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       Belo Horizonte, 1º de julho de 2018 
 
Querida Ângela, 
 
Agradeço a você e a sua orientadora o convite para participar desta banca. Agradeço 
sobretudo pela alegria de ler seu texto e de reler você, em outro contexto, em sua 
escrita-experiência. Agradeço, também, pela forma pouco convencional em que sua 
defesa se dá e pela forma pouco convencional em que minha intervenção vai se dar. 
Esclareço que esta é minha primeira experiência de participação em uma banca de tese 
por vídeo conferência, e espero que minha voz tenha a força de chegar até você, levando 
até você minha escrita, minha presença, meu corpo.  
 
Cumprimento os colegas da banca, alguns que não conheço, outros que já conheço, e 
peço desculpas por me retirar antes do fim, sem escutá-los, mas esperando poder lê-los 
depois, seja através de seus comentários escritos, seja através de suas respostas, seja 
ainda através do que você, no futuro, vier a escrever sobre a experiência de hoje.  
 
Agradeço a meu aluno-companheiro filosófico Jonas Samudio, que me acompanha há 
alguns anos, como doutorando e assessor, nos últimos cursos que ministrei na 
graduação da Faculdade de Letras da UFMG, e em muitas outras ocasiões, em palestras 
e minicursos, sempre me auxiliando com ideias, além da ajuda com a tecnologia, os 
vídeos, os Power Points.  
 
Quero também dizer a você que hoje visto um vestido branco, por ele confeccionado, e 
que esse vestido – figura tão importante no texto de Maria Gabriela Llansol – acaba por 
trazer unidos, como uma túnica inconsútil, os nossos sobrenomes – Branco. E que hoje, 
então, começo por dizer, como um dia Llansol disse a Lucia Castelo Branco e seus alunos: 
 
 
“___________ Falta-me uma flor branca para compor, com rigor, um ramo lilás”. 
 
Que sejamos, por um momento, você e eu, a flor branca que falta – e que sempre há de 
faltar, no rigor de seu ramo lilás. Este é aqui o meu primeiro pensamento verdadeiro. 
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E, então, começo: 
 
Ângela, 
 
Nós, que nascemos no mesmo dia, 
 
Nós, que nascemos há quase trinta anos de distância, 
 
Nós, que nascemos a cada instante para a escrita, 
 
Nós, que nascemos um dia a partir do texto de Maria Gabriela Llansol, 
 
assim, a ela talvez devêssemos sempre escrever, “à escrita”,  fazendo para a escrita não 
só uma dedicatória, mas também um destino, um caminho, uma direção. Por isso, já de 
início, a parabenizo: por um texto que se escreve em direção a, em direção à escrita. 
 
E, então, colhendo em seu texto algumas de suas múltiplas entradas – pois seu texto é 
mesmo um “entrando”, como diria Llansol --, escolho começar pelas palavras. Sabemos 
que em qualquer palavra se conta. Colho, assim, suas palavras-chave. E conto: 
 

1) Escrita 
 
A frase de Llansol, que você colhe e repete algumas vezes em seu texto, sofreu um 
pequeno deslizamento. A frase de Llansol é “vejamos onde nos leva a escrita”. A sua é: 
“vejamos onde a escrita nos leva”. Sabemos que, para Llansol, a melhor forma de ler é 
a cópia. Pois, quando copiamos uma frase, a adulteramos em algum ponto, e é aí, nesse 
pequeno deslize, que a cópia adulterada revela o que o nosso sexo de ler está vendo. 
Estamos, já de início, no campo do erotismo, como você bem assinala, em seu texto. Por 
isso, e porque não quero constrangê-la a me responder antes mesmo que eu formule a 
pergunta, não indago, por ora, o que seu sexo de ler está vendo.  
 
Suponho que sua ênfase, em À escrita, incida sobre o movimento a que esse título nos 
convida. Movimento de um outro que se arrisca em ti. Gostaria de pensar nesse outro, 
aqui, em sua materialidade, como um outro corpo. Porque, às vezes, em seu texto, 
parece-me que esse corpo deve ser muito forte: “Não é possível escrever sem a força 
do corpo”(Duras). Outras vezes, parece-me, esse corpo precisa ser frágil, vulnerável, 
aberto ao desequilíbrio: “algo o desequilibrou, o incomodou” (p. 15). E, então, pergunto:  
qual corpo é preciso para atravessar esse caminho? 
 
 “Todos os caminhos,  
    nenhum caminho, 
   a maldição dos poetas”, 
 
leio, em Manoel de Barros. Qual corpo é preciso para atravessar todos os caminhos 
nenhum caminho? 
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Se o caminho faz a escrita e se escrever é sempre caminhar para a escrita, como você 
me diz, tantas vezes, em sua tese (p. 35 e outras), se não há escrita sem corpo, mas se 
o corpo também se constrói a partir da escrita, que corpo é este exigido por sua escrita-
experiência? 
 
