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Apresentação

Prezados/as leitores e leitoras,

Este número da revista Rascunhos Culturais é, sem dúvida, um 
marco em nossa trajetória. Dedicado à escritora Clarice Lispector, 
consagrada uma das melhores escritoras de nossa língua, congrega 
textos de análise, crítica e ficção de pesquisadores renomados na 
obra clariceana.

São quarenta anos sem Clarice Lispector; ao mesmo tempo, são 
quarenta anos com a autora. Embora em dezembro de 2017 se com-
pletem quatro décadas de sua morte e da publicação de sua novela 
A hora da estrela, o tempo que passou apenas comprova como cada 
vez mais leitores adentram o universo do texto de Lispector. Por um 
lado, a novela de 1977 recebeu uma nova edição, especial, com manus-
critos e ensaios inéditos, pela editora Rocco; eventos homenageiam 
a mais nova das filhas Lispector de norte a sul no Brasil, colocando 
seus romances, contos, crônicas e outros textos em evidência; além 
disso, vale destacar que a autora é uma das mais citadas em espaços 
não acadêmicos, como as redes sociais, pois suas supostas frases e 
expressões deixam o suporte físico do papel e o todo do texto e são 
encontrados, aos fragmentos, nas mídias, nos blogs, nas páginas 
pessoais, compartilhados entre inúmeros virtuais e eventuais leitores, 
agradando a um público tão vasto e diversificado como relativamente 
poucos escritores conseguiram. Por outro lado, a crítica e a academia 
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ganham novo fôlego com as releituras e pesquisas inspiradas pelo 
projeto artístico e intelectual tão profundamente humano de Clarice 
Lispector. Sim, Clarice alcança todas as esferas, fala aos mais jovens 
e aos mais velhos, seus textos invadem e continuam a invadir as es-
colas, as universidades, as mídias, e se propaga entre tantos leitores.

Neste ano de 2017, há muitas razões para incentivar a leitura 
da escritora ucraniana naturalizada brasileira, que adotou a língua 
portuguesa como forma de expressão e usou a expressão literária 
como arma poderosa, como poderoso meio de tocar mentes e sen-
sibilidades com a beleza poética de suas narrativas, convidando à 
reflexão sobre nós, os outros e o espaço que nos circunda. “Pensar é 
um ato. Sentir é um fato”, conta-nos o narrador de A hora da estrela. 
Os textos de Clarice Lispector se revelam atuais, contundentes, in-
telectualmente estimulantes a cada (re)leitura, e não permitem, ao 
leitor passar incólume.

Caro/a leitor/a, em suas mãos há uma edição especial. É o re-
sultado de um esforço de congregar grandes pesquisadores que nos 
produz ‘uma alegria tão profunda’, como narra o início de Água viva, 
por compartilhar os textos aqui reunidos.

“Tudo no mundo começou com um ‘sim’”[1], e agradecemos 
imensamente aos pesquisadores que deram seu ‘sim’ ao projeto 
aqui apresentado. A grandeza de sua generosidade nos comove e 
nos honra; assim como os grandes centros acadêmicos celebram os 
quarenta anos sem Clarice Lispector, a Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul, no campus de Coxim, através da Revista Rascunhos 
Culturais, inscreve também sua homenagem.

Nossos sinceros agradecimentos a Nádia Battella Gotlib, Arnaldo 
Franco Junior, Edgar Cézar Nolasco, Marcos Antônio Bessa-Oliveira, 
Milena Nolasco Marques Silva, Ed Carlos Guimarães, Marta Oliveira 
Iza Vanesa Guimarães, Moisés Gonçalves dos Santos Júnior, Rubens 
Pereira dos Santos e Francine Rojas, autores e autoras do dossiê sobre 
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Clarice Lispector. 

Não poderíamos deixar de agradecer aos esforços da nova gestão 
da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, via Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-graduação (PROPP) e Secretaria Especial de Comuni-
cação Social e Científica (SECOM) para que pudéssemos contar com a 
versão impressa da Rascunhos Culturais, fato ainda importante para a 
divulgação dos textos apresentados e para a história da própria revis-
ta. Se, por um lado, o mundo encontra-se em plena fase de transição 
para as mídias digitais, por outro, o suporte gráfico impresso ainda 
cumpre o papel de privilegiar muitos/as autores/as e instituições que 
fundamentam suas pesquisas e acervos no objeto livro ou revista. Da 
mesma forma, poder entregar um exemplar em papel nas mãos dos/
as leitores/as é uma simbólica representação do ato de presentear o 
conhecimento e a reflexão àqueles/as que reconhecem seu valor, uma 
experiência táctil com cheiro, corpo e emoção singulares. 

Esta edição conta, ainda, com a tradução de um texto de José 
Ramón Fabelo Corzo, realizada por Altamir Botoso, Andre Rezende 
Benatti e Márcio Antonio de Souza Maciel, fundamental para pensar 
a América latina. Como é de costume, apresentamos uma sessão 
de Temáticas Livres com artigos de diferentes pesquisas na área de 
Letras em interface com outras ciências. Agradecemos ao Conselho 
Científico que sempre contribuiu para a avaliação dos artigos e pa-
rabenizamos aos autores e autoras dessa edição. 

Desejamos a todos/todas uma boa leitura!

Geovana Quinalha de Oliveira

Marta Francisco de Oliveira 
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Clarice Lispector: Jornalista-Escritora ou Escritora-Jornalista? 

Clarice Lispector: Jornalista-Escritora 
ou Escritora-Jornalista?

Nádia Battella Gotlib*

Resumo: O artigo “Clarice Lispector: jornalista-escritora ou escritora-jornalista?” 
expõe um fio histórico da atividade jornalística de Clarice Lispector na imprensa 
carioca, destacando as várias modalidades dessa atividade, já que colaborou na 
imprensa enquanto redatora, repórter, articulista, cronista, contista, colunista, 
autora de páginas femininas e entrevistadora. De que modo essa presença traduz 
um perfil de Clarice jornalista e quais as relações com o seu outro perfil, de Clarice 
ficcionista? Haveria uma predominância de uma em relação à outra? Ou haveria um 
entrelaçamento entre essas duas tendências, a de ficcionista e a de jornalista? Como 
a própria Clarice se manifesta em relação a essas suas atividades?  

Palavras-chave: Clarice Lispector – jornalismo – páginas femininas – imprensa 
carioca

Résumé: L’article « Clarice Lispector: journaliste-écrivaine ou écrivaine-journaliste? » 
rend compte de l’activité journalistique de Clarice Lispector dans la presse de Rio de 
Janeiro et met en lumière toutes les modalités de cette activité, une fois qu’elle y a  
collaboré comme rédactrice, reporter et intervieweuse, qu’elle y a tenu des colonnes 
et des pages féminines, qu’elle y a publié des chroniques et des contes. Dans quelle 
mesure une telle présence dans la presse traduit-elle le profil de Clarice en tant que 
journaliste? Quels sont les rapports établis entre la journaliste et son autre profil, 
celui de Clarice en tant qu’auteure de fiction? Un profil dominerait-il l’autre? Ou 
bien l’auteure de fiction et la journaliste se noueraient-elles? Comment Clarice elle-
même se manifeste par rapport à ces deux activités?

Mots-clés: Clarice Lispector; journalisme; pages féminines; presse de Rio de Janeiro.

* Professora (livre-docente) de Literatura Brasileira da Universidade de São Paulo.
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 Sempre andei com um pé na imprensa.
Clarice Lispector1

É que escrevo ao correr da máquina e, quando vejo, revelei certa parte minha. Acho que se 
escrever sobre a superprodução do café no Brasil terminarei sendo pessoal.

Clarice Lispector2

Vamos falar a verdade: isto aqui não é crônica coisa nenhuma. Isto é apenas. Não entra em 
gênero. Gêneros não me interessam mais. Interessa-me o mistério.

Clarice Lispector3

Em carta escrita à irmã Elisa que, na época, passeava em Miguel 
Pereira, cidade bem perto do Rio, Clarice Lispector dá notícia à irmã 
de que o conto que ela, Clarice, havia encaminhado ao periódico Pan, 
seria publicado.4  De fato, três dias depois de escrever a carta, em 25 de 
maio de 1940, sai na imprensa o texto intitulado “Triunfo”. Esse conto 
foi descoberto pelo jornalista Alberto Dines, enquanto procurava no 
referido periódico matéria sobre a Segunda Guerra Mundial. E foi 
pioneiramente registrado e comentado por Aparecida Maria Nunes 
em 19915. Mas o conto permaneceria inédito em livro durante 65 anos, 

1 Clarice Lispector. Entrevista. Rio de Janeiro: Fundação Museu da Imagem e do 
Som (MIS), 1991, Coleção Depoimentos, 7. (Entrevista concedida a Affonso Roma-
no de Sant’Anna, Marina Colasanti e João Salgueiro em 20.10.1976). Republicada 
em: Clarice Lispector, Outros Escritos. Org. Teresa Montero e Lícia Manzo. Rio de 
Janeiro: Rocco, 2005, pp. 137-171. 
2 Clarice Lispector, “Fernando Pessoa me ajudando”. Jornal do Brasil 21.09.1968; A 
Descoberta do Mundo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,1984, p. 195. 
3 Clarice Lispector, “Máquina escrevendo”. Jornal do Brasil, 29.05.1971; A Descober-
ta do Mundo, pp. 542-544.
4 Clarice Lispector, Minhas Queridas. Org. Teresa Montero. Rio de Janeiro: Rocco, 
2007, p. 19.
5 Aparecida Maria Nunes, Clarice Lispector ‘Jornalista’. São Paulo, FFLCH/USP, 1991, 
v. 1, pp. 52-56. [Dissertação de Mestrado]. Nesse trabalho Aparecida Maria Nunes 
faz a listagem dos primeiros textos de Clarice publicados na imprensa. Tais infor-
mações têm sido sistematicamente utilizadas por pesquisadores do assunto. (Parte 
dessas considerações encontram-se em: Aparecida Maria Nunes, Clarice Lispector 
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pois só seria incluído no volume póstumo Outros Escritos, de 2005.6 
Eis a primeira presença da prosa ficcional de Clarice em páginas de 
jornal, iniciando assim um longo e mais ou menos regular percurso. 

Se a primeira publicação sua surgiu na imprensa carioca, 
a imprensa carioca é que registrará sua última publicação: uma 
entrevista que fez para a revista Fatos e Fotos/Gente com a artista 
Flora Morgan Snell, publicada em 17 de outubro de 1977. Um mês e 
22 dias depois, em 9 de dezembro desse mesmo ano, faleceria Clarice, 
às vésperas de completar seus cinquenta e sete anos. 

A imprensa está presente, pois, em momentos extremos da 
carreira da escritora. E permeia também períodos ao longo dos seus 
trinta e sete anos de atividade literária, em que Clarice atuou também 
como jornalista: logo no início de carreira, como repórter, tradutora, 
entrevistadora, e, em seguida, como colunista, autora de páginas 
femininas. Mas em todas as oportunidades que se lhe surgiram, 
colaborou em jornais e revistas como contista e cronista. O importante 
considerar ao longo dessa trajetória é como Clarice ‘se via’ ou se 
‘reconhecia’ enquanto jornalista. E como poderíamos considerar tais 
atividades na sua relação com o conjunto de sua produção ficcional.  

No período em que publica seu primeiro conto, a moça de 
então 19 anos estudava Direito na Faculdade Nacional de Direito da 
então Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. E publicaria no ano seguinte, em agosto de 1941, pequeno 
artigo intitulado “Observações sobre o fundamento do direito de 
punir”, em que questionava a justiça quanto ao ‘direito de punir’, 
na medida em que, para a estudante, a justiça encontraria na pena 
um “paliativo”, enquanto “o sintoma” seria abafado. Nesse mesmo 

Jornalista. Páginas femininas & outras páginas. São Paulo: Senac, 2006.) 

6 Clarice Lispector, Outros Escritos. Org.: Teresa Montero e Lícia Manzo. Rio de 
Janeiro: Rocco, 2005. 



16

Revista Rascunhos Culturais • Coxim/MS • v. 9 • n. 15 • p. 13 - 37 • jan./jun. 2017

periódico de estudantes escreveria outro artigo, intitulado “Deve a 
mulher trabalhar”, em setembro desse mesmo ano. Neste, seguindo 
impulsos de jornalista, expunha resultados de enquête que havia 
feito entre estudantes de Direito de ambos os sexos sobre os modos 
de se considerar a relação da mulher com o trabalho, constatando 
tendências ora para o conservadorismo (na defesa do trabalho da 
mulher apenas em casa e com os filhos), ora para uma posição mais 
liberal (admitindo o trabalho da mulher fora de casa).7 

As demais publicações de Clarice na imprensa carioca para além 
das margens universitárias, surgem por injunção do seu trabalho 
tanto como escritora ficcionista como quanto jornalista. Trabalhou 
na Agência Nacional. E no jornal A Noite. E colaborou no periódico 
Vamos Ler!, editado pela empresa A Noite.

No início de atividade eminentemente jornalística, Clarice 
assumiu múltiplas tarefas. Ao chegar à Agência Nacional, foi 
admitida como tradutora. Mas como o quadro estava completo, foi 
para a reportagem.8 

Ao longo de 1941, várias fotos guardadas no seu arquivo 
registram Clarice entrevistando pessoas do meio empresarial e 
artístico. No verso de algumas delas, aparecem as datas dos registros, 
com as iniciais DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda), 
órgão da Agência Nacional responsável pela divulgação das notícias 
e fundada pelo então presidente Getúlio Vargas, em plena ditadura 
do Estado Novo.9 

7 Idem, pp. 45-54.
8 Paulo Mendes Campos, “Conversa com Clarice”. Perto de Clarice. Rio de Janeiro: 
Casa de Cultura Laura Alvim, 1977. (Cf.: Aparecida Maria Nunes, Clarice Lispector 
‘Jornalista’, 1991, p. 17.)
9 Cf. Nádia Battella Gotlib, Clarice Fotobiografia. São Paulo: Edusp/Imesp, 2008, pp. 
135-139.
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Em carta datada de 7 de fevereiro de 1941, endereçada a sua outra 
irmã, Tania, ao marido de Tania, William, e à pequena Márcia, filha do 
casal, refere-se a seu emprego como jornalista na Agência Nacional. 
Menciona o fato de que queria voltar às reportagens. Enquanto isso, 
afirma na carta, aguardava a notícia de emprego no jornal A Noite, 
por intermédio do Brutus [Pedreira], do grupo Comediantes: “Lá pra 
terça-feira terei talvez uma resposta da Noite. E o Brutus assegurou-
me que o lugar é meu, como publicista dos Comediantes. O que, 
parece-me, me garantiria uns 800 mensais.”10

Essa carta, escrita em clima de alegria e descontração, mostra a 
moça cheia de energia para o trabalho: “Estou escrevendo ao meio-
dia, depois de ter rasgado a carta que tinha escrito ontem e que já 
estava velha, e ouvindo a “Morte de Isolda” que nunca envelhecerá. 
Pra variar, vou almoçar no Praia Bar. Ah, esqueci; vou tomar banho 
antes...”11

E deixa claro que já andava de namoro com Maury Gurgel 
Valente, colega da Faculdade de Direito, que ingressara no Itamaraty 
e com quem haveria de se casar em janeiro de 1943. 

Clarice atua no jornal A Noite, periódico também comprometido 
com a ditadura de Vargas, a partir de 18 de fevereiro de 1942 e 
tem como seu diretor André Carrazzoni. Esse mesmo diretor 
encaminhará carta ao Ministro Oswaldo Arranha, Ministro das 
Relações Exteriores, datada de  4 de setembro de 1942, louvando 
as qualidades da “jornalista brilhante”, que, desde bem criança 
vivendo no Brasil, tinha acentuadas cargas de brasilidade que 
também por isso justificariam a sua naturalização. É também seu 
diretor que atesta que Clarice trabalhava como redatora no jornal. E 
Clarice confirma essa informação em carta datada de 3 de junho de 

10 Clarice Lispector, Minhas Queridas, p. 21. 
11 Idem, p. 22. 



18

Revista Rascunhos Culturais • Coxim/MS • v. 9 • n. 15 • p. 13 - 37 • jan./jun. 2017

1942 dirigida ao presidente Getúlio Vargas, em que se apresenta na 
condição de “ex-redatora da Agência Nacional (Departamento de 
Imprensa e Propaganda)” e “atualmente trabalhando n’ A Noite”, 
além de “acadêmica da Faculdade de Direito” e “casualmente, russa 
também”. Nessa carta solicita a dispensa do prazo de um ano que na 
época se exigia para conseguir naturalização.12 

Clarice, de família de judeus ucranianos russos (quando nasceu, 
em 1920, a Ucrânia, politicamente pertencendo à Rússia, enfrentava 
uma guerra civil entre separatistas e comunistas), definia assim um 
destino próprio que não incluía adoção da religião judaica nem o 
propósito de se casar com um judeu. E precisava da naturalização que, 
na época, era condição obrigatória para se casar com um diplomata 
brasileiro.

Em depoimento ao Museu da Imagem e do Som, Clarice afirma, 
referindo-se ao período em que trabalhava no jornal A Noite: “Eu 
fazia tudo, menos crime e nota social. Reportagem, entrevista...” E foi 
também uma das poucas mulheres na redação, fato esse salientado 
pelo filho, Paulo Gurgel Valente, em entrevista, aliás, registrada 
por Aparecida Maria Nunes: “(...) os colegas de A Noite se sentiam 
constrangidos em dizer palavrões na presença da jovem repórter.  
Clarice ria gostosamente com a lembrança e destacava que um código 
de batidinhas na mesa fora inventado por sua causa.”13 

Tudo indica que o emprego no jornal A Noite acabaria reforçando 
laços de Clarice como a revista semanal Vamos Ler! que pertencia 
à empresa A Noite. A própria Clarice relata sua aproximação do 
periódico ao afirmar que procurou seu diretor, Raimundo Magalhães 
Júnior e ofereceu contos seus para publicação. A revista era “pioneira 
na divulgação de artigos científicos em linguagem acessível ao público 

12 Cf. Nádia Battella Gotlib, Clarice Fotobiografia, pp.144-149.
13 Cf. Aparecida Maria Nunes, Clarice Lispector ‘Jornalista’, 1991, p. 19. 
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não especializado” e “destacava-se também pelo viés literário.”14 A 
aproximação deu certo. 

Na revista Vamos Ler! publica contos que se seguiram ao 
conto inaugural “Triunfo”. É o caso de “Eu e Jimmy” (10.11.1940) e 
“Trecho” (09.01.1941). Traduz o conto “O missionário”, de Claude 
Ferrère (06.02.1940). E como repórter publica “Uma hora com Tasso 
da Silveira”, em 19.12.1940 e “Uma visita à casa dos expostos”, em 
08.07.1941. 

Ainda no início dos anos 1940 colabora em outros periódicos. No 
Diário do Povo, de Campinas, sai publicada a reportagem “Onde se 
ensinará a ser feliz”, em 19.01.1941. E na revista D. Casmurro publica 
o conto “Cartas a Hermengardo”, composto por uma série de três 
cartas datadas de junho, julho e agosto de 1941. Talvez seja esse um 
dos contos menos lidos de Clarice e o motivo está ligado à sua própria 
história: ter permanecido parcialmente inédito até recentemente.15

No primeiro registro na sua carteira de trabalho consta a data 
de 2 de março de 1942. Aí figura como repórter de A Noite, que 
funcionava na Praça Mauá, no. 7, 3o. andar. E recebe salário de 200 
mil réis mensais a menos do que previa em carta no início do ano 
anterior: recebia, pois, 600 mil réis mensais. Só no início do ano 
seguinte, em 1o. de fevereiro de 1943, passa a ganhar os almejados 
800 cruzeiros mensais. 

A essa altura a senhora Gurgel Valente inicia uma série de 
viagens como esposa de diplomata. Logo após editar seu primeiro 
romance, Perto do coração selvagem, lançado em dezembro de 1943, 
aliás, pela editora A Noite, viaja para Belém por um período de seis 

14 Clarice Lispector na Cabeceira: Jornalismo. Org. Aparecida Maria Nunes. Rio de Ja-
neiro: Rocco, 2012, p. 16.
15 Esse conto foi publicado na íntegra em: Clarice Lispector na cabeceira. Jornalismo, 
pp. 56-65. (As três cartas têm as datas de: 14 de junho, 26 de julho e 30 de agosto). 
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meses. E em seguida para a Europa (Nápoles, Berna, Torquay)  e 
Estados Unidos (Chevy Chase, perto de Washington). Só voltará 
separada do marido, em 1959, com os dois filhos: Pedro e Paulo.

No entanto, ainda que longe do Rio e, depois, do Brasil, o pé na 
imprensa continua. Envia notícia referente à estada da sra. Roosevelt 
em Belém, que ali esteve cumprindo parte da programação de visitas 
às bases militares instaladas para servir de  apoio às forças Aliadas 
durante a Segunda Guerra Mundial. “No dia seguinte ela deu 
entrevista coletiva à imprensa, eu fui, mandei noticiário telefônico 
para “A Noite”, mesmo estando de licença não queria perder a 
chance.”16

Esse período foi importante para a formação intelectual de 
Clarice. Conheceu escritores jornalistas importantes, como Antonio 
Callado. E também Francisco de Assis Barbosa, colega na redação 
de A Noite, que acompanha a carreira da romancista iniciante e lê os 
capítulos do seu primeiro romance, Perto do coração selvagem, lançado 
em final de 1943. Conhecera aí também Lúcio Cardoso, por quem 
nutrira uma paixão confessada ao amigo Francisco Barbosa. 

Desde esses primeiros tempos, faz-se notar a pessoa Clarice 
nas matérias que escreve para o jornal. Talvez seja essa uma de suas 
peculiaridades como jornalista e que a escritora manterá, ao longo 
dos anos. Os limites entre a pessoa Clarice, a jornalista Clarice e a 
escritora Clarice diluem-se. A escritora manifesta-se explicitamente 
na escrita, atenta a enlevos da própria alma, movida a impressões e 
sensações várias, invadindo assim o campo da jornalista em ação, que 
dessa forma anula parte de uma possível neutralidade. Não se trata 
apenas de matéria de opinião. É mais do que isso. Trata-se de uma 
linguagem narrativa peculiar a uma Clarice Lispector que deixava 

16 Clarice Lispector, carta dirigida às irmãs. Belém, 18.03.1944. Cf. Olga Borelli, Cla-
rice Lispector. Esboço de um possível retrato. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981, p. 
106; Clarice Lispector, Minhas Queridas, p. 31. 
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sempre uma fresta aberta para eclodir experimentações várias da 
sua intimidade. 

Ao entrevistar Tasso da Silveira, por exemplo, abre a matéria com 
impressões pessoais de entrevistadora, antes de lhe lançar “algumas 
perguntas indiscretas”. Remete a lembranças que guarda do poeta 
na redação do periódico Pan, lembra conversas que mantinham na 
redação e confessa a sensação que experimentava ao sair do jornal: 
“quando eu descia a comprida rua Camerino, ia imaginando uma 
frase, uma ideia que contivesse aquela alma tão complexa, tão jovem, 
mas tão serena.” E chega a uma explicação: sua poesia seria produto 
de uma “crença profunda”.17 Mesmo durante o jogo de perguntas e 
respostas, Clarice faz uma pausa, quando Tasso da Silveira se refere 
à crítica sobre sua poesia, em que reconhece “surpreendente beleza 
expressional”. Clarice então registra na entrevista, já editada: “Sorrio, 
porque me lembro de que eu também quando lhe escrevi minha 
opinião sobre “Canto Absoluto”, empreguei termos poéticos, falei 
em “manhãs ingênuas”, num “fortíssimo instinto de conservação 
da alma”, e sei lá mais o que... A razão disto é que a força poética 
contagia.”18

Também aparece contagiada ao relatar, em “Onde se ensinará a 
ser feliz”, o projeto referente à “Cidade das Meninas”, da sra. Darcy 
Vargas, esposa do então presidente Getúlio Vargas. O leitor defronta-
se logo na primeira frase com uma espécie de aparição: “Ressurge o 
sonho do padre Flanagan.” Narra então como essa casa de meninos 
surgiu nos Estados Unidos. Para iniciar o segundo parágrafo, repete-
se a primeira frase. “Ressurge o sonho do padre Flanagan.” E relata 
a instalação das casas para cinco mil meninas em solo brasileiro. 

“Quando recebiam caridade, recebiam também um pouco de 

17 Clarice Lispector na Cabeceira: Jornalismo, p. 43.
18 Idem, p. 44.
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humilhação e de desprezo. Não deixava de ser bom, porque sentiam-
se quites, e muito livres. Livres para o ódio. Mas nas casas onde agora 
se acomodam, casas limpas, com hora certa de almoço e de jantar, com 
roupa e livros, são tratadas com naturalidade, com bom humor...”19 

O tom é de empolgação e confiança no projeto desses lares que, 
segundo a repórter, que inclui entrevista com a responsável pelo 
projeto, levará as meninas ao “cumprimento do grave dever de ser 
feliz.”20 A notícia parece ser apenas um motivo para desenvolver 
mais que comentários e interpretações: são ilações de ordem ética a 
respeito dos deveres das cidadãs em processo de formação digna. E 
que causam certa surpresa no leitor: afinal, nem sempre a felicidade 
se impõe como um dever, nesse caso, grave, como se fosse um 
compromisso assumido com a própria integridade pessoal.

Esse primeiro período de atividade jornalística no Brasil encerra-
se com sua partida para a Europa, em julho de 1943. Mas o vínculo 
com a imprensa continua, já que a ficcionista continua a publicar 
contos seus nos periódicos brasileiros. Enquanto está em Nápoles, 
envia para o Letras e Artes, suplemento do jornal A Manhã, o conto 
“O crime” (posteriormente intitulado “O crime do professor de 
matemática”), publicado em 25.08.1946, a ser incluído no volume 
Laços de Família, em 1960. E o conto “O jantar” é publicado nesse 
mesmo periódico em 13.10.1946 e seria incluído no volume Alguns 
contos, de 1952.21 Ou seja, prepara um repertório de contos que 
integrará os dois volumes a serem editados posteriormente. Enquanto 
isso, paralelamente aos contos, ao longo dos anos 1940 publica mais 
dois romances: O lustre (1946) e A cidade sitiada (1949). 

19 Idem, p. 54.
20 Idem, p. 55.
21 Aparecida Maria Nunes, Clarice Lispector ‘Jornalista’, 1991, p. 25. 
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Páginas Femininas

A Clarice tem razão ao afirmar que sempre teve um pé na 
imprensa. Mas essa participação adquire novas configurações, ao 
aceitar escrever e diagramar páginas femininas para o jornal Comício, 
enquanto está no Rio de Janeiro, nos meses de intervalo entre sua 
estada na Europa e a futura estada nos Estados Unidos. 

A página ganhou o título de “Entre Mulheres”, que Clarice 
assinou com o pseudônimo de Tereza Quadros. Sua colaboração no 
periódico, dirigido por Rubem Braga, Joel Silveira, Rafael Corrêa de 
Oliveira, estendeu-se de 15 de maio, quando sai o primeiro número 
do jornal, a 12 de setembro de 1952, num total de quatro meses. 
Nesse mesmo mês embarca para os Estados Unidos para uma estada 
prolongada de sete anos. O jornal teria seu último número lançado 
no mês seguinte a sua partida, em 17 de outubro. 

No período em que Clarice escreve no jornal Comício a escritora 
aproxima-se ainda mais do grupo que inclui nomes de importância 
no meio intelectual brasileiro: lá estão colaboradores amigos seus 
como os mineiros Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino, Otto Lara 
Resende, Hélio Pellegrino, além de Ferreira Gullar, Millôr Fernandes, 
Thiago de Melo, Sérgio Porto ou Stanislaw Ponte Preta. 

No Brasil, o jornal, sem compromisso partidário, sentia-se livre 
para manifestar-se inclusive contra o governo de Getúlio Vargas, que 
tinha voltado ao poder em eleições de 1950. Mas abalado do ponto 
de vista financeiro, é obrigado a encerrar suas atividades, embora 
se caracterizasse por um “jornalismo criador”, conforme expressão 
de Fernando Sabino.22

A página semanal que se encarrega de produzir compõe-se de 
breves fragmentos, que variam de 5 a 9, com assuntos todos ligados 

22 Idem, p. 131.
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ao universo supostamente considerado como sendo próprio à mulher, 
que inclui moda, beleza, culinária, entre outros. Em tom coloquial 
de conversa com a leitora, a jornalista procurava conquistar-lhe a 
confiança. 

A própria Clarice selecionava informações e recortava fotos, 
sobretudo de moda, que pesquisava em revistas estrangeiras. 
Traduzia e escrevia textos. Simulava situações que lhe permitiam 
emitir conselhos. E misturava assuntos mais leves com outros, 
aparentemente leves, porém, mais ousados.

Interessante observar a quantidade de assuntos que podem 
tanto ser considerados como ‘amenidades’, como quanto ‘conselhos 
úteis’: como economizar dinheiro lavando a cabeça em casa antes 
de ir ao cabeleireiro, por exemplo. Mas interessa considerar este 
espaço como uma oportunidade de a ficcionista se revelar. De fato, aí 
foram publicados vários textos de ficção curtos - crônicas ou contos 
breves - , que serão republicados posteriormente na coluna semanal 
do Jornal do Brasil e, alguns, em livros. E há outros que anunciam já 
as qualidades ficcionais de textos futuros.

Remeto a uma dessas páginas, publicada no dia 8 de agosto 
de 1952, que exibe nove blocos de “variedades”, sobre moda, dieta, 
postura do corpo, economia doméstica.23  E três receitas. 

Uma, de bolinhas de queijo, ditadas pela sábia vizinha, que 
Tereza Quadros (vulgo Clarice jornalista e escritora) passa adiante 
para suas leitoras. São as bolinhas para cocktail, “aqueles salgadinhos 
ótimos que a gente nunca sabe como são feitos”. Instaura-se, pois, 
uma expectativa diante desse mistério. E segue-se a receita, com 
dosagens certas e precisas: “é assim: quatro claras de ovos batidas em 

23 Essa página do jornal, que me foi introduzida por Aparecida Maria Nunes, res-
ponsável pelo resgate dessa produção jornalística, tive ocasião de analisar mais 
detidamente em: Nádia Battella Gotlib, Clarice, uma vida que se conta, [1 ed. 1995), 
7 ed., São Paulo: Edusp, 2013, pp. 340-344.
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neve firme; duzentos gramas de queijo fresco raspado; uma pitada 
de pimenta; farinha de rosca; um pouco de gordura.” Em seguida, 
o modo de executar a receita. Finalmente, o de servir: bem quentes, 
sobre um guardanapo estendido no prato.” No final, o óbvio, um 
tanto cômico: “Naturalmente aumenta-se ou diminui-se a quantidade 
dos ingredientes, de acordo com o número de convidados.”

A segunda receita tem a ver com o vestir. A jornalista descreve 
o modelo que recortara para figurar na página: um tailleur. Mas 
não se trata de apenas uma descrição. Há o toque da ficcionista que, 
uma vez mais, incrementa detalhes que transformam uma simples 
descrição de moda num modelo de composição artística. Eis o trecho: 

“Na grande moda é assim: são os pequenos detalhes, quase 
imperceptíveis, que constroem o conjunto. Neste modelo, 
por exemplo, o corte raglan, das mangas, combinado com 
uma lapela ovalada, semidrapeada, dá a impressão que no 
conjunto não há uma só linha reta. Todo movimento parece 
gentilmente curvo e tira a severidade do sóbrio tecido de 
inverno.”

A técnica de construção parecendo que é uma coisa, sendo outra, 
ou seja, da dissimulação, também é chave de uma terceira receita: a de 
matar. Nessa terceira, a receita é a de matar baratas, aliás, atividade 
que parece corriqueira no mundo doméstico. Qual a mulher que 
ainda não teria se defrontado com esse bicho? 

A receita segue as prescrições das duas receitas anteriores: 
descrição precisa das dosagens e dos ingredientes, com detalhes, 
por vezes, dos seus efeitos. Na manipulação da substância, nota-se 
o recurso, entre outros, da dissimulação. E o título dessa terceira 
receita é irônico: “Meio cômico, mas eficaz...”. No início do texto, 
vem a dosagem certa de “como matar baratas” e já os efeitos letais: 

“Deixe, todas as noites, nos lugares preferidos por esses 
bichinhos nojentos, a seguinte receita: açúcar, farinha e 
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gesso, misturados em partes iguais. Essa iguaria atrai as 
baratas que a comerão radiantes. Passado algum tempo, 
insidiosamente o gesso endurecerá dentro das mesmas, o 
que lhes causará morte certa.”

Não contente com esse primeiro resultado, a jornalista-ficcionista 
afia as garras feiticeiras da sua substância letal, a linguagem, numa 
imagem de grande efeito visual: “Na manhã seguinte, você encontrará 
dezenas de baratinhas duras, transformadas em estátuas.” 

E tem mais: um final meio cômico, que ‘brinca’ com outra possível 
solução, que não resolve: por terebintina nos lugares frequentados 
pelas baratas. Elas fugirão. Mas para onde? Daí conclui: “O melhor, 
como se vê, é mesmo engessá-las em inúmeros monumentozinhos, 
pois “para onde” pode ser outro aposento da casa, o que não resolve 
o problema.”

Tais textos, que se apresentam como inofensivos, espalhados pela 
página feminina, ao lado de tantos outros que são mesmo inofensivos, 
traduzem um cruel e sádico processo de enfrentar ‘o outro’ (no caso, 
a barata), num jogo perverso de dissimulação: fingir que a substância 
é uma, doce, quando é implacavelmente assassina. 

A jornalista Tereza Quadros, que se insinua na página 
escondendo a escritora Clarice Lispector, libera aí uma terceira, quem 
sabe produto da combinação das duas – a escritora e a jornalista – uma 
terceira que atua como uma espécie de bruxa perversa e que, a partir 
de simples receitas, insidiosamente espalha o seu veneno ficcional, 
atraindo as leitoras para o mundo em que ou se enfrentam os seus 
próprios fantasmas (baratas)  ou serão sempre por eles dominadas. 
Trata-se, não mais, de páginas leves para distrair as mulheres numa 
conversa entre mulheres. Subverte-se o gênero jornalístico. Trata-
se, sim, de uma corajosa história de enfrentamento, no sentido 
de se liberar a mulher – e qualquer outro ser - dos demônios que 
atormentam a casa... ou os territórios da própria intimidade. 
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Além dessa dupla função de textos jornalísticos de Clarice 
– distrair, mas simultaneamente atrair e levar a mulher para as 
profundezas da condição feminina e humana – alguns desses textos 
têm uma outra função: constituem primeiros passos de uma receita 
narrativa que haverá de se desdobrar em outras. Haverá também 
um conto e um romance com esse mesmo tema letal, ainda que de 
modo mais desenvolvido, e com rara eficácia estética. É o caso do 
conto “A quinta história”, um dos melhores contos de Clarice, a ser 
publicado pela revista Senhor, em abril de 1962. E o romance A paixão 
segundo G. H., também um dos seus melhores romances, escrito no 
início da década de 1960 e publicado em 1964. Sob este aspecto, os 
textos jornalísticos-ficcionais dessas páginas femininas serviram de 
embrião a outros, de diferentes gêneros narrativos. 

Já no Correio da Manhã Clarice assina com o pseudônimo de 
Helen Palmer a coluna “Correio feminino – Feira de utilidades”, 
publicada às quartas e sextas-feiras, no segundo caderno, de agosto 
de 1959 a fevereiro de 1961, completando, pois, dezenove meses de 
colaboração no jornal. 

Nessa altura Clarice já estava no Brasil, de volta dos Estados 
Unidos, de onde retornara dois meses atrás, em junho de 1959, 
separada do marido e com os dois filhos. A imprensa poderia lhe 
oferecer algum dinheiro para enfrentar a vida nova, completando a 
pensão que lhe era dada pelo ex-marido. 

O assunto em pauta na coluna continua sendo a mulher no lar, 
com enfoque dirigido, entre outros assuntos, para moda e beleza, 
mediante conselhos e em tom coloquial. Para se aproximar da leitora, 
cria uma personagem, Amélia: 

“Amélia encarna a figura da leitora, envolvida em 
circunstâncias embaraçosas e de aparente difícil solução. 
Assim, o cotidiano desta personagem se assemelha ao da 
dona-de-casa e Amélia, auxiliada por uma voz em off, que 
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poderá ser a de Helen Palmer, conseguirá resolver seus 
problemas.”24 

É o caso de um box com desenho de Amélia tentando se livrar de 
um rato, que, no entanto, foge com o pedaço de queijo. A solução da 
tal voz, embaixo do desenho, é oportuna: “Da próxima vez, Amélia, 
use queijo ralado, e aposto que terá melhor sorte!” Tal solução lembra 
o humor de Tereza Quadros quando se refere à hipótese de se livrar 
das baratas usando apenas terebentina...

O convite para escrever no Diário da Noite lhe foi dirigido por 
Alberto Dines, que assume a direção do jornal em março de 1960 e 
promove grandes transformações, inauguradas justamente no dia 
21 de abril, data também da inauguração da nova capital, Brasília. 
Dessa vez Clarice não adota pseudônimos. Escreve como ghost writer 
de Ilka Soares, figura muito popular na época, como modelo e atriz. 
O objetivo do jornal era mesmo o de popularizar o jornal, recorrendo 
a ghost writers para escreverem matérias que vinham assinadas por 
personalidades bem conhecidas do público. Havia vários ghost writers. 
O jornalista Raul Giudicelli, por exemplo, colega de Dines nesse 
projeto de reestruturação do jornal, assinava a coluna da cantora 
Maísa Mattarazzo. 

Uma vez mais, a própria Clarice cuidava da diagramação da 
coluna, intitulada “Só para mulheres”, em que continua a tratar 
de assuntos comuns às páginas femininas anteriores: moda, casa, 
beleza, sedução. Com algumas inovações. Aos sábados, numa seção 
intitulada “Você e eu nas compras”, dá dicas sobre o que achou 
interessante no seu “trabalho de exploração”, que incluía novidades 
em eletrodomésticos ou mesmo novos recursos para melhorar a 
maquiagem. Dessa forma acabava por estimular o consumo dos 
produtos ali referenciados.

24 Aparecida Maria Nunes, 1991, p. 189. 
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E a veia da ficcionista pulsa aí também nessas páginas. É o caso 
da matéria publicada em 7 de junho de 1960. Se a atenção se volta para 
o título em caixa alta, “Muito Frio” e “Muita elegância” e para foto 
de uma mulher com vestido de frio, se embaixo há seção intitulada 
“Aulinhas de sedução” sobre como ser natural, e à direita a seção 
“Nossa conversa” sobre condições para ser modelo, na parte central 
aparece um texto, no mínimo, surpreendente: “Você sabe tirar férias 
imaginárias?” Não é o fato de se tirar férias, a grande questão. Se 
assim fosse, poderia incluir sugestões de lugares a visitar, poderia 
sugerir percursos com informações sobre hotéis e passeios. Mas a 
pauta jornalística passa por uma transfiguração. A proposta é: se 
é impossível viajar, viaje pela imaginação... O conselho que dá às 
suas caríssimas leitoras – acionar o campo do imaginário – é o que 
a própria escritora parece fazer quando escreve para suas leitoras. 

Segundo Alberto Dines, em depoimento concedido a Aparecida 
Maria Nunes, Clarice “tangenciou o jornalismo”. Afirma ainda que 
“a escritora havia lhe confessado que as experiências vivenciadas 
em jornal, pelo menos as vitais, decorreram de necessidade, caso 
contrário, continuaria a se dedicar aos livros.”25

De fato, a atividade de ficcionista ela nunca abandonou e essa 
era sua principal atividade profissional. No entanto, embora tenha 
trabalhado na imprensa por necessidade de ganhar dinheiro, exerceu 
seu trabalho com dignidade, competência e criatividade. E continuava 
a agir como sempre: distribuía entre a matéria jornalística suas doses 
ficcionais para atrair leitoras. Sob esse aspecto, a escritora ajudou 
a autora das páginas femininas a exercer o jornalismo de modo 
satisfatório. 

25 Idem, p. 224.
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Revista Senhor

A revista Senhor, lançada em março de 1959, abre novas 
perspectivas para a produção de Clarice. Ao aceitar o convite que 
lhe foi dirigido por Nahum Sirotsky, Carlos Scliar, Luiz Lobo e Paulo 
Francis, Clarice tem a chance de levar seus contos para um público 
bem mais amplo. 

Alguns dos textos que aí publica serão posteriormente reunidos 
no volume Laços de Família, de 1960, e outros aguardarão mais tempo 
para serem incluídos em livro, em A legião estrangeira, por exemplo, 
publicado em 1964. 

Mais uma vez a convivência com uma equipe competente e 
criativa, como era a dessa revista, estimula resultados positivos. É o 
que acontece com a amizade que se desenvolve entre Clarice e Paulo 
Francis. Segundo o jornalista, conversavam sobre vários assuntos. 
Ele sugeria modificações em trechos de contos de Clarice, que ela 
aceitava. Essa postura da escritora confirma-se, aliás, quando, três 
anos antes, recebera nos Estados Unidos, em carta emitida do Rio 
de Janeiro por seu amigo Fernando Sabino, 204 observações com 
sugestões de alteração para os originais do romance A maçã no escuro, 
a ser publicado em 1961, e que Clarice, agradecida, acatara.26

Aí publica coluna fixa intitulada “Children’s Corner”, assinada 
por C. L., com textos menores, fragmentos ou mesmo crônicas e 
contos. Repete-se o esquema: muitos desses textos serão incorporados 
a volumes nos anos subsequentes.

Mesmo quando há mudança de direção da revista, Clarice 
continua a colaborar. É quando publica em 1962 regularmente a 
coluna “Children’s Corner”, na seção “Sr. & Cia.”. 

26 Fernando Sabino, “Notas de leitura dos originais, remetidas em setembro, 1956”. 
Fernando Sabino, Clarice Lispector, Cartas Perto do Coração. Rio de Janeiro: Record, 
2001, pp. 150-178.



31

Clarice Lispector: Jornalista-Escritora ou Escritora-Jornalista? 

Além da ampla divulgação, pode-se afirmar que os textos de 
Clarice ganharam novo status, pela diagramação preciosa, com 
apurado cuidado gráfico e ótimas ilustrações. 

No Jornal do Brasil

No Jornal do Brasil Clarice atuou como cronista de 19 de agosto 
de 1967 a 29 de dezembro de 1973, novamente atendendo a convite 
de Alberto Dines. No ano seguinte é registrada como “colaborador” 
na carteira funcional da Agência JB, quando então se inscreve no 
Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado da Guanabara. 
E paralelamente atua como membro do Conselho Consultivo do 
Instituto Nacional do Livro para seleção de obras a serem publicadas 
e como assistente de administração da Secretaria da Administração 
do Estado da Guanabara. 

Mas a atividade que exerceu nos quase sete anos e meio como 
cronista teve papel fundamental nesse período de vida da escritora. 
Assinava coluna aos sábados, com textos que variavam não só de 
extensão, mas também quanto a assuntos e gêneros. Muitos dos 
textos aí publicados já faziam parte de publicações anteriores, tanto 
em periódicos como em livros. Outros serão incluídos em volumes 
posteriores. 

O que se nota é um constante reaproveitamento de matérias 
anteriores promovendo assim “uma ciranda de textos”: eles vão e 
voltam, por vezes com alteração de títulos, outras, com pequenas 
alterações de linguagem ou ainda com acréscimo de trechos 
significativos. 

Sob o título geral de crônicas, a coluna dos sábados inclui 
também fragmentos curtos, de até três linhas. São instantâneos, 
pequenos flashes que traduzem pensamentos, paisagens, impressões. 
Outras vezes a cronista transcreve trechos e capítulos de romances.  
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E cartas de leitoras. E há respostas da cronista a cartas que recebe. 

Ou seja, o conjunto dessa produção prima pela variedade, 
pela liberdade de ação criativa, mas há uma ‘marca’  Clarice: o tom 
coloquial e pessoal, numa primeira pessoa não só que comenta, 
opina, mas que sente, se ressente, reivindica, relembra fatos, recupera 
lembranças, confessa sentimentos e emoções, admirações e revoltas. 

Se o motivo que a levou a aceitar o convite de Alberto Dines 
era ainda o financeiro – o de aumentar os rendimentos mensais 
– a cronista que aí surge tem preocupações específicas diante da 
sua própria produção. Ciente do que escreve, e de como escreve, 
questiona o seu próprio procedimento. 

Paira, no ar, às vezes na pauta de suas considerações, um certo 
mal estar diante do gênero que passa a cultivar nesse jornal. Pois já 
não há mais pseudônimos a encobrir a pessoa que escreve. Clarice 
assina com seu nome próprio e não mais com iniciais e sim com todas 
as letras. E essa postura gera questionamentos, que ela divide com 
os seus leitores. 

“Na literatura de livros permaneço anônima e discreta. 
Nesta coluna estou de algum modo me dando a conhecer. 
Perco minha intimidade secreta? Mas que fazer? É que 
escrevo ao correr da máquina e, quando vejo, revelei certa 
parte minha. Acho que se escrever sobre a superprodução 
do café no Brasil terminarei sendo pessoal.”27 

De fato, Clarice escreve também sobre fatos acentuadamente 
pessoais: seus filhos, sua casa, suas empregadas, seu passado, seus 
bichos, seus amigos, seus passeios, sua escrita, sua literatura. Sob tal 
aspecto, o que se lê nessas crônicas pode ser considerado como um 
diário de vida que durou sete anos.

27 Clarice Lispector, “Fernando Pessoa me ajudando”. Jornal do Brasil 21.09.1968; A 
Descoberta do Mundo, p. 195. 
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Mas não é só. A questão é que, considerando-se o repertório 
desse conjunto, e conforme depoimento da própria escritora, tudo 
parece se tornar pessoal. 

No início dos anos 1970, quando estava escrevendo Água Viva, 
afirma: “eu estava escrevendo o livro, então eu detestava fazer crônica. 
Então eu aproveitava e botava – não era crônica não, era um texto 
que eu publicava.”28

Não se trata de crônica. Mas de simplesmente ‘texto’. Ou de algo 
que não sabe bem o que seria. “Crônica é um relato? É uma conversa? 
É o resumo de um estado de espírito? Não sei.”29

E ela mesma responde: “Vamos falar a verdade: isto aqui não é 
crônica coisa nenhuma. Isto é apenas. Não entra em gênero. Gêneros 
não me interessam mais. Interessa-me o mistério.”30

O destino dos textos que Clarice escreve para o jornal e que 
poderiam ser considerados crônicas, não é diferente dos demais textos 
que escreve. Ao questionar sobre o que seriam tais textos jornalísticos, 
desconstrói paradigmas, desmancha fronteiras, no sentido de atingir 
o que considerava o âmago dessa escrita: simplesmente texto, já 
destituído do caráter de gênero. 

Foi o que também aconteceu com sua ficção. Depois de sete 
livros que chamou de romances, o oitavo, Água viva, já anunciou 
como “ficção”. E o nono e último, Um sopro de vida, considerou como 
“pulsações”... 

28 Clarice Lispector, Entrevista. MIS-RJ, 20.10.1976.
29 Clarice Lispector, “Ser cronista”. Jornal do Brasil, 22.06.1969; A Descoberta do 
Mundo, pp. 155-156.
30 Clarice Lispector, “Máquina escrevendo”. Jornal do Brasil, 29.05.1971; A Desco-
berta do Mundo, pp. 542-544.
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“Muita conversa”: entrevistas na Manchete e Fatos & Fotos/Gente

Inicia a série de entrevistas para a Manchete, revista fundada por 
Adolpho Bloch em 1952, em seção fixa intitulada “Diálogos possíveis 
”, em maio de 1968, em colaboração que se estende por quase um 
ano e meio, até outubro de 1969. Portanto, nesse período, a atividade 
de Clarice na Manchete corre paralelamente à que exercia no Jornal 
do Brasil. 

O título da seção deve-se a um paralelo que se pretendia 
estabelecer com uma outra seção da mesma revista intitulada 
“Diálogos Impossíveis”, que promovia conversa entre pessoas ligadas 
a atividades bem diferentes entre si. 

