueroso” (BECKETT, 2015, p. 16). Ele está fora de todos os padrões de conduta e 

beleza, mas mesmo assim busca o outro. 
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Nos Textos para nada, também aparece, em diversas partes, a questão da 

necessidade da percepção. No IV fragmento, ao fazer considerações sobre as condições 

necessárias para que uma pessoa esteja viva, o personagem indica “a condição de se 

fazer notar”, ou seja, ser percebido pelo outro: 

O que conta é estar no mundo, pouco importa a postura, uma vez que 

se está na terra. Respirar, é só o que se exige, perambular não é uma 
obrigação, receber visita também não, você pode até mesmo achar que 

está morto, com a condição de se fazer notar, será que pode imaginar 

um regime mais tolerante, não sei, o que tenho de fazer, enfim, estou 
de novo sozinho, que alívio deve ser. (BECKETT, 2015, p. 21). 

           Nos Textos para nada, já que não existe o movimento da errância e o possível 

encontro com o outro, o protagonista se divide dentro de si mesmo, multiplicando-se e 

remetendo sua voz a outros possíveis, no caminho da língua II proposta por Deleuze. 

Dividindo-se em outros ele pode, através de sua autopercepção, confirmar que está vivo. 

Já em O Calmante, em que o protagonista, apesar de entrar em constante 

estranhamento consigo mesmo, não chega a usar a terceira pessoa, parece que a 

necessidade de ir ao encontro do outro, seu semelhante, seu duplo, faz-se decisiva: uma 

necessidade que ele não sabe explicar o expele de seu seguro esconderijo. Ele precisa 

sair da tranquilidade de seu abrigo, apesar de já saber que não gosta do que verá depois 

de sair: “Tal era a cena que a mim se oferecia, em vão, pois eu a conhecia e tinha horror 

a ela.” (BECKETT, 2006, p. 30). Sai e se arrepende, mas insiste: “Atravessei a cidade 

de ponta a ponta e cheguei diante do mar, tendo seguido o rio até a foz. Eu dizia, Vou 

voltar, sem acreditar muito.” (BECKETT, 2006, p. 33). 

Dominique Rabaté, em “Chemin faisant” analisando alguns aspectos da 

narrativa beckettiana curta D’un ouvrage abandonné, e dando destaque para este 

modelo de narrativa beckettiana que se faz na errância, chama a atenção para a 

motivação que dá início a este “chemin faisant”, este caminho que se faz em uma busca 

narrativa e geográfica. Para o teórico, a busca começa a partir de uma expulsão: “para 

começar é preciso ser expulso de si, não mais se pertencer” 
8
 (RABATÉ, 1987, p.38). O 

personagem deixa de se pertencer ao se deslocar sem saber a razão, ao buscar e contar 

sem saber o quê.  

                                                             
8
 Tradução nossa. « (…) pour commencer il faut être chassé de chez soi, ne plus s’appartenir ». 
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Também nas outras novelas da trilogia, é sempre uma expulsão que dá início à 

narrativa. A novela O Expulso começa, como indica seu título, com a expulsão do 

narrador da casa que fora de seus pais, ele é jogado para fora e conta sua queda pela 

escada. Já em O fim, ele é obrigado a deixar a instituição de caridade onde passou certo 

tempo. Embora nas outras novelas, o protagonista seja obrigado a sair de seu “abrigo” 

por outras pessoas, ele não deixa, de certa forma, de ser expulso de si, de um lugar fixo, 

de onde parte para uma profunda busca.  

  Além de não conseguir identificar o motivo seu deslocamento, o personagem, 

muitas vezes, tampouco é capaz de operar escolhas racionais, excluindo possibilidades 

de acordo com objetivos ou preferências ao longo de seu caminho. Este é o caso da cena 

da torre da igreja, em que o protagonista, escorando-se em uma parede circular 

localizada em uma parte mais alta da construção, em que é preciso ter atenção para não 

cair, depara-se com um homem e entende que não será possível que os dois passem ao 

mesmo tempo: 

Comprimindo-me contra a parede, comecei a fazer a volta no sentido 

horário. Mas eu mal dei alguns passos que encontrei um homem que 
girava no sentido anti-horário, com uma circunspecção extrema. 

Como eu gostaria de o jogar, ou que ele me jogasse para baixo 

(BECKETT, 2006, p.54).  

 Através de uma escrita intensamente reflexiva, que mostra a enorme incerteza de 

um narrador incapaz de se definir ou entender a motivação de seus atos, vemos um 

sujeito que se estranha, não conseguindo, muitas vezes, identificar-se com o sujeito do 

enunciado: “É realmente minha, esta baixeza?” (BECKETT, 2006, p. 35).  Desta forma, 

sujeito narrador e sujeito narrado, ora se aproximam, ora se distanciam, e às vezes, o 

estranhamento é tão grande entre “eu” e “eu” que o sujeito da enunciação se refere ao 

sujeito do enunciado quase como se o último fosse uma terceira pessoa. 

 A indeterminação é tão intensa que o leitor se encontra, muitas vezes, incapaz de 

definir a que “eu” alguns enunciados se referem, como podemos observar na frase: “E 

esta noite também não, não ouso mais parar” (BECKETT, 2006 p.38). Seria esta 

afirmação referente ao enunciado ou à enunciação? O narrador não poderia mais parar 

de contar ou o sujeito enunciativo não poderia mais parar de andar? Pois o narrador 

conta ao mesmo em tempo que o personagem, no caso ele mesmo, encontra-se 

percorrendo o caminho. Pensando em Deleuze: disjunções inclusas. Beckett abraça a 

contradição e a simultaneidade, libertando sua escrita da razão e da lógica. 
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Este processo de desconstrução do “eu” será radicalizado por Beckett em outras 

obras, como nos Textos para nada, em que o sujeito começa a de fato utilizar-se da 

terceira pessoa para falar de si. Constituídos de treze pequenos fragmentos intitulados 

por números romanos, esta obra radicaliza o processo de desconstrução do sujeito, 

intensificando seu desdobramento no mundo. O estranhamento é agora tão intenso, que 

o narrador se torna incapaz de identificar sua voz: “e de novo esta voz não pode ser a 

minha” (BECKETT, 2015, p.21). Como já dito anteriormente, os Textos para nada 

caminham intensamente na direção da língua II identificada por Deleuze. Os possíveis, 

nestes pequenos textos, são esgotados através de sua remissão aos “outros” e acabam 

criando outras realidades. 

O personagem começa, neste contexto de grande fragmentação, a fazer 

referência a si próprio utilizando-se da terceira pessoa: “Outro disse, ou o mesmo, ou o 

primeiro, todos têm a mesma voz, as mesmas ideias, você devia ter ficado em casa. Em 

casa.” (BECKETT, 2015, p.5). As vozes são os outros, são mundos possíveis com 

realidades variáveis. As palavras, emitidas por estes outros, irrompem em fluxos que ora 

se misturam, ora se distinguem. 

São eles que murmuram meu nome, que me falam de mim, falam de 

um mim, que falem disso a outros, que não vão acreditar, ou vão 

acreditar neles. São deles todas essas vozes, como um ruído de 

correntes em minha cabeça, rugindo que tenho uma cabeça. 
(BECKETT, 2015, p.25). 

Entrando em um movimento de expansão do “eu”, o narrador multiplica-se, 

revelando a ilusão contida na ideia de identidade: fixação de uma personalidade 

impossível de definir-se como coisa una. A identidade só poder ser múltipla, não há 

outro caminho possível, pois a fronteira rígida que tentamos estabelecer entre sujeito e 

objeto constitui uma ficção. Esta fronteira é solúvel, sendo o mundo interior e o exterior 

altamente penetráveis. Logo, torna-se impossível para o “eu” permanecer dentro de si 

mesmo: 

Se ao menos me atribuísse a terceira pessoa, como às suas outras 

quimeras, mas não, só quer o meu eu, para o seu eu. Quando ele me 
tinha, quando ele era eu, não demorou em me largar, eu não existia, 

ele não gostava disso, não era uma vida, claro que eu não existia, ele 

também não, claro que não era uma vida, agora ele a tem, sua vida, 
que a perca, se quiser ter paz, e olhe lá. (BECKETT, 2015, p.20). 

A sociedade capitalista impõe delimitações em todos os níveis da vida. O sujeito, 

para “ter paz” e ser aceito neste ambiente altamente controlador, precisa dar a impressão 
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de que tem controle sobre si mesmo e de que possui uma identidade definida. O sujeito 

beckettiano deseja aceder à vida, saindo de sua forma individuada, ao mesmo tempo em 

que não pode sair totalmente da racionalidade, daí o seu grande conflito. Em alguns 

trechos, fica bastante evidente a divisão e a briga entre seu lado mais racional e o que 

deseja sua liberação, como na seguinte citação do IV fragmento: 

Deveria lhe bastar, ter-me encontrado ausente, mas não, me quer ali, 

com uma forma e um mundo, como ele, apesar dele, eu que sou tudo, 
como ele que nada é. E quando me sente sem existência, é da sua que 

me quer privado, e vice-versa, louco, louco, está louco. Na verdade ele 

me procura para me matar, para que eu esteja morto como ele, morto 

como os vivos. (BECKETT, 2015, p.19). 

 Os vivos estão mortos dentro de suas limitações doentias, manipulados pela 

sociedade que os obriga a assumir uma forma: “e diga como você é, dê um palpite, que 

tipo de homem, tem de ser um homem, ou uma mulher, sinta entre as pernas.” 

(BECKETT 2015, p.15). Formas fixas, estereótipos estabelecidos, com os quais o 

sujeito é obrigado a se identificar. Daí surge o grande conflito do sujeito beckettiano que 

problematiza as formas dominantes e sofre, angustia-se por não caber mais em si. 

Precisa libertar-se, mas embora siga um caminho para liberação, confronta-se com seu 

lado racional, sem o qual ele também não poderia existir. 

 Para Michel Collot, estar fora de si seria “ter perdido controle de seus 

movimentos interiores e, por isso mesmo, ser projetado para o exterior”. Em seu texto O 

sujeito lírico fora de si, o teórico analisa este transporte entre o “dentro” e o “fora” 

destacando a dependência do sujeito em relação ao mundo, ao outro e à linguagem. Para 

isto, ele se utiliza da noção de carne proposta por Merleau-Ponty, que ressalta a posição 

do corpo como intermédio de comunicação entre o sujeito e a carne do mundo. “Corpo 

próprio e, contudo, impróprio, que participa de uma intercorporeidade complexa, 

fundamento da intersubjetividade que se manifesta na palavra. (...)” (COLLOT, 2005, 

p115). Mas a linguagem (“esta carne sutil que é a linguagem” [COLLOT, 2005, p. 

115]), apesar de ser aquilo que dá corpo ao seu pensamento, permaneceria um corpo 

estranho ao sujeito: “Mas e o corpo, para ir até lá, onde está o corpo?” (BECKETT, 

2015, p.45). O sujeito beckettiano tem seu corpo dissolvido, e, em vão, tenta encontrá-

lo, defini-lo, assim como tenta incessantemente encontrar uma linguagem com a qual 

possa se expressar.  
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Collot, seguindo o raciocínio de Merleau-Ponty, afirma que: “Devido a esse 

triplo pertencimento a uma carne que não lhe pertence propriamente, o sujeito não 

saberia chegar a uma plena consciência de si mesmo na transparência de uma pura 

interioridade.” (COLOTT, 2005, p 115). Ou seja, seria preciso ultrapassar os limites do 

eu, expandir-se, ao mesmo tempo em que se interioriza o mundo. No quarto fragmento 

dos Textos para nada, observamos um sujeito que, depois de muito conflito, conclui:  

E todas estas coisas, que coisas, ao meu redor, não quero mais negá-

las, não vale a pena. Se for a natureza talvez sejam árvores e aves, 

combinam, água e ar, para que tudo possa continuar, não preciso saber 
os detalhes. (BECKETT, 2015, p.25).  

 Desta forma, Collot conclui a respeito do sujeito lírico: “É somente saindo de si 

que ele coincide consigo mesmo, não ao modo da identidade, mas ao da ipseidade, que 

não exclui, mas ao contrário, inclui a alteridade (...)”. (COLLOT, 2005, p. 115-116). 

Esta forma paradoxal de se estar no mundo, em que sujeito precisa sair de si para tentar 

se encontrar, parece ser bastante característica do sujeito beckettiano. 

 Toda esta discussão sobre um lirismo baseado na inclusão de partes de naturezas 

distintas pode ser relacionada com as ideias de Deleuze sobre disjunções inclusas, que 

indicam como “esta forma paradoxal de se estar no mundo”, dentro e fora de si, é levada 

à máxima potência na obra beckettiana. Beckett, através da utilização de disjunções 

inclusas, radicaliza esse processo paradoxal conforme vemos nos trechos dos Textos 

para nada a seguir: 

“Não posso ficar, não posso partir” (BECKETT, 2015, p.7). 

“Estou lá em cima e aqui embaixo” (BECKETT, 2015 p.7). 
“Sim, fui meu pai e fui meu filho”. (BECKETT, 2015 p. 9). 

“Ser juiz e parte, testemunha e advogado, e aquele, atento, indiferente, 

que anota.” (BECKETT, 2015 p. 22). 
Não é verdade, sim, é verdade, é verdade e não é verdade, há silêncio 

e não há silêncio, não há ninguém e há alguém, nada impede nada. 

(BECKETT, 2015, p. 59). 

 

Seguindo com a questão do corpo na obra de Beckett, é importante ressaltar a  

conclusão que Deleuze enuncia em O Esgotado, a propósito do esgotamento corporal e 

sua relação com o esgotamento do possível: 

A grande contribuição de Beckett à lógica, é mostrar que o 

esgotamento (exaustividade) exige um certo esgotamento fisiológico, 

mais ou menos como Nietzche mostrava que o ideal científico exige 
uma espécie de degenerescência vital, como, por exemplo, no homem 

das sanguessugas, o consciencioso de espírito que tudo queria 
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conhecer do cérebro da sanguessuga. A combinatória esgotar seu 

objeto, mas porque seu sujeito está esgotado. O exaustivo e o exausto 

(exhausted). Seria preciso estar esgotado para se dedicar à 
combinatória, ou seria a combinatória que nos esgota, que nos leva ao 

esgotamento, ou os dois juntos, a combinatória e o esgotamento? Mais 

uma vez, disjunções inclusas. Talvez seja como o avesso e o direito de 
uma mesma coisa: um sentido ou uma ciência aguda do possível, 

junta, ou melhor, disjunta a uma fantástica decomposição do eu. ( …) 

Muitos autores são polidos demais, e se contentam em proclamar a 

obra integral e a morte do eu. Mas se permanece no abstrato enquanto 
não se mostra “como é”, como se faz um “inventário”, incluindo o 

mau cheiro e a agonia: como em Malone meurt. (DELEUZE, 2010, 

p.72). 

 Beckett apresenta corpos miseráveis, reduzidos ao essencial, ao longo de toda 

sua obra narrativa e teatral. Em O Calmante, como já vimos anteriormente o corpo é 

trazido para cena desde o início da novela, e tem seu lugar e sua importância realçados 

durante todo o texto: 

Mas é a mim esta noite que deve acontecer alguma coisa, a meu 
corpo, como nos mitos e nas metamorfoses, a este velho corpo, ao 

qual nunca nada aconteceu, ou tão pouco, que nunca nada encontrou, 

nada amou, nada quis, em seu galvanizado universo, mal-galvanizado, 
nada quis senão que os espelhos desabassem, os planos, os curvos, os 

que aumentam, os que diminuem, e que ele desaparecesse, no 

estrondo de suas imagens. (BECKETT, 2006, P.30). 