Pensei, lendo você, que talvez se trate de um corpo a caminho... um corpo que, estando 
lá para suportar a escrita que vem, precisa ainda ser co-movido pela escrita para se 
constituir como corpo. Em oferta, trago aqui este belo poema de Manoel de Barros, para 
atravessarmos o seu “terreno baldio”: 
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Este poema me lembra muito alguns de seus trabalhos. E, como temos aqui “um terreno 
baldio com insetos dentro”, e você traz, em sua tese, um belo trecho-rememoração do 
terreno baldio, em sua infância, recito você, com ecos manoelinos: 
 
“Foi ali que percebi que precisava aprender a falar a língua dos objetos, que não estava 
só. É nesse terreno em que uma tampinha enferrujada, um pedaço de panela, copos de 
criança, fios, sacolinhas puídas, restos de comida, caixa de papelão molhada, uma 
boneca sem olho e sem braço com água dentro são cadernos de escrita” (p. 68).  
 
E repito: “O terreno baldio foi meu primeiro amor. Amei-o por perceber nele uma 
fragilidade que eu poderia suportar”.  E pergunto, de novo: que corpo é esse que 
suporta essa fragilidade? 
 

2) Experiência 
 
Aqui, para abordar a experiência da escrita, ou o que você chama de escrita-experiência, 
quero trazer duas cenas que você desenha, em sua tese, e que me co-moveram 
enormemente. A primeira delas refere-se a seu pai, “A gaveta de meu pai”. A segunda 
delas refere-se a sua mãe, “A máquina de costura”. Tratam-se, pois, de cenas de origem, 
de cenas originárias. Sobre a primeira, você afirma: “Foi nesta gaveta que eu nasci”.  
Sobre a segunda, você declara: “Laçar era a minha escrita”. 
 
Não sei se você já leu um texto de Lygia Bojunga que justamente se intitula “Falando 
com os botões”, e que se insere no livro Feito à mão. Mesmo que você já o conheça, 
peço licença para citá-lo aqui, em longa digressão, pois é também de uma cena de 
origem que se trata, a marcar o nascimento de uma escrita-experiência: 
 
“Quando eu ligo a memória, é muito raro ver minha mãe parada, ela está sempre às 
voltas com agulha, linha e lã; caprichando no tapete o ponto de arraiolos, bordando o 
pano de mesa todo em cruz, preparando a tela pro filet, tricotando o suéter, 
crochetando a colcha,  cerzindo a meia no ovo de madeira, cortando e alinhavando o 
pano pra me fazer um vestido. Então, eu nunca me lembro de minha mãe sozinha: é 
sempre ela e o costureiro.  

(...) 
 

Às vezes, numa noite de insônia, num embalo de rede, numa viagem de trem, eu gosto 
de dar linha pra minha memória. Só pra ficar vendo até onde é que ela vai. Aqui e ali, 
dou um puxão na linha, pra ver se a memória volteia pra mais e mais longe. E uma vez, 
num desses puxões, a minha memória chegou o mais longe que eu já conseguia fazer 
ela voar: eu me vi aos quatro anos, sentada no chão, a minha mãe do lado, o costureiro 
também; e me escutei dizendo: 
 
-- Tu ficas muito tempo sem falar. 
 
E ouvi ela respondendo: 
 
-- Engano teu: eu estou falando. 
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-- Falando com quem? 
 
-- Com os meus botões. 

(...) 
 

Foi a procura dos botões que me levou mais fundo nos costureiros que acompanhavam 
minha mãe; foi de tanto a minha mão andar por lá, num convívio cada vez mais estreito 
com tesoura e linha, e com agulha e lã, que eu comecei a achar que trabalhar com a mão 
era coisa tão da vida feito comer e dormir: era bom.  
 
Foi bom querer imitar a minha mãe nos trabalhos manuais e aprender que a mão é um 
instrumento único. 
 
É bom. “ 
 
Relendo seus dois textos – “A gaveta de meu pai” e “A máquina de costura”—, percebo 
que nos dois é do trabalho das mãos que se trata -- e em sua tese você enfatiza que a 
escrita é sobretudo um trabalho das mãos, que se trata de “meter a mão no 
pensamento”--, mas, em um deles, na gaveta, você localiza um mundo de restos; no 
outro – na costura --, você localiza um mundo de laços.  
 
Gostaria de ouvi-la falar um pouco mais sobre isso, tentando articular esse trabalho 
das mãos ao que Blanchot nomeia como a “preensão persecutória”, afirmando que a 
mão doente é aquela que não para de escrever, enquanto o trabalho da escrita, para 
Blanchot, estaria mais ligado à outra mão, aquela que intercepta a mão doente, aquela 
que “retira a quem escreve a sua caneta”. Cito Blanchot: 
 
“O domínio do escritor não está na mão que escreve, essa mão ‘doente’ que nunca solta 
o lápis, que não pode soltá-lo, pois o que segura, não o segura realmente, o que segura 
pertence à sombra e ela própria é uma sombra. O domínio é sempre obra da outra mão, 
daquela que não escreve, capaz de intervir no momento adequado, de apoderar-se do 
lápis e de o afastar. Portanto, o domínio consiste no poder parar de escrever, de 
interromper o que se escreve, exprimindo seus direitos e sua acuidade decisiva no 
instante.”(O espaço literário, p. 15-6). 
 