No caso dos “diálogos possíveis”, o formato é simples: um breve 
texto de apresentação, em seguida perguntas e respostas que Clarice 
dirige a pessoas conhecidas do público e que pertenciam também 
a diferentes áreas: música, pintura, arquitetura, literatura, teatro, 
política, medicina, esporte, alta sociedade. Entre eles, o arquiteto 
Oscar Niemeyer e o poeta e compositor Vinicius de Moraes, a atriz 
Bibi Ferreira e o técnico de futebol João Saldanha. Na maioria, os 
entrevistados eram amigos seus, entre os quais se encontram Erico 
Verissimo e Carlos Scliar, Augusto Rodrigues e Fernando Sabino. 
Das 60 entrevistas aí publicadas, apenas 28 seriam selecionadas para 
figurar no volume De corpo inteiro, de 1975, a que acrescenta algumas 
outras, como as que fez com Pablo Neruda, Benedito Nunes e Alceu 
Amoroso Lima. E algumas delas serão reeditadas em 2007.31

Adota o tom pessoal, como, aliás, sempre adotara noutras 
atividades jornalísticas, o que acarreta, por vezes, mudanças bruscas 
no ‘rumo da conversa’. 

 Ao entrevistar Ivo Pitanguy, por exemplo, afirma: “-  Você me 

31 Clarice Lispector, De corpo inteiro. Rio de Janeiro: Artenova, 1975; Clarice Lispec-
tor, Entrevistas. Rio de Janeiro: Rocco, 2007.
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dá a impressão de ser uma das pessoas mais realizadas que conheço. 
É assim que Ivo Pitanguy se sente? Eu por exemplo estou sempre 
incompleta.”32

Não se trata de mero impulso. Quando entrevistada pela revista 
Veja, Clarice demonstra ter consciência do que faz, ao afirmar que 
conseguiu, com tais interferências, “captar a confiança de meus 
entrevistados a ponto de eles próprios se exporem.” Afirma ainda 
que, dessa forma, conseguiu “o inesperado das personalidades 
entrevistadas. Há muita conversa e não as clássicas perguntas e 
respostas.”33 

De fato, há momentos de surpresa. Quando entrevista Erico 
Verissimo, rememora os seus tempos de vida nos Estados Unidos, ela, 
como esposa de diplomata, ele, trabalhando na OEA (Organização 
dos Estados Americanos). E louva a amizade forte que se formou 
entre eles. E é a partir das considerações que ela faz sobre a literatura 
infantil que ela própria escreve que dirige a pergunta sobre este 
assunto ao entrevistado.34 

Ao introduzir Tereza Souza Campos, mulher da alta sociedade, 
afirma que teve a curiosidade de entrevistá-la “porque eu não 
simpatizava com ela. A ‘mulher mais elegante’ não me interessa”.35 
Ultrapassa, assim, movida a sinceridade, alguns limites considerados 
imprescindíveis ao exercício do jornalismo...

Para Fatos & Fotos/Gente de dezembro de 1976 a outubro 
de 1977, faz 27 entrevistas. A primeira, com Elke Maravilha, em 
dezembro de 1976, seguindo-se importante entrevista que faz com 

32 Clarice Lispector, De corpo inteiro, p. 243. 
33 Veja, 30.07.1975. Apud: Aparecida Maria Nunes, Clarice Lispector ‘Jornalista’, 
1991, p. 243.
34 Clarice Lispector, De corpo inteiro, p. 24; Entrevistas, p. 39. 
35 Clarice Lispector, De corpo inteiro, p. 151.
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o político português Mário Soares, quando de sua visita ao Brasil, 
em janeiro de 1977. O elenco de entrevistados exibe, entre outros, 
os nomes de Alzira Vaz do Amaral Peixoto, Antonio Callado, Darcy 
Ribeiro, Ferreira Gullar, Maria Bonomi, Rubem Braga, Lígia Fagundes 
Telles, e, por último, Flora Morgan Snell, em 17 de outubro de 1977.

Vale-se, uma vez mais, de amigos. Antonio Callado, em 
depoimento, afirma que, ao entrevistá-lo, Clarice lhe sugeriu que, 
na condição de jornalista, ele mesmo fizesse as perguntas e já 
providenciasse as respostas...36 Mais uma licença um tanto irreverente, 
que Clarice se permitiu, no exercício do jornalismo.

“Máquina escrevendo”

Mesmo que os textos jornalísticos que escreveu sigam certos 
parâmetros do gênero, pode-se observar, de modo geral, em qualquer 
das atividades que Clarice exerceu no meio jornalístico, um momento 
em que algo inesperado acontece, ou mediante pergunta estranha, 
ou mediante comentário que extrapola os limites que norteiam 
uma conversa amigável. Esse detalhe, como o tailleur descrito pela 
designer de moda Clarice no seu “Entre Mulheres” dos anos 1950, é 
decisivo na recepção do conjunto da matéria. Ele dá o tom. E imprime 
a ‘marca Clarice’. 

Mas o que mais considero importante notar ao longo desse 
percurso jornalístico é o constante questionamento em torno do ‘ser 
escritor’ e ‘ser jornalista’, que, segundo, Clarice, passa a não fazer 
muito sentido. Para a escritora, embora tenha experimentado a 
angústia de ser ou não ser pessoal, o ser apenas, sem demais indagações, 
talvez tenha sido o seu grande projeto de escrita. 

36 Antonio Callado, Depoimento concedido a Aparecida Maria Nunes e Nádia Bat-
tella Gotlib. Rio de Janeiro, 31.03.1992. 
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Assim como GH tenta se desvencilhar dos invólucros da cultura 
para chegar mais perto do seu coração selvagem, metaforicamente 
traduzido por um bicho ancestral que resiste vivo nos escombros 
da civilização, Clarice Lispector caminha por vários gêneros da 
escrita para se transformar em simplesmente a que escreve, para 
isso precisando desmanchar os muros dos gêneros narrativos e ter a 
ousadia de deixar a “máquina escrevendo”, conforme título de uma 
de suas crônicas. 

Acionada a máquina, pode eclodir tanto o imaginário quanto o 
humor cáustico ou ameno, tanto o tom solto da linguagem coloquial 
como os sinuosos meandros da perversão, tanto as condições 
que envolvem o ‘ser mulher’ quanto, e simultaneamente, as que 
determinam a nossa ‘condição humana’. 

Por isso a própria divulgação que a vida jornalística promove, 
e que acaba envolvendo a colunista, torna-se um obstáculo ao 
que realmente deseja. É o que simplesmente Clarice (não mais, 
separadamente escritora ou jornalista) constata.  

“O anonimato é suave como um sonho. Eu estou precisando 
desse sonho. Aliás, eu não queria mais escrever. Escrevo 
agora porque estou precisando de dinheiro. Eu queria ficar 
calada. Há coisas que nunca escrevi, e morrerei sem tê-las 
escrito. Essas por dinheiro nenhum. Há um grande silêncio 
dentro de mim. E esse silêncio tem sido a fonte de minhas 
palavras. E do silêncio tem vindo o que é mais precioso que 
tudo: o próprio silêncio.37

37 Clarice Lispector, “Anonimato”. Jornal do Brasil, 10.02.1968; A Descoberta do 
Mundo, p. 92.
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Resumo: Com base em uma leitura da “Explicação” de Clarice Lispector para seu 
livro A via crucis do corpo, publicado em 1974, abordaremos, neste trabalho, alguns 
dos problemas e características da literatura brasileira contemporânea, marcada 
tanto pelas tensões estabelecidas entre as ambições do experimentalismo linguístico 
e da representação da experiência histórica como, também, pelo enfrentamento 
das injunções de mercado que permeiam a profissionalização do escritor. Escrito 
sob encomenda, o livro performatiza as tensões e os conflitos protagonizados pelo 
escritor num contexto que o concebe como um produtor regido por injunções e 
demandas externas à sua criação.
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Introdução: alguns dados contextuais

No século XX, o Brasil experimentou um intenso processo 
de modernização, sobretudo nos aspectos técnico e tecnológico, 
vinculado a regimes políticos de natureza autoritária. Basta considerar 
a ditadura de Getúlio Vargas (de 1937 a 1945) e a ditadura militar 
(1964 a 1989) para constatarmos quão parca e frágil é a história da 
democracia no país. A articulação de projetos de modernização com 
projetos políticos autoritários não é, portanto, estranha à experiência 
histórica da sociedade e da cultura brasileiras1. E, naturalmente, não 

1 Segundo José Maurício Domingues, “pode-se compreender o conceito de 
“modernização conservadora” a partir das seguintes coordenadas. Primeiramente, 
a recusa a mudanças fundamentais na propriedade da terra. [...] Na modernização 
conservadora, as tradicionais elites agrárias forçaram uma burguesia relutante 
e avessa aos processos de democratização a um compromisso: a modernização 
fazia-se, sob a liderança e levando muito em conta os interesses dos proprietários 
agrários, conformando-se uma “subjetividade coletiva” centrada em um bloco 
transformista, cauteloso e autoritário em suas perspectivas e estratégias.// 
No Brasil, a inelasticidade e o controle da fronteira agrária foram cruciais 
para a subordinação das massas rurais. Por outro lado, abria-se espaço para 
a industrialização e uma certa migração, cada vez mais acentuada, do campo 
para a cidade. O baixo custo da força de trabalho podia ser garantido [...] pelas 
limitações da fronteira agrícola e pelo controle político que se exercia sobre a classe 
trabalhadora, mormente sobre o sindicalismo, o que se deu no Brasil com recurso 
ao corporativismo estatal, de inspiração fascista. De modo geral, pode- se dizer 
que a modernidade era paulatinamente implantada entre nós de modo a impedir 
que um de seus elementos fundamentais, a liberdade, ganhasse muito espaço. Era 
sobretudo fundamental minimizar os processos de “desencaixe” que operavam 
nos planos individual e coletivo, liberando a força de trabalho, conferindo 
cidadania, desvinculando os sujeitos da subordinação e da vida presa a contextos 
específicos e fixos, reconfigurando o espaço-tempo social que agora se tornava 
mais amplo, nacional, e agudamente orientado para o futuro – a modernização –, e 
prenhe, por conseguinte, de possibilidades de mudança de vida [...] // A incansável 
modernização do país, sobretudo ao longo do século XX, implicou transformações 
de largo alcance. [...] O sucesso do programa de modernização conservadoramente 
dirigido minou as próprias bases do conservadorismo à medida que emergia 
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deixa de afetar, também, a produção artística do país.

Na segunda metade do século XX, a articulação entre a ditadura 
civil-militar imposta a partir de 1964 e um projeto de desenvolvimento 
econômico fez com que o governo desse continuidade ao 
industrialismo impulsionado no governo de Juscelino Kubitschek 
(1956 a 1961), modernizando técnica e tecnologicamente o país. Isso, 
entretanto, ao custo, nas décadas de 60 a 80, da supressão do estado 
de direito e de uma progressiva paralisação, não livre de violência, 
das atividades que caracterizavam as práticas democráticas no Brasil. 
Nesse contexto, desenvolvem-se os meios de comunicação – com a 
ampliação do alcance do rádio, a introdução e a disseminação da 
televisão, a ampliação e a diversificação do parque gráfico-editorial 
e da imprensa –, e a indústria cultural. Esta última pressupõe um 
processo de produção e consumo de mercadorias culturais pelos 
grandes contingentes humanos que habitam o meio urbano – 
consumo, este, que os uniformiza. Concomitantemente, intensificam-
se, a repressão política e a censura à imprensa, às artes e às pessoas 
consideradas divergentes e/ou opositoras – “subversivas” era o termo 
utilizado – da ditadura civil-militar2.

um país cada vez mais moderno, com indivíduos e subjetividades coletivas mais 
livres, menos propensos a ser manipulados. As duas ditaduras que marcaram o 
século XX brasileiro foram expressão das dificuldades dos núcleos dirigentes da 
modernização conservadora em controlar esse processo (DOMINGUES, 2002, p. 
460 – 462).
2 Marionilde Dias Brepohl de Magalhães destaca o fato de que em paralelo 
à tortura e ao assassinato, a ditadura civil-militar se valeu, também, de uma 
“repressão preventiva, que consistia na vigilância e controle cotidiano sobre a 
sociedade, prática consolidada pela criação do que foi denominado comunidade 
de informações”. Cabia ao informante, sobretudo àquele infiltrado em meios 
considerados potencialmente perigosos, a tarefa de “suspeitar, em princípio, de 
todos, coletar e arquivar quaisquer dados obtidos e entregá-los, por escrito, à 
polícia. Ali estes seriam classificados com palavras-chave [...], por caracterizarem 
uma gradação em que se colocava num extremo o inimigo mais perigoso, e em 
outro, aqueles que estariam, provavelmente, dispostos a cooperar. Obedecendo a 
esta ordem, cite-se um exemplo desta técnica de arquivamento: terrorista, fanático 
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Simultaneamente ao processo de modernização técnica e 
tecnológica vinculado à industrialização e seus efeitos, desenvolve-se, 
também, a partir dos anos 60 do séc. XX, no Brasil, uma politização 
de categorias e segmentos sociais que transcende os limites das 
agremiações e partidos políticos, abarcando, em suas manifestações, 
contingentes cuja identificação se dá pelo fato de portarem traços 
diferenciais específicos. O exemplo mais evidente disso é, talvez, 
nos planos artístico, político e social, a emergência das mulheres e 
sua consequente politização seja pelo ingresso massivo no mercado 
de trabalho, seja pela articulação em agremiações e/ou organizações 
voltadas para o resgate crítico de sua história e para a sua afirmação 
como categoria portadora de uma singularidade merecedora de 
visibilidade e consideração nos campos social, político, artístico 
e cultural. Esse processo de politização e de visibilização se deu 
mesmo sob a ditadura militar, uma vez que as contradições e efeitos 
do processo de modernização técnica e tecnológica vinculado 
ao industrialismo e, num plano de relações internacionais, ao 
capitalismo, não eram todos passíveis de restrição ou de eliminação. 
E ele impôs novas questões aos campos da política, da sociedade e, 
também, das artes.

A emergência e a politização do conceito de diferença na segunda 
metade do séc. XX impôs uma revisão e uma crítica à configuração 
tradicional das lutas políticas, e o Brasil não ficou impermeável isso. 
A diferença reivindica, como condição para o reconhecimento de 
um estado de democracia efetiva, o direito a um lugar, um campo 
de expressão e um campo de representação igualitários em relação 
ao poder. Sem negar as distinções de classe social como critério 
pertinente de análise e avaliação do jogo de forças políticas na 
sociedade, a diferença questiona a sua suposta hipostasia, revelando, 

comunista, esquerdista ou socialista, subversivo, autor de atos indiretamente subversivos, 
inocente útil, idôneo ou confiável”. Observe-se que o “subversivo” é situado entre os 
extremos do “terrorista” e do “inocente útil” (MAGALHÃES, 1997, p. 204 – 206).
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com isso, que a transformação das relações de poder não se restringe 
à esfera da luta de classes – lição que gradativamente se aprende da 
segunda metade do séc. XX para cá. O enfrentamento do poder se dá, 
também, por outras trincheiras, parte delas pautadas pelo conceito 
de diferença. Sexo, gênero, orientação sexual, etnia, religião, idade, 
etc. se convertem, nesse processo, em traços potencialmente capazes 
de se prestar à construção de identidades. A identidade, portanto, 
projeta-se no horizonte de afirmação política da diferença. Isso, 
entretanto, não se dá sem contradições ou, mesmo, agenciamentos 
pelas estruturas de poder político e simbólico presentes na sociedade. 
Segundo Tomaz Tadeu da Silva:

a identidade e a diferença são o resultado de um processo de 
produção simbólica e discursiva. O processo de adiamento 
e diferenciação linguísticos por meio do qual elas são 
produzidas está longe, entretanto, de ser simétrico. A 
identidade, tal como a diferença, é uma relação social. Isso 
significa que sua definição - discursiva e linguística - está 
sujeita a vetores de força, a relações de poder. Elas não 
são simplesmente definidas; elas são impostas. Elas não 
convivem harmoniosamente, lado a lado, em um campo 
sem hierarquias; elas são disputadas.
Não se trata, entretanto, apenas do fato de que a definição da 
identidade e da diferença seja objeto de disputa entre grupos 
sociais assimetricamente situados relativamente ao poder. 
Na disputa pela identidade está envolvida uma disputa 
mais ampla por outros recursos simbólicos e materiais da 
sociedade. A afirmação da identidade e a enunciação da 
diferença traduzem o desejo dos diferentes grupos sociais, 
assimetricamente situados, de garantir o acesso privilegiado 
aos bens sociais. A identidade e a diferença estão, pois, 
em estreita conexão com relações de poder. O poder de 
definir a identidade e de marcar a diferença não pode ser 
separado das relações mais amplas de poder. A identidade 
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e a diferença não são, nunca, inocentes (SILVA, 2000, p. 81).

No Brasil da segunda metade do séc. XX, também, escritores, 
artistas e intelectuais promoveram uma retomada crítica e uma 
reavaliação dos projetos, princípios, postulados, ideais e utopias da 
arte de vanguarda modernista característica da primeira metade do 
século. Neoconcretismo, Tropicalismo e Poesia Marginal são, para 
ficarmos em apenas três exemplos, manifestações críticas em relação 
à herança das vanguardas modernistas, caracterizando-se, porém, 
por uma reafirmação não-alinhada dessa herança3. Esse processo 
não se dá desvinculado dos processos anteriormente expostos: a) 
modernização autoritária (ênfase no desenvolvimento técnico e 
tecnológico articulada com restrição e controle das liberdades civis); 
b) autoritarismo, repressão e censura políticas vinculados a governos 
ditatoriais; c) emergência e politização do conceito de diferença. O 
escritor e o artista brasileiros do período se depara, sobretudo nas 
décadas de 60 a 80 do séc. XX, com uma realidade constituída por 
esses três aspectos aqui esquematicamente sintetizados.

A narrativa brasileira produzida nesse contexto tem, portanto, 
um especial interesse para a investigação, uma vez que porta, 
como outros campos de manifestação artística, traços que dialogam 
tensamente com um quadro social, político e cultural caracterizado 
por contradições que demandam reflexão e crítica. Essa narrativa é, 
em muitas de suas manifestações: a) herdeira crítica da idéia e de 
algumas das utopias da arte de vanguarda modernista; b) objeto de 
ação da censura do Estado, da repressão política e da auto-censura 

3 Indico, aqui, da já vasta bibliografia disponível sobre o assunto, três livros 
seminais: FAVARETTO, Celso. Tropicália: alegoria, alegria. 3 ed. São Paulo, Ateliê 
Editorial, 2000; HOLLANDA, Heloisa B. Impressões de Viagem. CPC, Vanguarda, 
Desbunde. São Paulo, Brasiliense, 1979; BRITO, Ronaldo. Neoconcretismo: vértice e 
ruptura do projeto construtivo brasileiro. São Paulo: Cosac & Naify, 1999. Sintomático 
da reavaliação crítica da noção de arte de vanguarda e de algumas de suas utopias é 
o texto de Hans Magnus Enzensberger: “As aporias da vanguarda” (Revista Tempo 
Brasileiro, Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, n. 26-27, p. 85- 112, jan-mar/1971).
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e; c) expressão afirmativa da (ou solidária com a) diferença em 
suas diversas categorias; d) campo de tenso e ambíguo diálogo 
com a indústria cultural e seu circuito de produção e consumo. Ela 
é, portanto, em muitas de suas manifestações, expressão de uma 
politização inerente à enunciação de seus narradores/autores, que se 
defrontam com o desafio de plasmar em experiência as vivências4 
que particularizam em suas histórias, destinando-as a um campo de 
identificação mais amplo do que aquele pertinente a este ou aquele 
traço diferencial e/ou identitário. Entenda-se, aqui, politização em 
um sentido amplo, posto que implica tanto a escolha de temas como 
a construção de tramas narrativas capazes de veiculá-los e afetá-los 
no processo de constituição dos sentidos da obra.

Essa narrativa tem interesse, também, por suas relações com 
a indústria cultural, que afetam tanto a produção material (fatura, 
distribuição e consumo), como, numa dimensão imanente, os planos 
temático e formal das obras. É importante, também, dizer que esse 
contexto de produção é aquele em que se dará uma progressiva 
profissionalização da atividade do escritor e, também, que tal 
processo, por suas inúmeras implicações, instaurará uma crise até 
então incomum no escritor brasileiro, que passa a ter de dialogar 
com as injunções e exigências do mercado editorial e com o sistema 
de produção e consumo da indústria cultural.

A via crucis do escritor e da escrita

Podemos reconhecer em A via crucis do corpo, livro de contos 
que Clarice Lispector escreveu sob a pressão de uma encomenda 

4 Valho-me, aqui, da distinção entre vivência individual e representação da 
experiência que emerge no contraste dos conceitos de Erlebniz (vivência individual) 
e Erfahrung (experiência) utilizados por Walter Benjamin nos textos “Experiência e 
pobreza”, de 1933, e “O narrador – considerações sobre a obra de Nikolai Leskov”, 
de 1936.
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em 1974, um significativo exemplo literário dessa crise ou relação 
crítica entre o escritor, a literatura e o mercado editorial. Há, neste 
livro que dá início ao último ciclo de produção de Lispector5, uma 
relação entre a mobilização progressivamente mais explícita de um 
repertório considerado kitsch (referentes de mau gosto, signos gastos, 
estereótipos, clichês de linguagem e gênero literário, etc.) e o fato de 
que a escritora passou a ter de lidar objetivamente com as injunções 
do mercado editorial6. O livro é uma evidência de que Clarice passou 
a ter uma experiência mais concreta e conflituada da sua condição de 
escritora e do valor de seu produto – incluíndo-se, aí, a sua assinatura 
–, no mercado. A sobrevivência passara a depender da venda de 
textos, e isso impôs, para o seu intuitivo processo de criação, pelo 
menos um desafio a ser vencido: escrever com datas e prazos, fazer 
livros de encomenda. Segundo Nádia Battella Gotlib:

Logo no início de 1974, Clarice é, segundo sua interpretação, 
“expulsa” do JB, sem explicações. [...]
É em meio a essas dificuldades e à urgência de publicar para 
ganhar dinheiro, que surge uma nova safra de contos curtos, 

5 Pertencem ao último ciclo de produção de Lispector as seguintes obras, escritas 
simultanea e paralelamente: A via crucis do corpo (contos, 1974), Onde estivestes 
de noite (contos, 1974), De corpo inteiro (entrevistas – 1975); Visão do esplendor – 
impressões leves (contos e crônicas, 1975); A hora da estrela (romance, 1977);  Como 
nasceram as estrelas – 12 lendas brasileiras (infantil, 1978 - póstumo); Quase de verdade 
(infantil, 1978 - póstumo); Um sopro de vida (romance, 1979 - póstumo); A bela e a fera 
(contos, 1979 – póstumo). O número obras, bem como a diversidade de gêneros, 
serve, também, como indicador da inscrição da escritora no mercado editorial, com 
as demandas e conflitos daí decorrentes.
6 Desenvolvo uma análise do livro sob o prisma da incorporação de signos 
considerados kitsch à escrita literária em Mau gosto e kitsch nas obras de Clarice 
Lispector e Dalton Trevisan, tese de doutorado apresentada FFLCH-USP em 1999 e 
defendida no ano seguinte (cf. FRANCO JUNIOR, 2000, p. 192 – 233). Identifico, no 
projeto literário do livro, uma encenação da “crise entre as ambições do escritor e 
as delimitações do mercado”, avaliando seus contos como textos que “representam 
o atendimento das demandas do mercado (editor, editora, projeção de público 
consumidor) ao mesmo tempo em que as comentam com ironia, sabotando-as” 
(FRANCO JUNIOR, 2000, p. 195).
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alguns por encomenda, escritos numa linguagem mais 
enxuta e direta, que realça a face grotesca das personagens, 
envolvidas em situações tanto ligadas ao sexo quanto à 
magia. [...]
A autora, não só escreve por encomenda um volume todo, 
como também mistura textos anteriormente publicados 
em livros ou em jornal a outros contos, formando um novo 
conjunto em volume.
Por encomenda, escreveu A via crucis do corpo. E incluiu 
uma “explicação”, logo no início do volume, que vem com 
as marcas da autoria – C. L. –, e em cujo texto, de certa 
forma, tenta se justificar diante de duas realidades que lhe 
são difíceis: a necessidade de ganhar dinheiro e a aceitação 
da proposta de escrever sobre sexo (GOTLIB, 2009, p. 519 
– 521).

Em sua abordagem de A via crucis do corpo, Vilma Arêas afirma 
que, no livro, a “autora enfrenta a tarefa encomendada de modo 
franco, porém ao mesmo tempo se vinga da obrigação” (ARÊAS, 
2005, p. 54). Arêas destaca, ainda, que: 

A disparidade aproxima as narrativas de A via crucis do corpo 
da comédia, com seus personagens populares e temática 
referente à vida cotidiana. Mas uma comédia em vários tons, 
misturando riso e brincadeiras com erotismo e melancolia, 
além da sátira demolidora e acre. [...]
O artista habita um cotidiano político com suas contradições, 
pois é um empregado mal pago (na verdade diz-se escravo) 
cuja compra de pilhas para o rádio e de flores para os que 
trabalham “em prol da humanidade” rebenta o orçamento 
(como em “Dia após dia”); além disso, um mesmo fracasso 
e uma definição de estilo (“misturava palavrões com 
as maiores delicadezas”, p. 49) vão ser um elo de união 
entre a narradora e um personagem-poeta que surge em 
“O homem que apareceu”, ambos identificados pelos 
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prenomes: Cláudio Lemos, pseudônimo com que a escritora 
gostaria de assinar as histórias, desejo negado pelo editor 
“Explicação”), e Cláudio Brito (nome do personagem-
poeta). [...]
Apesar das indecisões, em A via crucis do corpo a forma está 
domada e casada com o assunto –– o desequilíbrio agora 
é de outra qualidade, justamente criado pela exigência 
do gênero. Além disso, a superfície aparentemente lisa 
dos textos oculta embasamentos compostos em sua maior 
parte de muitas alusões literárias e paródias de gêneros 
ou narrações célebres ou religiosas (ARÊAS, 2005, p. 63).

Para uma análise de alguns aspectos das relações entre essa crise 
e a representação do escritor e da escrita na literatura contemporânea, 
vale a pena nos determos na “Explicação” que abre A via crucis do 
corpo, figurando tanto como texto de apresentação, pela escritora, da 
obra aos seus leitores, quanto, se considerado o trabalho realizado 
por Lispector no livro, como mais um dos contos nos quais a escritora 
afirma a sua descoberta de que “este é um mundo-cão”. Vejamos o 
texto na íntegra:

O poeta Álvaro Pacheco, meu editor na Artenova, me 
encomendou três histórias que, disse ele, realmente 
aconteceram. Os fatos eu tinha, faltava a imaginação. E era 
assunto perigoso. Respondi-lhe que não sabia fazer história 
de encomenda. Mas — enquanto ele me falava ao telefone 
— eu já sentia nascer em mim a inspiração. A conversa 
telefônica foi na sexta-feira. Comecei no sábado. No 
domingo de manhã as três histórias estavam prontas: “Miss 
Algrave”, “O Corpo” e “Via Crucis”. Eu mesma espantada. 
Todas as histórias deste livro são contundentes. E quem 
mais sofreu fui eu mesma. Fiquei chocada com a realidade. 
Se há indecências nas histórias a culpa não é minha. Inútil 
dizer que não aconteceram comigo, com minha família 
e com meus amigos. Como é que sei? Sabendo. Artistas 
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sabem de coisas. Quero apenas avisar que não escrevo por 
dinheiro e sim por impulso. Vão me jogar pedras. Pouco 
importa. Não sou de brincadeiras, sou mulher séria. Além 
do mais tratava-se de um desafio.
Hoje é dia 12 de maio, Dia das Mães. Não fazia sentido 
escrever nesse dia histórias que eu não queria que meus 
filhos lessem porque eu teria vergonha. Então disse ao 
editor: só publico sob pseudônimo. Até já tinha escolhido 
um nome bastante simpático: Cláudio Lemos. Mas ele 
não aceitou. Disse que eu devia ter liberdade de escrever 
o que quisesse. Sucumbi. Que podia fazer? senão ser a 
vítima de mim mesma. Só peço a Deus que ninguém me 
encomende mais nada. Porque, ao que parece, sou capaz 
de revoltadamente obedecer, eu a inliberta.
Uma pessoa leu meus contos e disse que aquilo não era 
literatura, era lixo. Concordo. Mas há hora para tudo. Há 
também a hora do lixo. Este livro é um pouco triste porque 
eu descobri, como criança boba, que este é um mundo-cão.
É um livro de treze histórias. Mas podia ser de quatorze. 
Eu não quero. Porque estaria desrespeitando a confidência 
de um homem simples que me contou a sua vida. Ele é 
charreteiro numa fazenda. E disse-me: para não derramar 
sangue, separei-me de minha mulher, ela se desencaminhou 
e desencaminhou minha filha de dezesseis anos. Ele tem um 
filho de dezoito anos que nem quer ouvir falar no nome da 
própria mãe. E assim são as coisas.
C. L.

PS. — “O homem que apareceu” e “Por enquanto” também 
foram escritos no mesmo domingo maldito. Hoje, 13 de 
maio, segunda-feira, dia da libertação dos escravos — 
portanto da minha também — escrevi “Danúbio Azul”, “A 
língua do ‘p’” e “Praça Mauá”. “Ruído de passos” foi escrito 
dias depois numa fazenda, no escuro da grande noite.
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Já tentei olhar bem de perto o rosto de uma pessoa — uma 
bilheteira de cinema. Para saber do segredo de sua vida. 
Inútil. A outra pessoa é um enigma. E seus olhos são de 
estátua: cegos. (LISPECTOR, 1974, p. 11 – 12).

Este texto de abertura da “hora do lixo” de Clarice Lispector nos 
oferece elementos interessantes para pensar o que aqui nos interessa. 
Antes de tudo, ele dá corpo a algo que já vinha caracterizando as 
obras de Lispector, a saber: a escrita de prólogos, chamemos assim, 
por meio dos quais a escritora apresentava seus livros ao leitor, 
sugerindo modos de leitura dos mesmos. Este procedimento tem 
início em 1964, marcando a publicação do romance A paixão segundo 
G. H. e a primeira edição de A legião estrangeira, que reunia contos 
e uma miscelânea de textos distribuídos em duas partes. Temos, no 
primeiro, um prólogo intitulado: “A possíveis leitores”, que vem 
assinado por “C. L.”:

Este livro é como um livro qualquer. Mas eu ficaria contente 
se fosse lido apenas por pessoas de alma já formada. 
Aquelas que sabem que a aproximação, do que quer que 
seja, se faz gradualmente e penosamente – atravessando 
inclusive o oposto daquilo de que se vai aproximar. Aquelas 
pessoas que, só elas, entenderão bem devagar que este livro 
nada tira de ninguém. A mim, por exemplo, o personagem 
G.H. foi dando pouco a pouco uma alegria difícil; mas 
chama-se alegria. 
C. L. (LISPECTOR, 1990, p. 13).

Já em A legião estrangeira, é na segunda parte do livro, “Fundo 
de gaveta”, que encontramos um prólogo. Ei-lo: 

Esta segunda parte se chamará, como uma vez me sugeriu 
o nunca assaz citado Otto Lara Resende, de “Fundo de 
gaveta”. Mas por que livrar-se do que se amontoa, como 
em todas as casas, no fundo das gavetas? Vide Manuel 
Bandeira: parta que ela me encontre com “a casa limpa, a 
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mesa posta, com cada coisa em seu lugar”. Por que tirar do 
fundo da gaveta, por exemplo, “A pecadora queimada”, 
escrita apenas por diversão enquanto eu esperava o 
nascimento de meu primeiro filho? Por que publicar o que 
não presta? Porque o que presta também não presta. Além 
do mais, o que obviamente não presta sempre me interessou 
muito. Gosto de um modo carinhoso do inacabado, do 
malfeito, daquilo que desajeitadamente tenta um pequeno 
vôo e cai sem graça no chão (LISPECTOR, 1964, p. 127).

Se, por um lado, esses prólogos evidenciam uma preocupação 
da escritora com um certo resguardo de sua literatura, intentando, 
com eles, proteger-se de ou antecipar-se a uma recepção negativa, por 
outro lado eles evidenciam que o diálogo autor-leitor está, também, 
mediado por relações de mercado, com o autor tendo de explicar-
se e explicar o que fez para, com isso, convencer leitores e crítica 
de que domina o seu métier, partilhando dos mesmos critérios de 
avaliação que podem, eventualmente, ser acionados no julgamento 
de seus textos – o que pode, é claro, afetar a venda de seus livros. 
Isso é evidente, sobretudo, no prólogo da segunda parte de A legião 
estrangeira, que acaba funcionando como moldura dos textos ali 
agrupados. Esses prólogos funcionam, pois, como uma espécie de 
narrativa moldura dos textos que destinam aos leitores.

É também como narrativa moldura que funcionará a “Explicação” 
que antecede os contos de A via crucis do corpo. Ele se constitui tanto 
como uma justificativa da escritora para o livro que lança a seu público 
quanto como um décimo quarto ou décimo quinto conto do volume, 
aquele que tematiza o escritor e seu trabalho evidenciando uma crise 
entre as ambições do primeiro e as injunções do segundo. Em seu 
estudo sobre “A quinta história”, conto que integra A legião estrangeira, 
Regina Pontieri (2004) aborda as relações entre a estrutura narrativa 
do conto e a narrativa moldura, analisando comparativamente o texto 
de Lispector com os prólogos do Decameron, de Giovanni Boccaccio, 
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do Heptameron, de Margarida de Navarra e de Don Quixote, de Miguel 
de Cervantes. Pontieri considera “A quinta história” como “uma 
espécie de emblema [da] ficção” (PONTIERI, 2004, p. 155 - colchetes 
nossos) clariciana, destacando que o primeiro aspecto da estruturação 
do texto responsável por tal emblematização “é a apresentação, desde 
o início, de um eu narrador identificado com a instância autoral, que 
evidencia também a consciência de natureza puramente arbitrária 
de seu gesto” (PONTIERI, 2004, p. 155).

Na “Explicação” de A via crucis do corpo é evidente a presença 
de um eu narrador identificado com a escritora, mas, para o que 
aqui nos interessa, é preciso registrar que neste texto a consciência 
da natureza arbitrária do gesto de narrar, idealmente fundada na 
autonomia e na liberdade de criação artística, foi restringida desde 
o início do projeto pela encomenda do livro. Logo, o gesto de narrar, 
aí, não é puramente arbitrário como produto de escolha e vontade 
soberana do autor, mas resultado de uma submissão deste ao editor, 
à editora, ao público consumidor a ser atingido pelo livro. Em suma: 
a arbitrariedade do gesto de narrar, aí, está modulada, digamos 
assim, pelos termos do contrato de compra do trabalho do escritor 
pela editora. Na “Explicação”, Clarice encena um retorno à moderna 
tradição narrativa que “funda [a sua verdade poética] na adequação 
do narrado a algum tipo de referente externo” (PONTIERI, 2004, p. 
155 – colchetes nossos).

Podemos, a partir do estudo de Pontieri, estabelecer uma relação 
entre a “Explicação” e os prólogos do Decameron, do Heptameron e das 
Novelas Exemplares. Por causa da “presença de uma entidade autoral 
pessoal e consciente de si como produtora de uma obra singular” 
(PONTIERI, 2004, p. 156), o texto inseriria A via crucis do corpo numa 
“tradição [...] de cunho erudito” (PONTIERI, 2004, p. 156) marcada 
pela narrativa moldura. Inserção, entretanto, não alinhada, pois 
Clarice articula, em sua “Explicação”, características dos prólogos 
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das duas primeiras obras com características do prólogo da última, 
que os parodia. Vejamos.

Se, no prólogo do Decameron, Boccaccio “fala de seu grande 
sofrimento por amor, a compaixão então movendo-o a contar histórias 
para confortar contra idêntico sofrimento as mulheres aflitas” 
(PONTIERI, 2004, p. 157), Lispector, na “Explicação” fala de seu 
sofrimento como escritora instada a “fazer história de encomenda” 
(LISPECTOR, 1974, p. 09), trabalhando inclusive nos dia das mães e 
no dia da libertação dos escravos.

Nos prólogos do Decameron e do Heptameron, Boccaccio e Navarra 
anunciam o número de histórias que contarão ao leitor7; Lispector 
também o faz, mas de um modo curioso: inclui, contando-a, uma 
história expurgada da composição do volume de treze histórias, 
reforçando, na história narrada na “Explicação” a tematização 
de sua condição de escritora e a história de seu livro. Dá-se coisa 
estruturalmente semelhante com as Novelas Exemplares: Cervantes, 
segundo Pontieri, havia excluído a última novela do volume, mas 
ela foi “mantida pelos editores com a justificativa de ser ela também 
uma “novela”, como as demais” (PONTIERI, 2004, p. 160).

O dado mais importante da aproximação entre os livros de 
Lispector e Cervantes talvez esteja, entretanto, no fato de que, sob 
certo ângulo de leitura, Clarice também compõe A via crucis do 
corpo com “histórias muito diferentes entre si no assunto e no tom” 
(PONTIERI, 2004, p. 160). Observe-se, a partir de tais dados, que, tal 
como fizera em “A quinta história”, na “Explicação” que abre A via 
crucis do corpo Lispector “revisita livremente a tradição da coletânea de 

7 Segundo Pontieri: “No referente às coletâneas autorais, do próprio fato de terem 
sua autoria explicitada pode decorrer a limitação do número de relatos enfeixados 
na moldura. É o que ocorre no Decameron e no Heptameron, onde a voz do autor 
ou de seu alter ego define, desde o início, o número de histórias a serem contadas” 
(PONTIERI, 2004, p. 159).
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narrativas. Porém [...] ao parodiar o modelo, Lispector não o rebaixa, 
atualiza-o” (PONTIERI, 2004, p. 161). Esclareça-se que tal atualização, 
entretanto, se dará no tocante à tematização da condição do escritor 
e à problemática mercantilização de sua escrita – tema que permeia 
todas as narrativas e dá unidade ao livro.

Por fim, “Explicação” também reitera a “pertença de Lispector 
aos tempos modernos” (PONTIERI, 2004, p. 162), pois o “traço 
constante em todas as coletâneas anteriormente citadas era que a 
voz do autor presente nos paratextos, bem como as dos narradores, 
incluídas nas molduras, não se confundiam entre si e nem com as 
das personagens protagonistas das histórias relatadas” (PONTIERI, 
2004, p. 162) – coisa que, obviamente, não acontece no livro de 
Clarice. Observe-se que, em “Explicação” ela parece reforçar, com 
ambígua ironia, o compromisso de narrar “histórias que realmente 
aconteceram” (LISPECTOR, 1974, p. 09) – coisa, que, entretanto, 
sabotará em quase todas as histórias narradas no livro à exceção, 
talvez, de “O homem que apareceu” e “Por enquanto”, em que 
figura, aparentemente sem mediação ficcional, como personagem, 
e nas quais se estabelece um vínculo direto com a tematização da 
via crucis do escritor e da escrita do livro de encomenda. Segundo 
Nádia Battella Gotlib:

A desficcionalização dos textos de Clarice escritos nessa 
época manifesta-se também pela sua inscrição, como pessoa 
e escritora, na sua obra, agora registrando fatos diários, 
em sequência por vezes com intervalo de poucos minutos, 
num conjunto autobiográfico, ainda que supostamente 
involuntário. [...]
É mesmo a Clarice dos dias 12 e 13 de maio de 1974 a que 
aparece nos contos que escreve justamente nessa data, 
para entrega-los ao editor. Assim, as histórias que escreve 
trazem a maca dessa circunstância: a data da produção 
dessa escrita coincidindo com a data dos fatos que conta – 
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ou da matéria narrada.
Uma grande moldura envolve esses textos datados: o 
texto de “explicação”, em que anuncia essa circunstância. 
E alguns dos textos do volume retomam essa moldura, 
alinhavando os nós da situação. O espaço é o da sua casa e 
o tempo é o do seu cotidiano (GOTLIB, 2009 p. 526 – 527).

Logo no início de “Explicação”, o leitor é informado de que A 
via crucis do corpo nasceu a partir de três histórias encomendadas 
pelo editor a partir de um critério de verdade: “me encomendou 
três histórias, que, disse ele, realmente aconteceram” (LISPECTOR, 
1974, p. 09). Segundo declaração de Olga Borelli, que acompanhou o 
processo de produção do livro, A via crucis do corpo foi encomendado 
pelo editor8 porque o tema erotismo estava, no começo do fim da 
ditadura militar no Brasil, “na moda”, era um filão crescentemente 
explorado pela indústria editorial9 e, mesmo apesar da censura, 
pelo cinema10. Entretanto, como esta informação não consta da 

8 As circunstâncias da encomenda foram, segundo Olga Borelli, as seguintes: 
“[O editor] pediu para ela escrever um livro erótico. E ela escreveu A Via Crucis 
do Corpo. Estava na moda na época [...]. Lembro-me que saíram umas gravuras 
eróticas do Picasso – tanto que ela ganhou um álbum e eu, outro. Foi aí que ele 
encomendou: “Clarice, faça um livro erótico” (FRANCO JUNIOR, 1987, p. 09). A 
escrita de encomenda não era, entretanto, novidade para Clarice Lispector, que já 
o fizera, sob pseudônimo ou como ghost writer, para mais de um jornal como bem 
demonstra Aparecida Maria Nunes em Clarice Lispector Jornalista: páginas femininas 
e outras páginas (São Paulo: Senac, 2006). Para uma informação sintética sobre o 
assunto, consultar, da mesma autora “Jogo de disfarces – Clarice Lispector e o 
ofício de escrever colunas femininas” (2011).
9 Valmir Costa (2006) analisa as relações entre as políticas de censura de Estado e a 
produção de revistas eróticas no Brasil, evidenciando que, apesar da censura, este 
filão de mercado desenvolveu-se e diversificou-se entre 1967 e 1979.
10 Pelos cinemas internacional e nacional. Em “O corpo”, primeiro conto de A via 
crucis do corpo, há referência ao filme O último tango em Paris, de Bernardo Bertolucci, 
que causou escândalo pelas cenas de sexo e foi proibido em 1972 pela censura da 
ditadura civil-militar, sendo liberado, segundo Ruy Castro (2011), apenas em 1979. 
No Brasil, o gênero pornochanchada floresceu no cinema entre, aproximadamente, 
1975 e 1985, período marcado pela abertura política e pelo progressivo relaxamento 
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“Explicação” contida no livro, o critério de verdade é passível de 
ser lido tanto em seu aspecto de apelo sensacionalista vinculado 
ao “assunto perigoso” (sexo) como em sua vinculação a um traço 
da produção literária valorizada pela crítica literária brasileira e 
consolidada pelo mercado editorial: a “vontade de verdade” que faz 
do realismo-naturalismo um valor forte no nosso sistema literário11.

Segue-se à encomenda do editor, a reação da escritora: 
“Respondi-lhe que não sabia fazer história de encomenda. Mas –– 
enquanto ele me falava ao telefone –– eu já sentia nascer em mim a 
inspiração” (LISPECTOR, 1974, p. 09). O conflito escritora X editor 
relatado por C.L. é paradigmático porque lemos, nele, um conflito 
típico da condição da arte e do artista na Modernidade: a oposição 
entre Arte e Mercado. Entretanto, não é apenas oposição o que se lê 
aí, mas, também, acordo, contrato. Tomando-se como personagem, 
Lispector se põe no lugar do artista moderno, que ambiciona 
autonomia e liberdade plenas no tocante aos seus projetos de criação 
artística, situando o editor numa posição distinta, a do empresário 
que visa lucro com seus investimentos. É curiosa a indicação de 
uma coincidência entre a conversa com o editor e o nascimento da 
“inspiração” para escrever as histórias encomendadas. Ao afirmá-la, 
C. L. insinua uma sutil ironia que desfaz a idéia de inspiração como 

da censura à imprensa e às artes.
11 Segundo Mônica Pimenta Velloso, “Ao longo de nossa história políco-intelectual, 
as mais diferentes correntes de pensamento tenderam a conceituar a literatura 
enquanto instância portadora elou refletora do mundo social. Assim, a produção 
literária aparecia como reflexo imediato e diretamente condicionado pela ordem 
social. Raros foram os nossos autores que se rebelaram contra esse paradigma de 
análise, buscando formas alternativas para pensar a relação literatura- sociedade. 
Os que tentaram esse caminho foram tachados de alienados, alienígenas, e 
definitivamente proscritos da legião dos escritores consagrados. Afinal, a grande 
acusação que sobre eles pesava era séria: desconhecer a nação!” (VELLOSO, 1988, 
p. 232). Ainda anos 70 do séc. XX, não era incomum que a literatura de Clarice 
Lispector fosse vista como alheia ao compromisso realista-naturalista a partir do 
qual se legitimava a relação literatura-nação no sistema literário brasileiro.
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acontecimento marcado pela liberdade e pela espontaneidade do 
impulso de criar. A inspiração para o livro nasce, afinal, “enquanto 
ele me falava ao telefone” (LISPECTOR, 1974, p. 09), afirmação na 
qual não é difícil ler uma ação persuasiva do editor.

Encerrada a conversa, a escritora passa ao trabalho: “Comecei 
no sábado. No domingo de manhã as três histórias estavam prontas: 
‘Miss Algrave’, “O corpo’ e ‘Via Crucis’. Eu mesma espantada” 
(LISPECTOR, 1979, p. 09). A urgência parece marcar a escrita 
dos três contos; a rapidez com que foram escritos porta, também, 
ambiguidade, resultando de uma articulação da “inspiração” da 
artista com a encomenda do editor. E vale o mesmo para o espanto 
da escritora: choque com a sua capacidade de enfrentamento dos 
temas difíceis ou com a sua capacidade de enfrentá-los a partir de 
uma encomenda. Provavelmente, os dois.

Nas frases seguintes, Lispector dá curso à representação de seu 
choque. Inclui-se, aí, o seu contato com uma dupla configuração de 
sua persona de escritora:

Todas as histórias deste livro são contundentes. E quem 
mais sofreu fui eu mesma. Fiquei chocada com a realidade. 
Se há indecências nas histórias a culpa não é minha. Inútil 
dizer que não aconteceram comigo, com minha família e 
com meus amigos. Como é que sei? Sabendo. Artistas sabem 
de coisas. Quero apenas avisar que não escrevo por dinheiro 
e sim por impulso. Vão me jogar pedras. Pouco importa. 
Não sou de brincadeiras, sou mulher séria. Além do mais 
tratava-se de um desafio (LISPECTOR, 1974, p. 09 – 10).

Salta para o primeiro plano da narrativa o drama do escritor 
e de sua escrita diante da necessidade de escrever de encomenda, 
vender profissionalmente o seu trabalho. Enovelam-se, na condição 
de argumentos, o pudor da mulher e o pudor da escritora diante das 
“indecências nas histórias” do livro. Lispector reafirma, no trecho, 
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o poder de sua imaginação criadora, rebelde, em certa medida, ao 
pacto de verdade que, segundo a encomenda, deveria pautar a criação 
das histórias.

