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A respeito do livro Ele fala de si como de um outro - ensaio sobre a voz 

em Samuel Beckett, de Mário Sagayama. 1 

 

Maisa Aurora Marcos 

 

Farei uma breve apresentação do texto ficcional O despovoador, da peça Breath 

(Respiração) e do  romance Companhia. Tenho como objetivo trazer à luz os pontos 

principais do trabalho de Beckett, apontados por Sagayama, que estão representados 

nessas obras, do ponto de vista da psicanálise. 

Sagayama analisa, de maneira admirável, diversas obras da literatura e do teatro  

do irlandês, Samuel Beckett (1906-1989), nos mostrando a relação que elas têm com a 

voz. Para esta análise se utiliza da teoria psicanalítica lacaniana. 

Beckett escreve suas peças em inglês e também em francês e as traduz de uma 

língua à outra. Vale lembrar que ele morou e trabalhou uma boa parte de sua vida na 

França, vindo a falecer em Paris. Este livro tende a cativar o leitor da literatura, do teatro 

e da psicanálise, pois o autor se utiliza de renomados autores dessas três áreas, para fazer 

essa articulação,  demonstrando domínio dos referidos assuntos.  

Beckett se fez célebre ao publicar sua trilogia, Molloy (1951), Malone Morre 

(1951) e O inominável (1953) e também ao levar aos palcos a peça Esperando Godot 

(1952), que tem como tema principal uma espera incerta.   

Beckett distorceu e renovou a forma de fazer teatro fazendo com que ocorresse 

uma dissolução entre teatro e drama. Ocupa-se do tema da miséria e da solidão humanas: 

“Beckett faz seus personagens habitarem a tensão entre corpo e lugar de enunciação. O 

corpo não é pensado sem a linguagem que o assujeita... Nesse trânsito entre corpo e fala, 

a voz se torna lugar protagonista de subjetivação da teatralidade corporal” (p.40). 

A voz é debatida, segundo a psicanálise lacaniana, enquanto objeto pulsional; a  

voz é aquilo que se perde para que haja sujeito. Ela é sacrificada para que o corpo possa 

                                                      
1 SAGAYAMA, Mario. Ele fala de si como de um outro - ensaio sobre a voz em Samuel Becket. São 

Paulo: Annablume , 2018. 
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produzir sentido, por exemplo, quando o bebê grita e sua mãe interpreta esse grito como 

fome ou necessidade de cuidados. Este grito passa a ser um grito para o Outro, tornando-

se um objeto perdido, inscrevendo a voz no campo pulsional. A demanda pelo Outro torna 

a voz ausente, a fala cala a voz, o corpo se torna lugar de suporte da linguagem.   

A partir de 1960, Beckett dedicou-se à “literatura da despalavra”, “uma nova 

investida em direção a um silêncio essencial, um “nada a expressar”... aliado à obrigação 

de não calar” (Beckett, 2008, p.10), diz-nos Fábio de Souza Andrade.  Com esta literatura, 

Beckett aponta o núcleo da relação do sujeito com o dizer. Em vez de emancipar a voz 

das amarras da palavra, ele busca, pelo som, a despalavra, que é a busca de um resto 

inominável, de um “além” que nunca vai deixar de ser uma palavra. A despalavra será a 

busca por escrever uma voz marcada pela subjetividade do ator, ou seja,  pelo que é 

singular, portanto, inclui-se nessa busca, a busca pelo timbre. A despalavra põe palavra e 

voz em tensão, sem que haja prevalência entre elas, tangenciando a voz perdida (46). 

Sobre o timbre, voltarei a esse assunto ainda neste trabalho. 

 Isso acontece quando, por exemplo, as palavras são por Beckett levadas à quase 

dissolução, em um momento radical do seu teatro, como em Not I (Eu Não), uma peça 

breve, de 1974, em que o público vê apenas uma boca (sem corpo) suspensa na escuridão 

do palco. Uma atriz profere as palavras com muita rapidez, num discurso sem sentido. 

Isso a leva a uma experiência difícil de suportar, e leva o público a sentir esse efeito “nos 

nervos” (p.44, 45).  

 O texto ficcional, O despovoador (1970) apresenta-se com uma “narrativa do 

encerramento”, tematizando o espaço fechado.  