E é para não escutar seu corpo apodrecer que o personagem tenta contar uma 

história. O texto se apresenta como tentativa do narrador-personagem de se acalmar: é 

ele o calmante necessário: 

Vou portanto me contar uma história, vou portanto tentar me contar 
uma história, para tentar me acalmar, e é aí que sinto que serei velho, 

velho, mais velho ainda do que no dia em que caí, pedindo socorro, e 

o socorro veio. Ou será possível que nesta história eu tenha retornado 
à terra, depois de minha morte. Não, isso não é de meu feitio, retornar 

à terra, depois de minha morte. (BECKETT, 2006, p.27).                                      

 Mas a literatura como calmante pode produzir dois tipos de efeitos que devemos 

aqui considerar. Ao mesmo tempo em que ela pode acalmar as angústias do narrador, 

contar-se também significa inventar-se e isso pode levá-lo a uma grande 

despersonalização. Ao contar-se ele entra em um intenso processo de estranhamento, 

pois está lidando com seu “eu” contado, ou seja, com o hiato entre a história de sua vida 

e sua vida. 

 Franz Kaltenbeck, em “Le symptôme em acte”, compara a ideia da escrita como 

calmante no texto beckettiano com a noção de “phármakon” de Derrida. Este termo de 
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origem grega tem uma significação ambígua, podendo ser traduzido tanto como 

“remédio” quanto como “veneno” e está dentro das noções “indecidíveis” trabalhadas 

pela desconstrução derridiana, por apresentar uma oposição suspensa. Contar-se 

acabaria por ser o remédio e o veneno do narrador, pois é uma necessidade e um 

calmante, ao mesmo tempo em que o coloca no conflito. 

 A ideia de escrita como calmante começa em um passado distante em que o 

narrador ouvia seu pai lhe contar sempre a mesma história, noite após noite, para que 

ele se acalmasse: 

Sim, esta noite tem de ser como no conto que meu pai costumava ler 

para mim, noite após noite, quando eu era pequeno, e ele tinha boa 

saúde, para me acalmar, noite após noite, durante anos, me parece esta 

noite, e do qual não guardei grande coisa, a não ser que se tratava das 
aventuras de um tal de Joe Breem, ou Breen, filho de um faroleiro, 

rapaz de quinze anos, forte e musculoso, é a frase exata, que nadou 

milhas, de noite, com uma faca entre os dentes, perseguindo um 
tubarão, já não sei por quê, por simples heroísmo. Ele poderia 

simplesmente ter-me contado a história, ele a sabia de cor, eu também, 

mas isso não me teria acalmado, tinha de lê-la para mim, noite após 

noite, ou fingir que a lia para mim, virando as páginas e me 
explicando as figuras, que já eram parte de mim, noite após noite, as 

mesmas figuras, até que eu adormecesse em seu ombro. Se tivesse 

pulado uma única palavra do texto eu teria batido nele, com meu 
punhozinho (...) (BECKETT, 2006, p. 30-31). 

A história deveria ser lida, não apenas contada. O livro pode ser entendido como 

um dispositivo de repetição, pois as páginas e imagens eternizam a história. A repetição, 

que está presente em diversos níveis no texto beckettiano, apresenta-se aqui em forma 

de uma eterna contação de história, que tem início com o livro que o pai do narrador lia 

diariamente e continua com ele próprio contando sua história. Ele se coloca, de certa 

forma, no lugar de seu pai, para garantir a continuidade do processo que costumava 

acalmá-lo antes.  

O tema da narrativa ficcional como companhia reaparece nos Textos para nada. 

Apesar de todos os grandes impasses relativos à impossibilidade de narrar -“Nomear, 

não, nada é nomeável, dizer, não, nada é dizível, o que então, não sei, não devia ter 

começado (BECKETT, 2015, p.)” - não é possível para o narrador se calar.  

2.3 Performatividade do narrador  

  Os modos de subjetivação presentes nas obras escolhidas são intensamente 

performáticos, já que surgem da proposta de um narrador problematizador, que se 
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coloca ao mesmo tempo como emissor e receptor do texto. Este sujeito narrador-

personagem, que narra e julga o narrado, assim como procede em relação às suas 

próprias atitudes e pensamentos, torna-se o palco onde serão encenadas subjetividades 

indefinidas e singulares.  

Sou o escrivão, sou o escriba, nas audiências de não sei que causa. Por 

que querer que seja a minha, não faço questão. Eis que recomeça, eis a 
primeira pergunta desta noite. Ser juiz e parte, testemunha e 

advogado, e aquele atento, indiferente, que anota. (BECKETT, 2015, 

p. 22). 

O narrador assume papéis diversos que parecem tentar contemplar todas as 

posições envolvidas no processo narrativo. O trecho citado, que inicia o V fragmento 

dos Textos para nada, exemplifica bem essa multiplicidade de posições que assume o 

narrador, que diante do conflito que se desenrola entre todos os seus “eus” (‘juiz e parte, 

testemunha e advogado”), diz com muito humor que anota de forma “indiferente”. Se 

por um lado é impossível que, em um texto cheio de subjetividade e questionamento, o 

narrador seja “indiferente”, por outro lado o “eu” escritor, de certa forma, tende a 

assumir uma posição “indiferente” ao registrar o conflito de forma ampla. Ele entra e 

experimenta todas as “personas”, sem escolher nenhuma delas, para obter uma escrita 

“neutra” de si mesmo. Ele busca tudo expor, todos os possíveis, analisando-os em suas 

particularidades, destacando suas diferenças, sem dar privilégio a nenhum deles, sem 

optar, ou optando alternadamente.   

Temos no trecho citado uma cena de escrita, que explicita bem o projeto de um 

texto que permanece questionando a linguagem e sua insuficiência, enquanto tenta se 

fazer: um narrador que escreve sem saber como escrever ou o quê escrever. O narrador 

segura a pena de escrever: esta é a cena que contêm dentro dela imagens que se 

desdobram. 

As cenas de escrita são correntes nos Textos para nada e se apresentam de forma 

mais explícita e recorrente no V fragmento. As imagens do narrador-personagem 

escrevendo sua história parecem se sobrepor simultaneamente a outras imagens, a outras 

cenas. Na continuação do trecho citado, o narrador parece tentar descrever a cena das 

imagens construídas em sua mente, que se confundem com a cena de escrita.  

É uma imagem, em minha cabeça sem forças, onde tudo dorme, tudo 

está morto, por nascer, não sei, ou diante de meus olhos, eles veem a 

cena, por um instante, ela força as pálpebras, num piscar de olhos. 
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Então logo tornam a se fechar, para olhar dentro da cabeça, tentar ver 

lá dentro, para me procurar ali, para procurar alguém ali, no silêncio 

de uma justiça um tanto outra, nas telas dessa obscura instância onde 
ser é ser culpado. (BECKETT, 2015, p. 22). 

O sujeito multiplicado vê a cena (“eles veem a cena”): a imagem dele mesmo, 

que está na cena tanto como personagem (ou personagens) quanto como escritor. As 

posições se incluem, o sujeito se esgota em disjunções inclusivas, e a cena está dentro 

da cabeça e diante dos olhos ao mesmo tempo.  

A indefinição do espaço da cena é constantemente reafirmada e parece não haver 

qualquer acontecimento: “Poderia me levantar, dar uma volta, morro de vontade, mas 

não farei isso. Sei para onde iria, iria para a floresta, tentaria chegar à floresta, a não ser 

que esteja nela, não sei onde estou. Em todo caso fico.” (BECKETT, 2015, p.22). 

O que importa é contar e o narrador não para de “anotar” o que se passa, o 

“nada” que se passa, pois ao invés de acontecimentos temos apenas reflexões, 

questionamentos sobre os possíveis. 

Ah, sim, ouço dizer que tenho uma espécie de consciência, e com isso 

um espécie de sensibilidade, contanto que o orador não se esqueça de 

nada, e que sem parar de escutar, de rabiscar, eu me aflijo, ouvi, está 
anotado. Esta noite a sessão está calma, há longos silêncios em que 

todos me olham, isso é para que eu perca as estribeiras, sinto que 

estou prestes a gritar, está anotado. Com o canto do olho vigio a mão 

que escreve, embaçada pelo – pelo contrário da distância. (BECKETT, 
2015, p.23) 

A escrita é necessária, pois é através dela que ele consegue se perceber, 

apreender seus “eus” e ter uma “espécie de consciência” . Anota a briga dentro de si, o 

conflito com todos os seus argumentos e contra-argumentos, que vai e volta, diz e 

desdiz, sem fim. E é por questionar tanto todos os seus “lados” que ele não consegue 

jamais se colocar fixamente dentro de um deles. 

Sim, vejo a cena, vejo a mão, ela sai lentamente da sombra, da sombra 
de minha cabeça, e então corre de volta, isso não tem nada a vez 

comigo. Como um bichinho rastejante ela deixa uma pontinha à vista, 

e então volta, cada coisa que se tem de ouvir, digo como ouço. É a 
mão do escrivão, será que ele tem direito à peruca, não sei, 

antigamente talvez. O que é que eu faço quando o silêncio se faz, 

marcando um efeito de oratória, ou efeito de cansaço, da perplexidade, 
da consternação, passo e repasso entre meus lábios a falanginha do 

indicador, mas é a cabeça que está agitada, a mão descansa, é com tais 

detalhes que se acredita enganar o mundo. (BECKETT, 2015, p.24) 
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Neste trecho, o narrador brinca com a imagem clássica do escrivão se 

perguntando se ele teria “direito à peruca”, como outrora.  Ele parece alternar-se nos 

diversos papéis que inventa de si mesmo. Embora estes papéis coexistam, parece haver 

um movimento do “eu” que transita entre eles e, às vezes, ora o papel do escritor é 

assumido por ele, ora por seu duplo, um outro “eu” que ele vê de forma um pouco 

distanciada. Pouco depois do trecho citado ele volta a se colocar no lugar do escritor e a 

incluir a leitura, apresentando-se também como leitor do texto, nesta multiplicidade de 

personagens dele mesmo: “(...) mas a cada dia sua lida, esta noite seguro a pena de 

escrever” (BECKETT, 2015, p. 24). 

Ao alternar-se dentro de si, ele vai ficando cada vez mais cansado e se aproxima 

cada vez mais do esgotamento: 

Mas estou aqui, não é possível não estar, isso mesmo, não é possível, 

não precisa ser possível. Grande coisa, estar aqui, se não se pode 

acreditar nisso. É cansativo, de um só fôlego ganhar e perder, com 
emoções concomitantes, não se é de ferro, registrar a sentença, pôr o 

barrete e perder os sentidos, é cansativo, com o tempo, estou cansado, 

estaria cansando, no meu lugar. (BECKETT, 2015, p. 24-25).  

 Esgota-se com “emoções concomitantes”, simultâneas e múltiplas 

experimentadas por ele como escritor, leitor e personagens. Ele e os “outros” a quem 

remete sua voz à maneira da língua II, a língua das vozes, destacada por Deleuze, dentro 

de um espaço imagético de cenas mistas que parecem seguir o caminho da língua III, 

aquela das imagens. 

Por mostrar um modo novo de escrita, que se faz ao se reinventar 

constantemente, sempre “em progresso”, a escrita beckettiana parece se aproximar do 

campo da performatividade. Embora o conceito de performance seja amplo e não se 

encaixe exatamente com o caso de uma obra literária, muitas características aproximam 

este amplo conceito com a escrita beckettiana.  

Alex Beigui, no artigo “Performances da escrita” propõe a inclusão da literatura 

no extenso e complexo campo da performance. Ele explica a vasta expansão da noção 

de performance nos últimos anos e sua consequente entrada na área dos estudos 

literários, que se abriram para a visão do discurso escrito como experiência. Com isso, o 

lugar da escrita começou a ser problematizado, enfatizando-se as complexas formas de 

subjetivação que a envolvem. Começou-se a reavaliar a inscrição do sujeito na escrita 

que ele produz, englobando, desta forma, como formas análogas de experiência, o 
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discurso ficcional, o filosófico e o crítico. Beigui discute algumas características do que 

chama escrita performática chamando a atenção para suas especificidades: 

A presença de uma tensão entre os diversos níveis de imparcialidade e 

parcialidade leva a escrita a um ato cognitivo de “performar” as 

diversas maneiras que o corpo encontra de se manter, se dizer na 
extensão que o ato de escrever-pensar-sentir permite. (BEIGUI, 2011, 

p. 29).  

Tanto O Calmante quanto os Textos para nada parecem explicitar intensamente 

a experiência do discurso, sendo assim extremamente performáticos. O “narrar” e seus 

procedimentos passam a ser um dos temas principais das narrativas que englobam as 

diversas esferas do fazer e da recepção literária.   

Segundo Renato Cohen, em Performance como linguagem: criação de um 

tempo-espaço de experimentação, ainda que seja de difícil delimitação conceitual e que 

desde sua origem busque fugir de formas fixas, “a performance é antes de tudo uma 

expressão cênica”. Desta forma ele exemplifica dizendo que um quadro pronto, por 

exemplo, não denota performance, mas um artista, ao vivo para uma plateia, pintando 

este quadro, poderia, no entanto, designar uma performance. Consequentemente, o autor 

chama atenção, alicerçado nesta primeira definição, para a importância do espaço e do 

tempo: “para caracterizar uma performance, algo precisa estar acontecendo naquele 

instante, naquele local” (COHEN, 2002, p.28).    

Expandindo e desenvolvendo a noção de performance, Cohen chega, no capítulo 

“Ontologia da Performance: Aproximação entre Vida e Arte”, ao campo da literatura. 

Ele cita a proposta dos surrealistas com a escrita automática e o trabalho de James Joyce 

que “procura reproduzir o fluxo vital da emoção e do pensamento e narra a epopéia de 

um cidadão absolutamente comum.” (COHEN, 2002, p.39) Também em O Calmante e 

nos Textos para nada, presenciamos a reprodução do pensamento do narrador-

personagem que não apenas cria, mas também critica seu próprio texto.  

O personagem, sendo múltiplo e se desdobrando em várias posições do processo 

criativo, também se posiciona claramente como leitor de seu texto. O final do V 

fragmento dos Textos para nada mostra um escritor que interromperá seu texto, não por 

estar cansado de escrevê-lo, mas por se declarar “muito cansado de sua lida”: “Mas a 

cada dia sua lida, essas são outras minutas. Sim, a gente está começando a ficar muito 

cansado, muito cansado de sua lida, muito cansado de sua pena, ela cai, está anotado.” 
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(BECKETT, 2015, p. 26). O jogo narrativo consiste em dar destaque a todos os níveis e 

partes envolvidos no processo criativo. Em Beckett, é sempre o processo que possui 

maior importância, o fazer literário nunca finalizado, sempre movente, que cria 

incansavelmente: o desobramento, a inoperância. A dramatização do processo narrativo 

é uma das principais características do estilo beckettiano. Estilo próprio e inovador que 

leva a dúvida e a problematização da linguagem à máxima potência.  

Cohen diz ainda que “a performance” não se estrutura numa forma aristotélica (o 

começo, meio, fim, linha narrativa, etc)” e que “na performance existe uma 

ambiguidade entre a figura do artista performer e de uma personagem que ele 

represente” (COHEN, 2002, p.58). Nos textos beckettianos estudados aqui, a narrativa 

cria seu tempo e espaço únicos, uma vez que não obedece ao tempo cronológico, 

misturando presente, passado e futuro, desafiando também, em consequência, a lógica 

espacial.  