A tematização da condição do escritor e de sua escrita diante 
do sistema literário, que Lispector desenvolverá, depois, em seu 
último romance publicado em vida, já aparece aqui – fato que 
o trecho: “Como é que sei? Sabendo. Artistas sabem de coisas” 
(LISPECTOR, 1974, p. 09), reaproveitado no início de A hora da 
estrela só vem a confirmar. Há um quê de patético na reafirmação 
do mito moderno da soberania do artista em relação à sua criação, 
desmentido, na prática, pela escrita do livro de encomenda: “Quero 
apenas avisar que não escrevo por dinheiro e sim por impulso. Vão 
me jogar pedras (LISPECTOR, 1974, p. 09 – 10)”. Por outro lado, é 
por efeito de vingança que o mito se reafirma, com a sabotagem do 
que fora encomendado inscrita em cada um dos contos do livro. Se 
o intuito do editor era explorar comercialmente um livro erótico 
assinado por Clarice Lispector, o que ele, de fato, conseguiu foi um 
livro em que o erotismo só figura estereotipadamente como figura 
secundária para um fundo que, este sim, dramatiza a condição do 
escritor e da literatura no mundo da mercadoria. A escritora sabota, 
no livro, o sensacionalismo que venderia sexo e erotismo com sua 
assinatura, mas ela faz isso tendo de ceder às determinações do 
editor e de sua encomenda. Resiste cedendo e inserindo, no todo do 
livro, um plano metalinguístico cuja função é comentar, com ironia 
e desagrado, o ter de escrever para atender às demandas do editor e 
do mercado. Na afirmação “Além do mais, tratava-se de um desafio” 
(LISPECTOR, 1974, p. 10) há um eufemismo. Tratava-se, de fato, de 
compromisso, contrato comercial a ser cumprido. Como nos lembra 
Silviano Santiago,

A indústria cultural é o patrão que quer dos subordinados 
o padrão de qualidade digno do que seja, no jargão deles, 
um profissional. Esse padrão, na década passada [anos 
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70 do séc. XX], foi o dado pela consciência do que seja 
o funcionamento harmonioso de uma fábrica de nível 
internacional –– do parafuso à roldana, da máquina ao 
operador, precisava haver um ajuste preciso de tal forma 
a deixar fluir a produção artística sem os solavancos do 
artesanato tupiniquim. Não há lugar para as delícias 
prazerosas do diletantismo. Tudo é trabalho. O artista se 
moderniza à imagem e semelhança do país. A relação do 
artista com a empresa é ética, contratual e trabalhista. A 
grande vantagem nessa relação é que se nomeia com todas 
as letras o “patrão” das artes, vivendo o artista as pressões 
econômicas e políticas no próprio campo específico de 
atuação, no próprio trabalho. Em outras palavras: essas 
pressões não se dirigem contra o homem, mas contra a 
obra dele. Como a obra não pode mais “dizer” tudo o que 
o artista gostaria de dizer, o homem é obrigado a procurar 
o espaço-jornal para complementá-la com a entrevista.
O ser artista profissional na nossa sociedade de consumo 
não é condição apenas de ascensão econômica (ter 
“profissão” liberal entre liberais), é antes de mais nada o 
sentimento de sujeição contratual às mais tortuosas ordens e 
mais lucrativas exigências das leis de mercado (SANTIAGO, 
1982, p. 78 – 79 – colchetes nossos).

Considerando-se, entretanto, que A via crucis do corpo frustra 
deliberadamente as expectativas criadas em torno de uma 
mercantilização de erotismo e sexo assinada por Clarice Lispector, 
tratava-se, também, para a escritora, de um desafio: o de permanecer 
fiel a seu projeto e a seu trabalho literário num contexto em que o 
mercado e suas injunções se impõe, além de outros fatores, como 
interlocutor incontornável. Ainda em relação à temática de sexo e 
erotismo, note-se que a “Explicação” de Lispector toca em algo que 
também marcará a produção literária brasileira contemporânea 
em seu diálogo com o mercado: a ênfase conferida à exploração do 
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sexo e do erotismo em suas vinculações com a violência, algo que a 
indústria editorial, e, depois, a indústria cultural, descobriu desde, 
pelo menos, o surgimento do folhetim no séc. XIX.

Outro dado a ser destacado em “Explicação” é o registro da 
vontade de escrever sob pseudônimo – procedimento que protegeria 
a persona literária Clarice Lispector, mantendo-a, por meio de Cláudio 
Lemos, intocada pelas, com o perdão da ironia, “forças desejantes do 
mercado”. O editor insiste na assinatura do nome literário, garantia de 
maior probabilidade de vendas, e com um argumento no qual incide 
nova ironia: “Mas ele não aceitou. Disse que eu devia ter liberdade de 
escrever o que quisesse” (LISPECTOR, 1974, p. 10). Lispector afirma 
ceder, pedindo a Deus “que ninguém me encomende mais nada. 
Porque, ao que parece, sou capaz de revoltadamente obedecer, eu 
a inliberta” (LISPECTOR, 1974, p. 12). O final da frase extrapola os 
limites da vida pessoal da escritora, remetendo à condição do artista 
no mundo da mercadoria: revoltado obediente que ocupa um lugar 
entre o homem livre e o cativo: “inliberto”. Lispector, entretanto, 
assinará a “Explicação” – seu momento privilegiado de conversa 
com o leitor –, com a ambígua abreviatura C. L., que repõe Cláudio 
Lemos no texto e em seu horizonte de sentido.

Segue-se à revelação do desejo de publicar sob pseudônimo, 
procedimento que não era novidade para Clarice12, um embate com 
um leitor que “leu meus contos e disse que aquilo não era literatura, 
era lixo” (LISPECTOR, 1974, p. 11). As máscaras literárias de Clarice 
Lispector e Cláudio Lemos se encontram nessa avaliação negativa do 

12 Segundo Aparecida Maria Nunes, Clarice fez uso de dois pseudônimos para 
escrever de encomenda: Tereza Quadros, que a partir de 1952 assinou, no tablóide 
Comício, a coluna “Entre mulheres”, na qual reunia “alguns rudimentos de crônica 
em página onde se misturam conselhos de etiqueta, moda, culinária, maquiagem, 
postura e tudo o mais que cerca o universo da mulher, mãe e esposa” (NUNES, 
2006, p. 01) e, também, Helen Palmer, que assinou a coluna “Feira de Utilidades” 
do Correio da Manhã entre 1959 e 1961. Além disso, escreveu como ghost writer da 
atriz Ilka Soares a coluna “Só para Mulheres” do Diário da Noite entre 1960 e 1961.
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livro como lixo. E Clarice se depara, aí, com uma, talvez, insuspeita 
máscara: a de escritora séria, passível de aprisionamento por seu 
público fiel e suas forças desejantes em relação à mercadoria com 
a qual a identifica: alta literatura, e não lixo literário. Segue-se, à 
concordância da escritora com a avaliação de seu livro como lixo, a 
afirmação da perplexidade experimentada com a descoberta de que 
“este é um mundo-cão” (LISPECTOR, 1974, p. 10). Tal descoberta 
reafirma em Clarice, pessoa e escritora, a condição de “criança boba”, 
reiterando a ingenuidade de ambas como valor que se choca com a 
brutalidade do mundo, os descomedimentos humanos inscritos na 
expressão “mundo-cão” – dado de realidade concebido como tranche 
de vie e posto em relevo, na história da literatura, por gêneros como 
o folhetim e o melodrama e escolas literárias como o Naturalismo.

Por fim, C. L. narra a décima quarta história que, entretanto, 
diz não querer que figure entre os treze contos do livro. Conta a 
história de um charreteiro que lhe dissera ter se separado da mulher 
para não matá-la porque ela “se desencaminhou e desencaminhou 
minha filha de dezesseis anos” (LLISPECTOR, 1974, p. 10). Destaca, 
na história narrada, a rejeição da mãe pelo filho, estabelecendo um 
contraste com a sua própria condição de mãe e escritora que se 
recusa, no dia das Mães, a escrever “histórias que eu não queria que 
meus filhos lessem porque eu teria vergonha” (LISPECTOR, 1974, 
p. 10). Entretanto, assim como revela a confidência que lhe fizera o 
charreteiro, contando a história dele apesar de recusar-se a publicá-
la como um décimo quarto conto, escreverá, no dia seguinte ao dia 
das mães, coincidentemente o dia 13 de maio em que se celebra a 
abolição da escravatura, as outras histórias que comporão o livro. 
Diz, pois, que não vai fazer, mas faz –– estratégia recorrente em A 
via-crucis do corpo, procedimento-mestre calcado na litotes13, figura 

13 A litotes é uma figura de pensamento que consiste, basicamente, em afirmar 
algo por meio da afirmação negativa de seu contrário. Pierre Fontanier assim a 
define: “La Litote, qu’on appelle autrement Diminuition, et qui n’est guère, au fond, 
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de linguagem que rege todo o projeto literário do livro, feito para 
frustrar as expectativas que cria e, também, para, nas palavras da 
própria Clarice anos depois em Um sopro de vida, “afastar os profanos 
que querem gostar” (LISPECTOR, 1978, p. 20) de seu trabalho.

No Post Scriptum que finaliza “Explicação”, conferindo-lhe traços 
do gênero carta e um quê de confessionalismo, Lispector, amaldiçoa 
o domingo de 12 de maio em que escreveu os contos “O homem 
que apareceu” e “Por enquanto”, que, articulados a “Explicação” 
e “Dia após dia”, completam, digamos assim, a moldura narrativa 
de A via crucis do corpo, com a escritora tomando a si mesma como 
personagem e narrando: a) um tenso e desgastante encontro com um 
poeta e escritor bêbado e fracassado que projeta nela a imagem de 
pessoa preocupada apenas com a literatura – máscara que ela rejeita; 
b) as ações banais que realiza nos intervalos da escrita do livro e que 
evidenciam a sua solidão; c) os fatos ordinários ocorridos nos dias 
12 e 13 de maio, dias em que escreveu a grande maioria dos contos 
do livro, destacando-se, no conjunto, aqueles que registram os seus 
embates com a escrita de encomenda e os conflitos daí decorrentes. 
Pode-se dizer que o conjunto formado por esses textos cumpre a 
função de moldura narrativa de A via crucis do corpo e “dinamita o mito 
romântico da criação livre e desinteressada” (AREAS, 2005, p. 60).

C. L. encerra “Explicação” com uma história tipicamente 
clariciana, narrando o fracasso de uma tentativa de descobrir “o 
segredo [...] da vida” (LISPECTOR, 1974, p. 11) de uma bilheteira 
de cinema por meio da ação de “olhar bem de perto o [seu] rosto” 

qu’une espèce particulière de Métalepse, au lieu d’affirmer positivement une chose, 
n ie absolument la chose contraire, ou la diminue plus ou moins, dans la vue même de 
donner plus d’énergie et de poids à l’affirmation positive qu’elle déguise. C’est, comme 
lê dit Lacharpe, l’art de paraître affaiblir par l’expression, une pensée qu’on veut 
laisser dans toute as force. On dit moins qu’on veut laisser dans toute as force. On 
dit moins qu’on ne pense; mais on sait bien qu’on ne será pás pris à la lettre; et 
qu’on fera entendre plus qu’on ne dit. C’est par modéstie, par égard, ou même par 
artifice, qu’on emploie cette figure.” (FONTANIER, 1977, p. 133).
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(LISPECTOR, 1074, p. 11 – colchetes nossos). Oferece, aí, o esboço 
de uma décima quinta história que, evidentemente, não teria lugar 
no livro (note-se a tematização das relações eu X outro vinculada ao 
risco do olhar olho-a-olho e de suas imprevisíveis conseqüências). 
Afirma, com isso, a posição oblíqua que, à época, ainda ocupava na 
literatura e no sistema literário brasileiros, marcados, segundo Vilma 
Arêas, pela vinculação a uma

esfera cultural dura, porque sem complexidade e sem saber 
lidar com matizes ou alternativas”. Nesse sentido, tanto 
“Explicação” como o livro que ele apresenta e emoldura 
iluminam “com crueza a limitação [...] do lugar assegurado 
aos escritores difíceis de serem alinhados, sem habilidade 
de se adequarem aos novos tempos (ARÊAS, 2005, p. 72).

Por outro lado, considerados o projeto literário de A via crucis do 
corpo e sua efetiva realização, que implicam a derrocada programada 
das histórias de sexo que o livro encena oferecer ao leitor, uma 
questão se impõe: “Como avaliar aquilo que, tendo sido programado 
para fracassar, cumpre bem o seu projeto e... fracassa?” (FRANCO 
JUNIOR, 2000, p. 204).

Com os dados já apontados, creio que evidenciam-se algumas 
das dimensões da crise protagonizada neste texto que introduz a 
“hora do lixo” de Clarice Lispector. Nessa “hora do lixo”, o escritor 
se defronta com a injunção de ter de encarar o mercado, seus agentes 
e demais elementos constitutivos – o que inclui público e crítica. O 
desafio que se impõe é, pois, encontrar modos de resistir a tais pólos 
de pressão, calculando até que ponto é possível, sem deixar de fazer 
literatura de qualidade, ceder a essas instâncias e às suas demandas.

Resistir cedendo e ceder resistindo são, pois, as estratégias 
que se impõem ao escritor no contexto contemporâneo em que sua 
profissionalização é menos que uma reivindicação e mais do que 
uma determinação por forças que o constituem social, cultural e 
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comercialmente como escritor, afetando-o como indivíduo e como 
artista, e, portanto, modulando, também, a sua obra, que, em 
determinados casos, incorpora à mimese a teia de conflitos que a 
constitui.
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Um Ensaio de Crítica Biográfica Fron-
teiriça em Três Histórias

Edgar Cézar Nolasco*

As três histórias que ora apresento fazem parte de mais um livrinho 
que estou escrevendo no momento e que se intitulará de O amante de Clarice. 
Com esse pequeno livro, encerro uma trilogia sobre a escritora iniciada com 
o livro Claricianas de 2006 (este em coautoria) e seguida por Quem tem medo 
de Clarice Lispector? de 2014. Em ambos os livros, a ideia central foi uma só: 
ter a presença fantasmática de Clarice na escritura, mesmo que de forma 
às vezes apenas alusiva. Diferentemente dos dois livros já publicados, este 
que agora escrevo traz uma diferença não encontrada antes: se naqueles a 
persona da escritora ocupava o primeiro plano, agora ocorre também minha 
própria inscrição, como crítico biográfico fronteiriço, visando narrar, por 
meio dessa estratégia, além de algum traço que aluda à ficção ou vida de 
Clarice, algo que esteja preso ao meu próprio bios. Com isso, espero estar 
justificando o titulo: Um ensaio de crítica biográfica fronteiriça.

PRIMEIRA HISTÓRIA: O amante de Clarice

 Muita coisa não posso te contar. Não vou ser autobiográfica. 
Quero ser “bio”. (LISPECTOR. Água viva, p. 33.)

Era o ano de 1995. Deixava eu meu lugar para traz, entrava num 
ônibus da Viação Motta e desembarcaria, vinte e duas horas depois, 

* Professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, coordenador do NECC 
- Núcleo de Estudos Culturais Comparados.
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na cidade grande de Belo Horizonte.

Lembro-me, agora, de que repeti para mim o salvo 23 de cor, 
durante a viagem longa e cansativa. Mas minha obstinação para 
cursar a Pós-Graduação na UFMG e meu desejo não mensurável para 
pesquisar acerca da obra da escritora Clarice Lispector falavam mais 
insistente e persistentemente em mim.

Tinha deixado para trás meu lugar de fronteira onde habitara até 
então, assim como deixara minha família e emprego como professor 
primário numa escolinha dos arrabaldes da cidade de Dourados, 
mas, em contrapartida, já tinha trazido comigo, sem o saber, minha 
Clarice Lispector. Ou melhor, tinha trazido comigo na bagagem meus 
exemplares dos livros Água viva, A paixão segundo G.H, Perto do coração 
selvagem e de Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres. Sem saber, eu 
ia viver um prazer da descoberta teórica e crítica, misturado com 
medo e ignorância, mais o peso da obra monumental da escritora, 
que começaria ali e permaneceria em mim para o resto de minha vida.

Não demorou muito para eu saber que minha pesquisa 
resumir-se-ia na leitura de dois livros da escritora: Água viva e 
Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres. Li e reli, nas intermináveis 
e solitárias noites do Hotel Pampulha, as duas obras. Para meu 
descanso e alento, comecei a perceber semelhanças absurdas entre 
o processo de construção das duas obras. Também via diferenças 
gritantes entre elas, as quais, multiplicadas, continuo vendo até 
hoje. Cheguei a decorar passagens inteiras de Água viva. Repeti-as 
e repeti-as incansavelmente para mim enquanto subia a Avenida 
Amazonas para tomar meu cafezinho sagrado das 3h30min no Café 
Nice, na avenida Afonso Pena. Mais tarde, atravessado pela amizade 
do Fernandinho, um amigo que conheci hospedado no hotel e que 
viera de Recife para fazer doutoramento em Administração também 
na UFMG, passei a tomar café no Mercado Central. Se, por um lado, 
a caminhada tinha ficado mais curta, uma vez que o Mercado ficava 
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quase em frente do hotel, por outro lado, a pesquisa tinha avançado 
e eu me pegava lendo ou repetindo, ou simplesmente pensando alto, 
entre os bichos e abacaxis que se aglomeravam dentro do Mercado. 
Lembro-me que uma vez, talvez como forma de fugir das leituras 
difíceis e obrigatórias que a pesquisa impunha, mais algum problema 
pessoal, como a falta de dinheiro, me dediquei uma tarde inteira na 
tarefa de ficar simplesmente olhando para as galinhas presas nos 
girais, logo à esquerda de quem entrava pela rua Santa Catarina.

Foi por essa época, logo no começo de meu desespero, isto é, 
assim que passei a ler e repetir de cor passagens claricianas em voz 
alta, que me peguei repetindo uma passagem do livro Água viva 
enquanto admirava à distância, do quarto andar da FALE, o por do 
sol do lado Sul:

Quero escrever o borrão vermelho de sangue com as 
gotas e coágulos pingando de dentro para dentro. Quero 
escrever amarelo-ouro com raios de translucidez. Que não 
me entendam pouco-se-me-dá. Nada tenho a perder. Jogo 
tudo na violência que sempre me povoou, o grito áspero 
e agudo e prolongado, o grito que eu, por falso respeito 
humano, não dei. Mas aqui vai o meu berro me rasgando as 
profundas entranhas de onde brota o estertor ambicionado. 
Quero abarcar o mundo com o terremoto causado pelo grito.

Eu repetia por que eu não entendia. Mas se eu desistisse, eu 
perderia tudo o que eu não podia perder. Eu havia ido para longe 
para vencer. Não vencer na vida; mas vencer aquilo a que eu havia me 
proposto o desafio. A literatura de Clarice era meu desafio. A escritora 
era meu desafio. Ou eu vencia o enigma, ou a esfinge me devoraria. 
Tinha tudo a perder. Sem gritar, permaneci e insisti. Aos poucos fui 
compreendendo que entender é a prova do erro. Mas para chegar aí, 
tive primeiro que chegar à conclusão de que eu havia entendido. Foi 
por essa mesma época que me tornei amante incondicional da obra 
clariciana e de sua autora. Tive a minha visão; tive a minha Clarice.
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 O borrão vermelho de sangue com as gotas e coágulos pingando de 
dentro para dentro contrapunha-se à cor sanguinolenta da fronteira-
Sul que eu também havia trazido comigo e que dali a observava tão 
perto tão longe. Conforme a tarde mineira se escondia atrás da Lagoa 
da Pampulha, o barrado sanguinolento ia se esboroando sobre o 
pântano esparramado mas contido ao Sul do Centro-Oeste brasileiro. 
Naquele exato momento, um pós-graduando magro e preocupado 
descia do quarto andar e tomava o bus que o levaria até à rua Tupis 
com a avenida Paraná.

Por essa época eu ainda não podia sequer imaginar que a 
fronteira-Sul, sobretudo enquanto uma paisagem epistemológica, 
tornar-se-ia o centro de minhas reflexões críticas e poéticas mais 
contundentes e atuais. Mais uma vez, sem o saber, parece que, mesmo 
à distância, eu já estava sendo preparado para um dia voltar para meu 
lugar e pensar a partir dele com mais especificidade e propriedade 
intelectual.

       Desde sempre em minha vida, a fronteira-Sul estava 
condenada a ser o meu máximo de desejo a que eu podia chegar. A 
origem de meu bios advinha de suas entranhas porosas, pantanosas 
e revoltosas.

       Confesso, por fim, a se alguém interessar possa, que 
definitivamente não sei quando Clarice entrou em minha vida, não 
sei a partir de quando comecei a me apaixonar por ela. Talvez tal 
amância tenha ocorrido a partir deste acontecimento familiar: meu 
irmão mais velho deixou o livro que estava lendo sobre uma cadeira 
embaixo da sombra do pé de cinamão na casa de campo da Revolta e 
bastou um segundo para que uma vaca viesse e arrancasse algumas 
páginas do exemplar e saísse comendo as páginas campo afora. 
Guardei aquela cena familiar envolta a um livro que ainda estava 
acima de meu desejo de menino de 9 anos. Sem o saber, ou talvez 
por isso mesmo, mais tarde em minha vida eu viria a eleger o livro 
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Perto do coração selvagem, a começar pelo título, como o mais bonito 
da plêiade de obras da escritora. 

       Cabe ao amante trazer guardado dentro do coração o objeto 
de seu amor. Seja ele livro ou gente. Pouco importa. Porque, o que 
importa mesmo, é saber que o outro existe dentro de você.

Campo Grande, 20 de maio de 2015

SEGUNDA HISTÓRIA: a carta roubada

Peço-lhe que interprete minha carta como quiser mas não 
veja nela falsa humildade. (fragmento da carta de Clarice 
envida a Mário, de Belém, em 27 de junho de 1944)

Há mais de 30 anos que estudo a escritora Clarice Lispector e 
sua obra. Tanto é verdade que já escrevi um número razoável de 
livros sobre ela, além de orientar alguns trabalhos acadêmicos sobre 
sua obra. Durante essa grande parte de minha vida dedicada a tal 
estudo, tive momentos tensos, literalmente angustiantes, e outros 
atravessados por extrema alegria. Entre os mais difíceis, gostaria 
de pontuar aqueles nos quais me encontrava sozinho dentro de um 
quarto pequeno do hotel me debatendo por querer compreender sua 
escritura angustiante. Varrei noites e noites na tentativa vã de achar 
que podia entender o que eu nunca viria e entender. Não demorou 
para que eu aprendesse que fingir que entendia podia ser o começo 
para uma compreensão necessária. No meio acadêmico via colegas 
falar de sua literatura com tanta sabedoria e soberba que fui, aos 
poucos, criando um modo só meu de falar dela. E acabei criando 
uma soberba às avessas. O bom é que venci todas as tempestades e 
aqui estou agora falando dela com tanta honestidade e simplicidade 
que até eu mesmo acabo por ficar com inveja boa de mim mesmo. 
Entre os momentos mais alegres, destaco um que de alguma forma já 
esta dentro dos mais difíceis: quando me pegava falando de Clarice 
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com amigos em alguma mesa de bar em Belo horizonte. Correndo 
o risco de ser chato e até pernóstico, falei sobre ela durante noites 
inteiras para amigos que, apesar de não a estudarem como eu, eram 
leitores de sua obra. Outros nem eram leitores, mas acontece que eu, 
sem saber, tinha o poder de exercer a sedução quanto o assunto era 
a escritora. Gostava de enaltecer o lado engraçado, quase cômico, 
que via na escritora e em algumas de suas obras. E para exercer meu 
poder discursivo, falava de cor pedaços e pedaços de livros, tirados, 
por exemplo, de Água viva ou de A paixão segundo G. H. Só mais tarde 
vim a descobrir que nem se tratavam de meus livros preferidos. Mas 
essa constatação já renderia uma outra história.

Espera, estou me lembrando disso agora, no momento em que 
estou escrevendo: num desses tantos encontros, cuja conversa volta 
e meia terminava em Clarice, e este, especificamente, continuo a 
me lembrar, se deu no restaurante japonês Sushi Naka, um amigo 
psicanalista me perguntou: você gosta de mim como gosta de Clarice? 
Esbocei um sorriso. Afinal, o psicanalista ali era ele.

Entre os anos de 1999 e 2003, me dediquei à tarefa de pesquisar 
e estabelecer uma relação, mesmo que indireta, entre a obra e a vida 
da escritora. Foi nesse contexto que entrou na história a tal carta 
roubada. Durante meus estudos, tive aulas de Crítica biográfica 
com a intelectual Eneida Maria de Souza, hoje professora emérita 
da UFMG. À época, eu não podia prever, apesar de já pressentir, 
tomado pelo afeto e admiração pela mestra querida, e depois amiga, 
que aquela discussão de ordem cultural estaria na base de toda minha 
formação e trabalho acadêmico por vir. O trabalho resultado daquela 
pesquisa foi publicado na forma de livro em 2004, levando o título 
de Restos de ficção: a criação biográfico-literária de Clarice Lispector. 
Na contracapa do pequeno livrinho lê-se:

Este livro (o segundo do autor sobre Clarice Lispector) 
não é só um livro sobre a obra da escritora. É, ao mesmo 
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tempo, um livro que trata da teoria da crítica biográfica. Daí 
entender que a crítica acaba sendo uma crítica autobiográfica 
cultural dos dois sujeitos em análises: do escritor e do crítico. 
Veja-se esta passagem: ‘o crítico biográfico não é aquele que 
decifra o enigma do texto, ou do autor, mas aquele que sabe 
articular o texto com o paratexto, a ficção com a não ficção, 
a obra com a vida e vice-versa, na tentativa detetivesca de 
alargar a produção daquilo a que chamamos leitura. A 
escrita do imaginário biográfico relembra os fatos da vida 
em seu processo e os reinventa, dando a eles uma marca 
de verdade até então não percebida’.

Restos de ficção, restos de vida, restos de amizade, tudo isso 
eu lia na carta roubada de Clarice, endereça ao mestre de todos os 
escritores modernistas brasileiros Mário de Andrade. Carta esta até 
então completamente desconhecida dos estudiosos de ambos os 
escritores, não fosse a sagacidade crítica de Eneida, durante pesquisa 
sua no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo 
( Fonte: Arquivo Mário de Andrade – IEB\USP). Encontrando lá a tal 
carta, Eneida gentilmente copiou-a para mim, usando caneta bic azul. 
Trago a tal carta roubada guardada junto ao material mais importante 
que possuo sobre Clarice Lispector. Neste exato momento, enquanto 
escrevo esta história, olho com carinho para a carta-cópia aberta sobre 
minha escrivaninha e não me canso de admirar a letra minúscula de 
Eneida, parecendo uma teia de aranha a la Borges. 

Aqui, quando falo da carta roubada, entendo que não me 
refiro mais tanto à bela e importante carta, ainda completamente 
desconhecida do grande público e biógrafos claricianos, apesar de 
tê-la publicado no início do primeiro capítulo do livro supracitado. 
Queria captar o gesto da mestra, intelectual e amiga Eneida  que, em 
meio a sua pesquisa no IEB acerca de Mário de Andrade, ao se deparar 
com a referida carta tratou de copiá-la para mim. O gesto em si é 
intraduzível, e não capta a importância que a pesquisadora em Crítica 
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biográfica cultural via no documento epistolar, como tudo aliás que 
se encontra no meio do caminho da vida de qualquer intelectual. 
Confesso que foi com Eneida, aliás, que aprendi que os documentos, 
como a correspondência, viagens, amigos, acervo, doença, perdas 
etc, são tão importantes como os monumentos de um artista, como 
sua própria obra. No caso específico de Clarice, as cartas enviadas 
por ela a familiares e amigos, bem como as recebidas, não são em 
nada menores que sua ficção. Ambas se completam, e uma diz sobre 
a outra, formando juntas um projeto consistente e coerente de uma 
intelectual que não veio ao mundo apenas para dizer belas palavras.

Não é a toa que gratidão é mais um dos sentimentos que 
podem ser estudados pela crítica biográfica. Acho mesmo um dos 
sentimentos mais importantes do humano. Espero, sinceramente, 
ter sido grato a Clarice por todos esses últimos anos de minha vida 
profissional, quando me dediquei a escrever e orientar pesquisas 
sobre sua vidaobra, como espero estar sendo agora; e espero continuar 
a ser grato a Eneida por tudo, especialmente pela amizade, sem a 
qual nada valeria a pena. E quando penso, trabalho e escrevo sobre 
Crítica biográfica fronteiriça, entendo que estou sendo grato a mim 
mesmo, pois de alguma forma vou ao encontro de minha própria 
história que um dia começou daqui da fronteira-sul, onde nasci e 
cresci, e de onde um dia saí e para onde muito depois retornei para 
dizer o que tinha para dizer e sem grandes pretensões intelectuais. 

Não posso me esquecer de que hoje é carnaval!

Ontem terminei a leitura do conto “Conversei ontem à tardinha 
com o nosso querido Carlos”, do livro Histórias mal contadas, de 
Silviano Santiago.

Campo Grande, 26 de fevereiro de 2017 
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TERCEIRA HISTÓRIA: A morte de Clarice (quarenta anos depois)

Enquanto houver testemunha, não haverá a morte 
verdadeira. MARTINS. O perfume da acácias, p. 127.

Era o ano de 1977. Um menino aos 9 anos estudava na escolinha 
primária. E assim como esperava a chegada de todas as sextas-
feiras para voltar para a casa de campo da Revolta, na boleia da C10 
vermelha do pai, com certeza também esperava ansioso pelo término 
daquele ano e pela chegada das férias grandes. Obviamente, naquele 
9 de dezembro ainda não conhecia a renomada escritora brasileira 
Clarice Lispector. Contentava-se com as pequenas historietas 
incompletas da Cartilha Caminho Suave. Gastava noites inteiras 
dentro do silêncio à lamparina da Revolta na decifração de sílabas 
e sons. Sem saber o porquê, gostava muito da lição da galinha e da 
casa amarela. Mas não gostava nem um pouco da lição do navio, pois 
nunca tinha visto um. Mesmo assim viajava num navio imaginário 
para o outro lado da fronteira-sul, movido pelo desejo de conhecer 
El Gran Chaco Paraguayo, como mais tarde sofreria pelo desejo de 
conhecer a cidade do Rio de Janeiro. Repetia em voz alta a vovô viu a 
uva e outras frases pequenas que nunca mais sairiam de sua mente. 
Aliás, quando adulto, e metido a escritor como agora, fez questão de 
preservar aquele estilo de frases simples. 

Mas não se passaram quarenta anos em vão. Estamos em 2017. 
Nesse tempo, tornei-me um estudioso da obra clariciana, orientei 
algumas pesquisas em nível de pós-graduação e até escrevi alguns 
livros sobre sua vasta literatura. Entre uma leitura e outra, gostei e 
deixei de gostar de alguns de seus livros, nas mesmas proporções. 
Antigamente, tinha verdadeira adoração por A paixão segundo G.H. 
Talvez pelo fato de a boa crítica clariciana ter batido o martelo de que 
se tratava da obra mais bem elaborada da escritora. Gastei décadas 
e noites intermináveis na tentativa escolástica de decifrar aquela 
escritura sem fim. Depois, quando li mais atentamente os livros A 
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cidade sitiada e O lustre, acabei por nutrir  um amor mais próximo 
e duradouro por aquele anterior. O que estou dizendo é que por 
muito tempo preteri estes dois por A paixão segundo G.H. Depois de 
até um bom tempo, reli novamente o A cidade sitiada e descobri nele 
um traço que nunca mais repetir-se-ia em toda a obra clariciana. 
Sempre achei O lustre um livro cansativo e monótono, mas pelo fato 
de ter a morte distendida e em movimento em sua escritura passei a 
reservar um lugar ao alcance da mão para ele em minha estante de 
trabalho. Bem mais recente, voltei a reler Perto do coração selvagem e 
não tive mais dúvidas: tratava-se de um livro que para sempre terá 
um dos mais belos títulos entre todos da literatura brasileira. Mas 
gosto dele também, cada vez mais, por já prenunciar todo o projeto 
intelectual consistente e único de uma das maiores escritoras do 
país. Tirante o que há de modernamente pesado nele, vejo o começo 
de em certo deboche por parte da intelectual que se estenderia num 
crescendo até o A hora da estrela. Continuo a manter verdadeira 
admiração e espanto pelo livrinho Água viva. Por uma época, ele foi 
objeto de estudo em minha vida acadêmica. Às vezes, mas cada vez 
menos, me pego lendo ao acaso uma de suas páginas, principalmente 
quando é domingo de manhã e meus cachorros estão ao meu lado. 
Agora, se tem um livro de Clarice que para mim é uma verdadeira 
obra prima (ah, como estou démodé, não se é mais de bom tom falar 
em obra prima), este livro é A hora da estrela que, não por acaso, faz 
neste 2017 quarenta anos. A hora da estrela coincide com a hora da 
morte em e de Clarice Lispector.

Foi visando comemorar os 40 anos de morte de Clarice Lispector 
que a professora e estudiosa da obra clariciana Marta Francisco de 
Oliveira me pediu algo escrito. Aqui se justifica a existência deste 
texto pequeno que escrevo da escrivaninha de minha casa, nesta 
sexta-feira do dia 3 de março de 2017, enquanto levanto a cabeça e 
vejo através da vidraça o tempo formando um barrado escuro do 
lado da fronteira-sul e meus cachorros aguardam por mim na parte 
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de baixo. Confesso que, por achar tudo isso aqui tão desnecessário, 
tive vontade de abandonar tudo e ir fazer um café novo para mim.

Então termino falando da morte. Minha Clarice nunca esteve 
morta. Sempre falei tão somente e apenas de minha Clarice. Quando 
vim a conhecer Clarice, não existia a morte. Nem sabia, aliás, que ela, 
a mulher, mãe e escritora, havia morrido. Logo, minha Clarice sempre 
esteve viva para mim. (Conheci minha Clarice numa tarde escaldante 
da Revolta, acho que durante as férias pequenas daquele ano de 
1982. Tinha me chegado às mãos um exemplar do livro Felicidade 
clandestina. tratava-se de uma edição do ano anterior, publicada pela 
Nova Fronteira. Ainda não sabia, não pressentia e não fazia a menor 
ideia, mas a felicidade sempre iria ser clandestina para mim também.) 
Não me ensinaram a morte. De modo que não conheci a amortalhada. 
Minha Clarice sempre esteve viva, repito, sobrevivendo inclusive à 
minha não compreensão de sua obra. Não posso falar de uma Clarice 
morta, mesmo quando me pedem como agora, pois simplesmente ela 
não existiu para mim. A morte veio só-depois. Entrou na ficção e em 
minha vida como um suplemento, uma ficção, melhor dizendo. E, ao 
encontrar a morte como tema na ficção, como acontece em O lustre, 
por exemplo, a morte trabalha (em mim) no sentido de ilustrar melhor 
aquela morte apenas e tão somente imaginada por mim. Eu só posso 
imaginar a morte da escritora Clarice Lispector. Aliás, meu imaginário 
clariciano quase sempre esbarra no corpo da morte estendido sobre 
o véu da escritura. Já a morte do corpo de Clarice ficou como que 
obnubilada em minha mente. Melhor dizendo, ela não tem um 
corpo, sofrendo da falta deste. Sei que ela existe na escritura, mas 
eu a compreendo só-depois. Chego tarde demais para compreender 
a morte da escritora. Estou sempre chegando tarde demais, repito 
para mim mesmo. Como posso falar daquilo que ainda vai existir 
para mim? E a resposta, por enquanto, talvez seja esta: vá e escreva; 
dê existência ao que nunca existiu. Aprenda a contornar o silencioso 
perigo do sentido da letra.
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Disse há pouco que eu só posso imaginar a morte da escritora. 
Entendo que tal afirmação merece mais uma explicação de minha 
parte. E para tanto me valho de Borges, outro escritor morto. Noites 
dessa andei lendo seu texto “A Cegueira”. E tomo aqui, ressalvadas 
as diferenças, a morte da escritora Clarice Lispector como a cegueira 
para o escritor argentino. A morte da escritora, encontrada por mim 
dentro e fora da escritura, continua a ser tomada como um modo de 
vida.  Como meu encontro com minha amiga Clarice se deu depois 
de sua morte naquele dezembro inóspito de 1977, restou-me, leitor 
crítico de sua obra, tomar a morte como um material a mais para 
uma possível compreensão dela. No que pese o trocadilho, é como 
se eu dissesse que, nesses últimos quarenta anos de vida, eu tiro 
proveito da morte. Decerto que com alguma perversão, Borges, que 
trazia a cegueira inscrita no corpo, soube tirar proveito dela para sua 
criação. Nesse mesmo sentido, quero entender que a morte de Clarice 
não deixou de significar para mim uma clausura, quase uma perda 
irreparável depois, mas também me trouxe uma solidão propícia 
para minhas invenções literárias e críticas. A cegueira, a dor, a morte, 
as perdas, os amores, os amigos, a fronteira-sul, tudo pode ser um 
instrumento do qual pode tirar proveito a crítica biográfica fronteiriça.

(Entre parêntese, estou me lembrando do texto “Sobre a 
amizade”, de Borges & Ferrari, no qual Borges diz que quando 
alguém morre, fica uma imagem não modificada do amigo morto, e 
que se pode manejar essa imagem a nosso bel-prazer. Essa imagem 
do morto torna-se mais forte ainda, depois de sua morte, podendo 
o amigo vivo ajustá-la, ou melhor, melhorá-la. Entendo que como 
Clarice não foi uma amiga que perdi em vida, tal imagem não valeu 
para minha relação com ela e com sua literatura. Acho que houve 
um outro tipo de suplementação da morte da escritora, ocorrida 
naquele início de dezembro de 1977. Todavia, reconheço, na esteira 
da discussão de Borges, que sempre almejei, desde muito cedo 
em minha vida de estudante, a encontrar minha Clarice em minha 
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vida. Sua ficção, minha vida. Uma morta sempre viva me levava ao 
encontro de mim mesmo. Já que a amizade não exige confidências, 
fiz questão de nunca o ser confessional em se tratando de Clarice 
Lispector. Minha amizade por ela foi a de um estado sereno, crítico por 
excelência. Como não a conheci em vida, pouco me interessou “ver 
ou não ver, saber ou não saber” o que Clarice fez em vida, posto que 
sempre me interessou mais essa áurea imaginária e fantasmática que 
sempre rondou sua obra e os restos deixados de seu bios na cultura. 
Em minha relação com Clarice, nunca fui um amigo ciumento; pelo 
contrário, sempre busquei criar condições para que o outro que 
estivesse ao meu lado ( os orientandos, por exemplo) falasse dela, 
desejasse aquela persona em sua vida. Mas cedo aprendi que, em se 
tratando de minha Clarice, “há uma espécie de afeto que só consigo 
relacionar com um sentimento de amizade”.)

Quero concluir retomando, mesmo que pelo avesso, o verso de 
Goethe explorado por Borges no último parágrafo de seu ensaio “A 
cegueira”: “Tudo que é próximo se afasta”. O poeta alemão referia-
se ao crepúsculo da tarde; Borges, “ao lento processo da cegueira”. 
Tudo que é distante tende a se aproximar, como a morte, como 
a velhice e como a tarde. Com o cair do crepúsculo oscilante da 
fronteira-sul, todas as coisas tendem a se aproximar de meu corpo: 
os guaxos no laranjal, o boi que deixa a ilha da Revolta para trás, os 
insetos alados presos na luz do lampião a gás, as galinhas subindo 
no pé de aroeirinha, o cachorro enrodilhando-se em volta da casa, 
um cheiro de comida no fogão, um menino aos 9 anos construindo  
inconscientemente seu destino a partir de sua leitura difícil de um 
livro de uma autora completamente desconhecida.

Campo Grande, 4 de março de 2017
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Marcas de Exílio em O Lustre, de Cla-
rice Lispector: Da Espacialidade do 
Corpo à Construção do Espaço na Nar-
rativa

Marta Francisco de Oliveira* 

Resumo: O presente artigo se desenvolveu a partir das considerações feitas em 
um projeto maior de análise da obra O lustre, de Clarice Lispector, que rastreia 
a criação/invenção de uma poética de exílio na obra clariceana, incluindo este 
romance de 1946, A cidade sitiada, de 1949, e o quarto livro da autora, A maçã no 
escuro, publicado em 1961. Embora muitos aspectos sejam de interesse para rastrear 
as marcas de exílio percebidas na tessitura do texto e na composição da personagem 
Virgínia em sua relação com os demais personagens, em especial os masculinos, 
como o irmão Daniel, desde a infância, e o amante Vicente, já adulta, a dimensão 
exílica transparece, sobretudo, na espacialidade, na relação da personagem com 
o(s) espaço(s), que se inicia e se estende desde a circunscrição do próprio corpo 
para então se ampliar e abarcar o casarão, a pequena cidade interiorana e o espaço 
citadino. Neste respeito, a ideia de exílio é esboçada, embora marcada por toda 
uma trajetória histórica, cultural e simbólica, como uma condição humana, por 
vezes almejada, mas percebida e  iniludível. 

Palavras-chave: Clarice Lispector; poética de exílio; O lustre; espaço; corpo.

Resumen: Este trabajo se ha desarrollado a partir de las consideraciones hechas 
en un proyecto mayor de análisis de la novela O lustre (La lámpara), de Clarice 
Lispector, que sigue las huellas de la creación/invención de una poética de exilio 
en la obra clariceana, lo que incluye esta novela de 1946, además de A cidade sitiada, 
de 1949 y A maçã no escuro, cuarta novela de la escritora, publicada en Brasil en 
1961. Pese a que muchos aspectos puedan interesar para identificar las huellas del 
exilio en el texto y en la composición del personaje Virginia en su relación con 
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los demás, especialmente los hombres, como su hermano Daniel desde la niñez y 
el amante Vicente, cuando ya adulta, la dimensóin exílica se percibe, sobretodo, 
en la espacialidad, en la relación de Virgínia com los espacios, lo que se inicia y 
se expande desde la circunscripción del mismísimo cuerpo y abarca la casa de la 
familia, el pueblo y el espacio de la urbe. Así, la idea de exilio se presenta como 
un boceto, aunque esté marcada por la trayectoria histórica, cultural y simbólica, y 
además como una condición humana, a veces deseada, pero percibida y de la cual 
uno no puede escapar.

Palabras-claves: Clarice Lispector; poética de exílio; O lustre (La lámpara); espacio; 
cuerpo.

Quando leio a obra da escritora Clarice Lispector, percebo uma 
linha tênue que demarca a criação/invenção de uma poética de exílio, 
mimetizada na ficção pelas personagens e mimetizada na vivência 
pela experiência de exílio e diáspora que Clarice compartilha com 
sua família, judia, e com o próprio grupo maior dos judeus e sua 
história de exílios e diásporas. Além disso, é parte de sua própria 
vivência, pois veio da Ucrânia para o Brasil, naturalizou-se brasileira 
apenas após atingir a maioridade e, ao se casar com um diplomata, 
passou anos vivendo fora do país no qual publicou seus livros O 
lustre, em 1946, A cidade sitiada, em 1949, e A maçã no escuro, em 
1961, acompanhando de longe sua recepção pela crítica e público. 
Apesar do período de produção ser extenso e bastante produtivo, 
este artigo será um recorte que se centrará em como as marcas de 
exílio se notam em O lustre, a partir da relação entre corpo e espaço, 
centrado mais na mulher adulta que a personagem Virgínia se 
tornou, embora à luz das experiências da menina que fora em sua 
convivência com a família. 

A leitura do segundo romance de Clarice Lispector nos 
apresenta uma protagonista, Virgínia, que cresce no casarão de 
Granja Quieta, em Brejo Alto, sob a direta influência do irmão 
Daniel e da estranha relação criada entre os dois e sua Sociedade 
das Sombras. Desde menina, é a figura fraterna que ocupa um 
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espaço que poderia ter pertencido à mãe, ao pai ou até mesmo à 
irmã mais velha, Esmeralda. É através da separação do corpo da 
mãe, porém, que os dois irmãos parecem estabelecer seu primeiro 
elo: ambos são frutos apenas da “parte baixa do corpo” materno, ao 
passo que a filha “do coração” é a primogênita. Portanto, desde o 
princípio, a espacialidade do corpo – do outro – determina o modo 
como Virgínia percebe a si mesma e ao espaço, amparando-se em 
um duplo masculino que se repetirá, com as devidas diferenciações, 
com o amante.

Na estranha relação com Daniel, o corpo magro da menina 
é o território de sensações em suas primeiras percepções da 
materialidade e profundamente vinculadas a Granja Quieta e 
Brejo Alto: Virgínia é fluida, se isola na escuridão do casarão ou 
na brincadeira com o barro do rio, mas suas experiências não são, 
exatamente, sentidas no próprio corpo, na carne, em oposição ou 
contato com outro corpo; são apenas como uma leve experiência 
tátil com o escuro, o frio, a moleza, a lama. É na estranha relação 
amorosa que mantém com Vicente, na cidade, que a moça se torna 
consciente da espacialidade do próprio corpo, entranhado nas 
memórias de sua infância.

Em dado momento da narrativa, a personagem vai ao 
apartamento para se despedir do amante, pois retornará à casa 
familiar; quando Vicente chora, o homem permanece um bom 
tempo “ajoelhado junto dela e com o rosto afundado no seu corpo” 
(LISPECTOR, 1995, p. 217) enquanto Virgínia “olhava para frente, 
seca, quase severa”, sentindo “de súbito a dor misturar-se à carne, 
insuportável como se cada célula fosse revolvida e rasgada, dividida 
num parto mortal” (LISPECTOR, 1995, p. 217). Neste instante de 
rebentação da vida, a mulher imóvel repete o gesto que tantas vezes 
ensaiara com seus bonecos de barro na infância, escapando-lhe o 
fato de que, talvez, precisasse tornar-se mulher para finalmente 
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alcançar o que antes parecia inatingível:

Ela jamais poderia ter ido adiante; fraca e aterrorizada, 
atingira o ponto mole e fecundo do próprio ser. Esperava. 
Depois com dificuldade moveu as mãos doces pelos 
cabelos do homem redimido, deu-lhe tudo pelos dedos 
trêmulos, ela que jamais conseguira insinuar nos bonecos 
de barro o contato de sua vida. Disse a primeira palavra de 
sua nova experiência:
- Vicente.
Ele ergueu a cabeça, olhou-a, surpreendeu-se, ela existiu 
acima de Adriano. E como ela era nesse momento forte, 
calma e plena como uma mulher, ele submeteu-se como já 
se submetera às outras mulheres. Ela segurou a cabeça do 
homem com suas mãos; num gesto precioso e fresco beijou 
as suas pálpebras leves. O prazer no homem foi luminoso 
e intenso; ele ergueu os olhos querendo com um silêncio 
dar a ambos a certeza de que ele era um homem e ela uma 
mulher. E recuou num movimento irresistível apertando o 
olho direito com a palma da mão.
- Mas você me enfiou o dedo no olho, dizia ele perdido de 
si mesmo, enxugando as lágrimas que escorriam.
Um alegre e surdo tambor fora atacado no meio do quarto, 
um pavilhão vazio. Alguma coisa se concluíra com sol e 
claridade! o tambor rufava no meio do quarto; e depois 
nunca um silêncio fora tão mudo, calmo, final no recinto 
oco. (LISPECTOR, 1995, p. 217, 218)

Apesar da cena se desenrolar como um resquício de suas 
atividades na infância em Granja Quieta, do gesto de seu corpo de 
menina ao tocar levemente seus bonecos de barro, “entregando”, 
como que para dar-lhes vida, no que seria a mimetização da 
entrega do sopro de vida, segundo o mito bíblico, os momentos 
de percepção de Virgínia como mulher, fonte de vida e prazer, é 
fugidia, passageira. Vicente, neste instante um homem redimido, 
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esboça meramente a possibilidade de ter pena de magoar e ferir 
uma mulher, embora não aquela que tem diante de si. Quanto à 
Virgínia, este é o início de seus momentos finais com o homem antes 
de voltar a Granja Quieta em virtude da morte da avó. A transitória 
noção do próprio corpo maduro a põe em expectativa, pronta para 
o derradeiro ato que insinua o contato de sua vida. A viagem torna-
se presente em seus pensamentos, e o retorno iminente é mantido 
em sigilo, não compartilhado com o amante da cidade. A Granja 
tem sua própria vida, marcando o isolamento da vida na cidade. 

Nos desdobramentos da relação revezada entre submissão e 
suplantação da figura de autoridade masculina, paterna, familiar 
ou mitológica, Virgínia lida com a existência não palpável e a 
ausência, um reflexo de seu sentir sem pensamentos, sem palavras, 
como o silêncio no recinto oco, a despeito da presença da moça e 
do homem, cuja realidade palpável é o amor falso que os une, e os 
corpos que ocupam um espaço próximo Ao brincar com o barro, 
a menina Virgínia se isola e refaz o ato criador divino e o supera, 
pois se “podia criar o que existia e o que não existia”, como percebe; 
ao ser obediente ao irmão, renega e substitui a autoridade paterna, 
embora este esteja sempre presente no casarão; e ao ter um amante 
na cidade, rompe com outros padrões impostos à sua condição de 
mulher, irrompendo em espaços que lhe seriam proibidos, como a 
casa do porteiro. 