  Trata-se de uma comunidade de 200 pessoas, homens e mulheres (uma média de 

um corpo por metro quadrado) presos num recinto, semelhante a um cilindro, composto 

por chão e parede  de borracha dura, ou algo similar, e hostil ao som. Um lugar imaginário 

onde se vive em condições de desespero e privações. Um narrador descreve a busca em 

vão de uma fuga que não alcança os resultados esperados. Ele institui convenções e exige 

submissões semelhantes a leis, tornando o humano uma “coisa”. Este espaço imaginário 

parece um “laboratório da morte”. Os corpos buscam uma saída mas, no final, todos 

desistem. 

 Para entender a análise que Sagayama faz, é importante ter-se outras informações 

sobre esses corpos no cilindro. Por exemplo, o único objeto que existe são escadas de 
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diversos tamanhos, faltando a todas a metade dos degraus, que são utilizados para 

agredirem e para se defenderem.  

Esses corpos têm a possibilidade de se alternarem nas funções de “buscador”, 

“escalonador” e “espreitador”, do centro para a periferia do recinto. Os corpos se 

organizam ocupando e cedendo lugares uns aos outros. Os corpos que estão na função de 

“buscador” podem, por exemplo, decidir subir (para os nichos que ficam nas paredes e 

que, na maioria, não possuem saída) através de uma escada, ou abandonar essa zona em 

direção ao centro do cilindro. Já os corpos que estão na função de “espreitador” ficam  na 

zona intermediária, à espera de que um lugar seja desocupado, criando ali um espaço 

vazio. Assim, o vazio é o que determina os corpos a ocuparem posições diferentes. As 

funções são vazios ocupados pelos corpos ou pelo “ideal despovoador”, diz-nos 

Sagayama. 

Em O despovoador (também na peça Not I), a audição não oferece aos sujeitos a 

possibilidade de reconhecimento e eles acabam se refugiando na indeterminação entre 

externo e externo. O despovoador  não se desloca nem se indetermina; por isso, não se vê 

o vazio que o precede.  

 No texto O despovoador, como os corpos não falam, não cometem equívocos de 

linguagem, constituindo um todo fechado, um Outro consistente, nos diz Sagayama. A 

teoria lacaniana, com o axioma, “Não há Outro do Outro”, nos indica ser impossível ao 

sujeito encontrar um lugar fora da linguagem. Nesse texto, é “como se só fora da 

linguagem a enunciação pudesse encontrar uma garantia total para seu dizer” (Sagayama, 

p.60/61). Os corpos que Beckett imagina agem como se houvesse o significante que falta 

no Outro, o despovoador. 

 Só quando há infração da lei e do hábito é que esses corpos deixam de buscar seu 

despovoador (seu ideal) e se unem para punir o infrator, constituindo uma massa, um 

povo. O despovoador emana, então,  efeitos sobre os corpos, cumprindo sua função. 

Para Sagayama, o que está em jogo  é que o despovoador  ocupa o lugar de “ideal 

de despovoar”. Paradoxalmente, esse ideal a ser buscado tem como efeito, além de 

governar os corpos, constituir um povo (Sagayama, 2018, p.66/67).   

 Sobre os ruídos (a despalavra) no cilindro: a temperatura oscila de quente 

para frio em questão de segundos e acaba, deixando a pele muito seca. Quando os corpos 

http://www.voxinstituto.com.br/


MARCOS, Maisa Aurora: A respeito do livro Ele fala de si como de um outro - ensaio sobre 

a voz em Samuel Beckett, de Mário Sagayama. Biblioteca Virtual do VOX Instituto de 

Pesquisa em Psicanálise. Dezembro de 2019. 

 

4 
www.voxinstituto.com.br  

se encostam, acabam emitindo ruídos semelhantes a folhas secas. O som de um beijo é 

indescritível, é um resto que produz metáforas. 

Para uma análise desses ruídos e do som da voz da atriz na peça Not I,  Sagayama 

cita o estudo de  Jean-Michel Vivès, que compreende o timbre como o aspecto real do 

som, a ‘cor’ do som, ou seja, o intraduzível. O timbre é único, pois  dois sons podem ter 

a mesma altura e potência, mas não podem ter o mesmo timbre. Ele é um índice de 

“presença potente”.  Beckett  busca controlar o real sonoro, inominável, na voz da atriz 

exigindo que sua voz não contenha nenhuma cor, nos lembra Sagayama. A despalavra 

afeta o enunciador fazendo sua escrita se mover. 