2.4 O tempo da experiência: para um não-eu e uma não-narrativa – o não-

tempo 

 Neste contexto de quebra de limites racionais, também se cria a necessidade de 

colocação da narrativa em um tempo e em um espaço que também desafiem a lógica.  

Deparamo-nos com um narrador que conta sua “história” misturando presente, passado 

e futuro: “Falo disso como se tivesse acontecido ontem. Ontem na verdade é recente, 

mas não o bastante. Pois o que conto esta noite se passa esta noite, nessa hora que 

passa” (BECKETT, 2006, p.28). Esta citação exemplifica a ideia de insuficiência das 

segmentações temporais estabelecidas frente à complexidade da vida. Parece que o que 

guia a história é o tempo subjetivo que afeta o personagem em diversos níveis e cria o 

movimento desta narrativa que avança, sem avançar. Paradoxalmente, a narrativa 

avança ao retornar sobre si mesma, já que o narrador é lançado em uma busca que o faz 

recomeçar indefinidamente. 

Paul Ricoeur, em “Tempo e narrativa”, analisa a relação da narratividade e da 

complexidade da questão temporal.  Ele começa seu estudo analisando as Confissões de 

Santo Agostinho, um dos primeiros escritos de influência a questionar a divisão 

sistemática do tempo e apresentar a questão temporal como constituição subjetiva. 

Agostinho desenvolve uma análise de caráter aporético e bastante interrogativo, que 

revisita a ideia de tempo de forma bastante interessante. Indicando que o tempo está na 
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“alma” e valorizando a experiência subjetiva, Agostinho estabelece uma divisão dos três 

tempos dentro do presente: a memória como o presente do passado, a expectativa como 

o presente do futuro e a atenção como o presente do presente.  

Em Beckett, parece que essas noções agostinianas – a memória, a expectativa e a 

atenção – tomam formas bastante significativas, dentro de um contexto em que o tempo 

subjetivo parece determinar o andamento da narrativa. Em O Calmante, por exemplo, 

fica claro que é a sensação que determina o tempo. É o tempo subjetivo que dita o 

andamento da narração, e não o tempo objetivo, mesurável e ordenado. A realidade 

temporal da voz narrativa se constrói de forma bem particular: assistimos uma espécie 

de combate do narrador com o tempo objetivo (e, dentro deste contexto, também com a 

linguagem) que indica uma tentativa de se expressar a experiência subjetiva do mundo: 

Já não estou na casa destes assassinos, nesta cama de terror, mas em 

meu refúgio distante, com as mãos cruzadas, a cabeça baixa, fraco, 

ofegante, calmo, livre, e mais velho do que nunca terei sido, se meus 
cálculos estiverem certos. Contarei contudo minha história no 

passado, como se se tratasse de um mito ou de uma fábula antiga, pois 

esta noite preciso de outra idade, que se torne outra idade aquela em 
que me tornei o que fui. Ah vou lhes jogar tempos, seus tempos 

imundos. (BECKETT, 2006, p. 29). 

O tempo objetivo, com sua linguagem própria expressa por tempos verbais e 

palavras (hoje, agora, amanhã, passado, ontem), não satisfaz o narrador. Ele deixa claro 

com o pronome “seus” que os “tempos imundos” não são os dele, os de sua realidade 

subjetiva; e, embora ele seja obrigado a lidar com eles, tentará subvertê-los o máximo 

possível. Assim, o que acontece no momento se confunde com a memória do que já 

aconteceu e com expectativa do que está por vir, estando o personagem imerso em um 

contexto cíclico, em uma repetição indefinida do já acontecido. 

Ricoeur acredita não deve ser possível formar uma fenomenologia pura do 

tempo, pois ele não poderia ser estruturado em categorias mensuráveis sem uma 

argumentação adjunta para justificá-lo. As aporias do tempo seriam incontornáveis, 

sendo impossível apreendê-lo de forma direta e objetiva.  

Deve-se reconhecer que não há em Agostinho nenhuma 
fenomenologia pura do tempo. E talvez nunca venha a haver depois 

dele. Por isso, a “teoria” agostiniana do tempo é inseparável da 

operação argumentativa mediante a qual o pensador corta, uma depois 
da outra, as cabeças sempre renascentes da hidra do ceticismo. A partir 

de então, não há descrição sem discussão. É por isso que é 
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extremamente difícil – e talvez impossível – isolar um núcleo 

fenomenológico da ganga argumentativa. (RICOEUR, 2010, p. 15). 

A narratividade, como representação do humano, seria uma forma de se 

organizar e dizer o tempo, uma tentativa de se lidar com a experiência temporal. Por 

termos problemas com o tempo, começamos a contar, ordenando a experiência e 

fazendo dela uma construção:  

Uma das teses permanentes deste livro será a de que a especulação 

sobre o tempo é uma ruminação inconclusiva cuja única réplica é a 
atividade narrativa. Não que esta resolva por suplência as aporias. Se 

as resolve, é num sentido poético capaz, decerto, de esclarecer (este 

será o principal sentido da catarse aristotélica) a aporia, mas não de 
resolvê-la teoricamente. (RICOEUR, 2012, p. 16). 

Na obra de Beckett, não parece haver, como propõe Ricoeur, uma tentativa de se 

resolver a questão temporal, nem mesmo em um sentido poético. Além de não tentar 

resolver de nenhuma forma as aporias temporais, o autor parece redobrá-las. A atividade 

narrativa, ao invés de funcionar como uma “réplica” da problemática temporal, funciona 

como um meio de a destacar e a relançar indefinidamente, aumentando o conflito. As 

aporias se multiplicam juntamente com o sujeito.   

Desde quando estou aqui? Que pergunta, muitas vezes eu a fiz. E 

muitas vezes soube responder, Uma hora, um mês, um ano, cem anos, 
conforme o que entendia por aqui, por mim, por ser, e aí nunca 

procurei coisas extraordinárias, nunca variei muito, quando muito o 

aqui parecia variar. Ou eu dizia, Não deve ser muito tempo, eu não 
teria aguentado. (BECKETT, 2015, p.7).  

Para o personagem, o “eu” faz o tempo, o resto são convenções que não o 

satisfazem. E se ele algum dia soube usar as medidas convencionadas, no presente da 

narração ele se confunde com elas. Parece ser a enunciação que cria o tempo, como se a 

medida desse tempo não pudesse ser preexistente ao ato da enunciação.  

Beckett parece ir além da teoria da narrativa de Paul Ricoeur. Como toda 

narrativa, o texto becketiano não deixa de fazer uma experiência de construção do 

tempo, porém esta “construção” parece se dar justamente por uma intensa desconstrução 

temporal. Beckett revela a ilusão da linguagem, do “eu”, do “tempo”, mas não apenas 

do tempo objetivo, o que torna sua escrita singular é que ele também questiona o tempo 

da própria forma narrativa.   

Ricoeur considera que a narrativa possa questionar o tempo “somente uma 

transfiguração poética, não somente da solução, mas da própria questão, libera a aporia 
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do não-sentido que ela vizinha.” (p. 16), mas Beckett parece ir bem além do 

questionamento ao reconstruí-lo a partir das impressões subjetivas que nele se 

inscrevem. Além disso, esse tempo singular beckettiano não “libera a aporia do não 

sentido”, muito pelo contrário.  

Dominique Rabaté, em seu artigo já citado há pouco, analisa a temporalidade 

singular beckettiana e chama a atenção para a importância do uso constante em francês 

do tempo verbal particípio presente para o efeito temporal diferenciado do texto 

beckettiano D’un ouvrage abandonnée. A utilização deste tempo verbal ajudaria a 

exprimir a indeterminação temporal procurada por Becket, que não pode ser 

satisfatoriamente expressa pelos tempos verbais da língua, em seu uso corrente. O 

particípio presente  ajudaria a indeterminar aquilo que é indeterminado na narração: um 

sujeito da enunciação que ora se aproxima ora se afasta do sujeito do enunciado, e se 

estranha. Este “eu” que seria mais como um “eu é” do que um “eu sou”, à la Rimbaud, 

que presentifica suas ações passadas (e também futuras) e precisa achar mecanismos 

para isto dentro da linguagem. 

Rabaté diz que emprega o termo “particípio presente” de forma não muito 

condizente à sua restrita denominação gramatical: ele seria um procedimento 

linguístico, um mecanismo que libera uma estrita ordem temporal da narrativa, 

subvertendo-a de seu interior. Rabaté compara o uso do particípio presente em Beckett 

com aquele feito na obra de Simon para dizer que o emprego constante e repetitivo 

deste tempo verbal “opera um tipo de inversão do valor do aspecto linguístico do verbo 

sobre sua determinação temporal. Quanto mais a frase avança, mais o leitor perde o 

sentido de sua subordinação temporal ao verbo principal. (RABATÉ, 1987, p. 40)”. O 

particípio presente indica algo em desenvolvimento, indeterminado, que tenta se liberar 

da ordem do tempo.  

Em O Calmante, a última frase da novela chama a atenção pelo uso do particípio 

presente nesse sentido: “Car la lumière où je macerais aveuglait les étoiles, à supposer 

qu’elles fussent là, ce dont je doutais, me rappelant les nuages” (BECKETT, 1958, p. 

68). Na tradução de Eloisa Araújo Ribeiro para a edição 2006 da editora Martins Fontes: 

“Pois a luz onde eu macerava ofuscava as estrelas, supondo que estivessem ali, o que eu 

duvidava, lembrando-me das nuvens.” (BECKETT, 2006, p. 49) Segundo Solveig 

Hudhomme, em L’élaboration du mythe de soi dans l’oeuvre de Samuel Beckett, o uso 
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do particípio presente, nesta passagem, seria um exemplo de como ele pode efetuar uma 

certa suspensão temporal e mostrar um imagem fora da temporalidade. Este 

procedimento acaba por evidenciar ainda mais o caráter não conclusivo da narrativa, 

que se suspende, como se ela fosse inteira fora do tempo, ou existente em um tempo 

cíclico que sempre recomeça.  

Esta última frase da novela parece se inserir, a meu ver, no caminho da língua III 

de Deleuze, aquela que mais avança no sentido de dizer o indizível. Ao falar de suas 

visões luminosas, o narrador não cria uma metáfora, mas sim uma imagem. Os textos de 

Beckett não são constituídos de metáforas a serem decodificadas, mas produzem 

imagens intensas. Enquanto a metáfora, em sua proposta original, encontra-se 

intimamente atrelada à significação, as imagens seriam uma tentativa de desarticulação 

do real. A imagem criada por Beckett parece ir na direção da imagem pura imaginada 

por Deleuze, pois ela resignifica, criando algo novo e abrindo caminho para o que o 

filósofo chama o “de-fora” da linguagem. 

 Hudhomme destaca ainda a particularidade do título Le Calmant, sendo 

“calmant” “um substantivo construído a partir do particípio presente, que se fecha sobre 

a figura do narrador ‘lembrando-[se] das nuvens’” (HUDHOMME, 2015, p.133).
9
 Ele 

conta a sua “morte”, e parece que o texto o está acalmando enquanto ele se lembra das 

nuvens, ao mesmo tempo em que todo o acontecido se aproxima temporalmente.  

O trabalho com os modos temporais contribui para neutralizar a 

impressão de movimento e denuncia a ilusão da narrativa: a 

apreensão do verbo como imagem de uma ação e não mais como 

processo inscrito no tempo implica uma assimilação da narrativa 

a uma sucessão de gravuras. (HUDHOMME, 2015, p. 133).  

Desta forma, Hudhomme destaca o poder imagético do texto beckettiano, que sobrepõe 

imagens, criando um novo espaço-tempo que não cessa de se ressignificar.  

 Em O Calmante, embora o passado predomine, o narrador, muitas vezes, chama 

a atenção para o presente e para o futuro, deixando claro que conta algo que já 

aconteceu, está acontecendo no momento da enunciação e também acontecerá no futuro. 

O primeiro parágrafo da novela já marca a aparente confusão temporal: 

Já não sei quando morri. Sempre me pareceu ter morrido velho, por 
volta dos noventa anos, e que anos, e que meu corpo dava provas 

                                                             
9 Tradução nossa.  
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disso, da cabeça aos pés. Mas esta noite, sozinho em minha cama 

gelada, sinto que vou ser mais velho que o dia, a noite, em que o céu 

com todas as suas luzes caiu sobre mim, o mesmo que eu tanto olhara, 
desde que errava sobre a terra distante. (BECKETT, 2006, p.27) 

 Encontramos desta forma, uma temporalidade singular, que obedece à lógica da 

repetição. O tempo no texto é retirado de uma certa lógica causal à qual estamos 

acostumados a pensá-lo. Como consequência, ele não mais se apresenta como elemento 

determinante para o avanço de uma situação.  Presente, de uma forma ou de outra, ao 

longo de toda obra beckettiana, a repetição é o recurso utilizado pelo autor para quebrar 

com a representação. Um “eu” que espera, que se perde no tempo e se desfaz como 

unidade é uma das grandes inovações da obra do autor. 

 Beckett desmascara, assim, a ilusão da representação do “eu” e do “mundo”, 

multiplicidades abertas e inacabadas. Os personagens não podem morrer, isto 

significaria o fim do devir e o início da identidade. 

Não sou eu, ainda não comecei, ainda não me viram, e dizendo 

comigo, Sim, sim, sou eu, e já não sendo, além do mais, e apertando o 

passo, para chegar antes do próximo ataque, como se caminhasse 

sobre o tempo, e dizendo comigo, e assim por diante. (BECKETT, 
2015, p. 43).  

A novela já começa confundindo o leitor: “Eu não sei mais quando morri.” 

Estaria o narrador morto? Na medida em que progredimos na leitura do texto, podemos 

entender que ele espera sua morte, mas esta não chega jamais. Apresenta-se, desta 

forma, a questão da impossibilidade do fim, que foi bastante explorada por Beckett, 

tanto em sua obra teatral quanto narrativa, e está inclusive presente em alguns de seus 

títulos – Fim de Partida (1957), O Fim (1958), Pour finir encore et autres foirades 

(1975). O fim não pode chegar, pois o que faz a narrativa é a contínua transformação do 

“eu”, o conflito, a experiência interior. 
 

 
O protagonista de O Calmante espera sua morte, que nunca chega, assim como o 

narrador dos Textos para nada: “não há carne em lugar nenhum, nem modo algum de 

morrer” (BECKETT, 2015, p. 18). Frente à impossibilidade do fim, resta ao personagem 

beckettiano falar enquanto espera. Já que o tempo se encontra suspenso, falar talvez 

possa significar o único avanço possível para a narrativa, e talvez até, possa dar ao 

narrador a ilusão de que algo avança. “Só as palavras rompem o silêncio, todo o resto se 

calou.” (BECKETT, 2015, p.36). 
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3. Escrita minimalista: criação de uma experiência de vida 

singular 

 

É preciso continuar sem tudo isso, tudo isso morreu com palavras, 

com excesso de palavras, elas não sabem dizer outra coisa, dizem que 
não há outra coisa, que isso aqui não é outra coisa, porém já não dirão 

mais isso, não dirão sempre isso, encontrarão outra coisa, pouco 

importa o quê, e eu poderei continuar, não, poderei parar, ou poderei 
começar, uma mentira quentinha que durará o meu tempo, que me 

dará um tempo, me dará um lugar e uma voz e um silêncio, uma voz 

de silêncio, a voz de meu silêncio. (BECKETT, 2015, p. 48). 