Por outro lado, sob a perspectiva da mãe, tampouco existe 
qualquer ligação familiar ou afetiva, a não ser a inegável condição do 
nascimento da menina: nascera da parte baixa do corpo materno, um 
vínculo facilmente rompido com a progenitora (e por ela mesma), 
que ao mesmo tempo estabelece a estranha relação com o irmão, em 
condições semelhantes de concepção e nascimento. Seu primeiro 
exílio, essencial, de abandono do território do corpo materno, é uma 
ruptura cujo trauma é superado em parte pela insinuação de um 
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desejo próprio de abandono, e em parte pela substituição da mãe 
por Daniel.

O elemento estruturador essencial para Virgínia virá por 
intermédio do irmão, pois a Sociedade das Sombras rompe o 
silêncio e destrói a solidão, embora exija a persistência das sombras. 
A única ligação que evita seu total isolamento exílico, visto que não 
se enquadra nos critérios – pouco definidos, é verdade – dos pais e 
da família, é a irmandade que encontra em Daniel, que a faz parte 
de um grupo, principalmente após a fundação de sua Sociedade. 
Numa espécie de espelhismo (com base em LACAN, 1998), é 
como se Virgínia se reconhecesse, ou reconhecesse sua imagem, 
assumindo-a como ficção do eu (de si mesma, situada no simbólico 
e aparentada à verdade do desejo), mediante o que lhe vem do 
exterior, de Daniel. Desde o instante em que se unem na Sociedade 
das Sombras há uma identidade para ambos, uma marca a partir 
de um nome, uma autoridade, uma associação como construção do 
processo secundário, com base nos estudos psicanalíticos, através da 
qual as crianças, principalmente Virgínia, criam uma nova leitura e 
compreensão de si mesmas como uma unidade, contra tudo o mais 
(MEZAN, 1995). Através da relação com o irmão, a menina parece 
desenvolver um imaginário no qual a alteridade se faz presente, 
e sua imagem alvo será sempre um reflexo no outro, como se sua 
percepção de si (algo semelhante à sua identidade própria) fosse 
algo que lhe vem de fora, do outro e em sua relação com o espaço 
(cf. SALES, 2005): Daniel e Granja Quieta, depois a cidade, e Vicente, 
como exemplos mais evidentes.

Também neste aspecto se revela um traço das marcas de 
judeidade compartilhada através da família Lispector no texto 
clariceano, provavelmente como rastro apagado, não evidenciado. 
Por inversão, a presença não revelada da autoridade divina – aquele 
cujo nome não é pronunciado, mas que se revela primeiramente 
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pela palavra falada e depois pela escrita – é substituído pela figura 
máxima de determinação da Sociedade dos irmãos: “a Sociedade das 
Sombras falou”, irrevogável, indiscutível, pairando sobre Virgínia, 
determinando seu presente – sua solidão – e seu devir, principiando 
com seu ato corrupto e vil, que a faria decidir-se por aguardar o 
futuro (exilar-se, de certa forma) e ‘voltar a viver’ somente quando 
estivesse na cidade.

Em conformidade com essa expectativa adiada, a primeira visão 
da cidade decorre de um olhar distanciado, um prolongamento do 
lento ‘retorno à vida’ da menina, pois Virgínia vai tomando contato 
com a cidade aos poucos, nesta passagem da infância na Granja 
para a vida adulta no espaço urbano. É assim, lentamente, que o 
espaço ganha existência literal a partir do ponto de origem: o corpo 
físico da própria moça (MARTINS, 2008). A primeira imagem não 
a situa no centro ou em alguma região densamente povoada ou 
ruidosa da cidade; ao contrário, ela se afasta em direção à represa e 
vê, de longe, o cenário e algumas poucas pessoas, captadas por seu 
olhar passageiro. Virgínia se senta sobre uma pedra e contempla1. A 
visão que se descortina diante da moça em O lustre dá a dimensão 
de como a cidade se converte em repetição para a personagem, num 
momento em que sua vida cotidiana parece à margem do que vê na 
urbe:

por um instante, num leve turbilhão silencioso, toda a 
sua vida ela a passara sentando-se sobre pedras; outra 
realidade é que ela atravessara toda a sua vida olhando 
antes de dormir o escuro e remexendo-se à procura de um 
conforto enquanto alguma coisa fina e acordada espreitava: 
amanhã. Sim, quantas coisas ela via – suspirou devagar 

1 A imagem se repete em A maçã no escuro, quando Martim se coloca em posição semelhante 
e observa, não a cidade, mas seu duplo, a extensão do campo, tomando, talvez, o primeiro 
contato com a liberdade; e fica sentado “porque se quisesse poderia não se sentar na pedra. 
O que lhe dava a eternidade de um pássaro pousado” (Lispector, 1998a, p. 28).
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olhando em torno com tristeza. Pensara achar na cidade 
outras espécies... Continuava no entanto a sentar-se sobre 
pedras, a notar um olhar numa pessoa, a encontrar um 
cego, a só ouvir certas palavras... via o que enxergara pela 
primeira vez e que parecia ter completado a capacidade de 
seus olhos2. (LISPECTOR, 1995, p. 87)

 A constatação de Virgínia é que suas expectativas, que 
a levaram a se fechar por alguns anos – tempo de narrativa não 
compartilhado com os leitores, resultado de um salto temporal e 
espacial –, revelam que sua vida tornou-se um prolongamento de 
uma existência linear, tranquila e nula de novidades, uma sucessão 
de noites nas quais espreita o escuro e sente o amanhã se anunciar 
sem, contudo, concretizar-se como verdadeiro acontecimento. 
O amanhã, que para ela poderia ser tão grandioso, considerando 
possíveis expectativas quanto à ida para a cidade (desde criança 
tinha a convicção de que nem ela nem Daniel poderiam ficar para 
sempre no casarão), revela-se comum e corriqueiro, lançando luz 
sobre a cidade que apenas repete o que já vira e vivera em Granja 
Quieta. Anteriormente, Virgínia sentira que “subitamente pareciam 
ter-se esgotado as palavras de que ela vivera na infância e ela não 
encontrava outras” (LISPECTOR, 1995, p. 83); no entanto, tampouco 
novas palavras preenchem sua forma de viver, pois ‘continua a só 
ouvir certas palavras’, reduzindo sua experiência citadina aos limites 
do próprio corpo e da própria capacidade de uso da linguagem. 
Virgínia se move, portanto, no espaço circunscrito de sua própria 
corporalidade, simbólico, vinculado à sua percepção sensorial e 
à sua faculdade abstrativa de pensamento/uso da linguagem (ver 
BRANDÃO, 2013, p. 58 - 72). 

2 Em “Amor”, algo semelhante parece ocorrer com a personagem Ana; segundo Benedito 
Nunes, “a náusea é apenas uma crise que suspende a vida cotidiana da personagem. A 
lembrança dos filhos, a presença do marido, ainda tem a força para reter Ana à beira do 
perigo de viver que se abre diante dela como um abismo” (NUNES, 1966, p. 23).
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Na narrativa, essa restrição ao ‘espaço de si’, tanto no que 
se refere à espacialidade literal (ao corpo) como simbólica (ao 
pensamento e capacidade de uso da linguagem), se evidencia no 
modo como sua existência adulta continuará submetida e vinculada 
ao espaço metafórico da infância, determinante de seu percurso 
literal e simbólico no espaço urbano. Nem a cidade, tampouco 
Granja Quieta ou Brejo Alto contam seu passado; eles o contém, na 
proporção de sua representação e significação para a personagem, 
segundo o exposto no texto clariceano, embora a moça não consiga 
sua verdadeira integração, aparentemente flanando por esses 
lugares. Os territórios pelos quais perambula vivem e sobrevivem 
das recordações e memórias que repetem símbolos, darão sentido 
à sua existência e os farão visíveis (CALVINO, 2003), partindo 
inicialmente da perspectiva da própria Virgínia. Porém, no texto, o 
espaço no qual tanto a menina como a moça se desenvolvem estão 
povoados de símbolos que se expandem para “as relações entre as 
medidas de seu espaço e os acontecimentos do passado”, usando a 
expressão de Ítalo Calvino (2003, p. 15), preservados na lembrança 
dos demais, que nem sempre coincidem com as da personagem. 

Surge daí a expansão da leitura da poética de exílio na 
personagem em sua relação com o espaço, com o território, marcada 
por uma “nostalgia – dor do retorno” (VIÑAR, 1992, p. 64), fadada 
à perambulação por espaços que sempre lhe serão alheios e nunca 
propriamente seus, sempre remetendo ao espaço metafórico e 
simbólico da experiência humana de transitoriedade e passagem. 
Neste sentido, o indivíduo é o ser sempre em busca de, nunca 
completo, num constante em caminho a e, neste meio tempo, constrói 
os símbolos, desejos e memórias que darão existência concreta aos 
espaços, assim como ocorre na ficção de O lustre. O espaço exílico, ou 
espaço de exílio literal ou simbólico, entremeado ora por familiares, 
amigos e as variadas relações humanas, ora delas prescindindo, 
promove um certo apagamento do isolamento do exílio, mas em 
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suma se trata apenas de um mascaramento, um recurso concreto do 
qual se valer no intuito de minimizar um evento que é, em nível mais 
profundo, interior, pessoal, intransferível, portanto incomunicável e 
não compartilhado, sustentado por uma vivência corporal, usando a 
expressão de Viñar (1992). No aspecto mais específico da construção 
do espaço do exílio, a experiência ficcional literária traduz a 
experiência humana que a história, a religião e a ciência (através da 
Psicanálise, por exemplo) buscam compreender e explicar, suportes 
válidos para a leitura da poética de exílio de Clarice Lispector em O 
lustre, estendida aos dois romances subsequentes como uma trilogia 
de livros concebidos ou escritos no período de seu exílio no e do 
Brasil, englobando o período imediatamente anterior, de concepção 
e início de escrita de O lustre, e o afastamento do centro cultural e 
literário do Rio de Janeiro, ocasionado por sua ida a Belém, como 
ponto de passagem para a ida ao exterior, à Europa.

Efetivamente, o descompasso que Virgínia sente com aquele 
mundo (ela que não pode compreender racionalmente suas 
sensações, mas delas tem total percepção), vai gradativamente 
ganhando outras proporções que o evidenciam em sua vida adulta 
e interação com o outro e com o espaço. Em casa de Irene, o primeiro 
espaço alheio que efetivamente adentra, é obrigada a desfrutar 
de privacidade no quarto da dona da casa antes de interagir com 
os convidados; a sensação de fora de lugar e seu deslocamento, 
tornando-a uma espécie de displaced person (QUEIROZ, 1998, p. 
599), mas com conotação cultural e psicológica, são evidentes: “pois 
o que fazer em relação àquele mundo? (...) Sentia-se estranha àquele 
meio mas adivinhava-se subordinada a ele pela fascinação e pela 
humildade” (LISPECTOR, 195, p. 98). Entre os convidados que não 
esperavam que ela falasse muito porque “fora convidada apenas em 
razão de Vicente”, “uma das mulheres, arguta, arrojadamente viva, 
jogou uma rápida seta em sua direção” (LISPECTOR, 1995, p. 105) 
perguntando por seu irmão. A resposta sobre aquele que fora seu 
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único verdadeiro vínculo vem por outros, quando alguém relembra 
que Daniel se “casou há tanto tempo, meu Deus! com uma moça 
de ótima família”, evocando em Virgínia seu antigo sentimento 
pelo irmão: “o simpático Daniel. Então o modo como ela gostou 
dele ultrapassou suas forças com dificuldade e dor. O que ela 
desejava com o coração uniforme, ardente e martirizado era morrer 
antes dele, nunca enxergá-lo perder o mundo, nunca, nunca...” 
(LISPECTOR, 1995, p. 105).  Pensar em Daniel naquele contexto 
a faz novamente visitar as memórias de um passado vinculado a 
um espaço geográfico e metafórico determinado, simbolicamente 
entrelaçando princípio e fim: “ela que estava longe da Granja, longe 
do próprio nascimento, nadando num líquido desconhecido mas 
nadando” (LISPECTOR, 1995, p. 111).

O leitor percebe, portanto, uma nostalgia, pois se pode entender 
que o antigo, aqui representado pela evocação de uma paisagem 
materna – a Granja, o local de nascimento, o ‘líquido’ inicial de 
sua existência – “se oferece à memória como cadáver e como lugar 
privilegiado do êxtase”, reproduzindo a “perda do primeiro objeto 
mítico” (VIÑAR, 1992, p. 64), e permanece como fantasma, uma 
presença intocável, mas viva em seu imaginário. Segundo Benedito 
Nunes (1973), Virgínia desde menina aceitara o senhorio de Daniel, 
cometendo uma transgressão ética ao delatar os encontros furtivos 
da irmã mais velha, o que resulta em sua exclusão da ordem e 
quietude familiar. Ao partir com o irmão para “o mundo anônimo 
da grande cidade”, já estarão separados, e ali “não criarão raízes”. 
Virgínia, no entanto, será “envolvida aos poucos pela grande cidade 
– ambiente fantástico, pétreo e metálico, de edifícios em construção”, 
onde “viverá solitária, ensimesmada e errante, sem fixar-se em 
lugar nenhum, como se apenas adiasse o seu retorno inevitável a 
Granja Quieta” (NUNES, 1973, p. 9). Para o crítico, a moça é uma 
“espectadora desagregada” de sua própria vida cotidiana, fechada 
em sua consciência, que lhe permite “ver a outra face dos objetos 
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e das pessoas”, muitas vezes de modo “alucinatório, denso e 
expressivo” (NUNES, 1973, p. 10).   

De fato, Granja Quieta e Brejo Alto são espaços propícios para o 
nascimento e desenvolvimento das personagens Virgínia e Daniel e 
sua relação de (inter)dependência, rompida com a ida para a cidade, 
que ocorrerá em algum momento depois de sua chegada, contudo 
não revelado especificamente. A expulsão do casarão é sua perda 
do paraíso da infância, irrecuperável mais tarde. Anteriormente, 
sob a égide da Sociedade das Sombras e seus lemas de solidão e 
verdade, os irmãos marcaram suas reuniões aos sábados, na clareira 
escolhida, cujo campo semântico descritivo promove a convivência 
harmônica entre as ideias de vida e morte, demonstrando a 
comunhão desfrutada entre ambos: seu espaço pessoal de exílio, ou 
autoexílio, da família. Porém, 

a febre não lhes permitia reuniões tão espaçadas. 
Passaram a ver-se diariamente logo que o sol se punha. 
Deveriam pelo mandamento partir de caminhos diversos 
para a clareira e de lá voltar sozinhos. Com o correr dos 
dias não suportaram o regresso solitário. Na quase-noite o 
terror se precipitava. Os passarinhos voavam como cegos 
e batiam nas suas faces. (...) Não, eles não suportariam a 
volta solitária... Regressavam juntos, falsamente calmos, 
pálidos. Ninguém em casa percebera a ansiedade em que 
eles viviam. E isso era como se ambos estivessem sós no 
mundo. (LISPECTOR, 1995, p. 66)

Determinadas as condições primordiais de suas reuniões, os 
irmãos se deparam com a impossibilidade de cumpri-las, obrigados 
a “remodelar o jogo de ilusões e projetos” antes construídos, 
tomando de empréstimo a expressão de Viñar (1992, p. 111).  A 
solidão do retorno – um movimento pressentido de como se dará 
sua volta à Granja anos depois, já adultos – introduz um elemento 
traumático de ruptura que as crianças conseguem protelar através 
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do jogo com as reuniões na clareira. Entretanto, não se percebe a 
dimensão, um tanto apagada, de traumatismo que será introduzido 
por sua partida, antecipado em sua caminhada de volta ao 
casarão? O traumatismo “se apresenta como um tempo de inércia e 
contemplação, que emerge após a tormenta, o naufrágio e a catástrofe; 
propõe o desafio do que podemos construir a partir da perda, da 
desilusão, do desencorajamento, da derrota” (VIÑAR, 1992, p. 111). 
Virgínia e Daniel se vêem submetidos a uma derrota impetrada 
pela perda da calma complacente da qual antes desfrutavam; a 
Sociedade das Sombras lhes impusera o desassossego e a ansiedade 
compartilhados apenas entre ambos, ignorados pelos demais, 
solitários em suas sensações já não tão infantis diante de algo que 
não podem controlar. Numa leitura baseada na noção de nostalgia, 
parece que a realidade “age de maneira imediata sobre” o “vivido, 
duplicando e atualizando a perda original fundadora da condição 
humana” (VIÑAR, 1992, p. 111). No caso dos irmãos, ambos se dão 
conta de sua dependência e isolamento só possíveis por intermédio 
de sua sociedade, um reconhecimento da perda de qualquer 
existência individual que porventura tivessem ou ansiassem – sua 
experiência de derrelição é, ao mesmo tempo, sua experiência de 
reconhecimento (nem sempre pacífica) do outro. Despercebidos 
pelos demais membros da família, é como se ambos estivessem sós 
no mundo, retomando e transgredindo o mito do primeiro casal. 
Aquele espaço do casarão é seu pequeno paraíso, mas não lhes será 
permitido ali permanecer por muito tempo segundo seus próprios 
critérios e, com um único ato, instigado por um e praticado pelo 
outro, terão decretada sua expulsão. 

Portanto, o contraste entre a vida na Granja e a ruptura imposta 
pela vida na cidade promove uma visão poética dos espaços da 
narrativa. A cidade é uma espécie de segundo espaço que permite 
o desenvolvimento da poética de exílio experienciado pela menina 
outrora submissa ao irmão na Granja. Mas tampouco se trata de 
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uma versão às avessas do local da infância, o qual permanece como 
território intocado e irrecuperável, não apenas em razão da passagem 
natural e literal do tempo, como também pela vinculação simbólica 
entre o local e o presente da infância, tempo de construção do 
caráter de Virgínia (sua identidade e personalidade) como ser em exílio, 
determinada também pela relação com o irmão Daniel (e em menor 
escala com os demais membros da família), e pela compreensão 
inconsciente, que jamais soube exprimir em palavras, sequer em 
pensamento, de sua fluidez. Com base no pensamento exposto por 
Pereira (1999, p. 331-333), em minha leitura, em princípio, não está 
em questão qualquer intenção de se fazer uma análise psicológica 
da menina ou da moça, sequer buscar uma “visão objetiva de seus 
estados de alma”, mas entendo que a narrativa é construída “como 
um verdadeiro percurso através do qual” é possível perceber “a 
confrontação do sujeito” Virgínia “com a alteridade” (PEREIRA, 
1999, p. 333), seja na figura dos familiares, seja na de Vicente ou 
mesmo do espaço. Da relação com esse território simbólico, pautado 
no espaço poético o qual permanece na memória que a constitui 
como ser, é que se delineiam e se desenvolvem traços da poética 
de exílio de Clarice Lispector em O lustre, indicando a direção que 
tomaria nos romances seguintes, A cidade sitiada e A maçã no escuro.

A Sociedade das Sombras é o que confere sentido à existência 
dos irmãos, marca-os com sua vileza para toda a vida, impondo-
lhes inclusive o espectro da morte, e os une contra tudo o mais, 
sem deixar “lugar para a piedade ou a autocomiseração”, como 
afirma Pereira (1999, p. 332). Neste respeito, também Julia Kristeva 
(1994) menciona que, em seus textos, Clarice Lispector revelaria 
o sofrimento e a morte desprovidos da estética do perdão. Em O 
lustre, é essa ausência o que sustenta a vida de Virgínia marcada 
por seu “ato corrupto e vil”, que a fizera mergulhar em sua “própria 
degradação” (LISPECTOR, 1995, p. 80, 81), sem qualquer sombra de 
arrependimento. O mesmo já ocorrera com Joana, quem “dava para 
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o mal”, e se repetirá em Martim, quem também se refere a um ato 
que, embora supostamente resultasse na morte da mulher, para ele 
era uma forma de libertação. Em O lustre, a existência da Sociedade 
das Sombras é a razão pela qual Virgínia e Daniel não suportavam 
não se reunir todos os dias na clareira e principalmente voltar 
separados. A volta solitária seria como um decreto de separação, 
solidão e exílio pessoal contra os quais não teriam forças, vencidos 
pelo medo. Deveriam partir juntos, unindo sua existência na Granja 
como prenúncio da vida na cidade, quando estariam sem a família. 
Somente mais tarde, no retorno, Virgínia poderia reconhecer que 
Daniel era quase inalcançável, ele que “era sozinho desde sempre”, 
e por isso “ele nunca saberia como fora difícil dar-lhe uma palavra 
para pedir socorro ou ajudá-lo” (LISPECTOR, 1995, p. 295), apesar 
de seu aparente apego um ao outro. Daniel mostra-se, em suma, 
desamparado na solidão de seu exílio, cuja barreira a irmã mais 
nova não conseguira romper, um “auto-exilado dentro3” de si 
mesmo, fechando as vias de acesso para Virgínia.

Como possível reflexo da herança cultural de Clarice Lispector, 
os irmãos são concebidos como postos à parte, uma redução ao 
extremo do que ocorre/ocorria com o grupo dos judeus, tão maior, 
mas também tão diferente – porque assim se deviam manter, 
preservando suas tradições. Virgínia e Daniel, nascidos para 
ser distintos, do ponto de vista materno, são como estrangeiros 
inclusive para si mesmos ou residentes temporários no casarão, o 
território da infância. Exilados do convívio afetuoso que os faria 
se sentir pertencentes àquele lugar e família, criam sua própria 
tradição, e a ela se mantêm apegados. Juntos iniciam a trajetória 
para sua terra prometida, a cidade, decretada pelo pai e por anos 
adiada; mas é neste espaço que se operam as transformações que 

3  Empresto aqui a expressão aplicada a James Joyce, “auto-exilado dentro do seu ego” 
(QUEIROZ, 1998, p. 341 – 354).
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causarão sua separação e, no caso específico de Virgínia, sua queda.

A poética de exílio que Clarice constrói em O lustre e deixa 
entrever nos romances a partir de então está, ademais, marcada 
pela presença constante, nem sempre pacífica, da angústia do 
retorno que, efetivado, poria termo ao exílio vinculado a um espaço 
determinado. Em princípio, a angústia derivada do desejo de retorno 
não é o simples desejo de regresso a um lar distante, abandonado 
e ansiado, como um território anterior deixado atrás. Antes, é o 
vínculo a um espaço construído simbolicamente, que congrega em 
si ideias discrepantes entre anseio, medo, rejeição, indiferença, não-
desejo e recomeço, ou retomada. Com efeito, o lugar de retorno se 
converte em espaço metafórico, território da memória e de anseios 
e sensações que não condizem, necessariamente, com um território 
físico, geográfico.

Apesar da referência clara a locais específicos e literais de fixação 
e moradia presentes em O lustre, A cidade sitiada e A maçã no escuro, 
o texto clariceano também permite a leitura da existência de um 
estilo de escritura da poética de exílio vinculado à representação de 
um território simbólico, imaginário, ao qual as personagens devem 
retornar, quer movidas por um desejo voluntário quer sejam a ele 
reconduzidos por algum meio coercitivo externo. O texto, portanto, 
revela-se cíclico, indicando sempre uma espécie de conclusão que é, 
ao mesmo tempo, um início: cada romance, ao final, é uma narrativa 
que se encerra, como um ciclo, retomando um ponto gerador de 
outro possível começo, um patamar a mais na trajetória exílica das 
personagens. A morte de Virgínia é contraposta ao novo nascimento 
pressentido com Adriano; a retomada da vida de Lucrécia em S. 
Geraldo a recoloca na fila dos desertores que aproveitam que o 
cerco fora levantado, partindo novamente; e a volta de Martim com 
o pai põe fim a seu ato anterior e à sua busca pela linguagem, ao 
passo que inicia outro movimento, sob a égide da esperança. No 
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contexto da sequência das três obras, também um ciclo parece 
iniciado, concluído e retomado, sempre perpassado pela ‘palavra 
em exílio’, pelos limites e fronteiras da linguagem: do indivíduo 
(mulher) versus o outro, à cidade como organismo vivo (o outro 
personificado, ou coisificado), e de volta ao indivíduo (homem), que 
por sua vez se verá liberto e subjugado, submetido se não pode 
submeter a linguagem.

A circunstância externa comum à escritura clariceana no período 
até A maçã no escuro (o componente cultural, biográfico) permite 
vislumbrar como cada busca retratada e cada conclusão cíclica de 
um romance parece ser em seguida substituída por outro ciclo que 
o sucederá, tecendo um tênue fio condutor para a obra seguinte. 
Neste respeito, busca e retorno repercutem, ressoam, e se renovam 
a cada texto, em Virgínia, em Lucrécia e em Martim, revelando 
múltiplas formas, inclusive de morte e vida. A busca retratada é, 
em última instância, essencialmente humana; de foro íntimo, sem 
dúvida, mas também intensificada e expandida a grupos e povos, 
necessária e intrínseca à própria essência do ser, e desta feita reflete 
uma herança cultural que permeia muitas formas de compreensão 
da origem e desenvolvimento cultural da humanidade, propagado 
também por influência religiosa. Este é um traço no qual a judeidade 
se faz presente, compartilhando o histórico de busca (de redenção, 
salvação ou de um salvador, de um lugar ou condição perdidos 
– a noção de paraíso, o conhecimento, a perfeição da linguagem), 
peregrinação, exílio e retorno (do pó ao pó: o fim que trará um novo 
começo, uma nova vida), uma espécie de repercussão do que ocorre 
com Virgínia nas trajetórias das personagens Lucrécia, Martim e, 
por fim, em Macabéa, a nordestina migrante miserável e deslocada 
que perambula pela cidade do rio de Janeiro, toda feita contra ela.
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E por falar em Pintora, o que dizer de 
Clarice Lispector?

Marcos Antônio Bessa-Oliveira – UEMS/NAV(r)E*

Resumo: Entre escritura e pintura não sabemos qual dos textos se constituiu 
primeiro na produção de Clarice Lispector. Se a autora funda seu processo criativo 
na literatura com a publicação em 1944 de “Perto do Coração Selvagem”; por volta 
dos anos 1970 Clarice-pintora experimenta o processo criativo através de tintas e 
colas em suportes variados. Abandonando essa ideia primeira de que um texto 
escritural sempre antecede o pictórico no processo criativo de qualquer artista, 
podemos dizer - baseados em bibliografias bastante atualizadas –, que o processo 
artístico da pintora e escritora Clarice Lispector antes está para sua vida biográfica. 
Nesse sentido, este trabalho discutirá a ideia de que pintura e escritura dependem 
primeiro do texto-vida da artista para construção do processo criativo-artístico. 
Ou seja, se por um lado a Teoria Literária defende o texto escritural e a Teoria da 
Arte defende o texto pictural, nos é possível dizer que teoria(s) artística(s) outras 
defenderia(m) o texto biográfico – no nosso caso em questão biopictográfico.

Palavras-chave: Clarice Lispector; Pintura; Literatura; Biopictografia.

 
Resumen: Entre la escritura y la pintura no se sabe cuál de los textos se formó 
por primera vez en la producción de Clarice Lispector. Si el autor basa su proceso 
creativo en la literatura con la publicación en 1944 de “Perto do Coração Selvagem”; 
alrededor de 1970 Clarice-pintor experimenta el proceso creativo a través de pinturas 
y adhesivos en diferentes medios de comunicación. El abandono de esta primera idea 
de que una escritura de texto siempre precede al texto pictórico en el proceso creativo 
de cualquier artista, podemos decir - basado en bibliografías muy actualizados - el 
proceso artístico del pintor y escritor Clarice Lispector es anterior a su vida biográfica. 
En este sentido, el presente trabajo se discutirá la idea de que la pintura y la escritura 

* Professor no curso de Artes Cênicas e Dança da UEMS – Universidade Estadual de 
Mato Grosso do Sul – na cadeira de Artes Visuais. Doutor em Artes Visuais pelo IA-
Unicamp. Mestre em Estudos de Linguagens e Graduado em Artes Visuais pela UFMS. 
É e coordenador do Grupo de Pesquisa NAV(r)E – Núcleo de Artes Visuais em (re)
Verificações Epistemológicas (UEMS/CNPq), membro dos Grupos de Pesquisa NECC 
e Estudos Visuais.
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dependen del texto-vida del artista para construir el proceso creativo y artístico. Es 
decir, si por un lado la Teoría de la Literatura defiende texto de la Escritura y Teoría 
del Arte defiende el texto pictórico, no podemos decir que la(s) teoría(s) del arte(s) 
otros defender el texto biográfico – en nuestro caso biopictográfico.

Palabras-chaves: Clarice Lispector; Pintura; Literatura; Biopictografia.

“E por falar em saudade
Onde anda você
Onde andam os seus olhos
Que a gente não vê
Onde anda esse corpo
Que me deixou morto
De tanto prazer”
(Toquinho e Vinicius de Moraes)

E por falar em saudades Clarice Lispector, onde anda você? Ao 
falar das pinturas de Clarice Lispector, tomando-as a partir de uma 
noção de pintura estabelecida em proposições artísticas tradicionais 
sobre pinturas é muito pouco! As tardias discussões de movimentos 
artísticos, estilos pictóricos, épocas e técnicas, estabelecidas pela 
História da Arte que tem totalmente uma de visão de mundo 
europeia, esbarram na importância de representatividade de pinturas 
como as de Clarice e obras de muitos outros artistas (bem como de 
práticas artísticas de diferentes linguagens) que se circunscrevem em 
especificidades biográficas e em lugares geoistóricos específicos. Isso 
faz ressaltar vários fatores importantes: que a teoria das artes como 
posta não alcança produções artísticas oriundas de lugares e sujeitos 
fora dos centros; que o texto escrito não satisfaz a compreensão da 
imagem; que as produções artísticas de diferentes lugares demandam 
diferentes epistemes para que sejam alcançados maiores resultados 
que relacionem sujeitos = práticas artísticas = culturas sem que essas 
percam as suas próprias e assumam outras identidades.

Perco a identidade do mundo em mim e existo sem 
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garantias. Realizo o realizável mas o irrealizável eu vivo 
e o significado de mim e do mundo e de ti não é evidente. 
É fantástico, e lido comigo nesses momentos com imensa 
delicadeza. (LISPECTOR, 1998, p. 65)

Até mesmo Clarice Lispector, como demonstra a nota antes 
posta, pareceu ter total convicção da necessidade de mudança 
nos sujeitos em seus tempos para compreender esses tempos dos 
passados bem como o seu próprio tempo; que na verdade deveriam 
ser compreendidos sempre no plural: tempos. E a proposição aqui 
é esta. 

As assertivas em torno de a obra literária de Clarice Lispector 
ser (re)apropriações de seus diferentes textos – de suas crônicas 
jornalistas, contos publicados em outros livros, estórias para mulheres, 
receitas para donas de casa, fragmentos de traduções realizadas pela 
escritora, além de (re)escrituras de seus próprios textos literários, 
readequando-os aos novos projetos escriturais – há muito são 
afirmações definitivamente verídicas feitas pela crítica literária que se 
especializou na obra da escritora como moderna. Já sobre as pinturas 
o mesmo ainda não pode ser dito em face da escassa produção teórico-
crítica a respeito dessa prática artística clariciana e, especialmente, 
entendendo-a como prática artística de fato. A Teoria da Arte, na 
grande maioria, ainda que na contemporaneidade, preocupa-se 
com uma produção artística vinculada aos grandes centros (Europa 
e Estados Unidos) supostamente os únicos produtores de arte e 
detentores dos conhecimentos através da ciência e das artes. Alguns 
poucos e parcos estudos sobre a literatura da artista se detiveram de 
raspão nas pinturas de Clarice Lispector1, ainda que essas reflexões 

1 Desde agosto de 2006, para ser bem preciso, desenvolvo pesquisas acerca dessa 
produção artístico-pictórica de Clarice Lispector. Nesse sentido, meus trabalhos 
publicados são, na maioria, algum tipo de referência ou reflexões sobre essas 
pinturas relacionadas ao livro Água viva e à biografia da própria autora. Hoje trato 
dessas pinturas como biopictografias: imagens que escrevem e inscrevem narrativas 
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sobre as pinturas se dessem sempre as referenciando/vinculado à 
literatura da escritora, particularmente no caso dos livros Água viva 
e Um sopro de vida. Nesse caso, a pintura sempre foi colocada pela 
crítica que se deteve na literatura da escritora como uma segunda 
produção artística da intelectual: uma produção menor; essa prática 
nunca teve, de fato, importância para a crítica literária que se deteve 
sobremaneira à produção textual – stricto sensu – da escritora.

Os textos de Clarice são recheados de muitos outros textos 
seus e de outros autores. Obras traduzidas, recortes de jornais e 
revistas. Contos, crônicas, romances com colagens e recolagens de 
vários textos. Tudo isso foi muito bem posto pela crítica literária do 
passado e pela contemporânea continua sendo colocado. Sobre isso, 
é ilustrador o que escreveu Nádia Battella Gotlib, na publicação de 
outra versão da biografia da escritora Clarice Lispector, para quem 
em outros textos existe uma espécie de aproveitamento de textos 
anteriores da própria C.L. em seus novos projetos escriturais:

Clarice também compõe alguns de seus contos pela 
sucessão de várias histórias. Cada uma, embora autônoma, 
é, de fato, uma nova reestruturação, se considerada na sua 
relação com outras. E sua obra, assim examinada no grande 
conjunto, apresenta desdobramentos ou variações de 
temas recorrentes: “o mesmo problema inicial ampliado”. 
(GOTLIB, 2009, p. 510)

Se vários textos contribuem para a construção de várias/mesmas 
obras literárias de Clarice Lispector. O mesmo não conseguimos 
dizer sobre as pinturas da artista. Tal fato é curioso à medida que 
as pinturas de Clarice não se comparam, para o bem ou para o mal, 
à outras pinturas quaisquer. Seja mesmo porque Clarice Lispector 

por elas próprias; independentes de textos literários. Alguns outros poucos textos, 
que tratam mais intimamente da literatura clariciana, tocam na pintura. Mas 
poucas obras são de fato relacionadas às pinturas tomadas com perspectivas de 
estudos pictóricos como prática artística da pintora Clarice Lispector.
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se valha de uma técnica amadora na pintura, como ela mesma vai 
afirmar, seja ainda porque as pinturas não tomaram uma proporção 
significativa como os seus textos literários. Cabe dizer sobre isso que 
por mais que os quadros vieram a fazer parte e compor textos outros 
em várias outras obras suas, essas pinturas claricianas nunca tiveram 
(re)conhecimentos pictóricos satisfatórios pela crítica literária ou da 
arte. Talvez o fato de a artista-pintora Clarice Lispector declarar-se 
amadora – não muito diferente do que fazia com a escritura – a faça 
hoje muito mais significativa do que a rasa importância que a teoria 
literária tenha dado para os seus quadros. Mas isso, prefiro retomar 
depois. Ainda sobre os textos escriturais claricianos afirma Nádia 
Gotlib que 

Juntando fragmentos, a bricolagem se faz servindo-se, à 
vontade, de outros textos seus, de outras obras. É o caso, 
por exemplo, de textos do “Fundo de Gaveta”, de A Legião 
Estrangeira, como o mais longo, intitulado “Os Espelhos 
de Vera Mindlin”, ou textos mais curtos, como “Esboço 
de um Guarda-roupa” e “A Pesca Milagrosa”. De Uma 
Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres, insere, também com 
variações, o trecho sobre o “estado de graça”, que aparece 
num dos capítulos finais do romance. As divisões internas 
da obra em pequenos textos colados correspondem a um 
princípio regulador do livro. (GOTLIB, 2009, p. 510)

Tendo então e ainda, por parte da crítica literária, maior 
atenção voltada para o texto literário clariciano, alguns desses 
críticos arriscaram-se a dizer que o texto da escritora é composto 
também de recortes e colagens de sua própria biografia como mulher, 
judia, estrangeira, nordestina, quando “nacionalizada” brasileira, 
divorciada, mãe de dois filhos, entre outros dados íntimos de 
ordem crítico-biográficos. É correto afirmar, ainda, que parte dessas 
afirmativas de que a literatura da escritora também é biográfica 
– no sentido de que a vida passa a ser parte da obra – deveu-se à 
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introdução de estudos voltados para o sujeito escritor também. Ou 
seja: após a década de 1970 – mesmo que ainda não se tivesse uma 
crítica biográfica substancialmente estabelecida no Brasil –, muitos 
estudiosos tendenciosos e simpatizantes da “não morte” do autor 
fizeram essas primeiras afirmativas. Portanto, além desses fragmentos 
textuais alheios e próprios, o texto clariciano passa a ser categorizado 
como um texto composto de fragmentos biográficos da própria 
escritora Clarice Lispector.

E é nesse sentido que a pintura ganha em relação ao texto 
literário. Pois, o profissionalismo e qualidade técnica e artística que 
são empregados aos textos da escritora pela crítica literária – por 
mais que sejam amplas as possibilidades de leituras e textos hoje 
empreendidos ao processo criativa da artista-literata – fez e faz, do 
fato da pintora considerar-se amadora, uma rasteira dada na crítica 
especializada na obra artista. Ou seja, ao declarar-se amadora, 
Clarice Lispector “tem” permissão para empreender na pintura coisa 
que ela já não poderia mais fazer na escritura. A pintura de Clarice 
Lispector não se prende às características que outros artistas estavam 
preocupados à sua época. A pintura da artista volta-se totalmente 
para a ideia de arte pela arte moderna, questão posta ao seu tempo na 
pintura, mas insere a persona clariciana que a permite produzir uma 
arte (sua) pela arte (sua); questão que só vai ser muito contemporânea 
na arte quando a pensamos hoje. Então, é por isso que digo que as 
pinturas de Clarice Lispector são biopictografias suas.

A questão que se esboça então é: os trabalhos pictóricos de 
Clarice Lispector têm mais relação com a escritura do que com 
a pintura em si ou são telas pictográficas, digamos assim, que se 
esboçam na literatura da autora? Interessa-me esta interrogação 
à medida que não penso mais os quadros da artista pintora como 
retratos de uma artista amadora ou mesmo como obras pictóricas que 
são complementadas pelos ou complementares aos textos literários 
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da Clarice escritora. Mas estou convencido a pensar as pinturas da 
artista – desde que me embreei muito mais intimamente no universo 
da História da Arte e bem como nos muitos mundos biogeográficos 
das produções de arte e conhecimentos descentralizados – a partir da 
ideia primeira de que elas estão circunscritas à biografia da persona 
Clarice Lispector, como pinturas biográficas, digamos assim. Muito 
mais que meras pinturas artísticas como muitos críticos literários 
ainda entendem os textos-escrituras de C.L. Dessa forma, talvez 
por isso nem mesmo a Teoria da Arte possa contemplar a reflexão, 
menos ainda uma teorização presa a uma ideia de textos primários 
e/ou secundários. Pois, tem-se como fato, a noção de pintura como 
técnica da escritora Clarice Lispector até não poderia ser das melhores 
na prática com os materiais, mas a persona Clarice não era limitada 
em relação ao entendimento/reconhecimento de múltiplos artistas, 
obras e críticas/teorias sobre esses.

A própria biógrafa, Nádia Battella Gotlib, já define a produção 
da escritora com a marca desse traço biográfico no seu corpus. Ainda 
que não levada a cabo essa singularidade do bios da autora pela 
biógrafa como presença marcante em toda obra da escritora – do 
meu ponto de vista, a pesquisadora Nádia Battella Gotlib é a maior 
investigadora dos levantamentos históricos acerca da obra e vida 
claricianas – tratando-se de crítica biográfica, por exemplo, temos 
outros pesquisadores que se detiveram magistralmente nesse recorte 
do bios na produção clariciana de forma mais específica.2 Esse fato já 

2 A fim de exemplo de autores crítico-literários que se detiveram na obra/vida 
de Clarice Lispector a partir de uma perspectiva crítico-biográfica temos os 
relevantes trabalhos do professor Edgar Cézar Nolasco. Tanto os seus próprios: 
Clarice Lispector: nas entrelinhas da escritura. São Paulo: Annablume, 2001; Restos 
de ficção: a criação biográfico-literária de Clarice Lispector. São Paulo: Annablume, 
2004; Caldo de cultura: A hora da estrela e a vez de Clarice Lispector. Campo Grande, 
MS: Ed. UFMS, 2007; (Org.). Espectros de Clarice: uma homenagem. São Carlos, SP: 
Pedro & João Editores, 2007. Bem como os trabalhos orientados por ele sobre a 
artista nos diferentes Programas de Pós-Graduação stricto sensu por onde atuou/
atua desde 2003.
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justificaria a opção pela abrangência histórica da pesquisa de Gotlib. 
É impossível hoje, para um pesquisador apenas, conseguir deter-se 
em todo o universo produtivo e biográfico de Clarice Lispector ao 
mesmo tempo – a biógrafa hoje também reconhece esse traço. Afirma 
a biógrafa que, ao comentar sobre outras publicações da escritora, os 
textos de Clarice Lispector também têm um tom biográfico:

A desficcionalização dos textos de Clarice escritos nessa 
época (década de 1970) manifesta-se também pela sua 
inscrição, como pessoa e escritora, na sua obra, agora 
registrando fatos diários, em sequência por vezes com 
intervalo de poucos minutos, num conjunto autobiográfico, 
ainda que supostamente involuntário. (GOTLIB, 2009, p. 
526)

O maior pecado da pesquisadora biógrafa de Clarice Lispector-
escritora talvez esteja no fato de acreditar que a inscrição autobiográfica 
de Clarice Lispector em suas obras tenha sido involuntária. Ledo 
engano! Vários escritos críticos sobre a obra da artista já comprovam 
hoje que o simples fato de recortar e colar textos outros em seus 
textos demonstra a sagacidade que tinha Clarice Lispector escritora. 
Portanto, para fazer de vidas (sua e alheias que a circundavam – o 
caso das empregadas, motoristas, Ulisses – seu cachorro, amigos, 
inimigos) obras artistas, foi uma mera e pura questão de expertise 
artístico-poética-criativa da artista mais “emblemática”, como 
também sustentam alguns da crítica literária e leitores da artista, de 
sua época.

Assim, hoje é possível afirmar, com total convicção, que os textos 
escriturais claricianos – pode-se dizer do conjunto total de livros 
escritos pela intelectual – são marcadamente biográficos. A escritora 
fez, de sua vida e das vidas de outrem, matéria criativa para sua 
literatura. Já afirmara Edgar Cézar Nolasco em seus textos de crítica 
biográfico-cultural sobre essa escritora encravada nas suas próprias 
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produções desde sempre. Contribuem também algumas afirmativas 
e assertivas da amiga Olga Borelli que mais já comprovaram tudo 
isso, inclusive no caso da obra Água viva, que, segundo sua amiga e 
acompanhante inseparável nos últimos dias de vida, foi constituída ao 
longo de três anos com recortes e colagens de vários textos esparsos 
coletados nesse período, sendo alguns claramente referendados pelo 
cotidiano da própria amiga e também da escritora. (Cf. BORELLI, 
1981) Como também no livro se apresentam textos-vidas de muitos 
outros sujeitos com os quais Clarice Lispector viveu e conviveu. 
Desde artistas de diferentes linguagens, passando por domésticas e 
cachorros, além de experiências de viagens e situações cotidianas; 
tudo está registrado em Água viva como se esse livro se inscrevesse 
mais como um diário íntimo propriamente dito que qualquer outro 
tipo de texto literário.

Já a pintura – se levarmos em conta apenas o que veio dizendo 
a tradicional crítica literária brasileira de Clarice Lispector – vai 
aparecer meio por acaso na vida da escritora se se considerar quão 
grande foi a sua produção literária em relação à produção pictórica. 
Ainda assim, seria preciso levar em conta que, para uma artista 
amadora – como também cometeu o enorme pecado de acreditar 
toda uma leva de teóricos e críticos literários –, Clarice Lispector 
pintou um número considerável de telas: vinte e duas ao todo, como 
se têm notícias hoje. Também sobre esse contato com a pintura, na 
mesma toada de crença infantil, é possível supor, entretanto, que 
tenha sido decorrente das relações com amigos artistas pintores, ou 
ainda com seus “amigos” artistas pintores que a retrataram. Ou seja: 
uma possível “inspiração” vinda da relação com os amigos pode ter 
levado a escritora a fazer da pintura um hobby para as horas de falta 
de “inspiração” na literatura, ou ainda que a pintura fosse tomada 
pela artista amadora como pura descontração para passar o tempo, 
ou suportar o tempo, como atestou também um registro feito pela 
amiga Olga Borelli, em seu livro, ao retirar um dos fragmentos não 
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publicados na edição final de Água viva:

O que me ‘descontrai’, por incrível que pareça, é pintar. 
Sem ser pintora de forma alguma, e sem aprender nenhuma 
técnica. Pinto tão mal que dá gosto e não mostro meus, entre 
aspas, ‘quadros’, a ninguém. É relaxante e ao mesmo tempo 
excitante mexer com cores e formas sem compromisso com 
coisa alguma. É a coisa mais pura que faço. (LISPECTOR, 
apud BORELLI, 1981, p. 70)

Entendido então Água viva como um Diário Íntimo da Pintora 
Clarice Lispector, Nolasco afirma que a escritura do livro é um texto 
que faz um convite para que o leitor tire suas conclusões. Não é à toa 
que a narradora é uma pintora que quer ser escritora e que descreve 
o seu processo de pintura (biográfica) em várias passagens pelo livro. 
Diz Nolasco a respeito da impressão do leitor sobre a escritura de 
Água viva: “Esse texto, que não traz significado original de seu autor, 
constitui-se enquanto texto através da relação que o leitor estabelece 
com ele – dando-lhe uma interpretação” (NOLASCO, 2001, p. 197) 
que poderíamos nominar de impressão biográfica de cada leitor. O 
mesmo me permite ainda afirmar que a pintora que ali se esboça, 
em 1973, é o retrato da escritora Clarice Lispector de 1975 e 1976, em 
decorrência de que a escritora vai pintar exatamente alguns quadros 
que ela já descrevera no livro Água viva. Se a narradora tivesse que 
ter um nome, esse nome seria Clarice Lispector.

Assim, visual ou textualmente, grafados em suas duas práticas 
artístico-culturais em discussão aqui – o texto/livro e a imagem/tela 
–, a questão é que a relação entre ambas as produções existe porque 
uma ilustra/complementa a outra, e o texto descreve as telas de Clarice 
Lispector (para tanto não se deve levar em conta o contato visual 
como primeiro, mas o interpretativo na leitura das práticas artísticas 
e o bios da autora das obras). Ou seja: nesse período de produção de 
Clarice Lispector, parte considerável das décadas de 1960 e 1970, há 
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uma transitoriedade, fluida e benéfica, na obra artística de ambas as 
personae – escritora e pintora – que se misturam, se separam e tornam 
a juntar-se para compor universos3 de personagens, tanto da escritura4 
quanto da pintura. De tempos em tempos, há uma escritora que 
deseja ser pintora e uma pintora renomada que é frustrada por não 
conseguir tornar-se escritora – fato que implica o trato com a obra 
escritural; contudo há na vida “real” de Clarice Lispector um desejo 
de pintura, mesmo que amadoramente, sobre a escritura.