A breve peça Breath (Respiração) (1969), de Beckett, faz parte de um grupo de 

obras que busca se  desvencilhar do teatro do drama. O palco se torna uma radicalização 

do corpo teatral. Beckett se expressa pela maneira como utiliza o espaço cênico: sem o 

uso de palavras, atores ou causalidade narrativa. Na peça, um grito se repete no escuro do 

palco. Ouve-se o som de um corpo que inspira e expira. Uma luz faz surgir detritos 

espalhados sobre o palco. A luz se vai e traz de volta a escuridão. A iluminação e o som 

do corpo que respira dão vida própria à cena.  

 Sagayama evidencia uma das maiores preocupações de Beckett que é o controle 

da atuação! Citei um exemplo disso, logo acima, quando Beckett exige da atriz um 

trabalho extenuante com a voz, na peça Not I.  Esse controle visa levar os sujeitos à 

encenação de si, “como se o controle cênico assujeitasse o corpo do ator assim como a 

linguagem incide sobre os personagens e sobre suas ficções subjetivas” (Sagayama, 2018, 

p. 72). 

 Para a psicanálise, a voz é o objeto pensado para além do som; é o elemento 

articulador da linguagem e da pulsão. A voz é o suporte da linguagem e é o objeto que se 

perde quando o sujeito se funda na castração simbólica. Ela pode ser representada de um 

significante para outro significante, fazendo dela um “resto”. 

Em Breath, o grito (repetido através de uma gravação) põe em cena a produção 

de uma ausência, põe em cena uma voz que se repete para nunca ser perdida, como se os 

significantes girassem em torno de um “grito puro” perdido. Quando o grito (vagido) é 

emitido, o espectador é chamado a escutar e olhar a cena, inscrevendo um “grito de dor” 

em um “grito que chama”, e, assim, operando a perda da voz. O espectador se torna 
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“expectador da perda”, analisa Sagayama. O grito, então, “opera como um intermédio 

entre significante e gozo: como uma inscrição do corpo na linguagem” (Sagayama, p.90). 

O romance Companhia (1980), uma prosa de caráter dramático, é o primeiro da 

segunda trilogia de Beckett e relata uma fantasia  de um sujeito que está deitado  de costas 

no escuro. Ao fazer a narrativa dessas fantasias, o narrador não fala de modo próprio, o 

narrador em primeira pessoa está diluído entre a segunda e a  terceira pessoas do singular.  

Nas palavras de Beckett, 

Inventor da voz e do seu ouvinte e de si mesmo. Inventor de si 

mesmo por companhia. Deixar assim. Ele fala de si mesmo como 

de um outro. Ele diz falando de si mesmo. Ele fala de si como de 

um outro. A si mesmo ele inventa por companhia” (Beckett, 2012, 

p.39). 

Essas narrativas (vozes) entram em conflito.  A voz em segunda pessoa narra 

fragmentos de memória do passado e se refere a um “você” enquanto a voz em terceira 

descreve aspectos do presente, faz até hipóteses falsas e se refere a um “ele”. São 

fabulações para o sujeito que está deitado no escuro e, sozinho, se sentir acompanhado.   

A voz ilumina a escuridão que é tanto interna quanto externa. Esse sujeito não 

pode ver o espaço em que está e 

a visão não pode operar a passagem do mundo ao 

reconhecimento... apenas o tato pode verificar o que se  escuta... 

o corpo se torna meio de passagem ao sentido... o que faz da 

experiência corporal uma experiência de cisão: aquela em que a 

teatralidade é o modo de trânsito entre o que é da ordem da 

palavra e o que é da ordem do silêncio (Sagayama, 20018, p.93).   

Este personagem, o ouvinte, não tem nome nem memória e, portanto, não tem  

identidade imaginária; parece ter perdido o recurso à alienação, estando aquém do estádio 

de espelho de Lacan; por isso, só consegue se imaginar enquanto “você” ou “ele”. Algo 

da voz incide sobre seu corpo e traz a esperança de que esse corpo esfacelado possa se 

unificar imaginariamente  (p. 94/95). 