   

Como vimos nos capítulos anteriores, Samuel Beckett, ao longo de toda sua 

obra, alcançou um elevado grau de ruptura com a representação, conseguindo nos 

apresentar, através de seu trabalho revolucionário com a linguagem, experiências de 

vida singular, que escapam às imposições do capitalismo, aos limites da razão, da lógica 

e da linguagem. Neste último capítulo da dissertação, analisarei a experiência de escrita 

beckettiana, mostrando sua relação com o minimalismo literário e o movimento da 

minimal art. Discutirei técnicas, temáticas e teorias ligadas ao minimalismo que podem 

ser percebidas no texto beckettiano e que impulsionam seu caráter revolucionário. 

Georges Didi-Huberman, em seu livro de 1992, intitulado O que vemos o que 

nos olha, apresenta-nos uma detalhada análise do movimento da minimal art, em que se 

percebem algumas interessantes relações com a obra beckettiana. Primeiramente, é 

preciso considerar o famoso paradigma tautológico que se tornou uma espécie de lema 

dos artistas minimais: “What you see is what you see”. “O que você vê é o que você vê” 

traduz o esforço destes artistas que propunham objetos de arte pensados para uma 

espécie de apreciação literal e objetivavam eliminar qualquer tipo de abstração ou 

ilusionismo possível. Eles apresentavam objetos específicos, volumes, formas 

geométricas que tentavam se estabelecer como totalidades, ou seja, formas totais que 

não pudessem ser desdobradas ou relacionadas. Formas que não trouxessem consigo 

nenhuma narrativa possível, pensadas para que o olhar as apreendesse sem nada poder 

inventar ou fantasiar. 

Desta maneira, com a proposta da minimal art, objetivava-se eliminar o 

conteúdo da arte e mostrar apenas sua forma. Um cubo, por exemplo, seria 

simplesmente um cubo, exposto em sua forma e material, esvaziado de sentido ou 

significação. O homem da tautologia, desta forma, permaneceria no tempo presente da 
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experiência do visível, vendo apenas o que vê no momento em que vê, excluindo 

qualquer elaboração de temporalidade no âmbito ficcional. A obra de arte, não 

remetendo a nada além dela mesma, deveria ser capaz de deixar o espectador em uma 

espécie de presente absoluto, o tempo do ver.  

3.1 O destaque da forma 

Pensando o paradigma tautológico e sua busca de literalidade, a primeira ideia 

que se destaca na obra beckettiana é o interessante uso que o autor faz da língua em 

alguns de seus títulos. O único filme do autor irlandês intitula-se Film (1965), suas duas 

peças teatrais sem falas chamam-se Acte sans paroles I (1957) e Acte sans paroles II 

(1961). Ele possui ainda uma peça chamada Play (1963) e um texto chamado Three 

Dialogues (1949). Observa-se, como se via na proposta do movimento minimalista, 

uma grande redução e simplificação, e um notável destaque para a forma em detrimento 

do conteúdo, que parece fazer parte do trabalho de reconhecimento da limitação da 

linguagem. Beckett expõe a arbitrariedade do signo linguístico de forma irônica, 

mostrando como um nome é vazio, ou como um gênero é sobretudo um nome.  

Dizendo “filme” ou “peça”, por exemplo, não se diz nada sobre o conteúdo a ser 

apresentado, apenas se expõe uma categoria que, ao ser enunciada, pressupõe certas 

características que a ela são atribuídas. Esses títulos problematizam o que enunciam, a 

forma é usada para ser subvertida e reinventada. Como vimos anteriormente, tanto a 

obra narrativa beckettiana quanto a teatral colocam em xeque os gêneros textuais a que 

pertencem ao desenvolverem-se fora de suas bases, sem acontecimentos ou ações, sem 

personagens com identidades definidas.  

 A aparente simplicidade dos títulos corresponde aqui a um alto grau de 

complexidade. Neste contexto, o uso mais simples e literal que Beckett trabalha na 

linguagem corresponde a um máximo de intensidade, assim como sugeria a famosa 

frase “less is more” atribuída ao arquiteto germano-americano Ludwing Mies Van der 

Rohe (1886- 1969), que ficou mundialmente conhecida, e é até hoje muito utilizada 

quando se fala sobre o estilo minimalista. Segundo L. A. J. Bell no artigo “Between 

Ethics and Aesthetics: The Residual in Samuel Beckett’s Minimalism” os textos de 

Beckett estariam no paradoxo traduzido pela famosa frase, pois eles “comunicam 

precisamente pela sua recusa de comunicação, denotação e sentido: através de seu 
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excesso inerente. Pois sua falta de comunicação é também um excesso sobre a 

comunicação” (BELL, 2011, p. 33).
10

  

Focando nos textos que compõe o corpus do presente trabalho, o interessante e 

irônico título Textos para nada parece dar margem a uma serie de reflexões e também 

lembra a tautologia do movimento da minimal art. Treze textos escritos e organizados 

em uma compilação com um título: são uma obra - embora “desobrem” -, e constituem 

uma forma. Ironicamente (e talvez até cinicamente), são apresentados como uma “forma 

texto”, que pode ser lida, mas “para nada”. Obviamente, embora o título indique uma 

grande despretensão, há muito que se apreender destes textos. 

De certa forma, os textos realmente não nos levam a lugar nenhum, uma vez que 

não chegam jamais a uma conclusão, ou comunicam uma verdade. “Para nada” também 

indica o fracasso da narrativa, a tentativa frustrada do narrador-personagem de contar 

uma história, um esforço em vão. Um fracasso da tentativa de se usar a linguagem para 

dizer o mundo que reaparece, aliás, em outros títulos como D’un ouvrage abandoné, 

Mal visto mal dito e O inominável. 

Por fracassarem e acabarem, de certa forma, não servindo ao mundo da 

produtividade, eles estariam no lugar da despesa improdutiva, de acordo com a proposta 

batailliana que foi colocada no primeiro capítulo da dissertação. Eles “gastariam” a 

linguagem de forma improdutiva: não serviriam nem à comunicação (já que não 

transmitem uma ideia concluída), nem à literatura (pois desobram). 

   Desvinculados de um propósito inicial e unitário, que os esgotariam assim que 

cumprido, os Textos para nada assumem a capacidade de uma polivalência, eles 

ganham a possibilidade de entrar em diversas relações e produzir diversos efeitos em 

diversas áreas. Um texto para nada, a rigor, é um texto livre.   

Pensando na noção de esgotamento descrita por Deleuze, também se pode 

pensar que são textos “para nada” por serem esgotados: textos que se abrem a múltiplas 

possibilidades de si mesmos sem se definirem. Eles parecem experimentar formas, sem 

qualquer objetivo: são experiências textuais. O gênero do texto é híbrido e indefinido, 

fragmentos que não são exatamente nem narrativas, sem poemas em prosa, sem nada 

                                                             
10

 Tradução nossa. “ His works communicate precisely in their refusal of communication, denotation and 
meaning: through their inherent excess. Because their lack of communication is also an excess over 
communication (…)” 
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que se possa nomear. Os textos se esgotam assim como o narrador se esgota, 

diversificam-se através de variações de suas possibilidades, ao mesmo tempo em que o 

narrador-personagem (que se desdobra em outros personagens) também “varia”, 

descobrindo múltiplas formas de vida:  

Varia, minha vida é variada, não chegarei a coisa alguma (....) Deixe 

isso para lá, deixe para lá, nada leva a lugar nenhum, nada de tudo 
isso, minha vida é variada, não se pode ter tudo, não chegarei a coisa 

alguma, mas quando cheguei a alguma coisa? (BECKETT, 2015, 

p.28). 
 

 É justamente por serem “para nada”, livres de objetivos, finalidade ou lógica, 

que eles dão margem a questões relativas à vida em toda a sua complexidade, e se 

encontram no campo e da experiência interior. Não partindo de nada e não chegando a 

conclusão alguma, esses textos não cessam de colocarem a si mesmos em questão.  

Relembrando a proposta batailliana: “A experiência não revela nada e não pode fundar a 

crença, nem partir dela”. (BATAILLE, 1992, p.12). Os textos representam uma eterna 

busca da experiência, em que “nada” se confunde com “tudo”: “menos é mais” e talvez 

“nada” seja quase como “tudo”. Ou talvez também seja possível dizer que os textos 

buscam “tudo”, “para nada”, na medida em que buscam todas as possibilidades de si 

sem objetivos.  

De certa forma, esses textos funcionariam com um cubo, forma exemplar do 

minimalismo por ser uma figura de construção, extremamente complexa justamente por 

ser muito simples. Destaco aqui algumas considerações de Didi-Huberman sobre o a 

figura do cubo que atestam sua relação com os Textos para nada: 

O que é um cubo? Um objeto quase mágico, com efeito. Um objeto a 

fornecer imagens, da maneira mais inesperada e mais rigorosa que 
existe. Certamente em razão de nada imitar antes dele, de ser para si 

mesmo sua própria razão de figural. Ele é portanto um instrumento 

eminente de figurabilidade. Evidente num certo sentido, porque 
sempre dado como tal, imediatamente reconhecível e formalmente 

estável. Inevidente por outro lado, na medida em que sua extrema 

capacidade de manipulação o destina a todos jogos, portanto a todos 
os paradoxos. (...) É uma figura de construção, mas se presta 

interminavelmente aos jogos de descontrução, sempre propício, por 

acoplamento, a reconstruir alguma outra coisa. Portanto a 

metamorfosear. Sua vocação estrutural é onipresente, virtual; mas 
igualmente virtual é a sua vocação de espalhamento para outras 

associações, outros arranjos modulares – que fazem parte de sua 

vocação estrutural mesma. (...) O cubo terá portanto revelado sua 
complexidade no momento mesmo em que chegamos a seu caráter de 
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elemento simples. Porque ele é resultado e processo ao mesmo tempo. 

(DIDI-HUBERMAN, 1998, p.88). 

Com certeza, os Textos para nada (assim como os demais textos beckettianos) 

são também simultaneamente resultado e processo. São flutuantes, cambiantes 

permanentemente em construção e desconstrução. Partem de um “material” fixo, as 

palavras, para criar algo novo. Como o cubo, eles também parecem funcionar como 

“instrumento de figurabilidade”. 

O Calmante também é um título bastante interessante, que parece seguir uma 

certa lógica também empregada nos Textos para nada, em que o autor, ao invés de 

colocar no título a ideia principal do que se passa no texto ou o nome de seu 

protagonista (como ocorre em geral nas obras de literatura), parece nomear a função do 

texto. Da mesma forma que Textos para nada é um título que nomeia ironicamente a 

“função” do texto, ao afirmar que ele não possui função alguma, O Calmante parece 

seguir o mesmo caminho, pois o texto funciona como calmante do personagem, sua 

função é acalmar. De certa maneira é a forma-texto que é nomeada, como se O 

Calmante virasse uma espécie de novo gênero textual.  

 Bastante característica do minimalismo, a questão da forma em detrimento do 

conteúdo reaparece de diversas maneiras dentro do texto de Beckett. As palavras, como 

formas de registro gráfico, suas sonoridades e seus significados, são frequentemente 

comentadas. Os personagens brincam com palavras e frases, percebendo os sons, os 

significantes e também os significados com um certo distanciamento, o que provoca um 

grande estranhamento da linguagem. Assim como na minimal art expunha-se a forma, 

Beckett parece expor as palavras, para que possamos percebê-las sob diversos ângulos.   

Os artistas minimalistas inclusive procuravam colocar seus objetos\volumes no centro 

da sala de exposição, para que pudessem ser observados sob diversos enfoques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Em Esperando Godot, por exemplo, os personagens brincam, muitas vezes, com 

a sonoridade das palavras como na frase “Dis, didi...” (BECKETT, 1952, p. 21), no 

texto original em francês, pronunciada por Estragon quando este se dirige a Vladimir 

brincando com a sonoridade de seu apelido “Didi” e o verbo “dire”. Outra fala cheia de 

humor e reflexão crítica ocorre quando Estragon comenta o jeito dos ingleses 

pronunciarem a palavra “calma”:  

Vladimir Calma. 
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Estragon (com volúpia) Calma...calma... (Sonhador) Os ingleses 

dizem caaaalma. É uma gente caaaalma. (Pausa.) (BECKETT, 2015, 

p. 37).  
 

Destaco aqui ainda, o interessante diálogo em que Estragon e Vladimir 

apresentam certa dificuldade para assimilar o nome “Pozzo” e ligá-lo ao personagem de 

mesmo nome: 

Estragon (em voz baixa) É ele? 
Vladimir Quem? 

Estragon O... 

Vladimir Godot?  

Estragon Isso. 
Pozzo Apresento-me: Pozzo. 

Vladimir De jeito nenhum. 

Estragon Ele disse Godot. 
Vladimir De jeito nenhum. 

Estragon (a Pozzo, tímido) Cavalheiro, o senhor não seria por acaso 

Godot? 
Pozzo (voz aterrorizante) Eu sou Pozzo! (Silêncio) O nome não lhes 

diz nada? (Silêncio) Perguntei se o nome não lhes diz nada? 

Vladimir e Estragon entreolham-se, em dúvida. 

Estragon (tentando se lembrar ) Bozzo...Bozzo... 
Vladimir (idêntico) Pozzo... 

Pozzo Pppozzo! 

Estragon Ah! Pozzo... deixe ver... Pozzo... 
Vladimir É Pozzo ou Bozzo? 

Estragon Pozzo... não que eu me lembre. 

Vladimir (em tom de conciliação) Conheci uma família Gozzo. A 

mãe tinha a gota serena. (BECKETT, 2015, p. 45-46). 
 

No cômico diálogo citado acima, observamos uma reflexão sobre o que as 

palavras nos “dizem”, palavras que evocam imagens e cristalizam ideias. Pozzo quer 

saber de Estragon e Vladimir se seu “nome não lhes diz nada”. Ele lhes pergunta duas 

vezes e parece não aceitar que os outros personagens não possuam da palavra a mesma 

ideia que ele. A palavra “Pozzo” é uma representação vazia, que para Vladimir e 

Estragon traz outras lembranças, ideias diferentes que os impedem de identificá-la com 

o personagem de mesmo nome.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Nos Textos para nada, a arbitrariedade e insuficiência da forma-código 

reaparece, mas agora de maneira mais explícita e radical, como observamos no VI 

fragmento, em que o personagem, além de estranhar as palavras que diz, revela serem 

elas o inominável que nomeamos: 

Aparições, vigias, que infantilidade, e ghouls, e dizer que eu disse 

ghouls, será que ao menos sei o que isso quer dizer, mas claro que 
não, e o que acontece, nesse ínterim, como se eu ignorasse, como se 
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houvesse duas coisas, outra coisa que esta coisa, o que é, essa coisa 

inominável, que nomeio, nomeio, nomeio, sem gastá-la, e chamo isso 

de palavras. (BECKETT, 2015, p.30).  

Ou no XIII fragmento, em que o narrador chega a fazer uma observação 

explicita em relação ao código linguístico, comentando as letras que formam a palavra 

“eu”, com muita ironia: “(...) que o infactível finde e o silêncio silencie, ela se pergunta, 

esta voz que é silêncio, ou eu, como saber, de meu eu de duas letras, (...)” (BECKETT, 

2015, p.59). Reflexão extremamente irônica sobre a limitação das palavras e o “poder” 

fictício delegado a elas.  A palavra “eu” não pode resumir em si uma voz múltipla, não 

pode se nomear e se estabelecer como o “dono” desta voz, assim como a palavra 

“silêncio” não pode silenciar, posto que é som.  