Conclui-se a partir disso, numa investida em datas, a fim de 
entender essa prática relacional5 entre as artes em Clarice Lispector, 
que se trata de uma narradora pintora que quer ser escritora em Água 
viva (1973) e em Um sopro de vida (1978, livro póstumo): a personagem 
é “materializada” como uma pintora renomada e bem-sucedida, 

3 (Cf. GOTLIB, 1995). Na obra, Nádia Battella Gotlib discorre, ainda que de forma 
resumida, sobre o processo de pintura de Clarice Lispector servir como corpo 
ficcional para as personagens de Água viva (1973) e de Um sopro de vida (1978).
4 O termo “escritura”, neste trabalho, parte da ideia barthesiana de écriture. A 
escritura, para Roland Barthes, grosso modo, não tem passado, é o próprio futuro 
da escrita; não tem fontes ou influências. É “o livro por vir” de Maurice Blanchot, 
e que aqui posso dizer que é a obra de arte plástica – no texto ou na tela – por vir 
nas inter-relações: além de relações intertextuais, relações biopictográficas. Portanto, 
posso ainda afirmar que as imagens que são constructos das leituras passam a ser 
tão importantes quanto uma ilustração visualmente identificável. Os sentidos são 
construídos a partir das relações que se criam com elas – a palavra ou a imagem, 
isoladas em si, passam a não representar “mais nada”.
5 “Teoria elaborada na década de 1990 pelo crítico e curador francês Nicolas 
Bourriaud, a estética relacional pode ser definida como plataforma estética e 
método crítico com base na detecção de certa sensibilidade compartilhada por 
alguns artistas contemporâneos, com os quais o crítico se identifica. O foco desse 
movimento está predominantemente na preocupação com as relações humanas 
na arte, do artista com seu entorno e com seu público. Na arte relacional, as 
experiências e repertórios individuais estão a serviço da construção de significados 
coletivos, o que faz com que a participação do público seja um fator-chave na 
ativação ou efetivação de tais propostas. Valorizam-se as relações que os trabalhos 
estabelecem em seu processo de realização e de exibição, com o envolvimento de 
artistas e do público”. AMADO. “Arte contemporânea - Estética relacional”, p. 2.
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porém em crise, isso ao pensarmos no processo escritural da pintura 
em Clarice Lispector. Já quando interpreto visando ao contrário, o 
processo de pintura-escritura da persona, vejo que exatamente no 
intervalo entre a publicação das duas referidas obras literárias, as 
quais têm personagens pintoras de alguma forma, a Clarice-pintora 
entra em cena e exercita a técnica da pintura em mais da metade do 
seu conjunto de vinte e duas telas.6 Para fazer essa afirmativa, levo 
em consideração o trabalho pictórico como um todo; contudo sabe-
se que a Clarice-pintora valeu-se da tela em tecido e do painel de 
madeira como suportes, como foi sinalizado por uma das epígrafes 
que encimam este subtítulo da pesquisa.

Não obstante, ainda há um conjunto de telas que a pintora – 
para que fique bem claro, quando trato das personagens das obras 
literárias ou da persona da artista, aviso, como agora, que me refiro 
à Clarice Lispector sujeito, humana, e não a uma de suas personae 
artísticas – pinta antes da publicação de Água viva. Ou seja: temos um 
conjunto de quadros que são anteriores, ou pré-escrituras visuais de 
Água viva, obra literária que vai ter descritas, em seu corpus textual, 
algumas das pinturas que a pintora – ainda se trata da Clarice real 
– vai pintar em 1975 e 1976.7 Daí já se esboça uma relação interartes 
nas obras de Clarice Lispector que não deixaria nenhuma margem 
para dúvidas, mesmo que não seja a relação que estou buscando 
primeiramente – a inscrição das pinturas nas telas e das telas nos 
livros –, e ainda que seja nos moldes tradicionais da academia. Não é, 
contudo, apenas nela que quero me deter nessas reflexões; portanto, 

6 Ora refiro-me às pinturas como 22 – numericamente –, ora como vinte duas – 
textualmente. Trata-se de um “jogo” entre ilustração e textualidade; tudo em busca 
de privilegiar uma possível leitura para além de interartes neste trabalho.
7 Para ter essa referência visual da transitoriedade do conjunto pictórico clariciano 
– quando falo de datas antes e pós década de 1970 –, vale conferir meu livro: 
BESSA-OLIVEIRA. Clarice Lispector Pintora: uma biopictografia. Na obra trago essa 
discussão colocando as imagens dos quadros que aqui foram supridas devido ao 
nosso espaço.
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para reconhecer ou demonstrar a relação triádica entre obra literária, 
obra pictórica e o bios claricianos prossigo. E, como se não bastasse, 
a Clarice escritora, para manter a linearidade de relação entre a arte 
da escrita e a da pintura, tem, publicado postumamente, o livro de 
1978 no qual Ângela Pralini – refiro-me agora a uma persona ficcional 
da escritora – pinta e descreve fragmentos das pinturas iniciadas em 
meados de 1960 e ilustradas, por meio das palavras, tanto em Água 
viva quanto em Um sopro de vida. Esse fato de o livro póstumo ter 
descrições pictóricas também já seria outro que comprovaria aquela 
inter-relação primária entre as artes em Clarice Lispector, mas, como 
disse, não priorizo comparações entre as obras; busco outra inter-
relação – obras versus vida – que aparecerá depois de mostrar estas 
relações entre obras.

O processo pictural relaciona-se, portanto, com o literário, que, 
em Clarice Lispector, permeia o processo de criação escritural da 
escritora (e se relaciona com ele) por quase vinte anos consecutivos, 
se se levar em conta, como prefiro, o corpus post-scriptum de Água 
viva, de Um sopro de vida e as vinte e duas pinturas. Penso então se tal 
relação entre as artes já não exista na produção artístico-cultural de 
Clarice Lispector – tanto como escritora quanto como pintora –, caso 
se estendesse o campo literário investigativo, desde sua aparição no 
cenário literário brasileiro, em 1943, com Perto do coração selvagem, em 
busca de reconhecimento de inter-relações artísticas. Fica aí, nesse 
sentido, uma alternativa de investigação aos interessados nesse 
universo interartes cultural e nessa produção artístico-intelectual 
das práticas claricianas. Como já disse, a persona real fora escritora, 
pintora, tradutora, jornalista, entrevistadora, advogada, embaixatriz, 
mulher e mãe. Relações artístico-profissionais e pessoais em Clarice 
Lispector “dão pano pra manga” depois da crítica biográfica cultural.8

8 No NECC – Núcleo de Estudos Culturais Comparado – coordenado 
pelo professor Edgar Cézar Nolasco vem sendo desenvolvidas, desde 
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Diante do exposto, são-me ilustrativas as palavras de Maria 
do Carmo de Freitas Veneroso, no texto “A letra como imagem, a 
imagem da letra”, no tocante à configuração dos “textos” – literários e 
pictóricos, ambos textos entendidos de maneira bem tradicionalistas – 
que estabelecem relações interartes a partir de uma intertextualidade. 
No caso aqui em questão, ainda que o processo entre literatura e 
pintura em Clarice Lispector, do meu ponto de vista, demonstre 

2009, várias pesquisas sobre Clarice Lispector. A exemplo desta pesquisa 
que foi orientada pelo professor Edgar Nolasco, que desde 2004 está 
trabalhando em Mato Grosso do Sul, quando da minha presença como 
membro do NECC, vários alunos por lá passaram ou se encontram em 
atividade de pesquisa no Núcleo tendo Clarice Lispector como objeto. 
Pesquisas de Dissertações de Mestrado: Marta Francisco de Oliveira 
– Que quer dizer cultura?: uma leitura de A hora da estrela (2005); Valéria 
Aparecida Rodrigues – Quatro fábulas clariceanas: vida, litertura, criançãs 
e bichos (2008); Carlos Vinicius da Silva Figueiredo – O direito ao grito: a 
hora do intelectual subalterno em Clarice Lispector (2008); Rony Márcio 
Cardoso Ferreira – Entre estrelas, rendeiras e datilógrafas: o exercício da 
tradução cultural em Clarice Lispector (uma leitura comparativista) 
(2010); Marcos Antônio de Oliveira – Clarice Lispector entre a pintura e a 
escritura de Água viva: um recorte comparativo-biográfico-cultural (2010) e 
Luiza de Oliveira – Clarice e Wittgenstein: o silêncio na Paixão segundo G.H.. 
(2010). Pesquisas de PIBIC/CNPq, PIBIC/UFMS e PROEXT-UFMS: Rony 
Márcio Cardoso Ferreira – Cultura e contracultura em Clarice Lispector 
(de1970 à contemporaneidade) (2008); Rony Márcio Cardoso Ferreira – 
Tradução cultural em A hora da estrela de Clarice Lispector (2008); Marcos 
Antônio de Oliveira – O figurativo inominável: a art pictures de Clarice 
Lispector (2008); Rony Márcio Cardoso Ferreira – Cultura e contracultura 
em Clarice Lispector (de 1970 à contemporaneidade) (2007); Marcos 
Antônio de Oliveira – O figurativo inominável: a art pictures de Clarice 
Lispector (2007); Marcos Antônio de Oliveira – O figurativo do inominável: a 
art pictures de Clarice Lispector (2006); Willian Rolão Borges da Silva – De 
mulher para mulher: As crônicas femininas de Clarice Lispector (2009); Rafael 
Cardoso Ferreira – Entre a rendeira e datilógrafa: Clarice Lispector no limiar 
da tradução cultural/ficcional (2009); Leilane Hardoim Simões – Água viva: 
uma autoficção de Clarice Lispector (2009); Marcos Antônio de Oliveira – 
Entre a literatura e a pintura: negociatas claricianas (2008).
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ultrapassar essa noção de intertextualidade (que Lispector mostra 
ocorrer entre autorias diferentes e entre as suas próprias obras), 
de maneira muito diferenciada do que o tradicionalmente é posto 
aqui por Veneroso. Diz mesmo assim Maria do Carmo de Freitas 
Veneroso que:

A intertextualidade designa o trabalho de transformação 
e assimilação de vários textos, operado por um texto 
centralizador, que irradia sentidos. A produção do outro 
“texto” dá-se através de processos de rapto, absorção e 
integração de elementos alheios na criação da obra nova. 
Essa relação não se dá como uma relação de mera influência, 
mas de diálogo (VENEROSO, 2006, p. 48-49)

Contudo, se já puder fazer uma outra constatação, agora de uma 
forma muito mais concisa, da prática interartes na produção artística 
de Clarice Lispector, para além do que foi demonstrado na passagem 
de Maria do Carmo de Freitas Veneroso, é que a Clarice pintora e a 
escritora transpõem aquela noção de entendimento de uma relação 
interartes por intertextualidade por duas razões. Primeiramente, 
porque o “texto” fonte, como diálogo, na ideia levantada por 
Veneroso, não parte de uma terceira pessoa autoral – trata-se de 
uma escritura e de uma pintura da mesma persona produtora, como 
discuto – nominada Clarice Lispector; como a outra razão é, pois, que 
em Clarice Lispector, ora a escrita se torna o “texto” central, ora a 
pintura ocupa a posição central dessas produções artístico-culturais 
e intelectuais da autora, ainda que ambas se misturem, de tempos 
em tempos, no processo de produção. Portanto, não é possível dizer 
que aqui há um texto primário como atestam os defensores do texto 
literário como este primeiro texto fundamental.

É correto afirmar que ora a pintura ocupa um lugar privilegiado, 
que a literatura não consegue alcançar em Clarice Lispector: a 
imagem visual dos quadros fala por si só. Ou seja: na pintura, 
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diferente da escritura, o leitor-espectador realiza também uma 
leitura, contudo essa leitura apenas se dá mediante a constatação 
de que há um primeiro “incômodo”; seja esse incômodo para o bem 
– um agradável e reconfortante prazer ao visual –, seja para o mal 
– o olhar de repugnância diante de uma obra pictórica, escultórica, 
uma obra visual, que provoca o leitor-espectador a investir em uma 
interpretação curiosa sobre e sob a obra artística visual de C.L.. Tal 
fato, si-reconhecer-se, na literatura, dependeria de sua leitura textual 
para se fazer ou para se tirarem conclusões. Portanto, o alcance da 
obra visual é mais abrangente ao leitor-espectador do que a literatura 
sem a devida leitura.

Dessa perspectiva, então, entraria em cena um texto primeiro, 
fonte para a referida produção artística de Clarice Lispector, que 
propõe uma relação interartes por “intertextuali(denti)dade” com 
o seu próprio bios autoral. Pois, nesta relação estariam presentes, 
por exemplo, texto literário, texto pictórico, mas tomando todo 
pano de fundo estaria o texto-vida. Aí sim far-se-ia uma relação 
intertextuali(denti)dade em que o bios do sujeito é tomado como ponto 
de partida para pensar qualquer coisa; inclusive o espaço geográfico 
– biogeográfico. Nesse sentido, fica aqui superada a relação interartes 
apenas no plano de duas linguagens artísticas como produções e/
ou práticas artísticas – literaturas e pinturas – que dialogam entre 
si. Passemos, a partir de agora, entender que presença de Clarice 
Lispector é toma como sujeito “dono” das ações de realização 
daquelas produções. Quero abstrair qualquer ideia de primeiro os 
“textos” literários e/ou pictóricos ou literários como textos artísticos 
que se relacionam com textos visuais; prefiro entender que ambos os 
textos são práticas suplementares os bios de Clarice Lispector.

Mas retomemos a preocupação de Clarice Lispector com sua 
escrita fragmentada em Água viva, ou uma escrita abstrata – para 
caminharmos para o fim desta reflexão – que a escritora afirmava 
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não ser autobiográfica, mas “bio”, Clarice Lispector se apegaria à 
pintura por “achar que o processo criador de um pintor e do escritor 
são da mesma fonte” (LISPECTOR, apud BORELLI, 1981, p. 70). A 
personagem continua na mesma direção ao afirmar que “o texto 
deve se exprimir através de imagens e as imagens são feitas de luz, 
cores, figuras, perspectivas, volumes, sensações” (LISPECTOR, apud 
BORELLI, 1981, p. 70), a fim de sustentar e imparcialidade entre texto 
e imagem já que ambos só vão fazer sentido a partir dos sujeitos, as 
imagens textuais em Água viva de Clarice Lispector também abstratas 
são como as da maioria das pinturas claricianas; imagens abstratas e 
que podem, assim como o texto de Água viva, ser parte de um “bios” 
e não autobiográficas, como acabaram sendo.

Em situação diferente desta, mas também ao tratar de pesquisa 
sobre as pinturas de Clarice Lispector, já me referi a uma passagem 
de Jacques Derrida que afirmava: “nunca falo do que não admiro, 
salvo se alguma polêmica (da qual nunca tomo a iniciativa) me 
obrigar, e tento replicar então me limitando a questões impessoais 
ou de interesse comum” (DERRIDA; ROUDINESCO, 2004, p. 14). 
Quero agora retomá-la. Clarice Lispector parece fazer uso do mesmo 
ideal de vida que o filósofo; nunca falar do que não gostava ou 
podia ser, pois, durante quase todo o tempo escritural de Água viva, 
“atrás do pensamento não há palavras: é-se. Minha pintura não tem 
palavras: fica atrás do pensamento. Nesse terreno do é-se sou puro 
êxtase cristalino. É-se. Sou-me. Tu te és” (LISPECTOR, 1998, p. 27). 
E ela foi! Essas afirmativas como as postas aqui e tantas outras que 
já repeti em diferentes trabalhos e mesmo aqui só confirmam o que 
venho tentando afirmar de maneira insistente: Água viva e as pinturas 
de Clarice Lispector são fragmentos de sua biografia, disseminada 
dentro de ambas as obras. Água viva, portanto, é um Diário Íntimo da 
Pintora Clarice Lispector: uma biopictografia da vida/obra pictórica 
de Clarice Lispector.
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As afirmativas feitas ainda me levam a entender que não é mais 
possível ler, ou mesmo falar de Clarice Lispector, diante das teorias 
de crítica biográfica e de teorias que entendem a necessidade de 
repensarmos as produções artístico-culturais da América Latina, 
da mesma forma que o fizeram ou fazem os críticos literários 
tradicionais ainda postos na cultura brasileira. Especialmente aqueles 
que defendem uma ideia de literatura canônica ou universal. Não se 
sustenta mais as ideias como as perronistas de que a literatura não 
está sendo ensinada como deve nas escolas, por isso os leitores não 
são educados. Essas são falácias de uma elite universitária que só 
tem lugar porque são “titulares”. Quero dizer que isso não deve mais 
ser feito, entendo que não se ater ao bios presente da escritora nessas 
obras é perder o melhor do fio que enovela as suas tramas escriturais. 
Sobre essas questões não vou tratar: falar mal desse tipo de crítica é 
dar crédito a esse tipo de entendimento. Pois, também acabaria por 
ficar redundante acerca de a teoria literária ainda alcançar ou não 
melhores leituras (ou piores) de seus objetos. Deixo essa reflexão para, 
um dia quem sabe, os teóricos questionarem-se em confessionários.

Como também observou Nádia Battella Gotlib, “a linguagem, 
que desliza em fluxo contínuo em cada um dos fragmentos justapostos 
na construção de Água viva [...]” (GOTLIB, 2009, p. 519), não nos 
permite falar em um livro figurativo, no sentido lato do termo; trata-
se de um livro fragmentado em imagens-textos e textos-imagens 
esparsos e desconexos. As imagens “estampadas” na obra, composta 
por retalhos de tecidos oriundos de teares tão diferentes, são, no 
mesmo nível, abstratas no mais alto status de complexidade. De outro 
prisma, essas abstrações visuais permitem-me “figurativizar” um bios 
clariciano incrustado nas entrelinhas da escritura do livro. Um bios 
que está muito mais evidente na imagem dos quadros, já que essas 
dependem hoje quase que exclusivamente dos sujeitos observadores 
e das suas impressões sobre Clarice Lispector. Portanto, acho que 
minha resposta está ai: “e por falar em pintora, o que dizer de Clarice 
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Lispector?” Ela está ali, escamoteada nos planos de pinturas que a 
crítica sequer um dia conseguir de fato percebê-las.

De agora em diante, como bem observa também a biógrafa 
brasileira, “ela, a autora, transfigurada em “verdade inventada”, não é 
mais a autora. É outro ser, por ela mesma criado: singular personagem 
de si, que exige novo repertório de instrumentos para operacionalizar 
a leitura”. (GOTLIB, 2009, p. 513) Portanto, e tentando não podemos 
cair em redundâncias, não é possível falar dessa autora e dessa obra 
artística monumentais claricianas de forma tradicional como até 
agora foi feito por grande parte da crítica brasileira. A publicação de 
Ricardo Iannace, numa tentativa de progressão do entendimento das 
pinturas claricianas, também atesta o que venho afirmando:

Não fossem, na ficção da autora, menções a rudimentos 
da fatura plástica, que tornam a pintura menos ou mais 
figurativa; não fosse Água viva, na qual a aventura escrita 
se insurge metaforicamente pastora, em desenho enérgico, 
livre; não fossem alguns dos títulos que a escritora traduziu 
e adaptou – The picture of Dorian Gray, de Oscar Wilde, “The 
oval portrait”, de Mary Westmacott –; e, acima de tudo, não 
fossem os lúgubres contornos e a estranha comunhão de 
cores retidos nos vinte dois quadros que Clarice Lispector 
pintou, dezoito deles arquivados na Fundação Casa de Rui 
Barbosa, a presente matéria acadêmica seria por certo outra. 
(IANNACE, 2009, p. 39)

A passagem de Ricardo Iannace, além de reforçar a mera relação 
interartes entre literatura e pintura na obra de Clarice Lispector, de 
evidenciar o grande campo de atuação profissional da intelectual e 
também de ressaltar a importância da artista brasileira relacionar-
se com nomes “importantes” da literatura supostamente universal, 
mostra também o quanto essa produção é sígnica de uma assinatura 
com marcas exclusivamente claricianas. Nesse sentido, saliento que 
faltou apenas ao estudioso ater-se a esse pormenor, que não é tão 
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pequeno assim e nem poderia passar despercebido: o biográfico na 
obra de Clarice Lispector. Mas, como já havia afirmado, é impossível 
abarcar tudo ou todos os aspectos no universo da obra clariciana. 
Também Nádia Battella Gotlib vai endossar esse posicionamento na 
apresentação ao livro de Iannace:

Assim sendo, como bem anuncia o título do livro, são 
os “retratos” o assunto que suscita o levantamento e a 
discussão de questões referentes ao registro feito com 
letras, nas suas relações com a questão da imagem, na sua 
configuração plástica visual, sob a forma de pinturas e 
fotografias.
A teia bem composta não pretende fechar horizontes e 
proclamar verdades. Mantendo-se fiel ao gênero ensaio; 
esta obra experimenta direções, testa hipóteses, avalia 
situações, desenhando, no fio narrativo de suas indagações, 
vertentes possíveis e novos caminhos de leitura. (GOTLIB, 
in IANNACE, 2009, p. 33-34)

Compreendo que meu trabalho, que aqui se constitui como 
a leitura de “um recorte” da obra clariciana – mais como uma 
biopictografia da pintora, como prefiro a esta altura da minha 
escritura –, também está impossibilitado de abarcar todas as questões 
disseminadas na pintura da autora que já fora suscitada nas obras 
de Gotlib ou Iannace. Se, no entanto, na literatura essa disseminação 
é de mais fácil percepção que na pintura, é apenas pela facilidade 
que proporciona o texto escrito ao ler e ter. Ou talvez seja porque as 
investidas sobre a produção pictural de Clarice Lispector nunca se 
deram por alguém das Artes Visuais como faço agora. A visualidade 
das pinturas mostra a inquietação multicolorida e multifacetada 
de obras abstratas que buscaram escamotear uma biografia quase 
nada silenciosa. Escondendo-se da crítica atrás de um amadorismo 
fictício. Ambas as produções trazem uma assinatura clariciana que 
é dependente, na contemporaneidade, de novas assinaturas que as 
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renovem e as mantenham circundantes e circunscritas no imaginário 
sociocultural dos leitores/espectadores das obras dessa artista. Sobre 
essas assinaturas, a crítica ainda vai viver para ver. Agora, por ora, 
ainda quero continuar a crer na ideia de que o biopictográfico que se 
inscreveu intraprodução artística – dentro, como parte do corpus – de 
Clarice Lispector, tanto na escritura quanto na pintura, claro que não 
acredito que tenha sido de maneira involuntária, como defendem 
alguns críticos literários estudiosos do texto escritural da obra da 
escritora, continua por fazer a escritora sobreviver após esses 40 anos.
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Anexos – As pinturas de Clarice Lispector-Pintora

Ilustração 1 – Clarice Lispector – Quadro [sem título]. 07.5.1976. Óleo sobre tela, 
39,5 x 30,4 cm – Acervo pessoal Autran Dourado.
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Ilustração 2 – Clarice Lispector – Quadro Tentativa de ser alegre. 15.5.1975. Técnica 
mista sobre tela, 30 x 40 cm – Acervo Fundação Casa de Rui Barbosa.

Ilustração 3 – Clarice Lispector – Quadro Raiva e rei[ndifi]ção. 28.4.1975. Técnica 
mista sobre madeira, 40 x 50 cm – Acervo Fundação Casa de Rui Barbosa.
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Ilustração 4 – Clarice Lispector – Quadro Mandala. [s.d.]. Técnica mista sobre 
madeira, 30 x 40 cm – Acervo Fundação Casa de Rui Barbosa.

Ilustração 5 – Clarice Lispector – Quadro Explosão. 1975. Técnica mista sobre 
madeira, 38 x 50 cm – Acervo Fundação Casa de Rui Barbosa.
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Ilustração 6 – Clarice Lispector – Quadro Cérebro adormecido. 13.5.1975. Técnica 
mista sobre madeira, 29 x 40 cm – Acervo Fundação Casa de Rui Barbosa.

Ilustração 7 – Clarice Lispector – Quadro Nélida Piñon Madeira feita cruz. [s.d.]. 
Óleo sobre tela, 48,5 x 35 cm – Acervo pessoal Nélida Piñon (Foto tirada pela Piñon 
Produções Culturais).
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Ilustração 8 – Clarice Lispector – Quadro Luta sangrenta pela paz. 20.5.1975. Técnica 
mista sobre madeira, 30 x 40 cm – Acervo Fundação Casa de Rui Barbosa.

Ilustração 9 – Clarice Lispector – Quadro Pássaro da liberdade. 05.6.1975. Técnica 
mista sobre madeira, 30 x 40 cm – Acervo Fundação Casa de Rui Barbosa.
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Ilustração 10 – Clarice Lispector – Quadro Ao amanhecer. 9.1975. Técnica mista 
sobre madeira, 30 x 40 cm – Acervo Fundação Casa de Rui Barbosa.

Ilustração 11 – Clarice Lispector – Quadro Volumes. 1975. Óleo sobre tela, 41 x 27 
cm – Acervo Fundação Casa de Rui Barbosa.
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Ilustração 12 – Clarice Lispector – Quadro Caos, metamorfose, sem sentido. 13.6.1975. 
Técnica mista sobre madeira, 30 x 40 cm – Acervo Fundação Casa de Rui Barbosa.

Ilustração 13 – Clarice Lispector – Quadro [sem título] – pintado em 1973. Técnica 
mista sobre madeira, 30,7 x 56 cm – Coleção Clarice Lispector/ Acervo Instituto 
Moreira Salles.
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Ilustração 14 – Clarice Lispector – Quadro [sem título]. [s.d.]. – Técnica mista sobre 
madeira, 30 x 40 cm – Acervo Fundação Casa de Rui Barbosa.

Ilustração 15 – Clarice Lispector – Quadro [sem título]. Datado de 28.5.1975. Técnica 
mista sobre madeira, 30 x 40 cm – Acervo Fundação Casa de Rui Barbosa.
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Ilustração 16 – Clarice Lispector. Quadro Sol da meia-noite, 1975. Técnica mista 
sobre madeira, 35 x 50 cm – Acervo Fundação Casa de Rui Barbosa.

Ilustração 17 –Clarice Lispector – Quadro Perdida na Vaguidão. Datado de 
14.5.[1975]. Técnica mista sobre madeira, 40 x 50 cm – Acervo Fundação Casa de 
Rui Barbosa.
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Ilustração 18 – Clarice Lispector – Quadro Medo. Datado de 16.5.1975. Técnica mista 
sobre madeira, 30 x 40 cm – Acervo Fundação Casa de Rui Barbosa.

Ilustração 19 – Clarice Lispector – Quadro Gruta – pintado em 07 de março de 1975. 
Técnica mista sobre madeira, 40 x 50 cm – Acervo Fundação Casa de Rui Barbosa 
– Rio de Janeiro, RJ.



132

Revista Rascunhos Culturais • Coxim/MS • v. 9 • n. 15 • p. 101 - 133 • jan./jun. 2017

Ilustração 20 – Clarice Lispector – Quadro Escuridão e luz: centro da vida. Datado 
de 19.4.1975. Técnica mista sobre madeira, 40 x 50 cm – Acervo Fundação Casa de 
Rui Barbosa.

Ilustração 21 – Clarice Lispector – Quadro Eu te pergunto por qu[e]?. Datado de 
13.5.1975. Técnica mista sobre madeira, 32 x 34 cm – Acervo Fundação Casa de Rui 
Barbosa.
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Ilustração 22 – Clarice Lispector – Quadro Interior de gruta. 1960. Técnica mista sobre 
madeira, 30,7 x 56 cm. Coleção Clarice Lispector – Acervo Instituto Moreira Salles.
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Resumo: As pesquisas que abordam a produção literária de Caio Fernando Abreu 
e Clarice Lispector pouco dão atenção à produção infantil dos escritores, que são 
importantes devido ao caráter reflexivo e representativo que possuem. Nesse 
sentido, nossa pesquisa objetiva estudar o diálogo entre Caio e Clarice mediado 
pelas respectivas obras infantis As frangas (2001) e A vida íntima de Laura (1999). 
Por meio de um raciocínio comparatista, estabelecemos relações metafóricas e 
biográficas entre os escritores Caio Fernando Abreu e Clarice Lispector, levando em 
conta outros textos documentais como cartas e textos biográficos, para enaltecer e 
aproximar criticamente a produção intelectual dos escritores. Isto é possível devido 
à crítica biográfica pós-colonial, que alicerça nossa pesquisa, pois permite a relação 
entre vida e obra, bem como possibilita pensar o aspecto político-social presente no 
diálogo entre os escritores nas obras infantis estudadas. 
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Abstract: The researches that approach the literary production of Caio Fernando 
Abreu and Clarice Lispector give little attention to the children’s production of 
the writers, who are important due to the reflective and representative character 
they possess. In this sense, our research aims to study the dialogue between Caio 
and Clarice mediated by the respective children’s Works, “As frangas” (2001) and 
The Intimate Life of Laura (1999). Through comparative reasoning, we established 
metaphorical and biographical relations between the writers Caio Fernando Abreu 
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and Clarice Lispector, taking into account other documentary texts such as letters and 
biographical texts, to enhance and critically approximate the intellectual production 
of writers. This is possible due to the postcolonial biographical critique that underlies 
our research, since it allows the relation between life and work, as well as allows to 
think the political-social aspect present in the dialogue between the writers in the 
children’s works studied.

Keywords: Biographical critique; Landscapes; Clarie Lispector; Caio Fernando 
Abreu.

Introdução

Ah: o livro todo não existiria se não fosse Clarice Lispector. 
De cabo a rabo, é uma homenagem a ela. Penso se, em 
algum momento, talvez a Ulla poderia ler A vida íntima de 
Laura. Laura é um verdadeiro mito para elas, uma espécie 
de Marilyn Monroe das frangas. Afinal, foi a primeira vez 
que foi dito em público que as galinhas também têm uma 
vida íntima. [...] A propósito de Clarice: os contos dela. 
Uma galinha – que é cruel e lindíssimo, está creio que em 
Laços de família – e O ovo e a galinha quem sabe podiam 
ser citados. Pela Juçara que é meio intelectual, ou pela Ulla. 
Trechinhos curtos. (MORICONI, 2002, p. 165).

As pesquisas que abordam a produção literária de Caio Fernando 
Abreu e Clarice Lispector pouco dão atenção à produção infantil 
dos escritores, que são importantes devido ao caráter reflexivo e 
representativo que possuem. Nesse sentido, nossa pesquisa objetiva 
estudar o diálogo entre Caio e Clarice mediado pelas respectivas obras 
infantis As frangas (2001) e A vida íntima de Laura (1999). Por meio 
de um raciocínio comparatista, estabelecemos relações metafóricas 
e biográficas entre os escritores Caio Fernando Abreu e Clarice 
Lispector, levando em conta outros textos documentais como cartas e 
textos biográficos, para enaltecer e aproximar criticamente a produção 
intelectual dos escritores. Isto é possível devido à crítica biográfica 
pós-colonial, que alicerça nossa pesquisa, pois permite a relação entre 
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vida e obra, bem como o aspecto político-social presente no diálogo 
entre os escritores nas obras infantis estudadas.

A intimidade das Frangas

Podemos observar como Caio e Clarice se inscrevem no lócus de 
origem, em relação à questão de como eles estão escrevendo literatura 
infantil. Parece-nos que os autores estão desarquivando memórias 
da infância e essas memórias são do campo do bios (vida), pois são 
biográficas pelo fato de podermos identificar alguns resquícios de 
biografia documental. Os objetos de ambas as obras são dotados de 
memória e demonstram uma forte marca do passado:

[...] reunir o material poético biográfico, transformando 
a linguagem do cotidiano em ato literário. Ainda que 
determinada cena recriada na ficção remeta a um fato 
vivenciado pelo autor, é preciso distinguir entre a busca 
de provas e a confirmação de verdades atribuídas ao 
acontecimento, do modo como a situação foi metaforizada 
e deslocada pela ficção. (SOUZA, 2012, p.42).

Como podemos observar na citação acima, a crítica biográfica 
é necessária para que possamos distinguir e condensar os polos da 
arte e da vida; por meio de uma utilização de um raciocínio que pode 
ser modificado e metafórico, com a perspectiva de não reduzir ou 
naturalizar os acontecimentos vivenciados pelos autores, haja vista 
que em suas produções artísticas, eles abordam questões do cotidiano, 
retratam memórias da infância sobre animais entre outros objetos que 
estão presentes em suas obras, como também na vida de cada autor.

A crítica biográfica tem por prioridade estabelecer laços 
metafóricos entre aquilo que pode ser da ordem do real ou da ficção. 
A crítica biográfica apresenta-se aqui como um exercício de como se 
constitui a forma de ler as relações pessoais, sociais e culturais de 
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modo crítico e referente. O crítico biográfico aceita o desafio de pensar 
as relações de amizades para além das amizades propriamente ditas, 
que vai muito além do bios, referimo-nos a Caio e Clarice. 

Além da questão de estudar os intelectuais Clarice Lispector e 
Caio Fernando Abreu, a nossa proposta também é relacionar obra 
e vida, unindo bios e lócus dos escritores, tendo o arcabouço teórico 
da crítica biográfica e pós-colonialidade como norteadora de nosso 
estudo. Se partirmos da obra de Caio Fernando Abreu, podemos 
identificar logo de início a dedicatória e epígrafe que está explícita 
no livro As Frangas e, com isso, é possível visualizar que a obra A vida 
íntima de Laura está ligada à existência de As Frangas.

As imagens da capa e das obras: A vida íntima de Laura e As 
Frangas de ambos os autores nos faz pensar na própria comparação 
tanto das imagens quanto da narrativa. Tomaremos como base essas 
relações explícitas que os autores fazem. É perceptível a influência de 
Clarice Lispector na obra de Caio Fernando Abreu pela aproximação. 
A relação de aproximação está relacionada também ao vínculo de 
amizade literária entre os escritores, esse vínculo segundo Eneida 
Maria de Souza, pode ser formado como um círculo imaginário de 
amigos agrupados por interesses em comum.

Além disso, é fácil reconhecermos as semelhanças entre as 
personagens das histórias incluindo as experiências dos narradores. 
A comparação entre as obras conta desta maneira com o auxílio de 
critérios biográficos, ao proporcionar encontros entre escritores e 
incentivar a criação de diálogos. Diante disso, toda essa construção 
biográfica desse encontro entre autores, possibilita estabelecer 
relações entre literaturas e apresentam semelhança ficcional na obra 
de Clarice Lispector e Caio Fernando Abreu.

A infância dos dois escritores que remetem ao gosto deles por 
galinhas/frangas, havendo, portanto, mais um fator extrínseco, uma 
ligação entre a vida dos escritores, que converge para as duas obras. 
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Em As Frangas, por exemplo, ao relatar as brincadeiras com os irmãos 
no pátio da casa dos seus pais, Caio afirma “A gente sempre parava 
de brincar ali por perto do galinheiro mesmo. Por isso também a 
gente olhava tanto as galinhas” (ABREU, 2001, p. 13). Em A vida 
íntima de Laura, o trecho que dialoga com o de Caio é “Quando eu era 
do tamanho de você, ficava horas e horas olhando para as galinhas. 
Não sei por quê. Conheço tanto as galinhas que podia nunca mais 
parar de contar” (LISPECTOR, 1999, p. 21). Esta afirmação remete a 
outra encontrada no final do livro de Abreu, que é quando ele reitera 
que, na infância, de tanto brincar próximo àquele galinheiro, acabou 
conhecendo a intimidade das frangas. 

Com a amizade entre os dois escritores e “A ponte metafórica” 
(SOUZA) estabelecida, dá agora para estabelecer uma ponte 
secundária, a qual subjaz uma relação direta entre As Frangas e A vida 
íntima de Laura, de acordo com que afirma Eneida Maria de Souza:

O contato literário entre escritores [...], e participantes da 
mesma confraria, fornece subsídios para que sejam feitas 
aproximações entre os seus textos, estabelecendo-se feixes 
de relações que independem de causas factuais, mas que se 
explicam por semelhantes ou diferentes poéticas de vida e 
de arte. (SOUZA, 2002, p. 118)

A investigação se justifica pelo fato de as obras posteriores 
do contista trazerem epígrafes claricianas e um livro infantil todo 
dedicado à Lispector – trata-se de A vida íntima de Laura (1974). 
Exemplifiquemos: a coletânea de contos Morangos mofados traz 
uma forte relação com o último livro em vida de Clarice, A hora 
da estrela (1977), uma vez que a epígrafe utilizada – “quanto a 
escrever, mais vale um cachorro vivo” (ABREU apud LISPECTOR, 
1998, p. 35) –Mais do que isso, as obras de Caio passaram a possuir 
características intrínsecas às da Clarice e passaram a dialogar com os 
escritos da escritora ucraniana – como as obras A vida íntima de Laura, 
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de Lispector, e As Frangas, de Abreu – estabelecendo, pois, além da 
admiração e das leituras das obras da autora, uma amizade literária.

Uma leitura comparatista

A nossa pesquisa parte da crítica biográfica, por permitir a 
relação entre vida e obra como moeda de troca no exercício crítico, 
além de possibilitar “a interpretação da literatura além de seus 
limites intrínsecos e exclusivos, por meio da construção de pontes 
metafóricas entre o fato e a ficção” (SOUZA, 2002, p. 112). A relação 
que estabelecemos é a partir da metodologia comparatista. Segundo 
Souza:

A crítica biográfica se apropria da metodologia comparatista 
ao processar a relação comum entre obra e vida dos 
escritores pela mediação de temas comuns. [...]Reunidos por 
um fio temático e enunciativo, independente de intenções 
ou da época em que viveram, escritores e pensadores 
constituem matéria biográfica a ser explorada no nível 
teórico e ficcional. A comparação conta, portanto, com a 
ajuda de critérios biográficos ao promover encontros entre 
escritores e incentivar a criação de diálogos muitas vezes 
inesperados. (SOUZA, 2011, p. 20)

A comparação de que trata Eneida assegura-se através da 
transdisciplinaridade, pois, os encontros entre os escritores e a 
relação vida e obra mostram-se atravessados pelos diversos discursos 
do cotidiano, que, no caso da nossa pesquisa, foram mediados por 
meio de eixos temáticos relevantes para a constituição da amizade 
metafórica e literária. Ademais, devido ao alicerce comparatista que 
sustenta o trabalho, uma questão importante postulada pela teórica 
Tania Franco Carvalhal, em Literatura Comparada (1986), sintetiza 
nossa inquietação enquanto críticos ao investigar o material biográfico 
e ficcional dos escritores e estabelecer a amizade metafórico-literária: 
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[...] o comparatista não se ocuparia a constatar que um texto resgata 
outro texto anterior, apropriando-se dele de alguma forma (passiva 
ou corrosivamente, prolongando-o ou destruindo-o), mas examinaria 
essas formas, caracterizando os procedimentos efetuados. Vai ainda 
mais além, ao perguntar por que determinado texto (ou vários) são 
resgatados em dado momento por outra obra. Quais as razões que 
levaram o autor do texto mais recente a reler textos anteriores? Se o 
autor decidiu reescrevê-los, copiá-los, enfim relança-los no seu tempo, 
que novo sentido lhe atribui com esse deslocamento? (CARVALHAL, 
1986, p. 51-52).

Assim, ressaltamos o caráter político e social da amizade entre 
Caio Fernando Abreu e Clarice Lispector, ao selecionar e analisar 
os materiais biográficos e ficcionais dos escritores produzidos/
publicados. Um dos materiais analisados que estabelecemos a 
comparação foi a partir das capas das obras de ambos os autores, 
pois se assemelham em suas poucas diferenças. É possível visualizar 
na capa das obras desde a primeira edição a semelhança no tom das 
cores utilizadas, a fonte e as galinhas. Como podemos identificar na 
figura abaixo:

Figura 1 – Capas das edições das obras: A Vida Intima de Laura e As Frangas 
Fonte: Acervo pessoal
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Além dos textos críticos e biografias sobre eles, bem como as 
obras teóricas, que serão apresentadas de acordo com as discussões 
que apresentaremos a seguir. Além disso vale destacar as diferenças. 
Ao contrário do que se pensa, essa relação de semelhança – o diálogo 
entre as obras e a amizade metafórica e literária – e diferença de obras 
– o estilo de cada autor – não se contrapõem uma à outra, mas se 
complementam, fazendo com que a obra de ambos seja mais bem lida.

Para tanto, teremos como aporte teórico principal a crítica 
biográfica, fazendo um diálogo entre a vida e a obra da autora, 
principalmente no que concerne às contribuições de Eneida Maria 
de Souza, e do periódico: Cadernos de Estudos Culturais. A pesquisa 
é centrada teórica e bibliograficamente no intuito de estabelecer 
um vínculo entre as duas obras e o bios (vida) da escritora. Este 
trabalho nos mostra as questões biográficas e de sensibilidade que 
acompanham a narrativa da obra clariciana,

Visando estabelecer um debate teórico-crítico sobre as paisagens 
biográficas nas produções da literatura infantil da intelectual Clarice 
Lispector. Além dessa perspectiva maternal, o lado infantil da própria 
autora se faz relevante. No ano de 1932, Clarice, ainda durante sua 
infância, vive em Recife com os pais e irmãs.

Sua infância foi envolvida de desejo pela literatura, no caso, 
por ser ainda uma menina, naturalmente seu interesse da época 
seria pela literatura infantil. Interesse confirmado que, aliás, revela 
um dos poucos autores cuja preferência é por ela explicitada, como 
aqui é pontuado por Nolasco (2004, p. 92): “Constata-se o amor à 
leitura duradoura e renovada do texto lobatiano, principalmente se 
lembrarmos que esta é uma paixão literária explicitada, em meio a 
tantas outras que vão sendo propositadamente apagadas”.

Considerando as reflexões aqui expostas, foi possível 
estabelecer um vínculo entre as obras infantis de Clarice, e o bios da 
escritora. Mostrando as questões biográficas e de sensibilidade que 
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acompanham a narrativa da obra clariciana infantil.

Desnecessárias seriam apresentações da escritora Clarice 
Lispector. Sua obra tem valor inquestionável e, ao longo dos anos, 
desperta nos leitores carinho e admiração. Apesar de toda sua 
notoriedade literária, sua obra referente à literatura infantil ficou 
um pouco esquecida em comparação às obras destinadas ao público 
adulto; pouco e raro destaque é dado. Basicamente, a obra infantil 
é composta pelas narrativas: Quase de verdade (1978), A vida íntima 
de Laura (1974), A mulher que matou os peixes (1968) e O mistério do 
coelho pensante, publicado originalmente em 1967. Posteriormente 
foram reunidos textos que deram forma ao livro Como nasceram as 
estrelas (1987).

Tendo por aporte teórico as teorias desenvolvidas por Eneida 
Maria de Souza, Edgar Cézar Nolasco e ainda outros autores, 
apresento neste artigo o começo de um trabalho que envolve a 
pesquisa bibliográfica histórica que tentará abarcar algumas das 
questões culturais e do bios, referentes à obra infantil de Clarice 
Lispector e Caio Fernando Abreu.

A relação de aproximação entre Caio e Clarice se dá também pelo 
encontro que os intelectuais tiveram. Caio Fernando Abreu escreveu 
duas cartas para Hilda Hilst. Na primeira, o escritor relata como foi 
o ano de 1970 para ele e comenta o livro que a autora lançou naquele 
ano, o Fluxo-Floema. Já na segunda, ele justifica o fato de ter escrito 
mais uma carta na mesma data: relatava o primeiro encontro dele 
com a escritora Clarice Lispector em uma noite de autógrafos no 
Rio de Janeiro. Através da carta, fica perceptível o envolvimento de 
Caio pela escritora ucraniana: “Vi uma mulher linda e estranhíssima 
num canto toda de preto, com um clima de tristeza e santidade ao 
mesmo tempo, absolutamente incrível [...] Muita gente deve achá-la 
antipaticíssima, mas eu achei linda, profunda, estranha, perigosa” 
(ABREU apud MORICONI, 2002, p. 415). Partindo dessa relação é 
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possível estabelecer essa aproximação e admiração de Caio pela 
Clarice e de como isso reflete nas obras dos autores. É notório a 
percepção de que Caio nutria essa admiração por Clarice, quando 
lemos a carta que Caio escreve:

É impossível sentir-se à vontade perto dela [de Clarice 
Lispector], não porque sua presença seja desagradável, 
mas porque a gente pressente que ela está sempre sabendo 
exatamente o que se passa ao seu redor. Talvez eu esteja 
fantasiando, sei lá. Mas a impressão foi fortíssima, nunca 
ninguém tinha me perturbado tanto. Acho que mesmo que 
ela não fosse Clarice Lispector eu sentiria a mesma coisa. 
Por incrível que pareça, voltei de lá com febre e taquicardia. 
(ABREU,2002, p.415)

Além do ‘agrado’ de Caio para com Clarice, pode-se associar 
esse trecho à afirmação de Derrida “Nunca falo do que não admiro, 
quando discutiu a escolha de sua herança, ou seja, sua relação 
com seus amigos, seus precursores, sua dívida com uma tradição” 
(NOLASCO, 2010, p. 37). E reitera a ideia de que o escritor gaúcho era 
leitor de Clarice, de acordo com o que afirma Antoigne Compagnon: 
“Escrever, pois, é sempre reescrever, não difere de citar. A citação 
(...) é leitura e escrita, une o ato da leitura ao da escrita. Ler ou 
escrever é realizar um ato de citação” (COMPAGNON, 1996, p. 
47). Assim, Caio, ao aceitar escrever o livro por meio do convite 
de Clarice, escolheu, portanto, receber a herança, que “antes é ela 
que nos escolhe, sobrando-nos, apenas, escolher preservá-la viva” 
(NOLASCO, 2010, p. 37).

A metodologia comparatista e bi(bli)ográfico-documental torna-
se importante, pois o diálogo entre Caio e Clarice será mediado por 
elementos textuais (a epígrafe, a dedicatória e alusões), bem como 
por elementos biográficos (a admiração, a amizade, as paisagens e 
a posição intelectual), dentro de nossa pesquisa, a qual os escritores 
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metaforizam lembranças biográficas da infância. Posto isso, a relação 
entre os dois tipos de obras dos respectivos escritores se dá pelos 
aspectos “metafóricos” na narrativa de Clarice Lispector e de Caio 
Fernando Abreu, assim como pela consonância de concepções sobre 
a infância materializadas nas obras infantis, que mostram paisagens 
fronteiriças e periféricas presentes nas histórias, bem como memórias 
infantis: as brincadeiras de rua, os animais de estimação, a fantasia 
e as simplicidades infantis.

Sendo assim, o livro As Frangas não é limitado apenas a uma 
homenagem à Clarice, pois, uma vez que no livro há alusões diretas 
– a epígrafe, a citação, a dedicação – e indiretas – a semelhança entre 
personagens e o diálogo com o livro e outros escritos de Lispector – 
que ainda será discutida, faz com que a obra da escritora ucraniana 
seja mais conhecida ainda, ou seja, que a obra dela sobreviva. Dessa 
forma, então a ordem da “sobrevida” (DERRIDA,2004, p.21), que é 
a vida após a morte, na relação entre Caio e Clarice, se concretiza no 
momento em que Caio afirma em As frangas que “[...] queria agradar 
um pouco a ela. Ela já morreu, mas sempre acho que a gente pode 
continuar querendo agradar quem já morreu” (ABREU, 2001, p. 6).

Na década de 70 foi quando a escritora Clarice Lispector 
publicou seu terceiro livro infantil, A vida íntima de Laura; no qual o 
narrador conta o cotidiano, ou melhor, a intimidade da galinha Laura, 
que vivia no quintal de Dona Luísa com as outras aves, era casada 
com o galo Luís e era, entre as outras, a que mais botava ovos. Já na 
década de 80, foi a vez de Caio Fernando Abreu publicar seu primeiro 
livro de literatura infantil, As Frangas, que basicamente narra a vida 
das galinhas, das frangas como o autor prefere, que ele colecionava 
em cima da geladeira. O escritor, nesse livro, narra a história das 
frangas que comprava e das que ganhava de seus amigos, dando 
vida às frangas – Ulla, Gabi, Maria Rosa, Maria Rita, Maria Ruth, 
Otília, Juçara e Blondie.  Estabelecendo um debate teórico-crítico e 
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até mesmo comparativo das duas obras, não se pode apenas assimilá-
las por meio das características próprias dos escritos de literatura 
infanto-juvenil. 

Dessa forma, para estabelecer uma ligação concreta entre A vida 
íntima de Laura e As Frangas, primeiramente há que se estabelecer 
“a construção de pontes metafóricas” (SOUZA) entre a vida dos 
dois escritores mediada pelos dois livros, visto que através da 
leitura foram encontrados trechos de diálogo direto entre as obras e 
“fragmentos de biografia” (SOUZA) da vida dos autores.

Desse modo então, basicamente, o que as duas obras têm em 
comum são (1) o tom conversativo entre narrador e leitor/pequeno-
leitor; (2) explicações acerca de termos e situações, que implicam 
em (3) reflexões “das mais importantes para a aprendizagem da 
vida” (COELHO, 1995, p. 174). Confirmam-se essas semelhanças em 
passagens como estas: “Vou logo explicando o que quer dizer ‘Vida 
íntima’. É assim vida íntima quer dizer que a gente não deve contar 
a todos o que se passa na casa da gente. São coisas que não se dizem 
a qualquer pessoa. ” (LISPECTOR, 1999, p. 5), trecho o qual inicia 
a obra de Lispector; “Outra coisa que eu penso quando me lembro 
daquelas uvas cor-de-rosa é que, na vida, as coisas mais doces custam 
muito a amadurecer. Mais isso é pensamento de gente grande, deixa 
pra lá. ” (ABREU, 2001, p. 10).