A escuridão é um significante que representa o sujeito ao pai (remete ao seu  

nascimento, pois seu pai foi sentar-se no escuro enquanto o esperava nascer;  fez-se surdo 

ao seu primeiro grito). Ele é paradoxal, pois é o significante em que o sujeito se 

posicionou (no silêncio), mas também representa a voz do sujeito à surdez do pai. O 

escuro, portanto, está em relação direta com o conceito de voz enquanto objeto pulsional, 

enquanto suporte da linguagem.  
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                Em Companhia, uma parte da voz resiste à nomeação, é um escuro “mal 

dito”, nos diz Sagayama. Este se questiona se há algo no escuro que possa libertar esse 

sujeito do silêncio, do chamado à morte, do inominável. A dramaticidade fará o embate 

entre essa escuridão (inominável) e a enunciação (que irá nomeando o seu passado).  

O silêncio em que o ouvinte está o remete a um tempo anterior ao da lei do 

significante, isto é, anterior à perda do objeto voz. Sem lugar para habitar, a voz que o 

invade não permite que ele habite a solidão. Os efeitos da linguagem fazem companhia, 

mas a linguagem se ancora em afetos e sempre o reenvia ao pai, mantendo-o preso no 

circuito da pulsão invocante, buscando o silêncio como saída. 

Quando o “eu me lembro” não surge, como foi o caso desse ouvinte, seu corpo é 

levado ao GESTO, que é um “movimento significante executado pelo sujeito a partir de 

toda sua história” (116), de acordo com Lacan. Um exemplo de GESTO é o movimento 

novo que o ouvinte faz com o rosto, ao ouvir a voz. Ele posiciona seu rosto embaixo da 

voz e tem a seguinte lembrança fundamental: quando criança, estava no alto de um 

trampolim, no mar e seu pai estava embaixo, pedindo para que pulasse, mas ele não 

consegue atender o seu pedido e percebe que o decepcionou.  

Entregue à escuta, posiciona seu rosto no lugar em que seu pai estava (na 

lembrança acima). A voz age sobre seu corpo e esculpe uma lembrança. Mas o GESTO 

o aprisionou. Essa rememoração o fez se sentir perseguido pela voz do pai, ou seja, pelo 

Super-Eu (que é lei e é também sua destruição), nos explica Sagayama. Quando criança, 

seu pai fazia acusações e interdições a ele. 

  Esta voz é também a mesma que molda o corpo (suporte da linguagem) e que  

produz “resto” (objeto a), é a voz que funda sua punição para além do principio do prazer 

(a pulsão de morte para Freud), mantendo-o no “Gozo”, uma injunção do Super-Eu 

(117/118). Ao tomar a posição do pai, o ouvinte se observa. 

Um outro significante importante em Companhia é o verbo “jazer” em 

substituição a deitar-se de costas. Ele representa o sujeito para a morte:  

Jazer de costas, com o rosto voltado para a voz, é o melhor para 

companhia, é o que transforma o corpo do ouvinte em uma estátua 

jacente... como se as duas faces da voz fizessem do ouvinte uma 

escultura imaginária, último reduto da esperança de unificar a 

identidade, produzindo algo como um “eu” (p.122/123).   
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A enunciação acolheu o sofrimento, mediou a perda e fez uma moldura para o 

luto, contornando o vazio real deixado pela perda, fazendo litoral entre o gozo e o espaço 

da memória (128). 

 A escrita de Companhia fez a articulação entre som e sentido (simbólico), 

tornando o ouvinte, sujeito. As últimas palavras, escritas por Beckett nesse romance, são: 

“E você como sempre esteve. Sozinho” (Beckett, p.63, 2012). Sagayama interpreta  esse 

“só” que o ouvinte escuta, da forma como foi escrito, como podendo ser um novo lugar, 

uma esperança de um novo mundo imaginário para o ouvinte.  

Desde o início da leitura de Companhia, o leitor é chamado a imaginar, a incluir-

se na trama do livro, a colocar-se em relação com a voz que se perdeu e que se tornou 

fábula. 

 Através da arte, tem-se a possibilidade de contornar o vazio, de, em torno dele, 

se organizar, fazer uma moldura para a morte, regulando o gozo e também constituindo 

um lugar enunciativo, deixando de ser a falta do Outro. As obras de Beckett analisadas 

por Sagayama e por mim relatadas são testemunhas dessas possibilidades. 
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