Bataille, como vimos no primeiro capítulo, também denuncia e analisa a 

limitação da linguagem em A experiência interior. Ele inclusive comenta a 

especificidade da palavra silêncio e o paradoxo que ela encerra:  

Darei um só exemplo de palavra escorregadia. Digo palavra: pode ser 

também a frase onde se insere a palavra, mas me limito à palavra 
silêncio. Da palavra ela já é, eu disse, a abolição do ruído que é a 

palavra; entre todas as palavras é a mais perversa, ou a mais poética: 

ela é a própria garantia de sua morte. (...) O silêncio é uma palavra que 

não é uma palavra (...). (BATAILLE, 1992, p. 24). 

Em O Calmante, também estão presentes reflexões sobre a forma-significante 

das palavras, como na cena em que o personagem-narrador chega a um lugar onde 

estava acontecendo uma contação de histórias. Sua descrição do que se passa é bastante 

peculiar:  

O que vi foi um homem calvo vestindo um traje marrom, um contador 
de histórias. Estava contando uma história engraçada, a propósito de 

um fiasco. Eu não entendia nada. Pronunciou a palavra caracol, lesma 

talvez, para a alegria geral. (BECKETT, 2006, p. 30).   

Para o personagem, a forma com que a história estava sendo contada é que era 

engraçada e muito mais importante que seu conteúdo. O narrador-personagem, assim 

como o próprio autor, mostra uma preferência pela forma. As situações colocadas pelo 

autor remetem, muitas vezes, ao seu singular procedimento de trabalho com a 

linguagem, exemplificando-o. Uma profunda reflexão sobre a forma da narração 

aparece de várias maneiras ao longo de sua obra. Ainda em O Calmante, por exemplo, 

observa-se o cômico episódio em que o personagem é surpreendido por um homem que 

lhe pede para contar a história de sua vida:  
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Mas me conte sua vida, depois veremos. Minha vida! Exclamei. Mas 

claro, disse ele, você sabe, essa espécie de – como direi? Refletiu 

demoradamente, procurando sem dúvida de quê a vida podia decerto 
ser uma espécie. Finalmente continuou com uma voz irritada. Ora, 

todo o mundo conhece isso. Cutucou-me com o cotovelo. Nada de 

detalhes, disse ele, as grandes linhas, as grandes linhas. Mas como eu 
permanecia em silêncio ele disse, Quer que lhe conte a minha, assim 

compreenderá. O relato que fez foi breve e denso, fatos, sem 

explicação. É isso que chamo uma vida, disse ele, entende agora? Não 

era má, sua história, até mesmo féerica em certas passagens. Sua vez. 
(BECKETT, 2006 p.43).  

 Vale chamar atenção para o procedimento de mise en abyme compreendido no 

trecho citado acima. O narrador, dentro do processo de tentativa (e incapacidade) de 

contar sua história, mostra outra tentativa frustrada no mesmo sentido, outro 

estranhamento do ato de contar, dentro de uma narração repleta de estranhamentos do 

mesmo tipo. O personagem-narrador, ao ouvir a exemplificação do que seria uma 

história, novamente faz observações que dão maior ênfase à forma em detrimento do 

conteúdo, dizendo que a história “não era má” e “féerica em certas passagens”. Ele 

comenta a forma do relato (“breve e denso, fatos”), sem se surpreender por nenhum 

acontecimento da vida do homem. 

Tal temática retorna diversas vezes nos Textos para nada, em que o narrador 

começa a estabelecer uma clara distinção entre “história” e “vida”. Isto ocorre IV 

fragmento, por exemplo, em que o narrador–personagem assume ser um erro querer 

uma história para si, visto que uma “vida” deveria bastar: 

É esta a minha vida, por que não, é uma, se quiserem, fizerem questão 

absoluta, não digo que não, esta noite. É preciso ter uma, parece, uma 

vez que se fala, não é preciso uma história, não se exige uma história, 
apenas uma vida, foi o erro que cometi, um dos erros, ter querido uma 

história para mim, quando só a vida basta. (BECKETT, 2015, p.21). 

A história seria uma segmentação racional do real, que obviamente passa pela 

linguagem, sendo artificial e contrária à vida. Coleção de acontecimentos organizados e 

registrados através de uma forma, o código linguístico, que não dá conta da 

complexidade do ser no mundo.  A história se liga a uma necessidade de significação e 

sentido, dentro de um espaço e um tempo determinados. Já o que vemos em Beckett é a 

tentativa contínua de desestabilização da significação e, como foi visto no segundo 

capítulo, uma certa confusão espaço-temporal.  
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O personagem deixa claro que sabe do que uma “história”, em seu sentido usual, 

é constituída, como se pode observar, por exemplo, no fim do VI fragmento: 

Sério, ficarei sério, não escutarei mais, fecharei a boca e ficarei sério, 

está na hora, ela chegou de novo. E uma vez reaberta, será, quem sabe, 

para contar uma história, no verdadeiro sentido das palavras, da 
palavra contar, da palavra história, tenho grandes esperanças, uma 

pequena história, com seres vivos indo e vindo sobre uma terra 

habitável cheia de mortos, uma história curta, no vaivém do dia e da 

noite, se chegarem até lá, as palavras que restam, tenho grandes 
esperanças, juro. (BECKETT, 2015, p. 31) 

           Neste trecho, o personagem reitera a mesma afirmação (mesma frase, com 

algumas variações) que havia proferido pouco antes no mesmo fragmento (“tenho muita 

esperança, juro, de um dia poder contar um história (...)” [BECKETT, 2015, p.30]), em 

que expressa (e jura) que tem esperanças de contar uma história em sua forma 

tradicional. Muito irônico, o trecho parece apresentar uma forte crítica à organização da 

vida em “história”. Em seu “verdadeiro sentido”, a “história” teria “seres vivos indo e 

vindo sobre uma terra habitável cheia de mortos”: parece que fixados em uma 

“história”, em um espaço e um tempo (“no vaivém do dia e da noite”) determinados, os 

“seres vivos” estariam “mortos”, pois uma vez que se fixa a identidade dos “seres”, 

concluindo seus “eus”, acaba-se com a vida. 

           O personagem nos Textos para nada sabe que não é capaz de contar sua história, 

sabe que é incapaz de se definir, mas continua tentando. Nesta tentativa de determinar o 

real, ele se afasta de si: paradoxalmente, quanto mais tenta segmentar sua vida e seu 

“eu”, mais ele se estranha e percebe que é múltiplo, e sem “história”:  

Conta sua história a cada cinco minutos, dizendo que não é a sua, 

esperto, não? Ele gostaria de pensar que eu o impeço de ter uma 

história, claro que não tem história, isso não é motivo para me 

empurrar uma. (BECKETT, 2015, p.19-20). 

O narrador-personagem, inscrito em um eterno questionamento, do qual não 

consegue sair, compreende a ilusão da linguagem e do “eu”. A tentativa constante de 

narrar só serve para reafirmar o que ele já sabe. No trecho do VI fragmento, em que ele 

jura pela primeira vez ainda ter esperanças de contar uma história, parece deixar claro 

sua compreensão do caráter fatalmente ficcional da organização do mundo pela 

linguagem: “No entanto tenho grandes esperanças, juro, de um dia poder contar uma 

história, mais uma, com homens, espécies de homens, como no tempo em que não 

desconfiava de nada, ou quase.” (BECKETT, 2015, p. 30). O tempo em que ele “não 
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desconfiava de nada” ficou perdido ou nunca existiu. Ele sabe das ilusões, porém é 

humano, e como tal precisa inventar sentidos e ficções para sua vida. 

Os homens precisam de ficções para sobreviver, precisam inventar sentidos.  

Nancy Huston, em Espécie fabuladora, analisa esta necessidade de sentido própria à 

nossa espécie. “O universo como tal não tem Sentido. Ele é silêncio. Ninguém pôs 

sentido no mundo além de nós. O Sentido depende do humano, e o humano depende do 

Sentido” (HUSTON, 2010, p. 18) Segundo Huston o fato de sabermos que vamos 

morrer e temermos a morte contribui muito para esta necessidade: “A narratividade se 

desenvolveu em nossa espécie como uma técnica de sobrevivência” (HUSTON, 2010, 

p.19). Os personagens beckettianos aguardam a morte (“sinto que ela chega, que 

chegue, não me pegará desprevenido” [BECKETT, 2015, p.6]) que nunca chega e não 

conseguem jamais parar a tentativa de narrar.  

De certa forma na obra de Beckett, ele mostra que “o que você vê é o que você  

vê”, na medida em que denuncia a ilusão dos sentidos. Denuncia a existência da ficção 

para explicar aquilo que simplesmente é, apenas existe. Mas ao mesmo tempo, o autor 

também mostra que precisamos desses sentidos para viver e que para nós, eles sempre 

existirão. Apesar de serem ficções, para nós, eles existem.   

Representar o real, usando a linguagem, é muito difícil para o personagem, uma 

vez que ele percebe sua insuficiência, mas ele continua tentando. Nas novelas, em que 

ainda se observa algum deslocamento físico e alguns micro-acontecimentos, o 

personagem se depara com situações cotidianas em que precisa usar a linguagem, mas 

não tem sucesso. A novela O expulso, por exemplo, se inicia com a tentativa frustrada 

do narrador de lembrar quantos degraus havia na escada pela qual caiu quando foi 

expulso da casa onde morava. Apresentando grande dificuldade em definir um critério 

para contar os degraus, ele lembra ter obtido três números distintos, porém não 

consegue recordar nenhum deles. 

Nunca soube se devia dizer um com o pé sobre a calçada, dois com o 

outro pé sobre o primeiro degrau, e assim por diante, ou se a calçada 

não devia ser levada em conta. No alto dos degraus topava com o 
mesmo dilema. No outro sentido, quero dizer, de cima para baixo, 

dava no mesmo, a palavra não é forte o bastante. Chegava portanto a 

três números totalmente diferentes, sem nunca saber qual o certo. 
(BECKETT, 2005, p.5) 
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Após reflexão sobre o ato de contar, ou seja, representar a real através de 

símbolos numéricos, o narrador explicita sua tese: “a palavra não é forte o bastante”. 

Sendo a realidade variável, relativa e subjetiva, as palavras não teriam uma força 

definitiva. Beckett demonstra tal tese de insuficiência das palavras de diversas formas 

ao longo de toda sua obra, sempre tentando ir além do que elas normalmente 

possibilitam. 

3.2 O Silêncio  

Neste projeto de ruptura com as limitações do código, surge a grande 

importância do silêncio na obra do autor. Misturado às palavras e, muitas vezes, tão 

importante quanto elas, o silêncio será essencial para expansão do texto em direção ao 

não-sentido. Característica importante do minimalismo literário, o silêncio aparece ao 

longo da obra de diversas formas. Ele é essencial no desenvolvimento de uma 

linguagem própria que ao longo dos anos o autor deixa cada vez mais recortada, elíptica 

e paratática, ou seja, cada vez mais minimalista.  

 Sobretudo em sua obra teatral e televisiva, o silêncio é essencial para a 

marcação do ritmo e andamento da ação. Ele realça palavras e frases e, o mais 

importante, permite o aparecimento de imagens.  

Lembrando O Esgotado, texto do filósofo Gilles Deleuze dedicado 

exclusivamente à linguagem de Beckett, que analisei no segundo capítulo, vale chamar 

a atenção para a presença do silêncio ser considerada pelo filósofo uma das formas 

através das quais Beckett logra fazer aparecer imagens puras: “Às vezes será no 

silêncio, por um silêncio comum, no momento em que as vozes parecem ter se calado.” 

(DELEUZE, 2010, p.81). Alternando-se com a linguagem, trabalhado para aparecer de 

forma simultânea a ela (como em A última gravação de Krapp, em que o personagem 

escuta em silêncio sua voz gravada), ou tomando conta da obra (como ocorre com Film 

e Ato sem palavras I e II), o silêncio facilita o fluxo imagético e contribui para que 

apareça o “de fora” da linguagem que a língua III alcançaria, segundo Deleuze. 

Ela [língua III] aparece em relação com a linguagem, mas se ergue ou 
se estira em seus buracos, seus desvios ou seus silêncios. Ora ela 

opera em silêncio, ora serve-se de uma voz gravada que a apresenta e, 

bem mais que isso, força as palavras a se tornarem imagem, canção, 

poema. (DELEUZE, 2010, p. 87).  

Imagens que conseguiriam se afastar bastante da representação e das palavras: 

“uma imagem pura, não manchada, apenas uma imagem, atingindo o ponto em que ela 
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surge em toda sua singularidade sem nada guardar de pessoal, nem de racional (...)” 

(DELEUZE, 2010, p. 79). O silêncio parece compor o fluxo do pensamento, dando uma 

espécie de escape às palavras, uma brecha para que as imagens se formem. 

Observamos, nos textos teatrais e televisivos, o uso intensivo das expressões 

“pausa”, “um tempo”, “um tempo longo”, “um longo silêncio” e “silêncio”. A peça Dias 

Felizes de 1989, por exemplo, apresenta mais de 500 vezes as rubricas “pausa” e “pausa 

longa”. Observa-se que Beckett, nas falas da personagem Winnie, através da 

combinação de presença e ausência de palavras, consegue dar corpo e fisicalidade ao 

silêncio. 

Ter sido sempre o que sou – e tão diferente daquela que era. (Pausa.) 
Sou uma, digo sou uma, e então outra. (Pausa.) Agora uma, depois 

outra. (Pausa.) Há tão pouco a dizer. (Pausa.) E dizemos tudo. 

(Pausa.) Tudo que é possível. (Pausa.) E nem uma palavra de verdade 

em parte alguma. (Pausa.) Meus braços (Pausa.) Meus seios (Pausa.) 
Que Willie? (Assertiva e veemente.) O meu Willie! (Olhos para 

direita, chamando.) Willie! (Pausa. Mais alto.) Willie! (Pausa. Olhos 

para frente.) (BECKETT, 2010, p.56.)  

Em Como é, narrativa de 1961, Beckett deixa espaços em branco entre blocos de 

texto para indicar o silêncio. Nesta obra, sem pontuação ou letras maiúsculas, o ritmo e 

a tonicidade tornam-se essenciais para compreensão do texto. Como bem explica Ana 

Helena Souza no posfácio da edição brasileira de 2003 da obra, o ritmo singular do 

texto é “formado em grande parte de dois ou três acentos por unidade melódica ou 

grupo fônico. Essas unidades consistem em um ou vários grupos acentuais – segmentos 

de frase que se apoiam em um acento tônico principal – compreendidos entre duas 

pausas, sejam elas lógicas, expressivas ou respiratórias.” (SOUSA, 2003, p. 168). 

Beckett referia-se a Como é como um work in regress em oposição ao work in progress 

de James Joyce
11

, pois ao invés de uma ideia de adição à obra inacabada, havia o desejo 

de subtração, de se chegar a cada vez menos, ao mínimo.   