Em As Frangas, Caio acredita que seu gosto por galinhas se deu 
por meio dessa convivência. Caio retoma a infância se lembrando 
de quando brincava próximo ao galinheiro, para ele, foi a partir dali 
que começou a conhecer a intimidade das Frangas. Está explícito na 
dedicatória e epígrafe do livro As Frangas e podemos ver que a obra 
A Vida íntima de Laura está ligada a existência de As Frangas. Podemos 
identificar duas passagens durante a narrativa que fazem alusão ao 
livro de Clarice, uma explícita e a outra implícita. A primeira ocorre 
quando o narrador percebeu que estava ganhando/colecionando 



147

A Vida Íntima de Laura e as Frangas de Caio Fernando Abreu

galinhas demais, e em seguida as colocam em cima do livro: “Foi 
quando coloquei as três em cima da geladeira é que me dei conta 
que estava formando um galinheiro. Aí corri, peguei A vida íntima 
de Laura e coloquei embaixo delas, que nem um tapetinho. Pronto: 
ficaram ótimas” (ABREU, 2001, p. 20).

A segunda “a intimidade de uma franga é a coisa mais bonita 
que tem” (ABREU, 2001, p. 34), além de remeter ao título do livro 
da autora de Laura, está ligada ao gosto do autor pela obra de 
Clarice, que se confirma novamente por um fator extrínseco às duas 
obras que é quando, mais uma vez, por uma carta, expressou seu 
gosto e preferência pelo título e a obra de Clarice Lispector: “Laura 
é um verdadeiro mito para elas [...]. Afinal, foi a primeira vez que 
foi dito em público que as galinhas também têm uma vida íntima” 
(MORICONI, 2002, p. 167).

Considerações finais

Por fim, iremos analisar as obras: A vida íntima de Laura e As 
Frangas que estabelecem esse viés de que toda aproximação possui 
um caráter de interesse por trás dela. As Frangas de Caio Fernando 
Abreu surgem após um convite de Clarice Lispector em seu livro A 
Vida Íntima de Laura: “Se você conhece alguma história de galinha, 
quero saber. Ou invente uma bem boazinha e me conte” (LISPECTOR, 
1974, p. 7). Diante disso, Caio resolve escrever As Frangas; e a partir 
da obra notamos as ligações entre autores, vida e obra que vamos 
explorar ao longo da pesquisa, que se fundamentam nesses conceitos 
críticos biográficos, pós- coloniais e da literatura comparada. Assim, 
em nossa investigação, demos atenção ao estabelecimento da amizade 
metafórica entre Abreu e Lispector a partir dos textos documentais, 
como os textos biográficos em que o escritor gaúcho fez alusões à 
obra clariciana.



148

Revista Rascunhos Culturais • Coxim/MS • v. 9 • n. 15 • p. 135 - 148 • jan./jun. 2017

Referências
ABREU, Caio Fernando. As Frangas. São Paulo: Editora Globo, 2001.

ALBORNOZ, Suzana et al. Ó meus amigos, não há amigos!: reflexão sobre a amizade.          
Porto Alegre: Movimento, 2010.

DERRIDA, Jacques; ROUDINESCO, Elizabeth. De que amanhã: diálogo. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Ed., 2004.

LISPECTOR, Clarice. A vida íntima de Laura. Rio de Janeiro: Rocco, 1999. 

LISPECTOR, Clarice. Felicidade clandestina. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. 

LISPECTOR, Clarice. Para não esquecer. Rio de Janeiro: Rocco, 1999.

MONTAIGNE, Michel de. Sobre a amizade. Rio de Janeiro: Tinta negra, 2012.  

MORAES, Vinicius. “Soneto do amigo”. Disponível em: http://pensador.uol.com.
br/frase/NTQ1OTg/. Disponivel em: 12 de maio de 2016.  

KUNDERA, Milan. A identidade. Trad. Teresa Bulhões de Carvalho. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1998, p.43.

MORICONI, Ítalo (Org.). Caio Fernando Abreu: cartas. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2002.

MIGNOLO, Walter. Histórias Locais/ Projetos globais: colonialidade, saberes subalternos 
e pensamento liminar. Trad. Solange Ribeiro de Oliveira. Belo Horizonte: Editora 
UFMG, 2003.

NOLASCO, Edgar C. A RAZÃO PÓS- SUBALTERNA da crítica latina. In: Caderno de 
Estudos Culturais: pós-colonialidade. V. 5, n. 9. Campo Grande: Ed. UFMS, 2013, p. 9- 22.

ORTEGA, Francisco. Para uma política da amizade: Arendt, Derrida, Foucault. 2ª edição. 
Rio de Janeiro: RelumeDumará, 2000. 

SOUZA, Eneida Maria de. Crítica Cult. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002.

SOUZA, Eneida Maria de. Janelas Indiscretas: ensaios de crítica biográfica. Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2011. 

SOUZA, Eneida Maria de. Notas sobre a crítica biográfica. In: _____. Crítica cult. Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2002.

SOUZA, Eneida Maria de. Tempo de pós-crítica. Belo Horizonte: Veredas & Cenários, 
2007.

SOUZA, Eneida Maria de. Traço crítico. Belo Horizonte; Rio De Janeiro: UFMG/
UFRJ, 1993.

SOUZA, Eneida Maria de. Cartas de amiga. Disponível em: HTTP://www.letras.
ufmg.br/aem/pdfs/cartas_da_amiga_eneida_maria_de_souza.pdf. Acesso em 24 
de março de 2016.



149

Treze Tiros: Violência e Crime em Clarice Lispector

Treze Tiros: Violência e Crime em Clari-
ce Lispector1
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Resumo: Este texto ocupa-se da crônica “Mineirinho”, de lavra da escritora Clarice 
Lispector (1920-1977). O texto escrito em decorrência do assassinato de José Miranda 
Rosa, o Mineirinho, assaltante carioca e fugitivo da justiça; é uma crítica singular 
à violência policial e às injustiças sociais: Mineirinho foi assassinado por policiais, 
no ano de 1962, com treze tiros à queima-roupa e teve seu corpo abandonado na 
estrada Grajaú-Jacarepaguá, no Rio de Janeiro/RJ. O objetivo do trabalho, ao tomar o 
escrito clariceano, é pensar as questões da violência e do crime presentes na narrativa. 
Lispector, a partir de um texto vigoroso, estremece visões cristalizadas ao questionar 
o senso comum que acreditava que a eliminação física do famoso “bandido” traria 
paz para a sociedade carioca, assim como põe em xeque a existência de uma justiça 
penal idealizada. De mero evento banal – a morte de “mais” um bandido – Clarice 
ressignifica a ação dos agentes policiais no cotidiano da cidade do Rio de Janeiro: 
sim, trata-se de um crime, de uma vingança, o que desvela o caráter seletivo do 
sistema de justiça criminal. A escritora também reinventa o “outro” invisível aos 
nossos olhos e perdido nas estatísticas criminais. 

Palavras-chave: Violência. Crime. Justiça. Polícia.

 

Abstract: This text is about the chronicle “Mineirinho”, written by the writer Clarice 
Lispector (1920-1977). The text written as a result of the murder of José Miranda Rosa, 
the Mineirinho, a carioca robber and fugitive from justice; is a singular criticism of 

1 Este texto, com ligeiras modificações, é uma versão do trabalho apresentado, com 
o mesmo título, durante o VII Simpósio Nacional de História Cultural, realizado 
entre os dias 10 e 14 de novembro de 2014, na Universidade de São Paulo (USP).
* Professor doutor do Curso de Ciências Sociais (Universidade Federal do Amapá/
UNIFAP).
** Professora mestre do Curso de História (Universidade Federal do Amapá/
UNIFAP).
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police violence and social injustices: Mineirinho was assassinated by police agents 
in 1962, with thirteen firing shots and he had his body abandoned on the Grajaú-
Jacarepaguá road, in Rio de Janeiro/RJ. The purpose of the paper, when taking the 
Claricean writing, is to think about the questions of violence and of crime present 
in the narrative. Lispector, from a vigorous text, shudders crystallized visions by 
questioning the common sense that believed that the physical elimination of the 
famous “bandit” would bring peace to the carioca society, like this in question 
the existence of an idealized criminal justice. From mere banal event - the death of 
“another” bandit - Clarice (re) signifies the action of the police agents in the daily 
life of the city of Rio de Janeiro: yes, it is a crime, a revenge, it reveals the selective 
character of the criminal justice system. The writer also reinvents the invisible “other” 
to our eyes and lost in the criminal statistics.

Keywords: Violence. Crime. Justice. Police.

1. Chaya, estrangeira no mundo

Nascida em terras distantes dos trópicos, na Ucrânia, em uma 
aldeia chamada Thechelnilk, Chaya Pinkhasovna Lispector (1920-
1977) fez-se brasileira. Abandonando o nome de origem Clarice 
sempre reivindicou a nacionalidade do país que a acolhera aos dois 
meses de idade. Não somente a ela, mas às suas duas irmãs – Elisa e 
Tania – e aos seus pais, Pinkhas e Mania (MOSER, 2011).

Ler Clarice Lispector é estar em suspenso. Do chão. E de si 
mesmo. Para em seguida, retornar ao mundo e à existência, marcado 
para sempre. Os escritos clariceanos não são perfumaria. Impossível 
se desvencilhar dos seus mistérios e provocações; impossível, enfim, 
sair ileso após penetrar no mundo de Lispector.

Assim o é com a leitura de “Mineirinho” (1999). Um texto 
improvável, pois Clarice reconhecera que tinha dificuldades em 
lidar com os fatos sociais, como ela própria designou os aspectos 
mais imediatos da vida ou a “coisa social”. Ela desejava “...era ‘fazer’ 
alguma coisa, como se escrever não fosse fazer...” (LISPECTOR, 1999, 
p. 29). A crônica foi escrita no olho do furacão, após a escritora tomar 
conhecimento do assassinato de José Miranda Rosa, o Mineirinho, 
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ocorrido no dia 1º de maio de 1962, assaltante carioca e fugitivo da 
justiça. A publicação do texto se deu um mês depois do assassinato 
na Revista Senhor, com o título “Uma [sic!] grama de radium – 
Mineirinho”. 

Após empreender fuga do manicômio judiciário do Rio de 
Janeiro/ RJ onde deveria cumprir pena de 104 anos de prisão, 
Mineirinho passou a ser perseguido por cerca de trezentos policiais. 
A desproporcionalidade está posta desde a perseguição: um único 
fugitivo e trezentos agentes da ordem. O resultado da ação: o 
“bandido” foi encontrado morto cravejado de balas na estrada Grajaú-
Jacarepaguá, no Rio de Janeiro/RJ. 

Em 1º de maio de 1962, a morte de Mineirinho foi estampada 
nos principais jornais cariocas. Era o fim do assaltante mais famoso 
do momento (ROSENBAUM, 2010). Essa interrupção brutal de uma 
existência foi o ponto de partida para Clarice Lispector empreender 
uma escrita desestabilizadora do real, ao problematizar o assassinato, 
por agentes policiais, de um homem, de alcunha “Mineirinho”.  

Muitas lendas rondam a figura de Mineirinho. Dizia-se, por 
exemplo, que o assaltante possuía sete vidas; que era considerado 
pelos moradores da favela da Mangueira, onde morava, um 
verdadeiro herói: um “Robin Hood”! Daí que após os assaltos os 
próprios moradores tratavam de escondê-lo da Polícia carioca. O fato 
é que o enterro de Mineirinho contou com a participação de mais de 
duas mil pessoas e impactou grandemente a sociedade carioca da 
época. Em 1967, a vida de Mineirinho foi adaptada para o cinema, 
sob o título “Mineirinho Vivo ou Morto”. A película contou com a 
direção de Aurélio Teixeira (ALMEIDA, 2014).
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2. Tecendo narrativas 

O medo da literatura ainda é um grande medo por parte de 
historiadores e sociólogos. Temor infundado, pois pensar com a 
literatura significa produzir conexões com o tempo passado e o 
presente e que direciona o olhar ao mundo e as coisas a partir de 
suas indeterminações e devires (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2005). 

A narrativa em Mineirinho inicia-se de modo subversivo, 
contrariando o senso comum: pela tentativa de Lispector em 
humanizar o “bandido”, o assaltante, aquele que encarna ou é o 
próprio mal. Daí o esforço da escrita clariceana em restaurar a 
dignidade moral de José Miranda Rosa. Vê-se o intento já no título 
do texto, em diminutivo. Embora recorrer à alcunha do assaltante 
pudesse representar uma armadilha para a escritora, uma vez que 
a morte moral de “bandidos” inicia-se justamente pela negação de 
seus nomes e pela adoção de apelidos, geralmente, no diminutivo, 
Lispector subverte o uso das alcunhas, pois se trata, antes de tudo, 
de torná-lo gente, alguém próximo do coração, enfim, uma pessoa. 

A observação sobre a dor que a morte de um facínora pode 
produzir e produziu, efetivamente, na narradora é precisa: “É 
suponho que é em mim, um dos representantes de nós, que 
devo procurar por que está doendo a morte de um facínora. [...]” 
(LISPECTOR, 1999, p. 123).  

A dor, o lamento e a indignação só podem nascer, efetivamente, 
quando quem é morto é percebido como um sujeito portador de 
humanidade. Lispector, desse modo, prefere contar os tiros que 
ceifaram a vida de Mineirinho a seus crimes. O posicionamento ético 
de Clarice Lispector é muito claro, desde a primeira linha do texto: a 
linguagem entre os humanos deve ser o do encontro e o do diálogo. 
A força bruta é a palavra emparedada; é a negação das alteridades; 
o aniquilamento do outro. E isso é particularmente válido para as 
instituições que deveriam zelar pelas nossas vidas e a integridade 
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de nossos corpos. 

Aqui há um deslocamento interessante. Sabe-se da herança do 
pensamento criminológico de cunho positivista elaborado na segunda 
metade do século XIX que atravessou o século XX e sobrevive até hoje, 
mostrando-se eficaz na construção do discurso sobre o criminoso e o 
crime, ao mesmo tempo em que legitima a existência do sistema de 
justiça criminal. A nosso ver, podemos tomar a narrativa clariceana 
como uma crítica a essa leitura apressada e superficial acerca do 
fenômeno criminal.

A preocupação, o controle e a vigilância em relação à figura do 
criminoso são muito recentes no ocidente, datando basicamente do 
século XIX em diante. Nesse particular, os trabalhos dos criminólogos 
italianos – Lombroso, Ferri e Garófalo – são importantes haja vista 
que privilegiaram o sujeito que comete a infração penal: o criminoso. 
Afinal, é contra ele que a sociedade deve ser protegida. O criminoso 
deve ser analisado, observado, pois só dessa maneira é possível 
aplicar as penas de acordo com as características psicossociológicas 
dos delinquentes; à criminologia coube, então, a tarefa de produzir 
um discurso científico sobre a figura do criminoso (RAUTER, 2003).

Será em torno da noção de periculosidade dos indivíduos 
que gravitarão todos os argumentos da criminologia positivista. 
O discurso criminalizante não está interessado em saber se os atos 
dos indivíduos estão em conformidade com a legislação penal. 
Sua preocupação está em identificar quais os caracteres físicos, as 
condições ambientais e sociais, os comportamentos que permitem 
indicar com precisão quem é o criminoso e porque chega a delinquir. 

Quais são, então, as causas do crime? Para Lombroso (2007), 
médico italiano, a explicação do crime está no próprio criminoso. Ao 
estudar os delinquentes apenados, o autor sustentou que os mesmos 
são “programados” biologicamente para a delinquência, e trazem 
estampado em seu corpo os sinais do mal. Eis a tese do criminoso 
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nato. 

Ainda que se reconhecesse o exagero de Lombroso na explicação 
atávica do crime, estava lançada uma premissa básica no combate à 
criminalidade e na formulação de políticas criminais e de segurança 
pública de vários países. Os criminosos a serem combatidos 
distinguir-se-iam dos homens normais por seus caracteres físicos e 
fisiológicos peculiares. Os delinquentes apresentariam em seu corpo 
sinais visíveis de sua tendência para o crime. Enfim, “O fenótipo 
passava a ser entendido, portanto, como o ‘espelho da alma’ [...], 
no qual se refletiam virtudes e vícios” (SCHWARCZ, 1993, p. 166).

O criminoso, ainda, é uma aberração do ponto de vista dos 
sentimentos. Não sente compaixão, é indiferente à própria morte, 
é cruel na execução de seus crimes. Apresenta algumas tendências: 
entrega-se facilmente à gula, às orgias sexuais, aos jogos e à dança. 
É preguiçoso, inconstante, imprevidente, vaidoso, vingativo 
(SCHWARCZ, 1993). Lombroso, dessa maneira, lançava as bases 
para a sociologia criminal que seria desenvolvida por Enrico Ferri. 

Ferri, sem ficar circunscrito ao determinismo biológico 
lombrosiano, sustenta que o crime é resultante da inter-relação de 
três causas: individuais (orgânicas e psíquicas), físicas (ambiente 
telúrico) e sociais (ambiente social) (ANDRADE, 2003). 

Essa tríplice ordem de fatores produziria o criminoso como 
alguém imprevidente, preguiçoso, vaidoso, mentiroso, cruel, etc. O 
criminoso, dessa forma, poderia ser identificado por meio de seus 
vícios, de suas virtudes, de seus hábitos, de seus comportamentos. 
O criminoso é, sobretudo, um anormal moral (RAUTER, 2003).

A partir desse raciocínio, é possível sustentar uma divisão 
“científica” da sociedade quando se tem em vista o fenômeno 
criminal. Uma minoria de degenerados morais, distante da civilização 
e próximo da natureza, que é propensa a cometer crimes, enquanto 
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que a sociedade é formada por pessoas idôneas (RAUTER, 2003). 

Pois bem. Mineirinho havia sido capturado por essa rede de 
poder. Era considerado bandido de alta periculosidade. Causava 
terror entre as elites cariocas. Mas o que é a periculosidade, senão o 
dispositivo de poder que possibilita exercer um controle sobre aquele 
que é marcado como perigoso, como inimigo social? 

Lispector empreende um movimento de desconstrução desse 
discurso criminalizador, herança do século XIX e ainda muito forte na 
segunda metade do século XX. Contar os tiros que ceifaram a vida do 
“facínora”, encadeá-los em um ritual de “purificação” de Mineirinho, 
para, finalmente, impactar o leitor com a afirmação cortante: “O 
décimo terceiro tiro me assassina – porque eu sou o outro. Porque 
eu quero ser o outro” (LISPECTOR, 1999, p. 124). Trata-se, sim, de 
uma vingança privada. Daí que entre o primeiro tiro e o último, na 
contagem de Clarice, há um fosso: se as duas primeiras balas nos dão a 
ilusão da segurança – pois se trataria da eliminação de um bandido – a 
partir da terceira em diante é a convulsão moral e ética que se instala 
em Lispector: desassossego, vergonha, horror, apreensão enchem a 
alma da escritora, pois se trata da morte de um irmão:

[...] Mas há alguma coisa que, se me faz ouvir o primeiro e 
o segundo tiro com um alívio de segurança, no terceiro me 
deixa alerta, no quarto desassossegada, o quinto e o sexto 
me cobrem de vergonha, o sétimo e o oitavo eu ouço com o 
coração batendo de horror, no nono e o décimo minha boca 
está tremula, no décimo primeiro digo em espanto o nome 
de Deus, no décimo segundo chamo meu irmão. O décimo 
terceiro me assassina – porque eu sou o outro. Porque eu 
quero ser o outro (LISPECTOR, 1999, p. 124).

Antes de ser bandido, antes de ser perigoso, Mineirinho foi 
alguém, foi uma pessoa, com uma história. E foi puro e inocente, como 
nós! Foi dotado de fala, de linguagem! No entanto, o tempo presente 
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de Mineirinho ou o tempo do bandido é sempre o de ausência de 
humanidade. Ele é inumano, foi transformado nisso, numa coisa a 
ser esmagada, feito inseto, feito barata. Tema tão caro à literatura de 
Clarice o das fronteiras entre o humano e o inumano, entre os desejos 
de liberdade e o de permanecer na condição de escravo, como se vê 
esplendidamente no romance “A paixão segundo G.H.” (2009). 

Enfim, Mineirinho como gente, feito placenta e sangue, não 
existe aos olhos dos cidadãos de bem, dos “sonsos essenciais”, no 
dizer clariceano. Sim, somos cínicos, ingênuos e ignorantes ao lidar 
com o fenômeno criminal, pois nos voltamos contra o criminoso, e 
esquecemos que o crime é que é o erro e não o delinquente, e que o 
erro também é nosso. 

Raramente nos perguntamos sobre a seletividade do sistema 
penal: porque algumas práticas são criminalizadas e outras não? 
Porque os crimes contra o patrimônio (furtos, roubos, latrocínios) 
ocupam o centro de nossas atenções? Porque o sistema de justiça 
criminal é eficiente em criminalizar os estratos sociais mais 
vulneráveis, mas moroso e complacente com os grupos sociais mais 
poderosos da sociedade? Porque encarcerar? Porque os crimes contra 
a administração pública, contra o meio ambiente, contra a ordem 
econômica ficam, em sua maioria, impunes? 

À ideia simplificadora do real, de que o crime pertence à ordem 
natural das coisas e de que apenas alguns são portadores do germe 
do mal, Lispector afirma: todos podemos ser lama e escuridão! 
Todos são, potencialmente, perigosos. Todavia, apenas alguns são 
etiquetados para viverem a lama e a escuridão (LISPECTOR, 1999, 
p. 125).

Aqui nessa passagem, há para nós uma distinção entre crime e 
violência. O crime, enquanto rótulo jurídico-penal deve ser pensado 
em redes de poder, que produzem e reproduzem relações sociais 
assimétricas. A violência – lama e escuridão – pode ser pensada, em 
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Lispector – como um implemento, um instrumento do qual todos os 
humanos podem lançar mão. Oportuno lembrar-se de Arendt: se a 
violência é mero instrumento ou implemento ela nada pode construir, 
tampouco criar ou sustentar o poder (ARENDT, 2011). E, na trilha 
aberta por Lispector, a violência não sustentaria o terreno ou o tecido 
social no qual os seres viventes buscam a convivência. 

No registro de Lispector, Mineirinho expôs, em vida, toda a 
sua violência e raiva. Note-se: trata-se de violência e não de crime. 
E Lispector chama essa violência de inocente! Por quê? Porque 
Mineirinho teve muito medo de ser pisado; porque ele representa ou 
encarna no discurso criminalizador o bode expiatório, o “escolhido” 
para ser rotulado como criminoso e violento. Os sonsos e cínicos 
só podem dormir tranquilos porque há alguns a serem rotulados 
como pervertidos, anormais, estranhos, desviantes, bandidos: 
“[...] e mineirinho viveu por mim a raiva, enquanto eu tive calma” 
(LISPECTOR, 1999, p. 125).

Parece também existir nessas linhas outro alerta: o de que 
Mineirinho já havia sido abatido, há muito tempo. Sua invisibilidade 
e sua exclusão determinaram a sua morte moral, pois se o humano 
traz em si todas as potências, inclusive a da força bruta, ele pode 
conhecer o amor, a esperança e o encontro. Essa potência – um grama 
de radium, um grão de vida, no dizer clariceano – vem contida em 
placenta e sangue e é plástico, lançando os humanos em uma zona 
de indeterminação. Todavia, esse grão de vida pode ser desprezado e 
pisado. Esse grama de radium pode explodir em ódio, ira e destruição. 
O inumano pode emergir. Foi o que aconteceu com Mineirinho: 

[..] é uma coisa que em nós é tão intensa e límpida como 
uma [sic!] grama  perigosa de radium, essa coisa é um grão 
de vida que se for pisado se transforma em algo ameaçador 
– em amor pisado; essa coisa que em Mineirinho se tornou 
punhal, é a mesma que em mim faz com eu dê água a outro 
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homem, não porque eu tenha água, mas porque, também 
eu, sei o que é sede [..] (LISPECTOR, 1999, p. 125).

Mas nada disso é considerado. Só interessa o homem e seu 
crime. Muito mais o criminoso, do que qualquer outro aspecto: 
sua vida pregressa, seus “deslizes”, suas passagens pela polícia, 
suas infrações, seus vícios. Visibilidade mesmo, esse criminoso terá 
quando for abatido. Morto sem o gorro e sem os sapatos com treze 
tiros em sua carne! Um excluído da História, pelo menos, daquela 
“vista de cima”. Um “esquecido” da História que Clarice Lispector 
não nos deixa esquecer através de uma trama reflexiva e crítica sobre 
o  conformismo da sociedade carioca da década de 1960. 

Outro aspecto do conto digno de ser destacado é a crítica 
contundente ao sistema de justiça criminal. Lispector entende que, no 
caso de Mineirinho, trata-se de uma vingança brutal e privada! Não 
é a Justiça se manifestando. É a perversidade, é o crime particular de 
um homem contra outra homem. Contra um inocente! Daí a afirmação 
da escritora de que “qualquer que tivesse sido o crime dele uma 
bala bastava, o resto era vontade de matar. Era prepotência”2. Sim, 
o resto que se constituiu em um todo aniquilador foi brutalidade. 
Foi barbárie. 

 A justiça penal está, sim, estruturalmente organizada para 
reproduzir as assimetrias sociais – sejam elas de classe, gênero ou 
racial – criminalizando os indivíduos pertencentes aos estratos 
sociais mais débeis e imunizando as ações criminosas de segmentos 
poderosos.

Lispector repudia essa justiça, pois esse sistema interessa-se, 
sobretudo, pelos crimes individuais, avulsos, cometidos pelos estratos 

2  Entrevista de Clarice Lispector concedida a Julio Lerner, TV Cultura, em 1977. 
Disponível no site de compartilhamento de vídeos “Youtube”. <http://www.youtube.com/
watch?v=_aP4qgyu2o0>>. Acesso em 06.08.2014.
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sociais menos abastados da sociedade, justamente por serem mais 
vulneráveis à malha penal do Estado penal.  

A questão, no entanto, é que sequer foi dado a Mineirinho a 
chance de cumprir a pena imposta. Ele foi massacrado. Treze tiros o 
vitimaram. O fato é que a lógica do extermínio é aplicável, sim, aos 
“bandidos” irrecuperáveis, perigosos e que espalham o terror. 

Com efeito, Mineirinho pode ser comparado ao “homo sacer” 
romano. Esse ser humano descartável e despojado de sua humanidade, 
segundo Agambem (2002), podia ser morto por qualquer um. Sua 
morte era lícita e consentida. Qualquer cidadão poderia tirar a vida 
do homo sacer sem que cometesse um crime, um homicídio. A licitude 
e a impunidade da matança definiam a condição do homem sacro.

A casa do modo que está montada, está invertida; é frágil; e 
legitima a desigualdade. Os sonsos essenciais precisam abandonar 
a segurança dos seus próprios lares; precisam se perder; sair de si. 
A ordem precisa ser subvertida, pois “quem entende desorganiza”, 
afirma a escritora. Em Lispector, isso significa buscar o “terreno” 
ainda que a casa possa desmoronar. A perdição parece inevitável e 
é um risco! “Perder-se é um achar-se perigoso” (LISPECTOR, 2009, 
p. 101).

   

Considerações finais

O conto “Mineirinho”, um dos favoritos de Clarice, ao lado de “O 
ovo e a galinha” é um diálogo profundo da escritora sobre as “coisas 
sociais”; um diálogo perplexo, mas contundente entre a autora e o 
leitor, acerca de um fato que não deve ser esquecido jamais: a morte 
de Mineirinho pelas forças policiais; o homicídio de um “bandido” 
por um justiceiro ou por um homem que quis cometer o seu crime 
particular, matando Mineirinho.  
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Presentes em “Mineirinho”, as questões da violência e do crime 
ganham na pena clariceana contornos críticos à violência policial e 
à seletividade penal presentes na década de 1960 no Rio de Janeiro. 
Trata-se de uma crítica não só às instituições, mas aos cidadãos de 
bem, aos sonsos que vivem e dormem sossegados em suas casas 
bem trancadas, sem nenhum senso de comunidade. E, a tentativa de 
humanizar José Miranda Rosa, o Mineirinho, representa os esforços 
de Clarice Lispector em perceber e compreender a relação delicada 
entre “nós” e o “outro”. O décimo terceiro tiro em Mineirinho 
assassinou-a porque Lispector é também o “outro”; ela quer ser o 
“outro” porque escolheu sê-lo. Parece-nos que Clarice cortou em sua 
própria carne! Não é à toa que ela deseja o mais difícil: o terreno.  

Que jeito de Clarice se aproximar da “coisa social”! Por meio 
da linguagem, da palavra, da escrita. Justamente ela que dizia que 
a questão da justiça era tão óbvia que isto a fazia paralisar. Os tiros 
contados por Clarice ainda hoje os ouvimos. Todos os dias. Já não 
passa da hora de desorganizar tudo? Ou deixaremos Clarice de mãos 
estendidas e vazias sem entregar as nossas? A deixaremos seguir, 
impunemente, com a sua língua de metal?
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Resumo: Desde o seu surgimento, nos resquícios do século XIX, o cinema mantém 
com a literatura fecundos elos, nutrindo-se do material literário para inúmeras 
adaptações cinematográficas, seja de romances, novelas, poemas épicos ou contos. 
No Brasil, a diretora Suzana Amaral traduziu para as telas do cinema o derradeiro 
romance de Clarice Lispector, A hora da estrela, obra que narra as angústias e 
impossibilidades da protagonista Macabéa, interpretada pela atriz Marcélia 
Cartaxo. O ensaio em questão aplica o conceito de transcriação proposto pelo poeta 
e crítico Haroldo de Campos à adaptação homônima de Amaral, investigando e 
exemplificando como a cineasta operou ajustes, acréscimos criativos e encontrou as 
soluções necessárias para, não apenas transpor linguagem literária em linguagem 
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cinematográfica, mas, sobretudo, para criar um produto estético, fruto da experiência 
do leitor-cineasta com o texto original. As obras de Campos (2015), Xavier (2003), 
Aragão (2009), Araújo (2008) e Machuca (2010) comporão o referencial teórico de 
base para tecermos as problematizações e reflexões acerca do diálogo entre essas 
duas manifestações artísticas. 

Palavras-chave: A hora da estrela; Clarice Lispector; Suzana Amaral; Transcriação.

O que me proponho contar parece fácil e à mão de todos.
Mas a sua elaboração é muito difícil. Pois tenho que tornar

nítido o que está apagado e que mal vejo. Com mãos de
dedos enlameados apalpar o invisível na própria lama.

(Clarice Lispector, In: A hora da estrela)

A angústia de Clarice Lispector em dar vida à nordestina 
Macabéa é expressa logo no início da narrativa, e como a epígrafe 
acima sugere, torna-se um trabalho extremamente complexo, “É duro 
como quebrar rochas” (LISPECTOR, 1998, p. 19), posto que ela, como 
escritora, sempre privilegiou em seus textos paisagens introspectivas, 
e, ao lançar-se na saga da protagonista alagoana, caminha rumo a 
uma radical extroversão, primando pela simplicidade, que segundo 
Clarice, travestida do narrador Rodrigo S. M., somente se consegue 
através de muito trabalho. 

Pergunto-me também como é que eu vou cair de quatro em 
fatos e fatos. É que de repente o figurativo me fascinou: crio 
a ação humana e estremeço. Também quero o figurativo 
assim como um pintor que só pintasse cores abstratas 
quisesse mostrar que o fazia por gosto, e não por não 
saber desenhar. [...] Vejo agora que esqueci de dizer que 
por enquanto nada leio para não contaminar com luxos 
a simplicidade de minha linguagem. Pois como eu disse 
a palavra tem de se parecer com a palavra, instrumento 
meu. Ou não sou um escritor? (LISPECTOR, 1998, p. 22-23).

Se para Clarice Lispector o instrumento é a palavra (e, muitas 
vezes, o sugerido, o não dito), para a cineasta Suzana Amaral é 
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o audiovisual, onde certamente deve ter compartilhado com a 
romancista o dilema de “tornar nítido” o que chama de “espírito 
do livro”. Amaral (2010) é enfática ao dizer, em entrevista a Miguel 
de Almeida, que o romance A hora estrela (1977) é apenas ponto de 
partida para a recriação de uma nova obra, não tendo compromisso 
algum em adaptar literalmente a história. Em seu filme homônimo, 
de 1985, aclamado pela crítica brasileira e internacional e galeado 
com vários prêmios, Suzana Amaral faz a sua versão da história de 
Lispector, afirmando estar voltada ao exercício de extrair do livro a 
sua alma e, a partir do seu ponto de vista, numa simbiose Lispector/
Amaral, transmutar literatura em cinema. Como Clarice, Suzana 
busca captar o que está atrás das palavras, o seu cerne semântico, que 
considera o mais importante quando se trabalha (e se arrisca) com a 
recriação de obras literárias. Ao valer-se, em seu discurso, de palavras 
como recriação e transmutação, Suzana Amaral intersecciona-se ao 
que estudiosos como Ismail Xavier e Haroldo de Campos discutiram 
acerca das relações profícuas entre literatura e cinema. 

Xavier (2003) integra a corrente teórica que privilegia a ideia 
do diálogo quando se problematiza adaptações cinematográficas 
de obras literárias:

O livro e o filme nele baseado são vistos como dois 
extremos de um processo que comporta alterações de 
sentido em função do fator tempo, a par de tudo o mais 
que, em princípio distingue as imagens, as trilhas sonoras 
e as encenações da palavra escrita e do silêncio da leitura 
(XAVIER, 2003, p. 61).

O teórico propõe vermos o filme “[...] como uma nova experiência 
que deve ter sua forma, e os sentidos nela implicados, julgados em 
seu próprio direito” (XAVIER, 2003, p. 62), uma vez que criam 
com diferentes linguagens, suportes e perspectivas, bem como um 
processo dialógico não apenas com o texto fonte, mas também com 
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o contexto de produção do momento. O crítico utiliza como exemplo 
o filme que ora buscamos analisar, convergindo sobremaneira seu 
pensamento para a ótica de roteiro/direção de Amaral:

A meu ver, não seria produtivo [...] apreciar A hora da estrela, 
de Suzana Amaral, apenas pela notória diferença que existe 
entre o filme e a novela de Clarice Lispector no que toca ao 
método, o papel que exerce a figura do narrador em um caso 
e noutro. O lema deve ser “ao cineasta o que é do cineasta, 
ao escritor o que é do escritor”, valendo as comparações 
entre livro e filme mais como um esforço para tornar claras 
as escolhas de quem leu o texto e o assume como ponto de 
partida, não de chegada. (XAVIER, 2003, p. 62). 

Em ambos, fica evidente a premissa de que o bom cineasta 
deve contar com os recursos disponíveis ao seu universo artístico, 
uma espécie de tom ou atmosfera que equivalha à palavra escrita. 
A transição da linguagem literária de Lispector para a linguagem 
fílmica de Amaral não deixa de lado o vínculo histórico original entre 
esses dois modos de narrar. No entanto, Amaral recria, com meios 
próprios de sua arte, os efeitos e sentidos historicamente reconhecidos 
na obra original, e, deste modo capta a essência poética da narrativa 
literária. Xavier (2003) usa os termos correlatos tradução e transposição 
para discorrer sobre essas relações, desaguando num conceito mais 
amplo que seria o do estilo. 

Tomam o que é específico ao literário (as propriedades 
sensíveis ao texto, sua forma) e procuram sua tradução 
no que é específico ao cinema (fotografia, ritmo da 
montagem, trilha sonora composição das figuras visíveis 
das personagens). Tal procura se apoia na ideia de que 
haverá um modo de fazer certas coisas, próprias ao cinema, 
que é análogo ao modo como se obtêm certos efeitos no 
livro, “modo de fazer” que diz respeito exatamente à esfera 
do estilo. [...] palavra e imagem procuram explorar as 
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mesmas relações de semelhança (as metáforas) e as mesmas 
cadeias de associação e causalidade (as metonímias). 
[...] equivalências que estão sem dúvida apoiadas na 
sensibilidade, na percepção pessoal [...] (XAVIER, 2003, p. 
63-64).

No processo de adaptação,devemos ter em conta que o adaptador 
é, antes de tudo, um leitor. Amaral, nesse sentido, apoia-se em sua 
recepção própria, formada a partir da experiência estética reveladora, 
vivida no momento do contato com o objeto artístico.

Com Haroldo de Campos (2015), lançando ensaios críticos 
relevantes nas décadas de 60, 80 e 90, as discussões que procuram 
compreender as relações entre a obra de arte e sua tradução (e aqui 
vertemos essas afinidades para o binômio literatura X cinema) ganham 
contornos e matizes mais densos e esclarecedores, principalmente em 
relação à concepção de transcriação, entendida como reconfiguração 
criativa da estrutura textual a partir do texto fonte. Nesse sentido, 
Campos, como exímio antropófago que é, transfere para o campo da 
sua crítica os preceitos da antropofagia oswaldiana, alimentando-
se dos mais diversos teóricos e pensadores para tentar chegar a 
uma síntese sobre o problema da tradução. De Albrecht Fabri, por 
exemplo, Campos recupera a noção de tradução crítica que norteará 
todo seu trabalho:

a tradução supõe a possibilidade de se separar sentido e 
palavra”. O lugar da tradução seria, assim, “a discrepância 
entre o dito e o dito”. A tradução apontaria, para Fabri, o 
caráter menos perfeito ou menos absoluto (menos estético, 
poder-se-ia dizer) da sentença, e é nesse sentido que 
ele afirma que “toda tradução é crítica”, pois “nasce da 
deficiência da sentença”, de sua insuficiência para valer por 
si mesma. “Não se traduz o que é linguagem num texto, 
mas o que não é linguagem”. “Tanto a possibilidade como a 
necessidade da tradução residem no fato de que entre signo 
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e significado impera a alienação (CAMPOS, 2015, p. 1-2). 

Aliando esse conceito de Fabri com as distinções de Max Bense, 
que preconiza que a “informação estética”, ou seja, a arte literária, 
é frágil e caracterizada pela sua intraduzibilidade, Campos (2015) 
ajuda-nos a vislumbrar que, assim como acontece com a tradução de 
textos literários, a literatura, ao se transformar em cinema, será outra 
informação estética (que, para se configurar como tal, é prenhe de 
criticidade), embora ainda compartilhem (ou busque compartilhar) 
o mesmo significado. Da impossibilidade de tradução surge a ideia 
da recriação.

Paulo Rónai, em sua preciosa Escola de Tradutores, 
tratando do problema, salientou que a demonstração da 
impossibilidade teórica da tradução literária implica a 
assertiva de que tradução é arte. São suas as palavras: 
“O objetivo de toda arte não é algo impossível? O poeta 
exprime (ou quer exprimir) o inexprimível, o pintor 
reproduzir o irreproduzível, o estatuário fixa o infixável. 
Não é surpreendente, pois, que o tradutor se empenhe em 
traduzir o intraduzível” (CAMPOS, 2015, p. 5).

O processo de tradução de textos criativos deve sempre pautar-se, 
conforme Campos (2015, p. 5), na sua recriação e, “Quanto mais inçado 
de dificuldades esse texto, mais recriável, mais sedutor enquanto 
possibilidade aberta de recriação”, isto é, o “grau” de recriação dos 
textos repousa justamente no emaranhado de sua poeticidade e poder 
sugestivo, podendo ser “medido” pela complexidade do exercício 
que o tradutor elabora ao evocar e concretizar, em outras palavras 
(ou imagens, movimentos e sons, no cinema), o texto origem. É claro 
que aqui Campos (2015) refere-se àquela modalidade de tradução que 
não se aprisiona apenas na semântica, mas que busca, recuperando 
Charles Morris, a iconicidade do signo estético, traduzindo o próprio 
signo em toda a sua materialidade, agregando os aspectos sonoros e 
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imagéticos inerentes a ele. O poeta moderno e crítico norte-americano 
Ezra Pound, cujo lema é make it new (“dar nova vida ao passado 
literário válido via tradução” [p.6]) torna-se modelo do que o crítico 
brasileiro chama tradutor-recriador. 

[...] consegue quase sempre – por uma espécie de milagrosa 
intuição ou talvez de solidariedade maior com a dicção, 
com a Gestalt final à qual adequou tecnicamente seu 
instrumento – ser fiel ao “espírito”, ao “clima” particular 
da peça traduzida; acrescenta-lhe, como numa contínua 
sedimentação de estratos criativos, efeitos novos ou 
variantes, que o original autoriza em sua linha de invenção 
(CAMPOS, 2015, p. 9).

O tom ressoante à obra-fonte procura, incansavelmente, ser 
preservado. Em sua práxis como poeta/tradutor, juntamente com os 
outros “concretos”, Décio Pignatari e Augusto de Campos, Haroldo 
de Campos comunga em seu labor as considerações poundianas no 
que concerne à função crítica e criativa da arte da tradução, e embora 
esteja discorrendo no terreno da poesia, sua preposição de que a 
tradução “[...] é antes de tudo uma vivência interior do mundo e da 
técnica do traduzido” (CAMPOS, 2015, p. 14) é facilmente aplicável 
ao universo cinematográfico das produções cujo argumento base é 
a literatura. A tradução, que segundo Campos (2015), deve primar 
pelo trabalho em equipe, é uma forma privilegiada de leitura crítica 
capaz de conduzir os mais diversos intérpretes do texto literário 
ao seu cerne mais íntimo, desvendando as suas estruturas e sua 
configuração interna enquanto obra. Para Campos (2015), a única 
traição permitida ao tradutor é desviar-se do significado textual para 
ser inventivo, transcendendo esse significado em virtude do conceito 
mor, do espírito que emana do original. 

Hans Robert Jauss e Walter Benjamin são outros dois grandes 
estudiosos resgatados por Haroldo de Campos para a consolidação 
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de suas argumentações. Do primeiro, o crítico assimila, sobretudo, 
a correlação entre tradição e tradução, num jogo em que o passado 
é salvo e iluminado no presente, ressignificado com novas cores, 
denominando esse processo de transposição criativa.  Do segundo, por 
sua vez, Campos adota a concepção da tradução como recriação ou 
“tradução criativa”. Ao tratar de uma “forma semiótica universal” 
inata a todas as línguas, em que o tradutor criativo vai desvelando, 
descontruindo e depois reconstruindo ao longo de seu trabalho, 
operação esta que deve ser “estranhante”, não passiva.

O tradutor traduz não o poema (seu “conteúdo” aparente), 
mas o modus operandi da “função poética” no poema, libe-
rando na tradução o que nesse poema há de mais íntimo, 
sua intentio “intra-e-intersemiótica”: aquilo que no poema 
é “linguagem”, não meramente “língua” (CAMPOS, 2015, 
p. 102).

Por fim, ancorado nos pressupostos da estética antropofágica 
de Oswald de Andrade, Campos afirma ainda que a tradução, assim 
como toda a literatura brasileira e latino-americana, é um ato de 
apropriação transgressiva, “forma ativa de pedagogia” (CAMPOS, 
2015, p. 204), prática dialógica/dialética que tem por máxima a 
deglutição, a ruminação da gênesis, na síntese de uma arte que, com 
elementos do outro, nasce sobre o signo da diferença e originalidade. 

A antropofagia [...] é uma espécie de descontrucionismo bru-
talista: a devoração crítica do legado da cultura universal, 
levada a efeito não a partir da perspectiva submissa e recon-
ciliada do “bom selvagem”, mas segundo o ponto de vista 
desabusado do “mau selvagem”, devorador de brancos, 
antropófago. [...] Esse processo de deglutição antropofágica 
não envolve uma submissão (uma catequese), mas uma 
“transculturação”, melhor ainda, uma “transvaloração” 
(CAMPOS, 2015, p. 200).

(Re)pensar o trabalho empreendido por Suzana Amaral com o 
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romance A hora da estrela, de Clarice Lispector, tendo como interface 
o conceito haroldiano de transcriação, possibilita extrairmos do 
material audiovisual uma gama de sentidos que, se em grande parte, 
estão sugeridos pela prosa clariceana, são também recodificados e 
ampliados pelo olhar criativo e crítico da cineasta. Um dos grandes 
tópicos que a crítica se debruçou, desde o lançamento do filme, 
em 1985, e que aqui serve de alavanca para as nossas indagações/
problematizações, foi a escolha de Amaral em apagar, no filme, a 
figura basilar do narrador/personagem Rodrigo S.M., que no romance 
de Lispector é peça chave para compreendermos a protagonista 
errante que é Macabéa. 

Xavier (2003) traz à baila a importante questão do foco ou ponto 
de vista que a história é apresentada, já que o ângulo escolhido 
define como se estruturará a trama. Se a fábula, ou seja, a história em 
si, é praticamente a mesma no romance e no filme (a insossa vida 
da nordestina Macabéa), a trama, o modo como narrar é totalmente 
diferente. Optando pela supressão do narrador S.M. na narrativa 
fílmica, Amaral, que conforme Machuca (2010), revela nessa postura 
toda a sua independência e criatividade, está trilhando um caminho 
a serviço de transformar Macabéa, a grande e única estrela do filme, 
num ser mais palpável, de carne e osso, que é tanto local quanto 
universal em seus dilemas. Diferente de Clarice, que, ao inserir um 
narrador personagem como Rodrigo S.M., está ousando e testando 
os limites e possibilidades da linguagem, Amaral, tendo o cinema 
clássico como norte, conta a sua história de forma naturalista, 
sem as interferências metalinguísticas, reflexivas e as hesitações 
que S.M. privilegia, trazendo ao filme dinamismo, simplicidade 
e frescor. Deste modo, Suzana Amaral consegue que a história de 
Macabéa, acompanhada pelas lentes da câmera, sustente-se por si 
só, desapegando-se das constantes intromissões de S.M., elegendo, 
portanto, a questão social da protagonista como uma das tônicas de 
maior realce. 
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Assim, embora esse narrador tão caro ao romance não 
apareça no filme de Suzana Amaral [..] a alma, ou seja, o 
espírito da obra, a espinha dorsal, como afirma Amaral, não 
muda. A hora da estrela, de Suzana, assim como o romance 
de Clarice, é uma obra sensível, que leva o espectador à 
reflexão, através, sobretudo, do silêncio de Macabéa. [...] É 
exatamente isso que faz o filme de Amaral: ele é simples, 
pois talvez um narrador em off tiraria essa simplicidade 
que tem, como fim único, captar a delicadeza e existência 
de Macabéa. A relação entre forma e conteúdo é evidente 
na obra de Amaral, sendo que esta é uma característica do 
neorrealismo italiano, movimento que também parece ter 
influenciado a obra da cineasta (MACHUCA, 2010, p. 76).

No caso tão abstruso que é o narrador para essa história, como 
Suzana Amaral consegue manter fiel o que chama de “espírito da 
obra”? A despeito da crítica, que julgou sua recriação insatisfatória 
por não conseguir, mediante a câmera, apreender e transmitir a 
essência metafísica, ontológica e metanarrativa tão cara que emana 
desse texto literário, observa-se que Amaral traduziu a linguagem 
escrita em linguagem cinematográfica, explorando os recursos da 
esfera audiovisual para agregar à trama fílmica de Macabéa todo 
o silêncio e inquietude do discurso perturbador de Rodrigo S.M. 
Alguns exemplos da transcriação empregada por Amaral, que estão 
intimamente relacionados à interpretação da atriz Marcélia Cartaxo, 
à música e recursos sonoros, cenografia, figurino, acréscimos, 
supressões e modificações, serão interpretados na tentativa de 
compreender o processo criativo e as soluções encontradas pela 
diretora no desafio de transformar literalmente Macabéa em estrela 
de cinema.

O brilhantismo da performance de estreia da jovem atriz 
Marcélia Cartaxo muito se deve aos direcionamentos de Suzana 
Amaral, que em diversas entrevistas revelou um pouco de seu 
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processo conjunto de construção das personagens; após conhecer 
Cartaxo numa pequena companhia de teatro da Paraíba, pediu para 
que ela lesse o romance A hora da estrela e, a partir daí, começaram 
a se corresponder, iniciando por cartas um longo e profícuo estudo 
sobre o universo dessa “matéria vivente em sua forma primária” 
(LISPECTOR, 1998, p. 38) para, juntas, encontrarem o tom certeiro 
que daria o sopro de vida à Macabéa. Uma atriz iniciante, nordestina 
e desconhecida do grande público, que de forma tão naturalista 
interpreta a protagonista clariceana, como se não interpretasse, 
mas fosse a própria, entrecortando seus parcos diálogos com 
longos silenciamentos, numa expressão corporal e facial que parece 
arremedar as constantes desculpas que pede a todos e a solidão e 
estranhamento perenes a que está fadada: eis a Macabéa de Suzana 
Amaral, brindando-nos com aquilo que os críticos usualmente 
denominam “sensação de realidade”.