Leio, em “Três palavras do parar”: “A escrita como experiência é uma escrita do parar.” 
E, em seguida, a pergunta: “Como começar a parar na escrita?”(p. 48) E você vai adiante, 
dizendo que é preciso parar para “notar”, “anotar”, “cultivar um estado de atenção”, de 
“atenção generosa”, pausas... (p. 49). Entretanto, parece-me que o que Blanchot 
focaliza não se refere exatamente à pausas, ou à atenção generosa, mas antes ao corte. 
“Escrever é cortar”—escuto, de Manoel de Barros, citando Drummond.  
 
E gostaria de ouvi-la falar um pouco sobre isso, já que me parece que a tanto “A gaveta 
de meu pai” quanto “A máquina de costura” nos levam a pensar em corte e costura... 
E você corta em três um livro de seu pai... “A tua razão de partir não foi o amor?” 
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3) Gesto de desejo 

 
Por fim, reúno, numa só expressão, duas de suas palavras-chave: o gesto e o desejo. 
Reúno as duas, tentando cortar um pouco aqui, interceptar meu pensamento, mas 
também tentando reunir, num só gesto, a escrita e a aula, como você procura fazer, a 
um dado momento de sua tese. Porque é mesmo de um gesto de desejo que se trata, 
quando você indaga, à página 85: “O que se quer nessas aulas?” E você afirma ser esta 
uma questão ética. Sim, é de uma ética do desejo que se trata, como na psicanálise. 
Mas, sabemos, nem sempre é isso o que é esperado de um professor. O professor, 
segundo Barthes, é aquele que termina suas frases. Enquanto o escritor é aquele que 
jamais termina, pois o escritor é o homem desértico e labiríntico, aquele cujo 
empreendimento é um pouco mais longo que sua vida, segundo Blanchot.  
 
Então, uma aula movida por esse movimento do desejo, será sempre uma aula co-
movida, em que eu e outro se movem em direção a um “ponto central” (para citar 
novamente Blanchot), ponto que se torna cada vez mais esquivo e mais imperioso, pois 
aquele que o busca busca-o por desejo e por ignorância desse centro. E aquele que o 
acompanha, é certo, acompanha-o também por desejo e por ignorância. 
 
Aqui, então, reúno escritor e leitor, num isomorfismo a professor e aluno, Ângela. E, por 
isso, porque o ponto central é também esquivo para todos, não consigo concordar com 
esta sua afirmação: “aquele que escreve e aquele que lê se confundem, se fundem, e a 
produção de um sentido comum aparece” (p.9) 
 
De minha parte, penso que é justamente o contrário: aquele que escreve e aquele que 
lê não se confundem, nem se fundem, porque “não há relação”, não há proporção entre 
os dois. O texto, sim (tanto quanto a aula, quando se trata de uma aula-experiência), 
“opera pelo caminho da separação, da perplexidade, da problematização” (e aqui estou 
citando Larrosa, em sua referência ao ensaio, à p. 19 da sua tese). Ou, se quisermos ser 
mais llansolianos, diremos que “ler é ser chamado a um combate”. Ou, ainda, se 
quisermos ser blanchotianos, diremos que “sem que o saiba, o leitor está empenhado 
numa luta profunda com o autor” e “ler seria, pois, não escrever de novo o livro, mas 
fazer com que o livro se escreva ou seja escrito – desta vez sem a intermediação do 
escritor, sem ninguém que o escreva.”(O espaço literário, p. 193). 
 
A escrita-experiência, então, tanto quanto a aula-experiência, seria aquela que secreta 
alguma coisa – tanto no sentido de segregar, separar, quanto no sentido de guardar um 
segredo – e por isso elas são do corpo, mas daquilo que sai do corpo, como a secreção. 
Diremos, então, que, ao contrário de produzir a fusão (ou a confusão) com o outro, a 
escrita opera, talvez, por contaminações, contágios, produzindo não o sentido comum, 
mas o pas-de- sens (o não sentido, que é também o passo de sentido) incomum de cada 
um, em sua singularidade. Por isso a comunidade que a escrita é capaz de criar só pode 
mesmo ser a comunidade dos “absolutamente sós”, daqueles que, estando sós, ainda 
assim são capazes de se reunir. A escrita, tanto quanto a aula, a verdadeira aula, aquela 
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que nos interessa, afinal, é uma espécie de encontro de cada um com sua própria 
solidão.  
 
Gostaria de propor a você este passo de sentido, fazendo aqui, de nossa reunião – a 
reunião de duas castelo branco, afinal, ao lado de outros tantos que nos ouvem – um 
encontro em que falta uma flor para compor, com rigor, um ramo. Não por acaso, a flor 
branca de um ramo lilás. E com este ramo – anagrama perfeito de amor – me despeço, 
Ângela, oferecendo a você esta flor branca – a branca flor da escrita --, ausente de todos 
os buquês. 
 
      
Com o meu amor espraiado, em terreno baldio,  
 
recebo seu texto ardente, em direção à escrita. 
 
                                                                            
 
          Lucia 
 
 