Breath, peça considerada a maior representante beckettiana do estilo 

minimalista, não tem falas, nem personagens. Os únicos sons que da peça são: um 

choro, um barulho de inspiração, outro de expiração e outro choro. Com apenas 

aproximadamente 35 segundos de duração, a peça lembraria a obra minimalista de John 

Cage 4’ 33’, em que o músico se apresenta juntamente com sua orquestra diante da 

                                                             
11

 SOUZA, Ana Helena. “Como é: limites de desenvolvimentos da prosa de ficção”.  Como é. São Paulo: 
Editora Iluminuras. 
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plateia, senta-se ao piano e permanece 4 minutos e 33 segundos em silêncio. Cito 

abaixo a curta peça de Beckett: 

1. Escuridão. 

2. Luz fraca sobre um espaço com lixo espalhado. Manter 5 segundos. 

3. Choro fraco e breve e imediato bagulho de inspiração que aumenta lentamente com a 
iluminação atingindo juntos o máximo após 10 segundos. Silêncio. Manter 5 segundos 

4. Barulho de expiração com lenta queda da iluminação atingindo juntos seu mínimo ao 
fim de 10 segundos e imediato bagulho de choro como o anterior. Silêncio. Manter 5 

segundos. 

5. Escuridão 
----------------------------------- 

Lixo – espalhados de forma confusa. Nada em pé. 

Choro – Breve extrato de um choro de recém-nascido gravado. Essencial que os dois choros 

sejam idênticos, aquele que no começo lança a associação respiração-luz e aquele que a cessa no 

fim. 

Respiração – gravação amplificada. Essencial que as duas fases inspiração-expiração sejam bem 

diferenciadas. 

Iluminação máxima – não muito forte. Se 0 = escuridão e 10 = claridade máxima, é de 3 a 6 

mais ou menos e retorno
12

 

           Um choro de um bebê recém-nascido, a inspiração com a luz aumentando, a 

expiração com a luz diminuindo e outro choro de bebe. As poucas informações podem 

talvez indicar a vida humana (o nascimento, a morte e novamente o nascimento) em 

uma terra cheia de lixo espalhado de forma confusa. Parece que não há nada onde nós, 

seres humanos, colocamos sentidos, apenas silêncio.  

O silêncio faz parte do dilema do personagem que é dominado pelo imperativo 

do dizer e não consegue jamais parar a tentativa de contar sua história.  Mas, ao mesmo 

                                                             
12

 Tradução nossa. 

1. Noir 

2. Faible éclairage sur un espace jonché de vagues détritus. Tenir 5 secondes. 

3. Cri faible et bref et aussitôt bruit d’inspiration avec lente montée de l’éclairage atteignant ensemble 

leur maximum au bout 10 secondes. Silence. Tenir 5 secondes. 

4. Bruit d’expiration avec lente chute de l’éclairage atteignant ensemble leur minimum au bout de 10 

secondes et aussitôt cri comme avant. Silence. Tenir 5 secondes. 

5. Noir 

---------------------------------------- 

Détritus – Éparpillement confus. Rien debout. 

Cri – Bref extrait d’un vagissement enregistré. Essentiel que les deux cris soient identiques, celui qui au 
commencement lance le tandem souffle-lumière et celui qui l’arrête à la fin.  

Souffle – Enregistrement amplifié. Essentiel que les deux phases inspiration-expiration soient bien 

différenciées. 

Éclairage maximum – Pas très fort. Si 0 = obscurité et 10 = clarté la navette est de 3 à 6 environ et retour. 
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tempo, o silêncio é constantemente desejado e sua ausência é motivo de sofrimento.  O 

sujeito beckettiano vive atormentado neste paradoxo: deseja o silêncio, mas não o pode 

suportar por muito tempo. A impossibilidade de se calar é constantemente colocada nos 

Textos para nada, como podemos observar no fragmento VIII: 

Só as palavras rompem o silêncio, todo o resto se calou. Se me calasse 

não ouviria mais nada. Mas se me calasse os outros ruídos 
recomeçariam, aqueles para os quais as palavras me tornam surdo, ou 

que realmente cessaram. Mas eu me calo, acontece, não, nunca, nem 

por um segundo. (BECKETT, 2015, p.36). 

Ainda nos Textos para nada, a necessidade de falar é tão intensa, que o 

personagem, após ter chamado sua boca de “imunda” no IV fragmento (“acabarei 

conseguindo calar minha boca imunda, salvo previsto”) chega a comparar sua boca ao 

ânus no X fragmento, como vimos no primeiro capítulo. 

Já sei o que é, a cabeça ficou para trás, o resto se adiantou, a cabeça e 
seu ânus a boca, ou então continua sozinha, sozinha por suas velhas 

veredas, cagando sua velha merda e engolindo de novo, lambendo os 

beiços, como no tempo em que ela se achava a tal. (BECKETT, 2015, 
p. 46). 

O silêncio na obra beckettiana parece estar presente e ausente ao mesmo tempo, 

como afirma o personagem no XIII fragmento dos Textos para nada: “(...) há silêncio e 

não há silêncio”. (BECKETT, 2015, p.59).Como vimos no primeiro capítulo, embora a 

literatura fatalmente não seja silêncio, Beckett parece conseguir atingir uma espécie de 

silêncio que vem da impossibilidade de conclusão e de uma espécie de “nada” que brota 

de seus textos. Ele seria capaz de sacrificar as palavras, como propôs Bataille e atingir 

este “silêncio”, por usar a linguagem “para nada”, para que ela fracasse em seu aspecto 

utilitário – a comunicação do sentido. Mas sua linguagem obviamente acaba 

comunicando através da exposição de sua impotência de comunicar e acaba criando 

novos sentidos ao negar os existentes. 

Como o próprio personagem afirma no VIII fragmento, o intenso e interminável 

fluxo verbal dos textos tiraria as palavras de seu sentido, de seu fim: (...) é sempre o 

mesmo murmúrio, fluindo, sem falha, como uma única palavra sem fim e, logo sem 

sentido, pois é o fim que dá sentido às palavras. (BECKETT, 2015p. 36). Beckett gasta/ 

sacrifica as palavras, tirando-as de seu fim e de seu sentido. Esta seria uma forma de se 

fazer silêncio, uma espécie de silêncio.  



94 
 

Mas a espécie de silêncio obtida não parece ser suficiente para o narrador. Ele 

apresenta constantemente um desejo de alcançar um “verdadeiro” silêncio, que ele sabe 

que nunca poderá obter: 

Quantas horas mais, antes do próximo silêncio, não são horas, não 
será silêncio, quantas horas mais, até o próximo silêncio? Ah, certeza, 

saber que esta coisa não tem fim, esta coisa, esta coisa, esta 

miscelânea de silêncio e palavras, silêncios que não são silêncios, 
palavras que são murmúrios. Ou saber que ainda é a vida, uma forma 

de vida, fadada a findar, como outras puderam findar, como outras 

poderão findar, como outras poderão findar, antes que a vida finde, em 

todas as formas. Palavras, palavras, a minha não foi mais que isso, 
mais que balbúrdia a babel de silêncios e palavras, a vida minha, que 

disse finda, ou por vir, ou sempre em curso, conforme as palavras, 

conforme as horas, contanto que isso dure ainda, desse modo estranho. 
(BECKETT, 2015, p. 30). 

 

Os “silêncios não são silêncios”, pois eles ainda estão em relação com a 

linguagem e o sentido. O silêncio ao qual o personagem almeja parece muitas vezes 

ligado à ausência total de sentido, um “verdadeiro” silêncio, uma saída total da 

linguagem, que ele, como humano, não pode atingir. Para sair do sentido e da 

linguagem, o único jeito seria morrer: “melhor ficar calado, é o único meio, se quiser 

cair morto, sem um pio, cair morto crepitando de imprecações reprimidas, rebentar 

mudo, tudo é possível, continue.” (p. 11). 

A experiência beckettiana parece tensionar todos os limites possíveis dentro da 

vida: é preciso buscar o silêncio, mas dentro da vida, e por isso ele estará sempre em 

relação com a linguagem. Bataille, em A experiência interior, afirma ser a experiência 

tanto silêncio quanto linguagem, e apresenta a poesia e a literatura como insuficientes 

para a experiência:  

A poesia é, apesar de tudo, a parte restrita – ligada ao domínio das 

palavras. O domínio da experiência é todo o possível. E na expressão 

que ela é dela mesma, no final, necessariamente, ela é tanto silêncio 
quanto linguagem (...). (BATAILLE 1992, p.36) 

No entanto, Bataille reconhece que seria apenas pela linguagem que poderíamos 

sair da linguagem, por sermos humanos. Para colocar a experiência na poesia, seria 

necessário trabalhar a linguagem de maneira a encontrar esse silêncio, o que Beckett 

parece, muitas vezes, conseguir fazer. Fazer silêncio usando as palavras parece se tornar 

um dos grandes desafios perseguidos dentro da obra beckettiana.   



95 
 

Voz e silêncio às vezes parecem se confundir. O personagem não pode se calar, 

mas coloca sua voz em “outro”: é como se ele fizesse silêncio e escutasse o que o outro 

diz, um outro que é ele.  

Não é verdade, sim, é verdade, é verdade e não é verdade, há silêncio 
e não há silêncio, não há ninguém e há alguém, nada impede nada. E a 

voz, a velha voz enfraquecida, silenciasse enfim e não seria verdade, 

como não é verdade que ela fala, ela não pode falar, não pode 
silenciar. (BECKETT, 2015, p.59) 

Por um lado, a voz não pode falar, pois a voz que fala é a de um “outro”, mas ao 

mesmo tempo não pode silenciar, já que este outro é ele mesmo. “Às vezes ouço coisas 

que por um instante parecem acertadas, por um instante lamento não serem minhas. 

Então que alívio, que alívio saber que estou mudo para sempre, se ao menos não 

sofresse com isso.” (BECKETT, 2015, p.23).  

3.3 A repetição e a produção de imagens 

Além do silêncio, outro recurso muito utilizado por Beckett, e talvez o mais 

importante na composição de seu estilo literário, é a massiva presença da repetição. 

Característica do movimento minimalista, tanto na literatura quanto nas artes plásticas e 

na música, a repetição é essencial para a criação de sua linguagem particular. Como já 

vimos nos capítulos anteriores, é através deste recurso que o autor logra criar uma nova 

lógica (ou anti-lógica) espaço-temporal, consegue desestabilizar a significação e 

tensionar a representação. Esta nova lógica está intimamente relacionada à construção 

de imagens na obra do autor. 

A repetição de situações, palavras, frases e ações, é essencial ao longo de todo o 

projeto beckettiano. É através da repetição que surge a variação, a diferença e 

movimento do texto é criado. Abrem-se espaços para o não-dizível e para o não-

representável. Ela é essencial em um texto em que o que é dito precisa ser desdito e tudo 

precisa ser colocado em questão o tempo todo: “Acabou, está acabado, quase acabando, 

deve estar quase acabando” (BECKETT, 2002, p .38).  

No texto O Esgotado de Gilles Deleuze, analisado no capítulo anterior, cabe 

ressaltar a importância da repetição para o projeto de esgotamento das possibilidades do 

código. A repetição apareceria principalmente e de forma mais explícita dentro do que o 

filósofo denomina língua I, a língua dos nomes, em que “a enumeração substitui as 

proposições, e as relações combinatórias, as relações sintáticas” (DELEUZE, 2010, 

p.75). É a repetição com variação de termos que permite a criação de disjunções 
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inclusivas, as quais concedem ao personagem o poder de não mais proceder por 

exclusão. 

Embora de forma menos óbvia, a repetição também está presente na língua II e 

na língua III. A língua das vozes (língua II), de certa forma, também pode ser entendida 

como uma língua que adentra uma lógica de repetições com variações. Como define 

Deleuze, ela é “manchada de memória”, memória que parece voltar para se refazer. Ela 

se constitui em um contexto de reinvenção do “eu”, que se abre para criar histórias e 

reconstruir lembranças, ou seja, um “eu” repetido com diferenças, uma variação do 

“eu”. Os “outros”, com suas vozes e seus “mundos possíveis”, são outros lados do “eu”, 

dispostos em cadeias de vozes, séries exaustivas que se esgotam. “Para esgotar o 

possível, nesse novo sentido [língua II], deve-se novamente enfrentar o problema das 

séries exaustivas, mesmo se arriscando a cair numa ‘aporia’.” (DELEUZE, 2010, p. 77). 

A língua das imagens e dos espaços (língua III), que faz aparecer o “de-fora” da 

linguagem e acessa o “indefinido”, coloca novamente a lógica da repetição para 

alcançar a diferença de forma ainda mais efetiva. Como vimos no capítulo anterior, 

Deleuze indica que a “imagem é um pequeno ritornelo, visual ou sonoro” (DELEUZE, 

2010, p. 80), assim como, nesta língua, “o espaço aparece àquele que o percorre como 

um ritornelo motor, posturas, posições e maneiras de andar.” (DELEUZE, 2010, p. 83). 

Ou seja, a imagem corresponde a algo que retorna de outra forma, que se reinventa, mas 

de maneira mais radical comparada ao que ocorria nas outras línguas. Desta vez, “sem 

nada guardar de pessoal, nem de racional” (DELEUZE, 2010, p. 80).  

As imagens construídas pelo autor se misturam ao tempo, ao espaço e aos 

personagens de forma bastante singular. Diferente do que ocorre na narrativa 

tradicional, em Beckett as imagens não são subsidiárias à narração. Não são, em geral, 

descritivas e não se apresentam como acessórios da história. São imagens intensas e 

potentes, capazes de mover (ou imobilizar) o tempo e o espaço. São construídas de 

forma inovadora e a força que irradiam torna-se essencial na construção da 

subjetividade dos personagens, que são constantemente afetados por elas, como é 

possível observar no trecho da novela O Fim:  

Numa efervescência amarelada, se não me falha a memória, as 

imundícies se uniam ao rio, pássaros rodopiavam acima, gralhando de 
fome e de raiva. Eu ouvia a água batendo contra o cais, contra a 

margem, e o outro ruído, tão diferente, de marulho, também o ouvia. 
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Eu mesmo, quando me deslocava, era menos barco do que onda, ao 

que me parecia, e minha quietude era a quietude dos redemoinhos. 

Isso pode parecer impossível. A chuva também, eu a ouvia 
frequentemente, chovia frequentemente. Às vezes uma gota, 

atravessando o telhado da cocheira, vinha a voz do vento, é claro, ou 

melhor, as vozes tão variadas de suas brincadeiras. Mas o que é isso? 
Murmúrios, uivos, gemidos e suspiros. Eu teria preferido marteladas, 

pam, pam, pam, dadas no deserto.” (BECKETT, 2006, p. 78-79). 

Com o esgotamento do espaço, a questão da repetição coloca-se de forma mais 

explícita. Em Quad, por exemplo, como vimos no capítulo anterior, o espaço é esgotado 

com o caminhar dos quatro personagens, que repetidamente andam em diagonais, 

desviando-se do centro, de todas as formas possíveis.    

Dentro da língua III, Deleuze afirma que Beckett conseguiria até mesmo 

“romper totalmente a superfície das palavras” como ocorreria no poema Comment dire. 

O poema, através da recolocação exaustiva deste “este”/ “isto” que não se pode nomear, 

parece nos dar uma definição de indefinição: 

Doidice visto este –  
este – 

como dizer – 

isto – 

este isto – 
isto aqui – 

todo este isto aqui – 

doidice dado todo este –  
visto – 

doidice  visto todo este isto aqui de –  

de – 

como dizer – 
ver – 

entrever – 

crer entrever – 
querer crer entrever –  

doidice de querer crer entrever o quê 

....................................................... 