Marcélia Cartaxo consegue re-significar na tela a figura 
comum das criaturas encontráveis em ruas de qualquer 
cidade, seja grande ou pequena, desenvolvida ou sub-
desenvolvida e isso faz com que Macabéa assuma as ca-
racterísticas físicas, o linguajar, as atitudes e o gestual de 
Marcélia Cartaxo e mais ainda, após ver a atriz dando vida 
e movimento à Macabéa, fica retido na retina do espectador 
que é de todo impossível imaginar uma Macabéa que não 
tenha o “jeito” ou o “sem jeito” da atriz paraibana.

Existem pontos de convergência muito sólidos na transposi-
ção de Macabéa para o corpo e a vida de Marcélia Cartaxo. 
As duas, a fictícia e a real são mulheres, são nordestinas, 
são pobres, são migrantes no grande centro urbano. E não 
sabemos definir muito bem onde começa Macabéa e onde 
termina Cartaxo, tal a simbiose conseguida pela diretora em 
sua leitura da personagem de Clarice Lispector (ARAÚJO, 
2008, p. 75-76). 
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No meio audiovisual, o som se constitui como elemento 
primordial na composição da obra, e no caso de transcriações que 
partem do texto literário, pode se tornar importante aliado para 
preservar ou recriar a atmosfera latente na linguagem verbal. Ao 
eleger dois momentos expressivos do filme de Suzana Amaral, que 
servem de ilustração para demonstrar como o som (recursos sonoros 
e música) é fator preponderante quando se pensa em dar vida, nas 
telas, mediante a literatura, não podemos deixar de assinalar que a 
trilha sonora do filme é trabalhada pela equipe de Amaral de forma a 
coadunar com o todo singelo e miserável história de Macabéa. Talvez 
para o espectador, a sequência em que Macabéa dança ao som clássico 
de valsa, sozinha no quarto, enrolando-se com um lençol que molda 
seu corpo como um vestido de noiva, ou quando a protagonista escuta 
Una furtiva lagrima, de Caruso, e se emociona (reproduzindo, aqui, a 
passagem criada por Clarice no romance), sejam os instantes de maior 
catarse na tentativa de compreender essa personagem tão distante e 
próxima de nós que é a nordestina Maca. De fato, Amaral consegue 
sensibilizar-nos com esses instantes íntimos, todavia lançamo-nos em 
outros dois períodos, onde o som é ferramenta capital na construção 
dos sentidos almejados pela diretora: a abertura e a cena em que 
Glória encontra-se com Olímpico pela primeira vez.

Os créditos iniciais são apresentados tendo como fundo sonoro 
a programação da Rádio Relógio, e a insistência de informações 
irrelevantes, entrecortadas pelo tic-tac maçante do relógio, provocam 
um desconforto e certa angústia no espectador, que se sente 
apreensivo já no começo do filme. Segundo Araújo (2008), o apego 
constante de Macabéa ao automatismo da Rádio Relógio seria uma 
maneira confusa de preencher seus vazios por meio de palavras, ela 
que, mesmo enclausurada em sua incomunicabilidade, necessitava 
de linguagem. A Rádio Relógio, ressoando com seus anúncios e 
curiosidades uma espécie de “melodia insólita”, põe em relevo a 
solidão e incompreensão de Macabéa, e mesmo aquela não sendo 
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uma criação de Amaral, mas da própria Lispector, esta acaba por 
lhe agregar novas nuances: esta Rádio Relógio pode ser “[...] o 
violino plangente tocado por um homem magro bem na esquina” 
(LISPECTOR, 1998: 24), ou mesmo “[...] uma levíssima e constante 
dor de dentes, coisa de dentina exposta” (LISPECTOR, 1998, p. 24), 
que S.M. confidencia arrastar-se ao longo de toda a história. 

No que tange à sequência do encontro entre Glória e Olímpico, 
recuperamos as palavras de Washington Araújo (2008, p. 84):

Na trilha sonora, como componente da faixa sonora, as 
batidas do teclado da máquina, volume perceptivelmente 
aumentado e que vaza para a sequência seguinte, onde, no 
parque, Glória encontra Olímpico. O encontro dos dois, 
enquadrado em plano de conjunto, isto é, enquadramento 
em que as personagens aparecem de corpo inteiro, a alguma 
distância reconhecíveis, mas fazendo parte de um conjun-
to de outras informações visuais, o parque é “visto” mas 
não é “ouvido”. Na trilha sonora, apenas a “presença” de 
Macabéa, pelo som off das batidas na máquina de escrever. 
Não foi inventado um diálogo para esse encontro, o que 
há é a visualização de um momento que, no texto literário, 
foi apenas referido pelo narrador, sem a correspondente 
presentificação formal do diálogo. Essa visualização do 
encontro, acompanhada pelo som em off, tece a escrita ci-
nematográfica, ao lidar com signos eminentemente fílmicos 
para construir um sentido que encontra correspondência 
nos significantes literários esparsos na obra de Clarice 
Lispector.

Essa sequência, remarcando as possibilidades do código, 
é montada com a inserção de dois cortes rápidos para 
Macabéa sentada à máquina de escrever, enquanto Glória 
e Olímpico se conhecem. Tal artifício serve à necessidade 
de presentificar para o espectador a ideia de que Macabéa 
está só e Olímpico encontra-se com Glória, o que antecipa 



176

Revista Rascunhos Culturais • Coxim/MS • v. 9 • n. 15 • p. 163 - 180 • jan./jun. 2017

a ruptura que só se dará três sequências adiante.

A escolha de Suzana Amaral em modificar o macro espaço 
da história, saindo do Rio de Janeiro, opção de Clarice Lispector, 
e colocando São Paulo como cenário das desventuras de Macabéa, 
mesmo sendo motivada, inicialmente, pelas questões financeiras do 
projeto, acabou por agregar à trama mais realismo e denúncia social, 
pois como afirma Araújo (2008, p. 81), a transposição do ambiente “[...] 
também foi um acerto, devido ao peso da imigração nordestina na 
capital paulista”. Aqui fica evidente umas das propostas de Amaral 
ao transcriar A hora da estrela: Macabéa é a personagem perfeita 
para um estereótipo social tão comum no Brasil – pobre, nordestina, 
semianalfabeta e imigrante perdida em uma metrópole. Para tanto, 
a diretora explorou com intensidade e, por vezes, crueza, a miséria 
e abandono dos subúrbios, lançando nas telas cenários sujos, mal 
iluminados e promíscuos. 

Desses cenários, juntamente com os figurinos da protagonista, 
pode-se depreender muito mais do que uma simples representação 
de um estrato social marginalizado. Se na maioria das cenas Macabéa 
está vestida de forma simples, com roupas comportadas e de cores 
neutras ou discretas (tons de cinza aos terrosos) é justamente para 
camuflá-la na urbe, acentuando, portanto, seu apagamento e nulidade 
diante da multidão (ARAGÃO, 2008), transcriando a máxima da 
cartomante Madama Carlota: “Quem não se enfeita, por si mesma 
se enjeita” (LISPECTOR, 1998, p. 74) Um pouco adiante, fica-nos 
sugerido que, toda a degradação dos espaços que a permeia e a 
sua “pobreza sem enfeite” são imagens criadas como espécie de 
amálgama do seu universo interior, a “ferrugem” íntima de uma 
alma manchada por uma vida impossível, estrela vermelha apenas 
na morte.

Irônico é observar que ao se libertar das roupas sem cor 
e vestir-se de azul, ela morre. Duplamente irônico, pois 
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também no momento em que se tenta destacar, ela não 
consegue ser notada pelo motorista da Mercedes que por 
não percebê-la, a atropela.

Ao longo do filme, quando decide chamar a atenção, Maca-
béa se mune de adereços na cor vermelha, como o esmalte 
que passa nos “cotocos das unhas roídas”, no vermelho do 
batom que ela compra em uma loja de cosméticos ou na flor 
que ela segura no dia em que conhece Olímpico. O vermelho 
aqui confirma a ideia que relaciona esta cor à feminilidade, 
à sedução. Ligado à vaidade, como no caso dos cosméticos 
e da flor, esse sentido fica ainda mais evidente. O emprego 
da cor está diretamente ligado à conquista e afirmação da 
feminilidade, ao sangue e à vida.

Porém, se ao longo do filme, o vermelho simboliza a vida 
e as pulsações, essa cor reaparece no final manifestando 
outros sentidos. Ainda inebriada pelas palavras de Mada-
ma Carlota, Macabéa ignora o sinal vermelho, que indica 
proibição, e atravessa a rua. O carro surge e a atropela. Ela 
é lançada para o alto e em seguida a vemos, logo após o 
acidente, deitada no calçamento com um filete de sangue 
saindo pela boca, simbolizando a violência, o trágico e a 
vida que se esvai (ARAGÃO, 2009, p. 109-110).

A figura de Pereira, uma personagem que não existe no romance 
de Lispector, mas que é inserido rapidamente na trama por Amaral, 
foi uma das estratégias estéticas encontradas pela cineasta para dar 
vasão ao discurso masculino dominador do narrador Rodrigo S.M. 
Essa personagem aparece algumas vezes na narrativa, sempre com o 
intuito de humilhar e reduzir Macabéa como escória de uma sociedade 
feita toda contra ela. Com a supressão do narrador na transcriação, 
Suzana Amaral apaga praticamente por completo qualquer vestígio 
de comicidade que, no romance, é uma das nuances que S.M. utiliza 
para pintar os retratos de sua Maca. Outra supressão, a retirada 
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de uma referência a Dostoievski que Clarice faz explicitamente no 
romance, pode, além dos apontamentos de Araújo (2008, p. 87-88), 
ser o meio encontrado pela diretora para não inflamar demais em sua 
narrativa fílmica o tom social, evitando, assim, a caricatura.

Suzana Amaral não insere o livro Humilhados e Ofendidos 
e nem os questionamentos apontados nessa afirmação de 
S.M., ainda que ao longo da trama a protagonista seja mos-
trada em momentos de reflexão, pensativa. Mas ocorre que 
essa noção de classe, saliente na obra de Lispector, tanto 
pelo espelhamento com a condição de S.M., quanto pelos 
questionamentos levantados pela datilógrafa, aparece de 
forma menos incisiva no texto de Amaral. 

Inúmeras outras sequências do filme de Suzana Amaral 
poderiam explicitar o processo de transcriação operado pela cineasta, 
que ao ler A hora da estrela, de Clarice Lispector, soube fundir com o 
texto literário a sua perspectiva e visada crítica, e como os verdadeiros 
antropófagos discípulos de Oswald de Andrade, conseguiu deglutir 
as fontes de origem, mesclando a elas toda a sua personalidade, 
experiência de vida e ideologia, não traindo, pela nossa leitura, a aura 
que brota do texto que se tornou partida para a sua Hora da estrela. 

Clarice Lispector e Suzana Amaral, uma pelas veredas da 
linguagem literária, a outra nas searas do cinema, conseguem, 
mediante seus instrumentos estéticos de elaboração artística (e os 
limites impostos pelos mesmos, assim como o contexto histórico-
social do momento de produção), nos entregar obras que, se à primeira 
vista, reavivam aspectos intrínsecos à realidade e vida brasileira, 
são também catalizadoras de uma universalidade perturbadora e 
tocante, que somente as grandes obras de arte, calcadas nos dilemas 
da dimensão humana, são capazes de suscitar e oferecer.
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SAÍDA DISCRETA PELA PORTA DOS FUNDOS OU CONSIDE-
RAÇÕES FINAIS

A premissa deste ensaio partiu do conceito haroldiano de 
transcriação, como uma teoria mais apropriada e ampla que ancorasse 
nossas considerações sobre o diálogo entre A hora da estrela de Clarice 
Lispector e de Suzana Amaral. Pelos poucos exemplos que aqui 
foram expostos, é indubitável que Amaral lê Lispector de forma 
única e pessoal, e dessa leitura crítica/criativa e do “pacto” que 
assume consigo mesma de transmitir ao espectador o coração da obra 
literária, constrói um filme simples e grandioso justamente pela sua 
sensibilidade de olhar de forma tão tocante ao rés-do-chão.

“Eu vou ter tanta saudade de mim quando morrer” (LISPECTOR, 
1998, p. 53), afirma Macabéa numa conversa com Olímpico. Leitores 
ou espectadores por certo sentirão saudades de Maca, a nordestina 
que todos nós temos um pouco dentro de si, mas a saudade é logo 
suprida, pois Clarice Lispector e Suzana Amaral são daquelas 
mulheres que, cada uma com sua arte, não deixam jamais uma estrela 
morrer. 
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Resumen: El presente trabajo investiga la relación de amistad de los escritores 
Fernando Sabino y Clarice Lispector a partir de cartas intercambiadas entre ellos 
durante el período 1943-1969, esas cartas se recogen en el libro Cartas cerca del 
corazón. La lectura desarrollado en todo el artículo está atravesado por la mirada 
del crítico / lector de esto porque la prensa crítica biográfica la inserción del bios 
crítico, en comparación con lo que el título ya se induce “Entre bios y espectros: un 
sinnúmero de amistades,” deberá significar también que es parte del bios la relación 
de amistad muerte. Este hecho muestra es relevante considerar que Fernando Sabino 
sobrevivió a la mayor parte de sus amigos más queridos: Clarice Lispector, Otto Lara 
Resende, Paulo Mendes Campos, Hélio Pellegrino, Mário de Andrade.

Palavras-claves: bios; amistad; espectros; literatura; escritores.

I. Amizade, questão de bios 

Tudo parece então concorrer, nesta possibilidade do discur-
so post mortem, que é também uma força, para esta virtude do 
elogio fúnebre: epitáfio ou oração, citação do morto, renome 
do nome depois da morte do que ele nomeia. Antecipada-
mente uma memória se compromete, a partir daquilo a que 
ainda se chama a vida, com esta estranha temporalidade 
aberta pela citação antecipada de alguma oração fúnebre. 
(DERRIDA, 2003, p. 19).

Me empenho em escrever esta carta as vésperas de um longo 
dia na Universidade. Como posso prever o fato? Ora, meus queridos, 
simplesmente por se tratar de um dia cheio de compromissos, como 
as aulas em que devo comparecer, trabalhos que tenho que entregar 
e o auxílio aos estudantes de graduação.

Todo esse conjunto de atividades já me exauriu antes mesmo de 
vivenciá-los, mas o que tem me ajudado muito em vésperas de dias 
cansativos e em meio dos mesmo é escrever para vocês. O bálsamo 
que representa escrever para os outros é equiparável ao descanso 
após longo exercício ou a paz após atravessar o conflito.

Não que exima da escrita o desafio ou o estremecimento interno a 
que se submete toda aquele que se propõe a atravessar esse “deserto”, 
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esse labirinto, bem ao gosto de Borges, em que nos digladiamos. 
Acredito por bem que devo reformular minha última colocação do 
parágrafo anterior.

Quando disse que sentia paz ao escrever não quis propriamente 
me remeter ao seu sentido mais corriqueiro, o de estagnação, mas quis 
expressar que escrever endereçando essas cartas para os amigos é, 
antes de tudo, a possibilidade, o porvir, da amizade e da relação com 
o outro, ou seja, do desafio de si. Desafio que se desenvolve mediante 
a busca pela aproximação, mas respeitando a boa-distância, pelas 
semelhanças e diferenças.

Ao utilizar uma fala de Jacques Derrida em seu Politicas da 
amizade (2003) valho-me de um símbolo significativo, a morte, pois 
este é o elemento em comum que me une, ao mesmo tempo em que é a 
qualidades que nos afasta, no momento presente em que falo, a vocês, 
Fernando e Clarice, afinal a qualidade que partilhamos é justamente 
nossa mortalidade, o fim de uma vida (bio)lógica, embora isto não 
signifique, de forma alguma, o encerramento de nossa conversação. 

Penso a morte não a partir de sua simbologia interpretativa 
ocidental, o cessar de qualquer manifestação de vida biológica, 
mas, antes de tudo, utilizo-a como parte essencial na construção do 
meu diálogo para com os escritores. Represento a vida pulsante e 
Fernando e Clarice são os espectros, cuja forma de manifestação reside 
na interação construída pela amizade, nesse sentido é que falo no 
termo bios-lógica, construção conceitual que se vale de dois fatores: 
a diversidade de vidas com a qual lido, a minha, a dos escritores, 
embasada por uma discussão do campo teórico-crítico.

II. Morte e amizade: liame da vida

A partir do momento em que utilizo o símbolo da morte, 
isto é, todo o conjunto de significados que a acompanha, 
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situo-os, Fernando e Clarice, em um entre-lugar ou antes, em 
um não lugar, tendo em vista que ao falar dos dois escritores 
proporciono que ambos erijam seu lugar de existência no que 
entendo como entre-vida, lugar que instituo e onde não pulsa 
literalmente a vida, pelos menos não em um sentido restrito, e 
nem a morte, sendo que ambas as manifestações entrelaçam-se 
ao mesmo tempo em que compõem minha teorização. 

Tal questão ronda a amizade e aqui aparece com uma 
diferença, penso-a a partir de minha condição arcôntica diante 
dos espectros dos amigos escritores. Para tanto, aproximo 
a atividade crítico biográfico pós-ocidental ao exercício que 
a figura do historiador abordada por Roland Barthes, no já 
citado Michelet (1954), necessita empreender para lidar com 
elementos anteriores a ele: “O historiador é, portanto, aquele 
que inverteu o tempo, que volta atrás, ao lugar dos mortos, e 
recomeça sua vida num sentido claro e útil [...]” (BARTHES, 
1991, p. 75).

Tomo de empréstimo a fala de Barthes para pensar alguns 
importantes elementos elencados nela, como o fato de que, tal 
como a figura do historiador, o arconte inverte o tempo, na 
acepção de se valer de elementos anteriores a ele e sem ignorar o 
tempo em que vive, para pensar sua vida e a dos outros amigos. 

Em um primeiro momento o processo empreendido 
para (des)arquivar as suas cartas, Fernando e Clarice, exige 
certo procedimento evasivo e a retirada da escrivaninha, 
dentro da qual as cartas são resguardadas, de itens como a 
amizade, a fotografia, as entrevistas, e faço um acréscimo 
neste momento, retiro ainda a morte entendendo-a como 
que atrelada a amizade, afinal (des)arquivar é uma ação que 
gera surpresa, pois em tal processo elementos não planejados 
emergem. Tal consideração é fruto do working in progress, deste 
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modo os amigos: “Assim, movidos pelo desejo de executar 
‘[in]conscientemente atos adequados às necessidades de 
sobrevivência própria’” (NOLASCO, 2013, p. 28) continuamente 
instituem a sobrevivência, mesmo que, e principalmente, 
através da memória e do bios do outro, como condição presente 
nas entrelinhas da amizade.

A relação dos escritores com a questão da morte é matéria 
inscrita em algumas das cartas que trocaram ao longo da vida. 
Como vejo em carta de 29 de janeiro de 1969 quando Sabino 
desabafa com a amiga: “A deficiência é minha: reconheço hoje 
que não passo do macaco que existe em nós, e minha condição 
de homem só vou atingir com minha morte” (SABINO, 2011, 
p. 192), interessante colocação que contrasta com o epitáfio 
escolhido, aliás por Sabino, aqui jaz Fernando Sabino. Nasceu 
homem, morreu menino.

Percebo, Fernando, pela sua primeira citação, que você 
concebe a morte como o processo de maturação responsável, 
junto com a vida, em transformar o menino em homem. 
Contudo, depois, inverte sua própria assertiva ao afirmar 
que morreu menino, afinal, de homem-menino a menino-
homem, o que ficou foi sua trajetória, seu rastro, aquilo (a que 
se denomina, também, literatura) que aconteceu entre o “ser 
menino” e o “ser homem”, ou se for de sua preferência, o “ser 
homem” e o “ser menino”. 

Uma outra questão que agrega a discussão desenvolvida, 
o vínculo entre amizade e morte, diz respeito ao fato de que 
Fernando compareceu ao enterro de Clarice em 1977, no 
Cemitério Comunal Israelita, no Rio de Janeiro. Estabelecendo 
um fio condutor da amizade que iniciara em 1944, transpassara 
os anos 40, 50 e 60, e prosseguia na morte e continua a prosseguir 
quando escrevo.
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Isto posto, o valor da morte é constituído e revalidado 
quando considero outra vertente, a questão da distância e 
da ausência, posto que o diálogo edificado se dá para com e 
a partir dos mortos, por extensão a ausência presentificada a 
cada instante, ao contrário do que ocidentalmente se supõe, 
reforça a presença dos amigos. Por conseguinte, evoco a fala 
de Nolasco, no artigo “Nunca falo do que não admiro – Eneida 
Maria de Souza”, por entender que minha amizade para com 
Fernando e Clarice demanda uma aproximação que se dá na 
distância vida e morte:

[...] um amigo presente na ausência, para, por meio da 
discussão de sua discussão filosófico e psicanalítica, afastar-
me propositalmente daquela de quem admiro para, assim, 
reconhecer ao final que sempre estive ao seu lado. Afinal, 
sem uma “boa-distância” não há amizade que sobreviva. 
(NOLASCO, 2014, p. 10).

Mas, concomitantemente ao constructo presença-(e/na)-ausência, 
que tem por consequência a sobrevivência da amizade, considero que: 
“[...] se, por um lado, faziam com que o corpo sobrevivesse à própria 
morte, por outro, encarregavam-se de lembrar que há histórias 
que podem ser exumadas no presente” (NOLASCO, 2013, p. 55), 
acrescento a essas tais histórias exumadas no presente, a história 
concebida pela via do bios crítico, a qual não pertence unicamente 
a esfera do passado, mas incorre também no futuro, ao passo que 
desarquivar também implica em arquivar.

A esta distância propícia à conversa entre os amigos que se dá 
na aparente contradição presença na ausência é que relaciono ao 
próprio arquivo sobre o qual e a partir do qual me debruço. Desta 
forma, tal arquivo não deixa de ser também um espectro, o arquivo 
espectral, posto que ao possuir estrutura espectral, como discorre 
Derrida, não se fecha para as possibilidades futuras de diálogo, em 
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outras palavras, Fernando e Clarice não são os únicos espectros que 
integram meu círculo de amigos. Nesse mesmo sentido, o círculo de 
amigos é constituído por itens como: o arquivo, as cartas, a amizade, 
a morte, a vida. Sobre a espectralidade do arquivo Jacques Derrida 
explana que:

[...] porque a estrutura do arquivo é espectral. Ela é a priori: 
nem presente nem ausente “em carne e osso”, nem visível 
nem invisível, traço remetendo sempre a um outro cujo não 
saberia ser cruzado, não menos que, graças à possibilidade 
de uma viseira [...] Pois o motivo espectral põe bem em 
cena esta fissão disseminante que afeta desde o princípio, 
o princípio arcôntico, o conceito de arquivo e o conceito em 
geral. (DERRIDA, 2001, p. 110 – 111).

Desta forma, a transitividade do arquivo, o entre visibilidade 
e invisibilidade, presente e ausente, é realçada pelo estado bio-
lógico em que se encontra dois dos sujeitos componentes do 
arquivo, afinal, se o arquivo é espectral é razoável presumir 
que um, ou alguns dos amigos, são espectros. Portanto, 
posso dizer que o primeiro arconte que teve que lidar com 
a espectralidade do arquivo foi Fernando Sabino, visto que, 
de acordo com Derrida, ao empreender um ato embasado no 
amor e na amizade, Sabino reuniu as cartas, as folhas soltas e 
as publicou em formato de livro. 

Se, como quer o filósofo argelino, a palavra arquivo designa: 
“[...] inicialmente uma casa, um domicílio, um endereço [...]” 
(DERRIDA, 2001, p. 12.), por conseguinte, relembro que 
Fernando, o primeiro arconte desse arquivo, em 2001, e, em 
2015, situo-me como a arconte responsável na medida em que 
desenvolvo uma teorização sobre a amizade dos escritores. 
Esta amizade, que em algum momento desse (des)encontro, 
não sei precisar exatamente qual, acabou sendo atravessado 
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pelo meu olhar e, por extensão, os amigos Fernando e Clarice 
são também, metaforicamente, meus amigos.

Retomo aqui um termo mencionado anteriormente e 
relevante a partir do momento em que lido com vidas outras que 
não as minhas, bios-lógica. O termo indica a variedade de vidas, 
vidas-plurais, não basta pluralizar o vocábulo vidas, tenho que 
somar a este a pluralização da própria palavra. Minha vida, a 
vida de Fernando e sua morte, a vida de Clarice e sua morte, 
e porque também não falar em minha morte? Posto que por 
um acaso, estou viva quando não falo de vocês meus amigos?.

Minha morte não tem a sua acepção literal, tal como a de 
Sabino e Lispector, ela é um fimmomento, as palavras escritas 
em conjunto adquirem o sabor da transferência e aqui estão 
presentes no intuito de me lembrar que essa morte não durará, 
apesar de retornar em momentos esparçados, o bios, enquanto 
vidas e multiplicidade igualmente voltam. Os espectros 
retornam a cada momento em que penso neles, escrevo sobre 
eles, falo com eles. 

A morte, conforme minha fala em momento anterior, não 
é a barreira que impede, mas o incentivo que me instiga, seria 
o caso de pensar em bios post-mortem, uma vida para além 
do monumento oficial da morte, o túmulo? Sim, visto que 
proporciono aos amigos um diferente tipo de vida, uma vida 
outra, suas memórias, por assim dizer, ecoam nas minhas. Rogo, 
não façam do esquecimento um medo derivado da condição 
da morte.

Recordo que o designo da morte já os rondava, Fernando 
e Clarice. A você amigo-escritor o fim bio-lógico o espreitava e 
essa vigília não parecia perturbá-lo de forma angustiante, pois 
você o vê como possibilidade de descanso e como forma de 
alcançar sua condição de homem. Por sua vez, o imaginário que 



189

Entre Bios E Espectros:  Incontáveis Amizades

Clarice mesma fornece sobre seu nome, através da etimologia 
da palavra, remete-nos para a imagem do morto, pois: “A 
etimologia que Clarice fornece aí sobre seu sobrenome é a 
de que lis é lírio e pector é peito, isto é, lírio sobre o peito. A 
imagem que ela mesma cria e fornece sobre o seu nome remete-
nos para a do morto, sustentando flores no peito” (NOLASCO, 
2004, p. 20). 

A sobrevivência de Fernando, “O sabino”1 e Clarice, “a que 
traz lírios sobre o peito”, não é o que poderia se entender como 
“fiel”, já que tal como existiram não é passível de repetição. 
O que me proponho a fazer é construir, não reconstruir, uma 
amizade que passa a existir no momento em que falo de vocês 
e a partir de uma concepção de amizade metafórica que me 
permite dizer a vocês: meus amigos, ouçam-me, como diria 
Clarice para o amigo em carta de 02 de fevereiro de 1953: “A 
saudade é grande e o tempo é curto” (LISPECTOR, 2011, p. 87). 
O tempo que falo, através de Clarice, é o tempo quantidade, o 
tempo cronos que possui efeito corrosivo sobre os corpos, mas 
que não é tão eficazmente mortal contra a amizade, dado que 
falo por meio de vocês e vocês através de mim.

Por meio de, através de e a partir de vocês constituo uma 
amizade outra, na esteira do que propõe Walter Mignolo quando 
o teórico discute acerca da emergência (atento-me para o 
duplo sentido da palavra, tanto no que se refere a necessidade 
premente quanto no que diz respeito ao surgimento e ao des-
pontar) dos saberes locais em detrimentos dos saberes e da 
lógica global do projeto moderno. Nesse sentido, como propõe 
Mignolo, trato da construção de algo (amizade), não a partir 
das ruínas do que veio antes, mas, sim, a partir da participação 

1 A designação “O Sabino” foi dada por Clarice para Fernando, claramente a escritora se 
inspirou no sobrenome do amigo. De forma que o sobrenome designasse sabedoria / saber.



190

Revista Rascunhos Culturais • Coxim/MS • v. 9 • n. 15 • p. 181 - 200 • jan./jun. 2017

do sujeito. A construção da amizade, na esteira do paradigma 
outro, denota um sentido que é basilar para que se constitua o 
nosso círculo de amigos.

Ao pluralizar o uso da primeira pessoa e transferi-lo para 
a primeira pessoa do plural (eu – nós) não tenciono, como 
poderia denotar minha ação, esmaecer minha participação 
nessa amizade, mas, sobretudo, realçar um traço relevante do 
meu fazer crítico: minha fala não se constitui isoladamente, não 
se trata da escolha de um ou outro sujeito. 

No momento em que assinalo que tratarei da tríplice 
amizade, necessito abranger Fernando, Clarice e o eu, e é para 
alçar tal objetivo que lanço mão da primeira pessoa do singular 
e primeira do plural, estas possibilidade me permitem falar 
por meio de vocês e vocês por mim, isto é, me permite falar 
em um nós, mas “[...] quem é ‘nós’, quem somos nós, ao certo?” 
(DERRIDA, 1995, p. 10). A quem me dirijo? Com quantos falo? 
De quantos falo?.

Me parece certo considerar que, a princípio e visualizando 
o esboço de uma possível resposta, que o pronome nós convoca 
os espectros: as Clarices e os Fernandos. Vocês, amigos, em si, 
resguardam a multiplicidade e complexidade do ser no mundo. 
Sobre o uso da primeira pessoa, faço minha as palavras de 
Clarice para o Fernando, quando o escritor mineiro falou de 
suas impressões acerca do livro A maçã no escuro (1961):

Por mais paradoxal que seja, o meio que achei de me por 
fora foi colocar-me dentro, claramente. Como indivíduo 
à parte, foi “separar-me” com “eu” dos “outros”. (Está 
confuso?) Hesitei muito em usar a primeira pessoa (apesar 
desse tipo de isenção me atrair), mas de repente me deu 
rebeldia e uma espécie de atitude de “todo mundo sabe 
que o rei está mudo, por que não dizer?” – que, na situação 
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particular, se traduziu como: “Todo mundo sabe que 
‘alguém está escrevendo o livro, por que então não admiti-
lo?” (LISPECTOR, 2011, p. 131).

Nessa esteira, a abertura oferecida pelo uso da terceira pessoa 
do plural se justifica ao reafirmar a nossa relação, a minha com os 
dois escritores, para que assim possa revisita-la, nós é a matéria do 
bios que nos exprime. Em Escritas de si, escritas do outro (2012), 
a autora Diane Klinger explicita que “A construção da figura do 
‘outro’ vinculada à presença marcante da primeira pessoa desconfia 
da transparência e da neutralidade, e assim questiona a ideia de 
representação.” (KLINGER, 2012, p. 12).

Na esteira de Klinger, não representarei e não representaremos, 
posto que não é minha intenção elaborar uma imagem única de vocês, 
Fernando e Clarice, pois acabaria por conceber que a identidade é 
algo imóvel (SOUZA, 2007). O meu papel é o de construir e conceber 
relações metafóricas que, se não foram possíveis na ordem do que se 
chama pretensamente realidade, são perfeitamente possíveis, como 
de fato acontecem, na esfera da concepção dos (des)encontros, esta 
última opção é a que mais me oferece liberdade crítica.

Ao afirmar anteriormente que dentre meus amigos, dois 
desempenham o papel de arconte (Fernando e eu) já deixo em 
evidência, de antemão, um, dentre os possíveis e múltiplos sentidos 
e origens da palavra amigo. Originário do latim, amigo provém de 
amicus, sendo que este termo se originou da junção de animi (alma) 
e custas (custódia), ou seja, o amigo é aquele que guarda a alma do 
outro, e aqui tal acepção assume seu sentido figurado, posto que, 
por um acaso, Fernando não guardou a alma de Clarice ao lançar 
Cartas perto do coração? E, em um segundo momento, não guardo 
a alma de vocês, Fernando e Clarice, quando escrevo e penso em 
vocês e em nós?.

Desta forma, o círculo constituído de múltiplos amigos-arcontes 
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traz em suas entrelinhas a sobrevida que os amigos proporcionam, 
assim, vocês, Fernando e Clarice, sobre-vivem. Ao me atentar para 
a origem da palavra amigo, não somente evidencio que Fernando 
“guardou a alma” da amiga, mas explicito que, como arconte, exerço 
e enceno o papel de guardar as almas de Sabino e Lispector, sou ao 
mesmo tempo amiga e arconte, encenando para poder construir e 
(des)arquivar os arquivos dos dois escritores, constituindo, desta 
forma, uma experiência da nossa amizade. 

Experiência de amizade espectral que, como bem lembra 
Derrida, é: “A experiência através da qual encontramos os fantasmas 
ou os deixamos vir a nosso encontro é indestrutível e inegável” 
(DERRIDA, 2001, p. 115). Essa experiência da qual me fala Jacques 
Derrida é movida também, como aponta Francisco Ortega, pela: “[...] 
saudade e a dor pela perda do amigo” (ORTEGA, 2009, p. 97) que 
“[...] se traduzem na tarefa introspectiva da auto-reflexão e auto-
deciframento [...]” (ORTEGA, 2009, p. 97).

A indução ao auto diálogo de que fala Francisco Ortega em seus 
Genealogias da amizade (2002) é aquele ocasionado justamente pela 
amizade desenvolvida com Fernando e Clarice, pois ao falar de e a 
partir de outros falo de mim mesma ao mesmo tempo em que mantenho 
o que Ortega chama de boa-distância, ou seja, a presentificação e a 
aproximação que validam sua existência na ausência.

A este tal jogo de presença-(na)-ausência atribuo o nome de 
leitura, afinal foi a partir do momento em que li as cartas escritas 
por vocês que constitui essa amizade, inicialmente tríplice, posto que 
composta por três membros, mas que é continuamente modificada 
e aumentada.

Como guardiã da alma do outro, isto é, arconte de um arquivo, 
lido com o fardo, entendido como a consequência derivada da 
escolha intelectual e afetiva, de manter a memória dos amigos, 
ao mesmo tempo em que igualmente lido com o seu intrínseco 
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reverso, o esquecimento, posto que na esteira de Derrida: “Não 
haveria certamente desejo de arquivo sem a finitude radical, sem a 
possibilidade de um esquecimento que não se limita ao recalcamento” 
(DERRIDA, 2001, p. 32).

O arquivo existe, justamente, para suprir, em parte, o 
esquecimento, mas digo em parte, pois ele não chega a erradicar 
totalmente o esquecimento, dada a sua natureza “incompleta”. 
Provém dessa incompletude do arquivo o seu poder, visto que, de 
acordo com Elisabeth Roudinesco em A análise e o arquivo (2006): 
“[...] o poder do arquivo é tanto mais forte quanto mais ausente for 
o arquivo” (ROUDINESCO, 2006, p. 07). A ausência, cria o espaço 
para que o arconte transite com considerável liberdade, através do 
rastro, pelo arquivo, e valho-me da ideia do rastro para esboçar uma 
imagem de vocês, meus amigos, dentre as outras já esboçadas pelos 
seus leitores.

Ao esquecimento, em certa medida, respondo com o ato de 
leitura das suas cartas, Fernando e Clarice, em um primeiro momento 
concebidas no que se convencionou, pelo ocidente, chamar de 
privacidade (intimidade) nas cartas, por extensão, penso no curioso 
termo “carta íntima”, e, em como a rubrica é passível de discussão, 
pois como contraponto, penso na chamada “carta aberta”, cuja 
principal função reside na manifestação pública de alguma opinião 
em torno de dado acontecimento de grande repercussão.

Transpomos essa barreira representada pelo esquecimento 
quando, primeiramente, vocês escreverem um para o outro e cobram 
entre si a fidelidade exigida e que vem como consequência do pacto 
epistolar. Em um segundo momento, impulsionada pela necessidade 
de escrita, não que veja na representação gráfica o único meio de 
mantermos nossa amizade, dirijo-me suplicante a vocês e, se fosse 
possível a vocês responderem de forma literal certamente replicariam 
o que antes fora dito por você, Fernando, somente para a Clarice: 
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“Por ora preciso que você me escreva [...] Para que saiba afinal se 
você continua vivendo, se continuamos vivendo [...]” (SABINO, 
2011, p. 84 – 85).

A escrita de um para outro, como comprovação do prosseguimento 
da vida, força de união, é o gesto que acaba por marcar um lugar 
específico na memória desse outro (o amigo, a amiga), a fim de que 
o outro se recorde do amigo, ao mesmo tempo em que evoque a 
lembrança da distância que separa. Não é à revelia que no próprio 
envelope que contem a carta existe o espaço especifico preenchido 
pelo remetente, o qual simboliza o início da viagem epistolar, e o 
outro espaço em branco, do lado contrário ao do remetente, a ser 
preenchido com o destino final da escrita, denominado destinatário.

Suas cartas, Fernando e Clarice, quando do momento em que 
escreveram, possuíam destinatário específicos, seja Fernando como 
destinatário quando Clarice escrevia, seja a Clarice como destinatária 
quando quem escrevia era Fernando. Mas a situação que se refere 
aos destinatários restritos se transforma a partir do momento em que 
leio as suas cartas, sou também o destino delas, a co-destinatária. 

O roubo amistoso, pois não deixa de sê-lo a medida em que é 
efetuado por uma amiga e na “melhor das intenções”, surge como 
consequência da leitura das cartas e justificado a partir da premissa 
que necessito construir a nossa amizade mediante a escolha de trechos 
dos textos epistolares de Cartas perto do coração, bem como de 
outros textos de suas autorias. Contudo, o ato da escolha somente é 
possível através da leitura, compreendida como o exercício continuo 
empreendido por mim, a arconte. Assim como Fernando falou 
para você, Clarice, em carta de 08 de agosto de 1953, “Eu sou uma 
verdadeira vaca” (SABINO, 2011, p. 95), da mesma forma digo que 
sou, também, “uma verdadeira vaca”, mas aqui emprego essa palavra 
não em seu sentido ofensivo, como alguns poderiam supor, e sim no 
intuito de atrelar o processo biológico realizado com as constantes 
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leituras que efetuo das cartas de ambos, em outras palavras, refiro-
me a ruminação das leituras.

Por um acaso, não é necessário que eu, a amiga-leitora-arconte, 
constantemente revisite meus amigos e as cartas escritas ao longo 
dessa amizade? Tal ação precisa ser empreendida para que assim 
possa, juntamente com vocês, meus amigos, escrever as minhas 
cartas, entendidas como este trabalho, a partir de nossos punhos 
para conceber, e manter, o nosso diálogo. 

O nosso diálogo que narrou, narra e narrará, a conjugação no 
pretérito, presente e futuro denotam a longevidade da amizade, 
assim como implica na minha vida, a vida de Fernando e a de Clarice. 
Faço minha as suas palavras, Fernando, quando você fala a Clarice 
que “[...] já ando meio cansado de ver minha vida. Quero ver a dos 
outros também” (SABINO, 2011, p. 90), apenas efetuo a ressalva de 
que não canso de fazer do meu bios a matéria basilar da discussão. 
Nessa esteira, entendo que revisitar meu bios provem da fala do 
outro, de sua escrita e do seu olhar, isto é, os outros que são vocês, 
Fernando e Clarice.

Em parte, o bovarismo, conceito proposto pela crítica Eneida 
Maria de Souza em Crítica cult (2007), explica a ação da arconte, 
que ao falar do outro acaba por falar de si mesma, se fazendo valer do outro 
(SOUZA, 2007), enquanto portador e vivenciador de experiências 
ocorridas no âmbito da leitura, visto que: “No mesmo diapasão da 
literatura se encontra o crítico que, ao pensar estar interpretando a 
palavra do outro através de suas leituras, está igualmente se inserindo 
como leitor de sua própria vida” (SOUZA, 2007, p. 116).

Claramente, Souza remete ao livro de Gustave Flaubert, Madame 
Bovary (1857), no qual a personagem principal, tomada de tal forma 
pelas leituras romanescas, vivencia essas experiências em sua vida, 
dissolvendo as esferas que separam, se é que um dia elas foram claras, 
e devo mencionar minha descrença nessa hipótese, a ficção da vida. 
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Se, como explicita Souza (2002): “Bovary vivencia as paixões de 
forma livresca, o crítico vive suas leituras como experiência pessoal” 
(SOUZA, 2007, p. 122). Viver a leitura das suas cartas, Fernando e 
Clarice, significa entender a amizade como o diálogo com e a partir 
das diferenças, mas tal amizade não se “limita” ao âmbito da leitura, 
o que por si só já demandaria considerável trabalho, sobretudo, 
ultrapassa o alcance do bovarismo e incide no campo do biovarismo, 
conceito concebido por Edgar Cézar Nolasco, e que dialoga com o 
bovarismo de Souza.

O prefixo bio, do biovarismo, já implica a minha relação para com 
o encanto exercido pelas suas vidas e pelas suas experiências, vidas 
(bios) que não as que compõem, unicamente, o ambiente literário. 
Biovarismo adentra o discurso crítico para avançar o ato da leitura, 
encampado pelo bovarismo que retém sua discussão ao campo da 
letra, dado o exemplo literário do qual ele bebe. Ressalto que ao 
falar do bovarismo não estou elevando a experiência da leitura, mas 
antes, constato que a leitura foi o princípio, por assim dizer, o ponto 
de partida e não todo o caminho que percorri e continuo a percorrer.

Por conseguinte, acredito que o texto epistolar por vocês 
produzidos em Cartas perto do coração e os meus escritos, os quais são 
longas cartas a vocês endereçadas, são o suporte, muito embora não 
o único, posto que me valho de outros, que me possibilita interpretar, 
inserir e narrar, por intermédio de vocês, o meu bios, ou dito de outra 
forma, falar de mim através de amigos outros.

Se narrar através da vida do outro já era um exercício enveredado 
por vocês, amigos, sei que você, Fernando, muitos anos após a morte 
de Clarice, ao escrever o livro Zélia, uma paixão (1991) proclamou, 
sob a égide de um outro exemplo explicitado, Gustave Flaubert: 
“Flaubert que me desculpe, mas fica estabelecido, para todos os 
efeitos deste livro, que Zélia Maria Cardoso de Mello sou eu” 
(SABINO apud BLOCH, 2000, p. 32).
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A relação com o outro tão presente nas leituras, como vimos pela 
declaração de Fernando, também atravessou a amizade dos escritores 
de forma, embora não literal ao ponto de afirmar que um é o outro, 
demonstrasse a admiração mútua entre amigos que se desenvolveu 
nas trocas epistolares, o que igualmente serviu para firmar a figura 
do outro como o destino. 

As considerações de Diane Klinger, por conseguinte, são 
relevantes para minha discussão, a medida em que dialoga com 
o que explana Souza no ensaio e corrobora minha explanação, de 
acordo com a teórica:

Quanto à correspondência, embora seja um texto por 
definição destinado a outro, também permite o exercício 
pessoal. A carta que é enviada para ajudar ou aconselhar 
seu correspondente constitui para aquele que a escreve uma 
espécie de treino, desempenha o papel de um princípio de 
reativação: conselhos dado aos outros são uma forma de 
preparar a si próprio para uma eventualidade semelhante. 
Mas a carta é alguma coisa a mais que um adestramento 
de si mesmo pela escrita: ela torna o escritor “presente” 
para aquele que envia. Escrever é “se mostrar”, se expor. 
De maneira que a carta, que trabalha para a subjetivação 
do discurso, constitui ao mesmo tempo uma objetivação da 
alma. Ela é uma maneira de se oferecer ao olhar do outro: 
ao mesmo tempo opera uma introspecção e uma abertura 
ao outro sobre si mesmo (KLINGER, 2012, p. 28).

O que permanece para mim das explanações elaboradas por 
Klinger e Souza é que não mais é possível operar uma separação 
entre o que é da ordem sua, Fernando e Clarice e de seus respectivos 
bios e o que é da ordem do meu bios, com isso não digo que se trata 
da mesma coisa e que participamos de uma relação simétrica, mas 
que são fatores que se complementam, pela boa-distância, quando 
pensados como compostos que em suas diferenças conversam entre si. 
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Para tanto, e até mesmo para refletir acerca da boa-distância, 
reflito sobre meu lugar crítico e entendo que o mesmo: “É um 
lugar que fica depois de minha morte” (LISPECTOR, 1998, p. 124). 
A palavra dita pelo personagem clariciano de A maçã no escuro 
(1961) me induz a considerar que a escolha do trecho deste livro em 
especifico repousa no fato de que sob meu olhar, a frase assume uma 
acepção especial, visto que não seria este tal lugar a residência em que 
coabito com os espectros? E mais além, quais seriam essas personas? 
Pergunta retórica que encontra sua perturbação na constatação de 
que as figuras, os atores, os personagens, ou antes, os sujeitos que 
compõem esse círculo de amigos são espectros, assinaturas (Fernando 
e Clarice) que sobrevivem na, pela e a partir da minha memória.

Muitos poderiam pensar a morte, de acordo com a fala de 
Clarice, tanto como o composto do qual é feito o meu bios e o de vocês, 
e neste caso faz muito sentido em pensá-lo assim, como também a 
metáfora que simboliza o fim de uma leitura. Posso, por assim dizer, 
fechar o livro em um ato simbólico e significativo que demarca o 
fim do processo de leitura de Cartas perto do coração, mas tal ato não 
significa que “saio” do livro, muito menos que o livro “sai” de mim. 

A primeira leitura e as outras que, por conseguinte, se fazem 
necessárias tem como objetivo a “encenação” da experiência 
adquirida, como disse: posso sair do livro, mas o livro não sai de mim. 
Nesse sentido, ressalto que a proposta aqui apresentada é auxiliada 
pelas preposições de Walter Mignolo quando o crítico argentino 
explicita que encena seu lócus geoistórico-cultural (Argentina) em 
seu local de trabalho (Universidade de Duke nos Estados Unidos), 
de forma similar, enceno, ou melhor, vivencio o que leio, tanto no 
que diz respeito a leituras críticas quanto a leitura de Cartas perto 
do coração, para mencionar apenas um exemplo, trago à tona o fato 
de que não mais consigo pensar a figura do amigo separada da do 
inimigo, conforme meu pensamento, convergem em um mesmo 
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sujeito essas duas figuras a princípio irreconciliáveis.

Os fatos supracitados são os que derivam do que denomino 
de leitura contínua e entendo por este termo uma ação por mim 
depreendida, perenemente, com outros olhos, e que trata da leitura 
de suas cartas, amigos, tal como propõe a sabedoria popular quando 
explicita que “O bom filho a casa torna”.

III. Até mais tardes, caros amigos

Caros amigos, dirijo-me a vocês, Fernando e Clarice e ao outro, 
as despedidas aqui não são necessárias, não vejo a necessidade de 
cumprir à risca o protocolo imposto pelo costume Ocidental da 
despedida que se pretende para sempre. Se há alguma coisa que o 
Fernando aprendeu com você, Clarice, e eu com você e o escritor, 
é que: “A gente sofre muito: o que é preciso é sofrer bem, com 
discernimento, com classe, com serenidade de quem já é iniciado no 
sofrimento. Não para tirar dele uma compensação, mas um reflexo” 
(SABINO, 2011, p. 57).

A despedida suscita sofrimento nas não somente por se tratar 
da distância em seu sentido literal, mas, além disso, por trazer a tona 
a solidão com a qual os amigos se deparam logo após ler e escrever 
cartas. Escrever é, portanto, exercício de contato com o outro.
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Em busca de uma descolonização ao 
Sul
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Resumo: O objetivo desse trabalho é refletir acerca dos mecanismos de atuação das 
colonialidades do poder/saber impostos nos processos de construção da América 
Latina, como, também, pensar possibilidades de quebra desses mecanismos a 
exemplo da descolonização do pensamento por intermédio da valoração e da 
visibilidade da literatura e das produções culturais do Sul global.  

Palavras-chaves: colonialismo, descolonização, literatura. 