(BECKETT apud DELEUZE, 2010, p. 110). 

A repetição encontra-se até mesmo na estrutura do texto beckettiano, criando 

uma temporalidade singular em que se insere o personagem e que o impede, de certa 

forma, de avançar no tempo. “Digo esta noite como se fosse sempre a mesma noite, mas 

há duas noites?” (BECKETT, 2006, p. 36-37). Na obra teatral do autor, a estrutura 

circular e repetitiva que nos é apresentada se opõe à estrutura da ação dramática 

tradicional, enquanto que, em sua obra narrativa, a repetição cria uma quase não-
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narrativa. A narração constitui uma eterna busca do sujeito que se lança na tentativa de 

narrar e se narrar, tentativa que é continuamente repetida e se dá através da repetição. 

Na obra teatral de Beckett, vemos personagens que parecem estagnados em uma 

situação que parece se repetir eternamente, com a presença de algumas variações. A 

peça Esperando Godot, por exemplo, possui dois atos mais ou menos simétricos e o fim 

dos atos nos conduz a um recomeço, dando a impressão clara de que os personagens 

estão inseridos em uma eterna repetição – porém com diferenças –, que se passa dia 

após dia. Cada um dos dois atos corresponde a um dia, ou uma jornada, e se passa 

aparentemente no mesmo local, contendo apenas algumas modificações. Enquanto no 

início dos atos, Vladimir e Estragon estão começando uma jornada, fazendo sempre 

referência à noite anterior (“Pode-se saber onde o senhor passou a noite?”), no fim dos 

atos eles se despedem, mas permanecem parados no palco até indicação da cortina se 

fechar.  

Em Dias Felizes observa-se uma estrutura bastante parecida, com dois atos que 

correspondem cada um a um dia, ambos começando com o tocar do despertador de 

Winnie, que acorda e contempla o dia: “Encore une journée divine” (primeiro ato); 

“Salut, sainte lumière” (segundo ato). Observa-se a partir daí o intenso uso de palavras e 

frases que se repetem com pequenas variações, a presença de alguns objetos 

manipulados repetidamente, falas econômicas e recortadas com um enorme número de 

pausas. 

Já na obra narrativa de Beckett, embora a circularidade temporal não seja sempre 

tão explícita, também surge uma temporalidade que se apresenta como suspensa, de 

certa forma, e indefinida. Na novela O Calmante, por exemplo, deparamo-nos com um 

narrador que conta sua “história” misturando presente, passado e futuro: “Falo disso 

como se tivesse acontecido ontem. Ontem na verdade é recente, mas não o bastante. 

Pois o que conto esta noite se passa esta noite, nesta hora que passa” (BECKETT, 2006, 

p. 28). Nas novelas as situações são expostas em tempos e espaços que parecem 

interpenetráveis, como já fica evidente no início de O Calmante, que confunde o leitor: 

“(...) Eu não sei mais quando morri.” (BECKETT, 2006, p. 27). Ou no trecho da novela 

também já citado no capítulo anterior, em que ele presentifica uma imagem do passado: 

“Mas pouco a pouco saí e comecei a dar pequenos passos entre as árvores, vejam só, 
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árvores. Uma vegetação louca invadia os caminhos de outrora.” (BECKETT, 2006, p. 

29).  

Nos Textos para nada o fim dos fragmentos leva a um recomeço de forma mais 

explícita que nas novelas. Embora o tempo em Beckett seja bastante indeterminado, os 

fragmentos, em geral, terminam em um momento mais ou menos definido, um fim do 

dia, ao anoitecer, em que o recomeço se anuncia de forma mais ou menos explícita, 

dependendo do fragmento. Destaco aqui o fim de alguns fragmentos em que a chegada 

do anoitecer e o futuro reinício ficam mais evidentes: 

I fragmento:  

E esta noite de novo parece que tudo vai indo bem, estou em meus 

braços, me seguro em meus braços, sem muita ternura, mas fielmente, 
fielmente. Durmamos, como se à luz daquele remoto lampião, 

entrelaçados, de tanto ter falado, tanto ter escutado, tanto penado, 

tanto brincado. (BECKETT, 2015, p. 9). 

IV fragmento:  

Sim, há momentos como este momento, como esta noite, em que 

quase pareço restituído ao factível. E então passa, tudo passa, estou 

longe de novo, ainda tenho uma história longínqua, espero por mim ao 

longe para que minha história comece, acabe, e de novo esta voz não 
pode ser a minha. É para onde eu iria, se pudesse ir, aquele que seria, 

se pudesse ser. (BECKETT, 2015, p. 21). 

VI fragmento:  

(...) está na hora, ela chegou de novo. E uma vez reaberta, será, quem 
sabe, para contar uma história, (...) no vaivém do dia e da noite, se 

chegarem até lá, as palavras que restam, tenho grandes esperanças, 

juro. (BECKETT, 2015, p. 31). 

VII fragmento: 

E pessoalmente já não tenho tempo a perder, ouço dizer, e que será só 
isso, por ora, pois anoitece e já é tempo de começar. (BECKETT, 

2015, p. 35). 

X fragmento:  

(...) não esta noite, esta noite já é tarde demais, para fazer bem feito, 
vou dormir, para poder dizer a mim mesmo, me ouvir dizer, um pouco 

mais tarde, Dormi, ele dormiu, mas não terá dormido, ou então está 

dormindo, nada terá feito, nada além de continuar, a fazer o quê, a 
fazer o que faz, sem parar, ou seja, não sei, a desistir, terei continuado, 

a desistir, sem ter tido nada, sem estar ali. (BECKETT, 2015, p. 48). 

Esta nova temporalidade beckettiana permite outra comparação importante com 

a tautologia minimalista. O homem da tautologia, como comentado anteriormente, 



100 
 

desejava permanecer no tempo da experiência do visível, ou seja, no tempo presente. 

Esforçava-se para ver apenas o que estava visível à sua frente, fazendo todo o possível 

“para recusar a temporalidade do objeto, o trabalho do tempo ou da metamorfose no 

objeto, o trabalho da memória – ou da obsessão – no olhar” (DIDI-HUBERMAN, 2014, 

p.39). Ou seja, a tautologia tentava negar o carácter intersubjetivo da experiência, 

colocando o objeto como uma positividade dada, o que Didi-Huberman vai mostrar ser 

impossível ao longo de seu livro. Ao afirmar que “O que vejo é o que vejo, e o resto não 

me importa”, os artistas minimais estariam simplesmente negando a experiência. 

  Porém, enquanto os artistas minimais, a fim de alcançar a tautologia e 

permanecer no tempo presente da experiência do visível, reafirmavam e tentavam 

permanecer na razão, Beckett consegue estabelecer um tempo singular da experiência 

justamente ao negá-la. Este tempo particular aparece justamente porque a razão é 

tensionada e a multiplicidade da experiência pode aparecer. Enquanto os artistas 

minimais acabavam por negar a experiência, negando a cisão e o conflito, escolhendo 

permanecer em um campo fechado e impassível, Beckett consegue alcançá-la ao lançar-

se na angústia e no vazio.   

Ao contrário do homem da tautologia, Beckett abraça a experiência da 

subjetividade e cria sua temporalidade singular justamente baseando-se nela. Desta 

forma, ele acaba, paradoxalmente, traduzindo o tempo presente da experiência de forma 

talvez até mais eficaz que os artistas minimalistas. O autor, expondo a divisão racional 

do tempo como uma ficção e colocando o passado e o futuro no presente de forma 

intensa, consegue mostrar a complexidade envolvida na percepção da vida. Ele 

consegue criar a sensação de um certo presente do contar; do narrar a experiência do 

presente, que é multi-temporal.  É justamente a mistura passado-presente-futuro que cria 

esse tempo do contar, que seria uma espécie de duração. Ao expor o processo narrativo, 

em toda sua complexidade, Beckett consegue alcançar a colocação da linguagem como 

meio de presentificação da experiência. Múltipla e simultânea, esta experiência vai no 

sentido da vida e do não-saber, seguindo o pensamento de Georges Bataille colocado no 

primeiro capítulo.   

A tradução beckettiana do presente da experiência é, contudo, precária, pois 

como bem mostrou Didi-Huberman, o presente é impossível de ser alcançado, “o que 

vemos só vale – só vive – em nossos olhos pelo que nos olha. Inelutável porém é a cisão 
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que separa dentro de nós o que vemos daquilo que nos olha.” (DIDI- HUBERMAN, 

2014, p.29). Ao vermos nos recortamos como sujeitos ao mesmo tempo em que nos 

misturamos com aquilo que nos olha: entramos em uma dialética da cisão e da fusão. 

Vemos ao mesmo em tempo que somos afetados pelo objeto (pelo que nos olha), que 

com sua presença nos estimula e sensibiliza. O filósofo sustenta a ideia de que quando 

vemos algo, é sempre uma perda que sustenta aquilo que é visto, somos olhados pelos 

objetos no “sentido inelutável da perda”. Em geral, imagina-se que o ver liga-se ao 

“ter”, pois costumamos ligar a visão de algo à ideia de um ganho. No entanto, “a 

modalidade do visível torna-se inelutável - ou seja, votada a uma questão de ser – 

quando ver é sentir que algo inelutavelmente nos escapa, isto é: quando ver é perder.” 

(DIDI-HUBERMAN, 2014, p. 34). 

O que vemos, o que nos olha mostra dois meios possíveis de se recalcar o vazio 

da imagem que se apresenta diante de nós, ou seja, de evitar a ausência que ela nos 

apresenta. Ele analisa a experiência de percepção de um túmulo vazio, situação que ele 

julga exemplar, por tudo que um túmulo, apesar de ser uma simples forma geométrica, 

pode mover na subjetividade do espectador: por tudo aquilo no túmulo nos olha. 

Situação que, segundo ele, provoca a cisão. Além da evidência geométrica, diante de um 

túmulo, também nos deparamos com um certo esvaziamento, o vazio relativo à morte. 

Um túmulo representa a morte, o que nos lança em uma angústia:  

(...) diante de um túmulo, a experiência torna-se mais monolítica, e 

nossas imagens são mais diretamente coagidas ao que o túmulo quer 

dizer, isto é, ao que o túmulo encerra. Eis por que o túmulo, quando o 
vejo, me olha até o âmago – e nesse ponto, aliás, ele vem perturbar 

minha capacidade de vê-lo simplesmente, serenamente – na medida 

mesmo em que me mostra que perdi esse corpo que ele recolhe em seu 
fundo. (...) diante da tumba, eu mesmo tombo, caio na angústia (...). 

(DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 38).  

Didi-Huberman demonstra as duas atitudes radicais, e contrárias, que podem ser 

tomadas para, diante do túmulo, recalcar a ausência que ele nos apresenta. Ambas 

mostrariam uma “vitória da linguagem sobre o olhar” e um “horror e uma denegação do 

cheio”.  

Uma das formas seria a crença (“fazer da experiência do ver um exercício da 

crença” [DIDI-HUBERMANM 1998, p. 41]), ligada ao mundo da representação cristã, 

em que o sujeito verá sempre “alguma coisa além do que se vê” e dará um sentido 

fictício à imagem, negando-a. Esta atitude “consiste em querer ultrapassar a questão, em 
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querer dirigir-se para além da cisão aberta pelo que nos olha no que vemos. Consiste em 

querer superar – imaginariamente – tanto o que vemos quanto o que nos olha.” (DIDI-

HUBERMAN, 1998, p. 40). O homem da crença não se abrirá nem para ver nem para 

ser visto, pois se guiará por “um invisível a prever” (DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 41); 

procurará preencher o vazio com um sentido ligado ao “além” e fundado no dogma, 

predeterminado, exterior, e não relativo ao visível. 

 A segunda forma de negar o vazio seria a tautologia, na qual o homem prende-

se à razão e nega ver qualquer coisa além do que vê fisicamente, o material espacial a 

sua frente. No caso do túmulo:  

Notar-se-á que há nessa atitude uma espécie de horror ou de 
denegação do cheio, isto é, do fato deste volume, diante de nós, estar 

cheio, isto é, do fato de este volume, diante de nós, estar cheio de um 

ser semelhante a nós, mas morto, e deste modo cheio de uma angústia 

que nos segreda nosso próprio destino. Mas há também nessa atitude 
um verdadeiro horror e uma denegação do vazio: uma vontade de 

permanecer nas arestas discerníveis do volume de permanecer a todo 

custo no que vemos, para ignorar que tal volume não é indiferente e 
simplesmente convexo, posto que oco, esvaziado de toda a sua 

substância. (DIDI-HUBERMAN, 2010, p.39).  

Esta razão, que nega veementemente as “latências do objeto”, além de ser “uma 

razão miserável”, segundo o filósofo, é também portadora de uma espécie de cinismo. O 

homem da tautologia terá “fundado seu exercício da visão sobre uma série de embargos 

em forma de (falsas) vitórias sobre os poderes da cisão”. (DIDI-HUBERMAN, 2010, 

p.39). 

Assim, as duas posturas rejeitam a temporalidade trabalhada inelutavelmente 

pela cisão, ou seja, rejeitam a experiência da subjetividade. Em ambos posicionamentos, 

“suturar a angústia não consiste senão em recalcar, ou seja, acreditar preencher o vazio 

pondo cada termo da cisão num espaço fechado, limpo e bem guardado pela razão” 

(DIDI-HUBERMAN, 1998, p.38).   

Como vimos anteriormente, Beckett de certa forma se aproxima do objetivo da 

tautologia, por mostrar que os sentidos/significados que norteiam nossas vidas são 

ilusões. Assim como os artistas da minimal art buscavam uma arte que saísse do campo 

da significação, Beckett parece demonstrar de várias formas o caráter ficcional e a 

insuficiência deste campo. Os artistas minimais, no entanto, perseguiam uma arte sem 

significação, no sentido oposto àquele que guiava Beckett: eles tentavam negar a 
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experiência usando a razão, essa “razão miserável” que tanto combateu Didi-Huberman. 

A tautologia desses artistas, assim como a crença, nega a cisão. Beckett, por sua vez, 

tensiona a razão, o máximo que pode, mostrando como ela é, de fato, “miserável” e faz 

sua obra emergir no caminho da cisão. 

Assim como Didi-Huberman em O que vemos o que nos olha, Beckett demostra 

como os humanos estão sempre em uma relação intersubjetiva com o que os cerca. 

Inclusive, Didi-Huberman abre seu livro com trecho de um texto de Beckett, que cito 

aqui: 

Luz. Sua fraqueza. Seu amarelo. Sua onipresença como se os 

aproximadamente oitenta mil centímetros quadrados de superfície 

total emitissem cada um seu brilho. O arquejo que a agita. Ele se 

detém a intervalos regulares com um fôlego em seu fim. Todos se 
contraem então. Sua permanência parece acabar. Ao cabo de alguns 

segundos tudo recomeça. Consequências para o olho que, não mais 

buscando, fixa o chão ou se ergue em direção ao teto distante onde 
não pode haver ninguém. [...] Nada impede de afirmar que o olho 

acaba por se habituar a essas condições e por se adaptar a elas, se não 

é o contrário que se produz sob forma de uma lenta degradação da 

visão arruinada com o passar do tempo por esse avermelhamento 
fuliginoso e vacilante e pelo contínuo esforço sempre frustrado, sem 

falar do abatimento moral que se reflete no órgão. E se fosse possível 

seguir de perto durante bastante tempo dois olhos dados, de 
preferência azuis enquanto mais perecíveis, os veríamos cada vez mais 

esbugalhados e injetados de sangue e as pupilas progressivamente 

dilatadas até devorarem a córnea inteira. Tudo isto evidentemente num 
movimento tão lento e tão pouco sensível que os próprios interessados 

não dão conta se essa moção é mantida. E para o ser pensante que vem 

se inclinar friamente sobre todos esses dados e evidências seria 

realmente difícil ao cabo de sua análise não julgar sem que, em que 
vez de empregar o termo vencidos que tem de fato um pequeno traço 

patético desagradável, o melhor seria falar de cegos simplesmente. 

(BECKETT apud DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 27). 
 

Trata-se de O despovoador (1970), texto escrito em uma fase mais tardia do 

autor que, assim como outros textos tardios, como “Mal visto mal dito”, realça o papel 

do “ver” para a experiência de forma mais explícita. O trecho parece ressaltar o poder 

da “inelutável cisão do ver”, destacando o poder da imagem para o olhar. O autor faz 

uma reflexão sobre a forma como nosso olhar responde ao que o olha: o que você vê e 

explica com a razão de forma evidente, não é necessariamente o que te olha: “Dar a ver 

é sempre inquietar o ver, em seu ato, em seu sujeito. Ver é sempre uma operação de 

sujeito, portanto uma operação fendida, inquieta, agitada, aberta.” (DIDI-HUBERMAN, 

1998, p. 77).  
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Ao analisar a formação e o poder das imagens que criamos dentro da 

experiência, Didi-Huberman nos apresenta uma certa proposta ligada ao ritmo. O 

filósofo explica que nossa relação com os objetos seria rítmica, ou seja, tenderíamos a 

um movimento subjetivo de aproximação e distanciamento durante a experiência do 

visível. A imagem que vemos presentemente nos causaria um desdobramento, ao 

estimular nossa memória e evocar outras imagens. Desta forma, a relação de nossa 

subjetividade com o espaço e o tempo também se daria dentro desta forma ritmada, 

neste eterno vai e vem.  

Ora, a repetição dos textos beckettianos, suas estruturas circulares (mais 

evidente estruturalmente talvez nos textos teatrais, mas também sentida em sua obra 

narrativa) nos colocam em um jogo rítmico particular: um vai e vem circular que nos 

traz uma percepção relacional do que vemos/lemos. Em Esperando Godot, por 

exemplo, ao sentir que a situação colocada se passa repetidamente, dia após dia, o 

leitor/espectador passa a perceber as situações de forma relacional, sempre conectadas 

com o antes e o depois. A repetição em que o personagem beckettiano está inserido, cria 

uma acumulação do que é repetido, revelando algo que não se desgasta, mas se 

reinventa, se transforma e se ultrapassa, colocando o leitor/espectador em um 

interessante jogo entre ausência e presença. 

No capítulo 5 de seu livro, intitulado “A dialética do visual, ou o jogo do 

esvaziamento”, Didi-Huberman reanalisa o episódio do “Fort-Da”, descrito por Freud 

em Além do princípio do prazer para falar sobre ritmo e repetição na percepção de 

imagens. A situação descrita é referente à observação que Freud fez de seu neto de um 

ano e meio de idade brincando com um carretel. A criança, “ainda muito distante de 

toda certeza e de todo cinismo” (DIDI-HUBERMAN, 1998, p.79) observava o sumiço e 

o aparecimento de um carretel, objeto exemplar por possuir um fio, que faz com que ele 

não parta definitivamente, além de facilitar o jogo de vai e vem.  

 A criança descrita por Freud acompanhava o sumiço do carretel com o som 

“ooooo” e seu o aparecimento com um “Da”, o que foi compreendido como tentativa de 

se dizer “Fort-Da”, duas palavras que portam significados opostos: “Longe, ausente” e 

“Aí, presente”. Fazendo o carretel ir e vir, a criança estaria reproduzindo a ausência da 

mãe, uma situação de perda que representaria justamente a questão colocada por Didi-

Huberman: “quando o que vemos é suportado por uma obra de perda, e quando disto 
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alguma coisa resta” (DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 80). A atitude da criança, seu jogo 

com o carretel poderia ser entendido “como um além do pavor, mas não pode deixar de 

ser lido, ao mesmo tempo, e em sua exposição mesma, como um repor em jogo o pior” 

(DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 80), comportamento que seria mostrado por Freud 

“como constituinte do sujeito enquanto tal” (DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 80). 

Colocando-se neste jogo, através deste instrumento, o carretel, que traria em si um 

considerável “poder de alteridade”, a criança desenvolveria um processo de 

identificação imaginária. Com “sua vocação essencial de ritmo anadiômeno, de 

repetição que flui e reflui” ([DIDI-HUBERMAN, 1998, p.81]), o carretel permitiria à 

criança a criação de uma imagem visual.  

Esta imagem visual só poderia ser criada enquanto o carretel estivesse “vivo” 

para a criança, enquanto ela estivesse imersa em seu jogo rítmico. O objeto carretel 

pode facilmente morrer para a criança, que pode de repente, deixá-lo de lado e olhá-lo 

apenas como uma forma, pois “toda a sua eficácia pulsativa, pulsional, prende-se ao 

intervalo rítmico que ele mantém” (...) (DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 82). E este jogo 

só se colocaria porque uma perda o sustenta: 

É que o carretel só é “vivo” e dançante ao figurar a ausência, e só 

“joga” ao eternizar o desejo, com um mar demasiado vivo devora o 

corpo do afogado, como uma sepultura eterniza a morte para os vivos. 

Talvez só haja imagem a pensar radicalmente – metapsicologicamente 
– para além do princípio do prazer. (DIDI-HUBERMAN, 1998, p.82-

83) 

Por conter em si tanta subjetividade e permitir a criação de uma imagem visual, 

este jogo de vai e vem repetitivo da criança não poderia ser considerado um simples 

jogo de imitação.  

Talvez só haja imagem a pensar radicalmente para além do princípio 
de imitação. É talvez no momento mesmo em que se torna capaz de 

desaparecer ritmicamente, enquanto objeto visível, que o carretel se 

torna uma imagem visual. (DIDI-HUBERMAN, 1998, p.83) 

A repetição não imita, ela subverte. Beckett coloca a repetição em vários níveis e 

de diversas maneiras, de forma exaustiva em toda a sua obra, justamente para subverter 

formas dominantes. A repetição tornaria possível o aparecimento de imagens visuais, 

pois ela joga sempre no limiar do que fica e do que se perde. E, justamente por isso, 

seria através da repetição que, de certa forma, experimentaríamos a morte. 
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Momento central de imobilidade, suspensiva ou definitiva – uma 

sempre oferecida com memória da outra -, em que somos olhados pela 

perda, ou seja, ameaçados de perder tudo e de perder a nós mesmos. 
Talvez esteja aí também o que há de mortal na repetição (...)” (DIDI-

HUBERMAN, 1998, p. 86) 

  A relação rítmica que temos com a imagem é muitas vezes exposta e 

denunciada explicitamente por Beckett. Em O Calmante, por exemplo, a construção 

temporal da narrativa dá-se o tempo todo seguindo a construção imagética “multi-

temporal” do narrador. As imagens do passado e do futuro são intensas, criadoras de 

espaços e tempos múltiplos. O personagem começa sua história dizendo não saber 

quando morreu, e fala da noite “em que o céu, com todas as suas luzes caiu” sobre ele. 

A imagem traduz o dia em ele “morreu”, sem ter de fato morrido. A estranha afirmação 

de uma morte que não aconteceu, e que é colocada inicialmente como tema central da 

narrativa, aparece em razão da grande potência da imagem que o personagem-narrador 

apresenta. A sensação de sua morte é tão intensa e imagética que ele diz ter morrido. 

Pode-se compreender, deste modo, que muitas vezes, na narrativa beckettiana, é a 

intensidade da imagem que move o tempo e o espaço, não a lógica ou a razão. 

A novela é toda permeada por imagens fortes capazes de provocar a “cisão” de 

que tanto falou Didi-Huberman. O narrador-personagem mostra claramente como 

algumas imagens com as quais ele se depara o fazem “ver” muito além do visível à sua 

frente.  

Para além desse prado, eu sabia, um caminho, depois uma plantação, 
depois enfim as muralhas, fechando a perspectiva. Estas, ciclópicas e 

denteadas, recortando-se levemente em um céu pouco mais claro que 

elas, não pareciam ruínas, vistas das minhas, mas eram, eu sabia. Tal 
era cena que a mim se oferecia, em vão, pois eu a conhecia e tinha 

horror a ela. (p. 30)  

 

Como pode-se observar, a relação intersubjetiva da experiência é bastante 

realçada dentro de toda obra narrativa (ou anti-narrativa) beckettiana, em que espaço, 

tempo, imagem e sujeito encontram-se altamente misturados. Na novela O Fim, o poder 

da imagem e da memória são tão intensos que favorecem a fusão do sujeito com os 

objetos ao seu redor, promovendo experiências anti-lógicas que mostram um 

considerável afastamento da forma antropocêntrica: 

Eu via os objetos familiares, companheiros de tantas horas sofríveis. O 

banquinho, por exemplo, íntimo entre todos. As longas tardes juntos, 
esperando a hora de ir para a cama. Em certos momentos sentia sua 

vida de madeira me invadir até eu mesmo me tornar um velho pedaço 
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de madeira. (BECKETT, 2006, p. 55). 

 

Didi-Huberman também se utiliza do conceito de imagem dialética de Walter 

Benjamim para melhor análise e crítica da percepção de imagens e sua relação com a 

memória. A imagem dialética seria uma imagem do passado à qual é dada uma nova 

significação no presente. Segundo Benjamin:  

Não é que o passado lança sua luz sobre o presente ou que o presente 
lança luz sobre o passado; mas a imagem é aquilo em que o ocorrido 

encontra o agora num lampejo, formando uma constelação. Em outras 

palavras: a imagem é a dialética na imobilidade. Pois, enquanto a 
relação do presente com o passado é puramente temporal, a do 

ocorrido com o agora é dialética – não de natureza temporal, mas 

imagética. Somente as imagens dialéticas são autenticamente 

históricas, isto é, imagens não arcaicas. A imagem lida, quer dizer, a 
imagem no agora da cognoscibilidade, carrega no mais alto grau a 

marca do momento crítico, perigoso, subjacente a toda leitura. 

(BENJAMIN, 2006, p. 505). 
 

 

Este conceito de Benjamin parece ligar-se ao trabalho desenvolvido na obra 

beckettiana, visto que relaciona a memória com a percepção do presente:  

Na verdade, a imagem dialética dava a Benjamin o conceito de uma 

imagem capaz de se lembrar sem imitar, capaz de repor em jogo e de 
criticar o que ela fora capaz de repor em jogo. Sua força e sua beleza 

estavam no paradoxo de oferecer uma figura nova, e mesmo inédita, 

uma figura realmente inventada da memória. (...) (DIDI-
HUBERMAN, 2010, p. 114).  

 

A repetição beckettiana coloca e recoloca imagens em jogo, imagens que jamais 

constituem imitações do mesmo, mas sim imagens inéditas relacionais. O jogo de 

repetição e ritmo apresentado por Beckett, sua relação com a memória e as imagens, 

acaba por evidenciar, mais uma vez, o caráter limitador da linguagem. Toda a reflexão 

beckettiana, na verdade, se estabelece em torno desta limitação e da tentativa de mostrar 

que a linguagem é uma presença que também é uma ausência, visto que nos faz evocar 

lembranças, tempos e espaços que não estão nelas. Associamos imagens às palavras, 

imagens que são únicas e constituem experiências da subjetividade. A linguagem limita 

a experiência e para realizar a última sem sair da primeira, a solução beckettiana parece 

consistir na exposição do problema e na tentativa incansável de se fazer um uso outro, 

não-representativo das palavras. 

Beckett, assim como Didi-Huberman, acaba por reverter a tautologia e provar a 

impossibilidade de sua existência. “Pois a tautologia, como a crença, fixa termos ao 
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produzir um engodo de satisfação: ela fixa o objeto do ver, fixa o ato – o tempo – e o 

sujeito do ver.” (p. 76), e Beckett faz justamente o contrário em sua obra, mostrando  

que nenhum desses componentes da situação de percepção pode ser fixo.  

É expondo o caráter ilusionista da forma como levamos nossas vidas, usamos a 

linguagem e tentamos estabelecer nossos “eus”, que Beckett logra fazer a experiência de 

novas formas de vida.   
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CONCLUSÃO 

(...) nada leva a lugar nenhum, nada de tudo isso, minha vida é 

variada, não se pode ter tudo, não chegarei a coisa alguma, mas 
quando cheguei a alguma coisa? (BECKETT, 2015, p. 28). 

 

A experiência beckettiana é um processo: não há fim, não pode haver conclusão. 

Os textos são experiências justamente por não se concluírem, pois a experiência interior 

só existe enquanto duração. Ela vive no paradoxo, no conflito, na busca: “Ah, ter 

certeza, saber que esta coisa não tem fim, esta coisa, esta coisa, esta miscelânea de 

silêncio e palavras (...)” (BECKETT, 2015, p 30). 

O sujeito é múltiplo e não pode se definir, assim como os textos não podem se 

definir. A “experiência interior” de Beckett não é apenas relativa à subjetividade, mas 

constitui também uma experiência artística intensa. A subjetividade particular se 

constrói justamente por meio da experiência artística que pode desembocar em um 

espaço em comum. O sujeito faz sua experiência através da linguagem, em seu 

enfrentamento. Através do reconhecimento da precariedade e da ficcionalidade da 

linguagem (e com ela da racionalidade, da moral, do “eu”), Beckett fez surgir um 

sujeito diferente: acéfalo e soberano à maneira de Bataille. Sujeito que reconhece as 

ilusões da sociedade e se coloca na esfera do “indivíduo”, que cava um abismo entre si e 

a ideologia da coletividade, recusando o mundo do trabalho, da produtividade, da 

paternidade ou do casamento.  

O autor recriou a forma para subverter o conteúdo: foi seu trabalho 

revolucionário com a linguagem o que possibilitou a criação de formas de vida 

singulares. Como bem demonstrou Deleuze, em O Esgotado, a decomposição do sujeito 

beckettiano está intimamente ligada à decomposição da linguagem: o sujeito e a 

linguagem entram na experiência e se (des)constroem mutuamente.  

 Soma-se à desconstrução do “eu” e da linguagem, a intensa desconstrução do 

tempo e do espaço que são criados através da subjetividade do narrador que tenta 

traduzir o espaço-tempo singular da experiência. E já como a experiência não tem fim e 

o sujeito não pode parar de se reinventar, o espaço-tempo entra em uma certa lógica (ou 

anti-lógica) de repetição e circularidade constante que consegue se aproximar da 

intensidade da experiência interior. 
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Beckett é inclassificável e a leitura de seus textos é talvez inesgotável: ela parece 

nos lançar em uma busca sem fim aparente. Tentar significar em uma dissertação a obra 

deste autor não deixa de ser uma contradição. De fato, seu trabalho com a linguagem, 

assim como a experiência interior, vai em direção à vida e ao não-saber batailliano, 

pois os sentidos que brotam de seus textos são múltiplos e jamais se estabelecem de 

forma definitiva, não instituem um saber fechado. As ideias apresentadas ao longo desta 

dissertação também não puderam se fechar de forma permanente: deram margem a 

muitas outras que logo começarão a ser desenvolvidas no programa de doutorado, que 

se iniciará logo após o “fechamento” desta etapa.  
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