Resumen: El objetivo de este trabajo es reflexionar acerca de los mecanismos de 
actuación de las colonialidades del poder / saber impuestos en los procesos de 
construcción de América Latina, como, también, pensar posibilidades de quiebra 
de esos mecanismos a ejemplo de la descolonización del pensamiento a través de la 
valoración y la visibilidad la literatura y las producciones culturales del Sur global.

Palabras claves: colonialismo, descolonialización, literatura.

1. Colonialidades ao Sul

Notoriamente, a colonização da América Latina deu-se a partir 
de invasões e apropriações de territórios, massacres e extermínios da 
maior parte de seus habitantes. Neste contexto e em razão da “missão 
civilizatória” a ser “bravamente” efetuada pelos colonizadores, 
diferentes violências foram cometidas, a exemplo do extermínio 
da memória cultural, “[...] das noções de si das pessoas, da relação 

* Doutoranda em Estudos Literários na UFSC. Docente do curso de Letras da 
UFMS.



204

Revista Rascunhos Culturais • Coxim/MS • v. 9 • n. 15 • p. 203 - 217 • jan./jun. 2017

intersubjetiva, da sua relação com o mundo espiritual, com a terra, 
como o próprio tecido de sua concepção de realidade, identidade 
e organização social, ecológica e cosmológica”. (LUGONES, 2014. 
p. 938). Sem considerar sujeitos, relações sociais, linguísticas e 
religiosas, a política da colonização e das colonialidades do poder/
saber formulou mapas das novas terras e demarcou suas fronteiras 
com rigor matemático e ideológico cujas bases de sustentação se 
pautaram na hegemonia hierárquica do homem branco, europeu, 
cristão, heterossexual e dotado de razão, moral e ética. 

A “colonialidade do poder”, conceito desenvolvido por Aníbal 
Quijano (2005), refere-se ao complexo projeto de um sistema-mundo 
colonial/moderno eurocentrista1 construído como nova forma de 
poder mundial a partir da colonização do continente americano. Aqui, 
gostaria de lembrar que a colonização e sua vertente de dominação 
epistemológica atuou em diferentes partes do planeta de acordo com 
cada “contrato colonial”, mas nosso objetivo é enfocar o contexto 
latino-ameriano. 

Para Quijano, colonialidade e colonialismo se referem a 
fenômenos diferentes, apesar de estarem inter-relacionados. 
Colonialismo representa a dominação político-econômica de alguns 
povos sobre outros e é cronologicamente anterior a colonialidade, 
esta, por sua vez, representa um sistema de classificação universal 
existente no mundo há mais de 500 anos. (2005, p. 228). Desse modo, 
não se pode pensar em um fenômeno sem a existência do outro. 
Diferentemente das alegações de muitos estudiosos, o sociólogo 

1 Como esclarece Boaventura de Sousa Santos, o eurocentrismo é uma forma de 
pensamento de sujeitos de diversas partes do mundo, não é exclusivamente a 
perspectiva cognitiva dos europeus, ou apenas dos dominantes do capitalismo 
mundial, mas também o conjunto dos educados sob sua hegemonia. SANTOS, 
Boaventura de Sousa. Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma 
ecologia dos saberes. In: MENESES, Maria Paula; SANTOS, Boaventura de Sousa. 
(Orgs.). Epistemologias do Sul. São Paulo: Cortez, 2010, p. 75.
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peruano insisti na argumentação de que o modelo de sistema mundial 
moderno nasce no século XVI e não no século XVIII. Até mesmo 
autores/as como Edward Said e outros/as pós-estruturalistas vêem 
no iluminismo do século XVIII o início da modernidade, porém, de 
acordo com Quijano, a América é essencialmente “[…] o primeiro 
espaço/tempo de um padrão de poder de vocação mundial e, desse 
modo e por isso, […] a primeira id-entidade da modernidade” (2005, 
p. 228). Um dos pilares fundamentais desse sistema de poder foi 
criado em função de instituir múltiplas hierarquias sociais com base 
na categoria étnico-racial desdobrada nas relações mercadológicas 
globais. De acordo com Quijano, (2005), a expansão do colonialismo 
e a perspectiva eurocêntrica do conhecimento produziu a elaboração 
teórica da ideia de raça como algo natural dentro das relações 
coloniais de dominação. A ideia de classificação das populações em 
termo de raças consolidou-se no mundo de tal modo que a racialização 
entre colonizadores e colonizados passou a organizar e separar 
“naturalmente” a população do planeta em superiores e inferiores 
até os dias atuais. Tem-se, assim, uma suposta distinção biológica 
responsável por segregar de forma natural a inferioridade de uns 
em relação a outros, constituindo, assim, um mito fundacional das 
relações de dominação que a conquista exigia. (QUIJANO, 2005). 
Como nos ensina o autor peruano, essas novas relações sociais 
produziram e forjaram identidades até então inexistentes: índios, 
negros e mestiços, ao mesmo tempo em que redefiniu outras. Nessa 
direção, “termos de origem com espanhol e português, e mais tarde 
europeu, que até então indicavam apenas procedência geográfica 
ou país de origem, desde então adquiriram também, em relação às 
novas identidades, uma conotação racial” (2005, p. 227).

 Esse critério de divisão dos sujeitos desencadeou novas e 
coexistentes relações sociais com base em outras classificações 
hierárquicas distribuídas nas esferas política, cultural, religiosa, 
linguística, de conhecimento e de gênero, dentre as quais Ramón 
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Grosfoguel (2008, p. 122,123) destaca: 1) formação de classes e 
formas de trabalho (escravatura, semisservidão feudal, trabalho 
assalariado, pequena produção de mercadorias) com vistas ao lucro 
e formação de capital; 2) divisão internacional no campo do trabalho 
em centro e periferia regidas por autoritarismos; 3) sistema político-
militar controlado por homens europeus e institucionalizado em 
administrações coloniais; 4) sistema patriarcal global; 5) hierarquias 
entre homens x mulheres, heterossexuais x homossexuais; 6) 
hierarquias entre línguas e conhecimentos europeias x não-europeias; 
7) hierarquia espiritual que privilegia cristãos relativamente aos 
não cristãos; 8) hierarquia entre línguas europeias em relação às 
autóctones; 9) hierarquia epistêmica de valoração dos conhecimentos 
ocidentais e inferiorização dos saberes não-ocidentais. 

Se, por um lado, a perspectiva da “colonialidade do poder” 
pôs em debate a categoria de raça como princípio organizador das 
múltiplas hierarquias enraizadas no mundo, por outro, Grosfoguel, 
chama a atenção para o fato de que a colonialidade atua de diferentes 
formas em decorrência de outros elementos, como os destacados 
acima. Cada situação exige ferramentas peculiares na atuação do 
poder, ainda que possa ser repetida em outras situações, ou seja, 
ser homem do primeiro mundo é diferente de ser homem terceiro 
mundista; o tratamento dado ao homem terceiro mundista difere-
se daquele oferecido ao homem terceiro mundista da fronteira; ser 
homem em qualquer uma dessas situações é diferente de ser mulher, 
seja ela da fronteira ou não, assim como é diferente ser uma mulher 
transexual. Nesse caso, a localização e o gênero são categorias de 
diferenciação e hierarquização entre humanos. Essas e outras formas 
institucionalizadas de dicotomias entre os povos deu corpo e voz ao 
engendrado sistema colonial/moderno, ou, como quer Grosfoguel 
(2008), ao “sistema-mundo patriarcal/capitalista/colonial/moderno”.

Por isso mesmo, pensar a relações entre colonizadores e 
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colonizados por intermédio de um lugar geopolítico e histórico 
específico é fundamental para compreender a formação das 
dicotomias entre os indivíduos e como eles e elas vivem, ao mesmo 
tempo em que se apresenta essencial para situar os lugares de onde 
emergem as alteridades marginalizadas instituídas pela sistema 
colonial/moderno. Isto porque, como afirma Donna Haraway (1995), 
os nossos conhecimentos são, sempre, situados. Ao situar um espaço 
territorial geo-histórico é possível pensá-lo desde dentro, a partir 
de seus próprios códigos culturais, uma vez que são fundamentais 
para analisar as diversificadas formas de produção cultural de cada 
lugar. Daí tornar-se fundamental, para Achugar, a tese segundo a 
qual pensar a partir da América Latina é pensar a partir da periferia: 
“Periferia não qualifica nem desqualifica um pensamento, mas o 
situa” (2006, p. 90).

Apesar da linha do Equador ser imaginária, ela divide o 
hemisfério Norte e Sul, ou seja, ela localiza o sujeito emissor, aquele 
que fala, que tem direito à voz. Não à toa, o artista plástico uruguaio 
Joaquim Torres construiu, em 1936, um mapa invertido das Américas 
cujo título é “Nosso Norte é o Sul”. Dentre as diversas leituras 
possíveis, o texto pictórico de Torres aponta para a relação entre 
sujeito, lugar e reconhecimento. A radical inversão do mapa põe em 
discussão a “[...] forte afirmação da localização tradicional do emissor 
e da produção de representações estético-ideológicas do universo e, 
em particular, da América” (ACHUGAR, 2006, p. 289). Além disso, 
ou melhor, precisamente por isso, a localização do Norte como lugar 
a partir do qual se emana a verdade torna clara a consciência de 
que o espaço geográfico é, a rigor, imaginário e ideológico, porém 
intensamente marcado. A construção desse imaginário é perpetuada 
em narrativas cujos critérios de valoração estão ancorados em 
territórios delimitados por rígidas fronteiras geográficas, políticas e 
culturais definidas pela diferença colonial, a diferença em relação ao 
outro, o habitante do além-fronteira, o estranho, por vezes, o inimigo 
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a ser rechaçado. 

Ao passo que território e corpo se apresentam situados em 
rígidas estruturas de poder, o locus de enunciação, ou seja, o lugar 
geopolítico de homens e mulheres torna-se mais um aparelho de 
segregação promovido pelo projeto da “colonialidade do poder”. 
O eurocentrismo, por meio de coerção e exercício do poder forjou/ 
inventou e ainda forja/inventa territórios marginais em que o outro é 
visto como signo e locis vazios, incapaz de produzir saberes, culturas 
e economias dada a sua condição de diferença, o que justifica a 
afirmação de que a localização periférica não é só geográfica, também 
é histórica, política e marcadamente epistêmica. 

Boaventura de Souza Santos (2010) compartilha do pensamento 
de que existe uma divisão epistemológica do mundo em Norte e 
Sul.2 Suas argumentações se baseiam na ideia de que a diversidade 
e a riqueza dos lugares do Sul foram reduzidas e apagadas frente à 
imposição das epistemologias predominantes e advindas do Norte 
global, ou seja, o lugar da construção imaginária da produção e 
valoração do conhecimento universal, cristalizado, hegemônico. 
Como Frantz Fanon (2001) já havia enunciado nos anos cinquenta, o 
mundo é de tal modo dividido entre colonizadores e colonizados que 
as culturas latino-americanas foram reduzidas a objetos de estudos 
marginais e exóticos a serem analisadas pelo pensamento crítico 

2 O alinhamento da concepção do Sul e do Norte em termos geográficos não é 
total. Isto porque o Norte geográfico tem o seu “terceiro mundo interior” e o Sul 
geográfico sempre teve as suas “pequenas Europas”, as suas “Europas internas”. 
Isto é, os muçulmanos, os indígenas, os trabalhadores migrantes, as mulheres, os 
afro-descendentes, os ciganos, etc, constituem grupos e classes sociais bastante 
vastos que sofrem os reflexos do colonialismo e do capitalismo no interior do 
Norte global, enquanto que pequenas elites locais se beneficiaram e continuam a 
se beneficiar com a dominação colonial e capitalista no Sul global, subalternizando 
assim outros grupos e classes sociais. Cf. SANTOS, Boaventura de Sousa; MENESES, 
Maria Paula. (Orgs.). Epistemologias do Sul. São Paulo: Cortez, 2010. Resenha de: 
BARROS, Deolindo. Resenhas. Idéias, Campinas, n. 3, 2 sem. 2011. Disponível em: 
<www.boaventuradesousasantos.pt/media/Ideias_2011.pdf>. Acesso em: 20 maio 2016.
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dos “seres superiores” do Norte. De acordo com Nelly Richard, 
“[...] hay una división del trabajo que ‘pone a latinoamérica en el 
lugar del cuerpo mientras el Norte es el lugar de la cabeza que la 
piensa” (1996, p.738). Isto não significa, porém, que Norte e Sul sejam 
geografias sistematicamente traçadas, pois, como sugere Boaventura, 
é preciso apreender o mundo em seus entrecruzamentos culturais e 
intelectuais, ou seja, onde há Norte no Sul e Sul no Norte. 

Dado esse cenário, como poderíamos agir para reverter as 
opressões e os retrocessos fabricados pelo sistema colonial/moderno? 
É possível deslocar o olhar epistemologicamente para a voz, a 
cosmologia e a experiência daqueles e daquelas considerados/as 
subalternos/as? O ponto de partida para responder a essas questões 
parece-me ser a busca pelo reconhecimento, pela valoração e 
visibilização da diferença epistêmica do Sul, ou seja, dos saberes 
locais colonializados por intermédio de um pensamento descolonial. 

2. Em busca da descolonização do poder/saber

Dentre as várias indagações a partir das quais Ramón Grosfoguel 
inicia o texto “Para descolonizar os estudos de economia política e os 
estudos pós-coloniais: Transmodernidade, pensamento de fronteira 
e colonialidade global” (2008), esse trabalho dialoga com aquela cuja 
força motriz é a possibilidade (ou não) de gerar conhecimentos que 
vão além dos fundamentalismos terceiro-mundistas e eurocêntricos. 
Buscar a descolonização não é formular “[...] uma crítica anti-
europeia fundamentalista e essencialista. Trata-se de uma perspectiva 
que é crítica em relação ao nacionalismo, ao colonialismo e aos 
fundamentalismos, quer eurocêntricos, quer do Terceiro Mundo” 
(2008, 117) ou, como afirma Mignolo (2003), o objetivo não é apenas 
construir narrativas revisionistas tampouco contar uma verdade 
diferente, mas sim, narrativas acionadas pela busca de uma lógica 
diferente a partir da perspectiva da colonialidade , a exemplo da 
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produção cultural daquelas e daqueles considerados/as marginais 
dentro da estrutura da “colonialidade do poder: índios, mulheres, 
pobres, negros/as. Ou seja, é preciso descolonizar o pensamento com 
ações que passam, necessariamente, pelo crivo da valoração efetiva 
dos saberes, dos lugares epistêmicos étnicos-raciais/sexuais/de gênero 
para que se possa desmontar o mito do conhecimento puro, universal 
e verdadeiro da filosofia eurocêntrica. Portanto, ainda na direção de 
Grosfoguel (2008), gostaria de pontuar o que se move e modifica nesse 
contexto quando consideramos, fundamentalmente, as produções 
culturais dos loci subalternizados a partir de epistemologias das 
margens e de seus saberes específicos. De acordo com Mignolo (2003), 
esse deslocamento gera um “pensamento outro” cuja contribuição é, a 
rigor, a inserção da diferença colonial como um valor epistemológico 
que pode libertar e diluir o pensamento imperializante. Esse 
“pensamento outro” equivale à “gnose/pensamento liminar”, 
proposta por Mignolo, na qual encontra-se um trabalho crítico de 
combate às hegemonias cristalizadas e de reconhecimento e valoração 
dos saberes das margens subalternizados pelos impérios coloniais: 

[...] “gnose liminar” é a razão subalterna lutando para 
colocar em primeiro plano a força e a criatividade de 
saberes, subalternizados durante o processo de colonização 
do planeta que foi, simultaneamente, o processo através 
do qual se construíram a modernidade e a razão moderna 
(2003, p.36).

Seguir essas pegadas na busca por formas alternativas 
de conhecimento e de humanidade implica em uma série de 
transformações. Na literatura, por exemplo, o cânone seria ampliado 
a partir das perspectivas/cosmologias do Sul Global com seus 
corpos e lugares étnico-raciais/sexuais subalternizados e, dessa 
maneira, culturas e teorias outras configurariam o mapa-múndi. 
Isso acarretaria na construção de um mundo mais democrático, em 
que o respeito e a igualdade abririam novas formas de socialização 
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no mundo. A proposta, portanto, não é a “[...] salvação, mas a 
descolonização da rigidez de fronteiras epistêmicas e territoriais 
estabelecidas e controladas pela colonialidade do poder/saber 
durante o processo de construção do sistema mundial colonial/
moderno”, ainda em vigor (MIGNOLO, 2003, p.35). Os saberes locais, 
nessa perspectiva, não são um novo assunto ou tema a ser estudado, 
mas epistemologias que pleiteiam efetivamente espaços de maior 
visibilidade nos mais variados debates. Essa é a razão pela qual trago 
as teorias descoloniais para esta pesquisa, pois acredito – dentre os 
vários argumentos elaborados por seus/suas autor/as – na urgência 
em resistir às colonialidades ainda exercidas na América latina. 

Se pensamos na literatura e nas produções culturais em 
articulação com o político, o ético e o estético, é possível resgatarmos 
e darmos visibilidade aos constructos culturais da diferença colonial, 
pois, quando se considera as diferenças sem indiferenças, as 
possibilidades de traduções instalam-se em pensamentos diversos, ou 
seja, no trânsito livre de ideias para além dos parâmetros modernos de 
exclusões e classificação. Vale ressaltar, mais uma vez, que a questão 
aqui posta não é inverter papeis com vias de tornar as margens um 
“novo centro” ou de cair em meras ações comparativas e extremistas. 
Trata-se de um democratização geopolítica do conhecimento em 
que o “pensamento outro” é uma maneira de assegurar o direito ao 
reconhecimento legítimo das epistemologias das margens, como se 
vê nas literaturas de Wilson Bueno,3 Douglas Diegues4, Joca Terron5, 

3 Wilson Bueno é considerado o fundador do portunhol selvagem na literatura 
brasileira. 
4 Atualmente é considerado pela crítica literária como o maior representante do 
portunhol selvagem. Seus livros narrativos e poéticos, entrevistas e manifestos são 
todos escritos a partir dessa linguagem híbrida, sem normas, conceitos e padrões. 
Cf. DIEGUES, Douglas. Uma flor na solapa da miséria. Buenos Aires, Argentina. 
Primera Edición Nueva Narrativa y Poesia Sudaca Border, 2005; ______. Dá gusto 
andar desnudo por estas selvas: sonetos salvajes. Curitiba. Imprensa Oficial Paraná.
5 Também com a proposta de uma linguagem própria e transgressora fundada na 
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Xico Sá,6 Ronaldo Bressane7, Clara Averbuck8, entre outros/as que 
empregam a linguagem marginal doportunhol. Muito embora 
esses/essas e outros/as autores/as tenham nomeado seus trabalhos 
linguísticos de formas diversas, a exemplo do “portuñol selvaje”, 
“transportuñol borracho”, ou simplesmente “portunhol”, o fato é 
que todos/as trabalham com a mesma força motriz: a valoração de 
uma cultural fronteiriça marginal

Ahora es el drama. Añaretã. Añaretãmeguá. [...] la língua, 
el sexo em los múltiplos idiomas, ayvu, casi asi como una 
rosa deflorada, la muerte e el sexo nada hablan pero como 
esplendiente se siente – el ventre que se eriça, el troar 
sonante de la piel tocada de deseo y coma, elaire, todo elaire 
como se fuera, engasgos, uma sede que no la sacia sequer 
la água y el miedo pronto de que, más un poco, el duro sol 
pueda secar a las calles donde imperam los prostíbulos ô 
los bares del casi – vacios y muertos destocansaço por nadie 
e ninguém. (BUENO, 2005, p.15). 

Pienso que esteas curioso para conocer quién soy, pero soy 
uno que no tiene nombre habitual. Mío nombre depende 
de vos. Me llame como quisiera. Si pensasem alguna cosa 
que sucedió hace mucho tiempo, En uno que lhe fez uma 
pergunta y no sabias la respuesta.

Eso és mí nombre. (TERRON, 2008, p.20)

Na literatura paraguaia atual esse recurso estético em forma 

dinâmica da fronteira Brasil/Paraguai, Joca Terrón publicou o livro “Transportuñol 
borracho”. Cf. TERRÓN, Joca Reiners. Transportuñol borracho. Asunción: Yiyi Jambo, 
2008.
6 Cf. SÁ, Xico. Caballeros solitários rumo ao sol poente. São Paulo: Bispo, 2007. 
______. La mujer és ungluebo da muerte. Asunción: Yiyi jambo, 2007.
7 Cf. BRESSANE, Ronaldo. Cada vez que ella dice xis. Asunción: Yiyi Jambo, 2008.
8 Cf. AVERBUCK, Clara. Nossa Senhora da Pequena Morte. São Paulo: Bispo, 2008. 
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de língua-movimento é praticado por um grupo de escritores 
e escritoras, como Jorge Canese,9 Cristiano Bogado, Edgar Pou, 
Monteserrat Álvarez, Puba Abaroa,10 entre outros/as. Em 2007, a 
maioria dos/as componentes desses dois grupos – o brasileiro e o 
paraguaio – em conjunto com autores/as argentinos/as criaram o 
Encontro “Interfronteiras do Portunhol Selvagem”, realizado na 
cidade de Assunção.11 Diversos textos, entre poemas e narrativas, 
foram lançados durante esse Encontro em formato impresso e/
ou em canais eletrônicos, sobretudo em blogs, a exemplo do blog 
“Poetas das 3 fronteiras”. Todavia, o Encontro não teve por objetivo 
nenhum tipo de oficialização do idioma oral. De acordo com Douglas 
Diegues, “oficializar el portunholito selvagem es una de las formas 
que podem ser utilizadas para tentar suicidar -lo como a un Van Gogh 
triplefrontero!”. Nesse sentindo, ainda nas palavras do autor, seu 
“portunhol selvagem”, é apenas “[...] un fenômeno estético nuebo nel 
atual panorama. Una forma nueba de dizer coisas viehas y nuebas de 
miles de maneras próprias diferentes [...] brota del fondo del fondo 
de cada de maneira originale”.12 Portanto, se de um lado, o portunhol 

9   O autor integra o grupo que dissemina o portunhol selvaje. A mais recente 
obra escrita nesta linguagem é (Para mí) venenos. Cf. CANESE, Jorge. (Para mí) 
venenos. Maldonado. Uruguai: trópico sur editor, 2013. Foram produzidos 
apenas 50 exemplares de forma artesanal. Contudo, o livro está disponível 
no site do portal guarani: www.portalguarani.com>. Seus trabalhos também 
podem ser vistos no Blog Poetas das 3 fronteiras disponível em <http://p3f.
blogspot.com>.
10  Os livros desses autores estão disponíveis no site do portal guarani: www.
portalguarani.com>. Alguns de seus trabalhos também podem ser vistos no 
Blog Poetas das 3 fronteiras disponível em <http://p3f.blogspot.com>.
11  Cf. COLOMBO, Sylvia. Hablas portunhol? Folha de São Paulo, Caderno Ilustrada, 
20 nov. 2007. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/
fq2811200707.htm>. Acesso em: 20 maio 2016.
12  Cf. RODRIGUES, Evandro. Portunhol Selvagem: A língua livre do poeta Douglas 
Diegues. [Entrevista com Douglas Diegues]. Loco Porti – Arte e Cultura da América do 
Sul, jun. 2011. Disponível em´: <http://locoporti.org.br/2011/06/portunhol-selvagem-
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é uma língua secular e efetivamente oral, por outro, ainda que não 
seja sistematizada, ganha, atualmente, impulso na escrita literária. 
Para Douglas Diegues:

[…] u portunhol salbaje es la lengua falada em la frontera 
Du Brasil com u Paraguai por la gente simples que 
increiblemente sobrevive de teimosia, brisa, amor al 
imposible, mandioca, vento y carne de vaca. Es la lengua 
de las putas que de noite vendem seus sexos em la linha 
de la fronteira. Brota como flor de la bosta de las vakas. 
Es uma lengua bizarra, transfronteiriza, rupestre, feia, 
bella, diferente. Pero tiene una graça salvaje que impacta. 
Es la lengua de mis abuelos. Porque ellos sempre falaram 
em portunhol salvaje comigo. Us poetas de vanguarda 
primitibos, ancestrales de los poetas contemporáneos de 
vanguarda primitiva, no conociam u lenguaje poético, 
justamente porque ellos solo conociam um lenguaje, el 
lenguaje poético. Como los habitantes de las fronteras du 
Brasil com u Paraguai acontece mais ou menos la misma 
coisa. Ellos solo conocen u lenguaje poético, porque ellos no 
conocen, no conocen, outro lenguaje. El portunhol selvaje 
es una música diferente, feita de ruídos, rimas nunca vistas, 
amor, agua, sangre, árboles, piedras, sol, vento, fuego, 
esperma (2007, p. 3) .13

Essa linguagem ou esse non-idioma, híbrida e transgressora, 
gestada no cotidiano social daqueles que habitam a região de fronteira, 
fez de suas variantes linguísticas não só um projeto poético/ estético, 
mas também ético e político, sobretudo porque ao ser registrada 
escrituralmente atribui uma certa “oficialidade ao inexistente” de 

lingua-livre-poeta-douglas-diegues/>. Acesso em: 20 maio 2016.
13 O autor inaugurou a editora YiYi Jambo, especializada em lançar e traduzir 
títulos em portunhol selvagem. Dispõe, também, de um blog escrito nessa inovadora 
linguagem. Ver: <www.portunholselvagem.blogspot.com.br>.
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comunicação poética/pública. No ano de 2008, uma “carta manifesto” 
escrita em “portunhol selvagem” e intitulada “Karta-Manifesto-del-
Amor-Amor-en-Portunhol-Selvagem”, foi direcionada ao então 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao chefe de Estado Fernando 
Lugo. A carta pede a quebra do contrato vigente de Itaipú Bi-nacional 
e propõe que se inventem um outro, mais justo em todos os sentidos, 
e se possível todo escrito em “portunhol selvagem”:

Nosotros poetas y demás artistas reunidos em la kapital 
mundial de la ficción 2008 escribimos esta karta-manifesto 
a Lula y a Lugo para pedirles que non deixem de hacer algo 
que solamente Lugo y Lula lo pueden hacer: QUEMAR EL 
CONTRATO VIGENTE DE LA ITAIPÚ BINACIONAL. 
Contrato redigido por ditadores em época de ditaduras 
y que hasta el PRESENTE PRESENTE apenas ha servido 
para dificultar las buenas relaciones, la integración cul-
tural, política y econômica entre ambos países fronteros 
desde 1870 hasta el 2008 que nos toca vivir. Después de 
QUEMAR com fuego guaranítiko, fuego incorruptible, 
fuego del amor amor, fuego divino, fuego humano, fuego 
inumano, el mencionado contrato mau de Itaipu Binacional, 
pedimos a Lugo y a Lula y a Itamaraty que inventem un 
nuebo contrato que de hecho seja justo y beneficie de fato 
a ambos paí– ses en la mesma medida y si possível escrito 
em portunhol selvagem, la lengua mais hermoza de la triple 
frontera, pues que nel portunhol selvagem cabem todas las 
lenguas del Brasil y del Paraguay (incluso las ameríndias) 
y todas las lenguas del mundo14.

Ao ler criticamente a atuação opressora de grupos hegemônicos 

14 Trecho da Carta manifesto “Karta-Manifesto-del-Amor-Amor-en-Portunhol-
Selvagem” Apud SÁ, Fátima. Confira o manifesto em defesa do ‘portunhol selvagem’. 
O Globo, Rio de Janeiro, 17 ago. 2008. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/
cultura/confira-manifesto-em-defesa-do-portunhol-selvagem-3607777>. Acesso em: 
20 maio 2016.
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frentes aos sujeitos subalternos cujas histórias de vidas estão 
conectadas à fronteira Brasil/Paraguai, pensamento e arte, como 
descritos acima, possibilitam ouvir/visualizar os gritos/silêncios 
das gentes subalternizadas. Essa prática de desestabilizar ideias 
e ações instituídas abre caminhos para a descolonialização do 
poder/saber. Enquanto componente da natureza do literário, a 
manipulação da linguagem é um recurso a partir do qual é possível 
pensar historicamente e politicamente os lugares, as identidades 
e as culturas, como é o caso da relação entre o “portunhol” e 
suas variantes da fronteira Brasil/Paraguai. Ainda que de forma 
introdutória, foi possível observar, através de um pensamento 
descolonial, como os projetos literários até aqui apontados reveem o 
passado para além das lentes cristalizadas, evoca vozes silenciadas, 
toca em assuntos e eventos marginalizados e abre caminhos para o 
debate em torno da descolonização de paradigmas dicotômicos e 
homogêneos. A literatura do “portunhol” é aqui concebida como 
agente descolonizador das estruturas hegemônicas. Em algum lugar 
ao Sul, no espaço de fronteira, a literatura descolonial se articula e 
produz novas concepções de identidades, culturas e localização como 
enfrentamento na defesa de mudanças nas formas hegemônicas e 
homogêneas de ver, sentir e ser no mundo.
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Ramos, partindo do ponto de vista comum de ambos, que é a visão 
de um homem amargurado que reflete sobre as decisões tomadas na 
vida, relembrando desde os caminhos percorridos em sua infância 
até o que o levou a sua posição atual. Ambos os romances funcionam 
como obra catalizadora dos anseios, frustrações, confissões e reflexões 
do autores-personagens sobre suas vidas.

Em Dom Casmurro temos Bento Santiago, menino mimado, 
criado pela mãe, que é confrontado com a ideia de ter que ir para um 
seminário e se tornar padre para pagar uma promessa de nascimento, 
enquanto nutre um amor inocente, porém profundo, por sua vizinha 
Capitu. À medida que o tempo passa, as relações com Capitu vão 
aumentando e em igual, ou maior grau, sua desconfiança manifestada 
em doentio ciúme.

São Bernardo conta com Paulo Honório, que na infância, ao 
contrário de Bentinho, teve origem humilde, dos pais pouco se 
lembrava, ainda criança trabalhou como guia de cego e mais velho 
trabalhava com a enxada, até que começa a cobiçar a fazenda São 
Bernardo, o que aumenta sua ganância e faz com que tome atitudes 
que passam por cima de qualquer moral para atingir seus objetivos.

A desumanização é ponto em comum de ambos os narradores, 
porém a motivação é diferente, Bento Santiago é movido pelo ciúme 
desmedido, e Paulo Honório pela ambição, entretanto, seja qual 
for o sentimento vil que os move, ambos terminam tragicamente 
abandonados por parentes e amigos, com entes próximos morrendo 
ou se suicidando, esquecidos a própria sorte, seja em sua casa no Rio 
de Janeiro ou em sua fazenda em Viçosa.

Pretendo explorar justamente como a maldade e o orgulho 
cegam a capacidade analítica dos personagens, como suas vidas são 
destruídas e destituídas de afeto à medida que mergulham em seu 
egocentrismo. Mesmo com a origem social, o percurso de vida e as 
motivações diferentes de ambos, a conclusão é muito semelhante, 
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evidenciando que as consequências de certas decisões podem atingir 
violenta e irremediavelmente todo tipo de homem.

O Começo Pelo Fim

 Antes de começarmos propriamente a análise do paralelo 
entre as duas obras, é preciso deixar claro que tipo de narrativa guia 
o leitor. Tanto em S. Bernardo quanto em Dom Casmurro temos dois 
narradores-personagens que descrevem todos os acontecimentos 
exclusivamente sob seu ponto de vista.

A narração em primeira pessoa de ambos refere-se à produção 
de um livro de memórias que estão desenvolvendo na tentativa de 
registrar sua vida e, de alguma forma, tentar compreendê-la. Essa 
característica metalinguística traz consigo certas particularidades as 
quais o leitor deverá atentar.

Em primeiro lugar, deve-se perceber que a ambiguidade e a 
descrição tendenciosa irão permear as duas obras do começo ao 
fim, temos sempre a visão e a opinião do narrador-personagem e 
somos levados, sem opção de escolha, a encarar os fatos tais como 
eles os descrevem. A veracidade do que é contado sempre fica em 
suspensão, portanto, contradições, supressões, foco demasiado em 
algum acontecimento e apagamento de outros considerados menos 
importantes serão comuns em obras que se assumem como um relato 
puramente parcial e por isso mesmo passível de manipulação.

Tenciono contar a minha vida. Difícil. Talvez deixe de 
mencionar particularidades úteis, que me pareçam 
acessórias e dispensáveis. Também pode ser que, habituado 
a tratar com matutos, não confie suficientemente na 
compreensão dos leitores e repita passagens insignificantes. 
De resto isto vai arranjando sem nenhuma ordem, como se 
vê. Não importa. (RAMOS, 2003, p. 12)
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Outra característica comum nas obras é seu aspecto de clássico 
trágico, sabemos de antemão que o que leva os autores a produzirem 
suas obras não é uma demanda editorial, nem um lazer puro e 
simples, tanto Paulo Honório, auto de S. Bernardo, quanto Bento 
Santiago, autor de Dom Casmurro, estão num ponto final de suas 
vidas, são homens velhos, abandonados pelas circunstâncias de seus 
comportamentos, entregues aos acontecimentos de suas rotineiras 
vidas, seja cuidar de uma fazenda em Viçosa ou passear pelas ruas 
do Rio, e numa tentativa existencial de compreender como chegaram 
àquele ponto, decidem escrever.

A escrita funciona como autoanálise e catalisa os anseios vividos 
pelos dois homens, além de servir de registro e reafirmação de suas 
posturas. Não que em algum momento haja arrependimento por 
parte de algum deles, muito pelo contrário, a produção literária deles 
jamais carregará consigo um exercício de mea-culpa, e sim, muito 
mais, uma exaltação de seus atos, ratificando que tudo que fizeram 
até ali era naturalmente a única opção plausível que possuíam e por 
isso qualquer desvio seria inaceitável. A traição da esposa de Bento 
Santiago é indiscutivelmente tão certa quanto os desvios da mulher 
de Paulo Honório, para eles não há muito o que discutir, os fatos 
são aqueles e estão sendo registrados tal como aconteceram. Afinal, 
eles não poderiam ter errado em seus julgamentos. Ou poderiam?

O Despertar do Desejo

O ponto de partida usado pelos autores difere. Em Dom 
Casmurro, Bento Santiago decide fazer um retrospecto partindo de 
sua infância até os dias atuais, enquanto que em S. Bernardo, Paulo 
Honório foca nos acontecimentos de sua vida adulta, pouco antes 
de comprar a fazenda de São Bernardo. 

Supondo ser um livro de memórias, nada mais natural que 
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partirem do começo da vida até o tempo recente, porém a motivação 
para os inícios diferentes é justificada justamente pelo foco que cada 
um quer dar em sua vida. Em Dom Casmurro partimos do início 
da adolescência de Bentinho, ponto em que ele começa a sentir-se 
atraído por sua vizinha Capitu, que lhe desperta desejos nunca antes 
sentidos, enquanto que em S. Bernardo somos introduzidos na vida 
de Paulo Honório partindo de sua vida adulta, quando está próximo 
de adquirir a fazenda São Bernardo e posteriormente conhecer 
Madalena, sua futura esposa.

O início do relacionamento, ainda que inocente, com Capitu 
e a aquisição da fazenda serão os pontos chave das obras. Todas 
as memórias dos narradores serão levadas por um lado em 
compreender o que aquela jovem menina causou em sua vida e as 
consequências futuras de seu relacionamento; e por outro em todos os 
acontecimentos que circundaram a fazenda, desde disputas políticas 
e ideológicas até mortes encomendadas e acidentais.

Bento e Capitu eram amigos desde pequenos, dividiam as tardes 
em brincadeiras ingênuas e jamais ocorrera a Bentinho ver Capitu 
com outros olhos que não os de amigo, entretanto a juventude 
foi tomando o lugar da infância e aos poucos novos sentimentos 
surgiram na vida do jovem rapaz. A felicidade e bem-estar que sentia 
na presença de Capitu foram ganhando novas conotações que até 
então ele não sabia direito como classificar, apenas que eram bons e 
disso não sobrava dúvida alguma.

A sensação de um gozo novo, que me envolvia em mim 
mesmo, e logo me dispersava, e me trazia arrepios, e me 
derramava não sei que bálsamo inferior. Às vezes dava por 
mim, sorrindo, um ar de riso de satisfação, que desmentia 
a abominação do meu pecado.

Eu amava Capitu! Esse primeiro palpitar da seiva, essa 
revelação da consciência a si própria, nunca mais me 
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esqueceu, nem achei que lhe fosse comparável qualquer 
outra sensação da mesma espécie. Naturalmente por se 
minha. Naturalmente também por ser a primeira. (ASSIS, 
1968, p.55)

Sendo Capitu o primeiro amor de Bentinho, este ainda não 
sabia administrar a sucessão de novos sentimentos que passava a 
ter, Capitu não era mais só uma amiga, era algo além, algo ainda 
sem denominação, mas é perceptível desde já que Bentinho, por ser 
filho único e um menino solitário, direciona toda sua atenção e seu 
pensamento para Capitu. 

Talvez a gênese de uma futura obsessão esteja nascendo a partir 
dessas suas descobertas sentimentais, porém, por enquanto, tudo não 
passa de sútil sedução entre infantes.

Por outro lado, em S. Bernardo, Paulo Honório reafirma sua 
postura de homem prático e vê o casamento como algo necessário para 
sua posição na sociedade, manutenção futura dos bens e obtenção 
de um herdeiro. Não há amor, devaneios românticos nem qualquer 
abstração sentimental que conduzem seu comportamento, tudo é 
feito pela pura e concreta conveniência. 

Amanheci um dia pensando em casar. Foi uma ideia que me 
veio sem que nenhum rabo-de-saia a provocasse. Não me 
ocupo com amores, devem ter notado, e sempre me pareceu 
que mulher é um bicho esquisito, difícil de governar. (...) 
O que sentia era desejo de preparar um herdeiro para das 
terras de S. Bernardo. (RAMOS, 2003, p. 67)

Nota-se então a primeira grande diferença entre os dois livros. 
Por um lado temos o amor inocente que floresce na juventude e ganha 
contornos mais sérios só futuramente, e por outro temos a ideia de 
uma união matrimonial motivada pela necessidade de se estabelecer 
uma família, porém da forma mais prática possível.
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O amor em S. Bernardo não é pretexto. O casamento é uma 
relação de negócios como qualquer outra e como tal merece somente 
a atenção necessária para sua rápida concretização.

Em Dom Casmurro, o amor é o impulsionador de toda a trama, 
embora a palavra “amor” possa ser substituída sem prejuízo de 
entendimento pela palavra “obsessão”, vemos que a princípio, é 
o sentimento que Bento Santiago nutre por Capitu que conduzirá 
toda a obra.

Cabe aqui refletirmos sobre a origem e o desfecho de cada 
situação. O amor como sentimento impossível de ser descrito e 
analisado de forma imparcial e coerente, poderia ser aplicado em 
ambos os casos. 

O que Paulo Honório sente, a sua maneira, pode ser uma forma 
de amor, embora ele não admita, enquanto que o que Bentinho chama 
de amor, não necessariamente o é, podendo ser algo mais complexo 
e nem por isso menos legítimo. 

Podemos deduzir então que sendo esse “amor” representado 
como um contínuo, Bentinho e Paulo Honório estariam em pontas 
totalmente opostas, porém sentindo e sofrendo efeitos da mesma 
causa. O que sustenta essa ideia é o sentimento que suas respectivas 
esposas despertarão neles mais adiante, sentimento esse só possível 
quando se ama verdadeiramente, admitindo ou não: o ciúme. 

Insegurança, Ciúme e Inveja

Motivado na maioria das vezes pela insegurança, o ciúme 
demonstrado tanto em S. Bernardo quanto em Dom Casmurro reforça 
o sentimento que ambos possuem pelas esposas e anuncia a visão 
distorcida da realidade que eles cultivam. 

Para Bentinho, o ciúme começa ainda na juventude, ele converte 
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a amizade em posse e aos poucos transforma a amiga em um pertence.  
Mesmo com promessas de amor legítimo e sincero, nota-se logo no 
princípio da história que assim que percebe o amor que sente por 
Capitu, Bentinho passa a desenvolver sua obsessão por ela, obsessão 
esta nutrida por um medo de perda injustificável.

Em S. Bernardo, Paulo Honório também tem sua insegurança 
desencadeando o ciúme, entretanto, ele exerce uma tática diferente 
para tentar confortar seu ego, desvaloriza a esposa para lhe 
enfraquecer os atributos.

 O início do casamento com Madalena, como já apontado, foi 
motivado única e exclusivamente por interesses alheios ao amor, 
porém com o passar do tempo e o convívio diário com sua esposa 
Paulo Honório começa a perceber nela uma desenvoltura que o 
incomoda.

 A inteligência da Madalena, seus conhecimentos políticos, 
sua simpatia com os empregados da fazenda, todas suas qualidades 
são motivos de desconforto para Paulo Honório, que para suprir esse 
aparente misto de inveja e ciúme, começa a desmerecê-la, dividindo 
opiniões machistas com seus amigos, colocando-a para trabalhar em 
funções menores, além de menosprezar a sua carreira de professora 
primária, chegando ao ponto de comparara com sua própria fazenda, 
cometendo um juízo de valor totalmente descabido e infantil. 
“Professorinhas de primeiras letras a escola normal fabricava às 
dúzias. Uma propriedade como S. Bernardo era diferente.” (RAMOS, 
2003, p. 136).

A estratégia de diminuir Madalena não se mostra eficaz o 
suficiente para conter toda a disposição que ela tem. A mulher 
continua trabalhando e se dedicando a cuidar melhor dos empregados, 
se envolve em diferentes tarefas na fazenda, além de ocupar o tempo 
cuidando da tia e lendo romances. Tanta energia acaba por provocar 
ainda mais o ciúme/inveja do fazendeiro.
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Ao contrário de Bento Santiago que em nenhum momento do 
livro considera a hipótese de estar exagerando em suas opiniões, 
Paulo Honório por vezes percebe que pode estar sendo excessivo 
em suas colocações, porém seu orgulho o impede de admitir tal 
constatação. 

Dirigi-me a casa. No alpendre Madalena, Padilha, d. Glória 
e seu Ribeiro conversavam. Com a minha chegada calaram-
se. Entretidos, animados. Conspiração. Talvez não fosse 
nada. Mas para quem, como eu, andava com a pulga atrás 
da orelha! Aborrecia. (RAMOS, 2003, p. 142)

 A todo tempo, Paulo vê a desenvoltura de Madalena como 
uma ameaça ao seu controle machista, seus pensamentos são 
contaminados com suposições de todo tipo, passa a desconfiar da 
traição de amigos, da traição dos vizinhos, dos empregados, até da 
traição do padre Silvestre que frequentava sua casa com regularidade. 

 Em certo ponto Paulo Honório desconfia de mãe Margarida, 
uma mulher em idade muito avançada, que cuidou dele quando 
era pequeno e agora mora numa pequena casa em sua fazenda. Ele 
suspeita que a velha mulher pode ser cúmplice de Madalena em suas 
traições, o que ratifica ainda mais como o personagem elevou suas 
implicâncias a um nível de ciúme doentio e perigoso.

 Em A Ficção na Realidade em S. Bernardo, Godofredo de 
Oliveira Neto (1990) destaca um ponto importante no processo de 
desenvolvimento do ciúme e desconfiança de Paulo Honório, a 
entrada do personagem no plano da sujeição. “Sujeição não à mulher 
eventualmente amada, mas à sua própria imaginação. Aos próprios 
elementos deletérios que decompõem pouco a pouco a razão.”  
(OLIVEIRA NETO, 1990, p. 73)

A partir do momento em que suas convicções são abaladas, o 
personagem entra numa instabilidade incomoda, que o constrange 
e angustia, Paulo Honório sempre tão seguro de suas convicções 
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passa a dialogar com hipóteses ambíguas e o medo de não ser mais 
onisciente sobre as estruturas que compõe sua vida.

Um filho

Um ponto em comum que se destaca nos dois livros e diz muito 
sobre seus autores é a questão da paternidade. Tanto Bentinho 
quanto Paulo Honório tiveram apenas um filho na vida e este com 
suas respectivas esposas. Por um lado a chegada de um filho foi a 
confirmação final da desconfiança de traição, por outro foi tratado 
com desdém do começo ao fim, sendo que em alguns pontos a 
existência dele é totalmente esquecida. 

 O desprezo de Paulo por seu filho não é explicitado em 
ofensas, injúrias ou insinuações sobre sua real paternidade, mas 
em forma narrativa. No capítulo 23, parte da rotina do fazendeiro 
é descrita, ele fala sobre diversos aspectos de sua fazenda, sobre os 
pensamentos de Madalena que ainda o incomodam, bem como a 
influência que ela exercia nos demais moradores da casa, porém em 
nenhum momento o filho é mencionado, até que começa a chorar.

 Não sabemos nada da concepção do primogênito, nem da 
gravidez de Madalena, muito menos do nome do bebê, o autor-
personagem narra os fatos e, tal como havia deixado claro no início 
do romance, procura sempre focalizar nas partes de sua vida que 
acha merecerem atenção. Seguindo esse raciocínio, apenas no final 
do capítulo 23, mais precisamente no último parágrafo, somos 
informados do choro de uma criança, que ainda não havia sido 
apresentada. Ficamos sabendo então que o filho de Paulo, não só 
existe, como nasceu a considerado tempo, sem que nenhuma alusão 
a ele tenha sido feita. 

 Antes de falar do filho, Paulo Honório cita seu choro, 
deixando claro na ordem da descrição que só lembra do bebê quando 
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este o perturba com seu barulho, do contrário continuaria sem ser 
lembrado. 

 O fato de não dar importância ao nascimento do primeiro 
filho, sendo que este foi o motivo principal que motivou o seu 
casamento, demonstra que Paulo Honório está perdido e confuso 
com seus sentimentos, já se esqueceu do que o incentivava e é cada 
vez mais consumido por um rancor e uma ranzinzice desmensurada, 
que o conduzem para um caminho sem volta.

 A paternidade para Bento Santiago, por outro lado, é citada 
e comentada em detalhes. Não que Bentinho ame mais o filho do 
que Paulo Honório ama o seu, pelo contrário, ambos nutrem alguns 
sentimentos pelos seus rebentos, mas nenhum se aproxima do que 
podemos chamar de amor.

 Em S. Bernardo o filho é fruto do desejo de deixar um herdeiro 
para que suas riquezas sejam bem cuidadas, em Dom Casmurro, o 
filho é fruto de inveja que Bentinho tem de seu amigo Escobar que 
já se tornara pai antes dele. Percebemos mais um ponto em comum 
que une Paulo Honório e Bento Santiago, ambos, pais pela primeira 
e única vez de um menino que tem seu nascimento motivado por 
sentimentos baixos: ganância e inveja. 

Nenhum deles espera o filho como um resultado que simboliza a 
união do casal, nem como uma continuidade futura de sua vida, são 
motivados e mais a frente motivos do que há de pior em seus pais. 
Em Dom Casmurro há uma passagem, quando ele se refere à pequena 
filha do amigo, que sintetiza seus pensamentos amargos e invejosos.

A pequena era graciosa e gorducha, faladeira e curiosa. 
Os pais, como os outros pais, contavam as travessuras e 
agudezas da menina, e nós, quando voltávamos à noite 
para a Glória, vínhamos suspirando as nossas invejas, e 
pedindo mentalmente ao céu que no-las matasse. (ASSIS, 
1968, p. 212)
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Apesar da inveja, ao nascer o esperado filho de Bento e Capitu, 
notamos o amor paterno que ele direciona ao filho, por um momento 
podemos até imaginar que a chegada de uma criança a casa colocará 
um pouco de ordem nos pensamentos de Bentinho, e que os cuidados 
que terá que ter com o filho, consumirão seu tempo, evitando que 
tenha pensamentos descabidos.

A minha alegria quando ele nasceu, não sei dizê-la; nunca a 
tive igual, nem creio que a possa haver idêntica, ou que de 
longe ou de perto se pareça com ela. (...) Vivia com o espirito 
no menino; em casa, com os olhos, a observá-lo, a mirá-lo, 
a perguntar-lhe donde vinha, e por que é que eu estava tão 
inteiramente nele, e várias outras tolices sem palavras, mas 
pensadas ou deliradas a cada instante. (ASSIS, 1968, p. 213)

Os sentimentos bons se manifestam no olhar de Bentinho, seu 
filho é como um presente, um acalanto para seu espírito angustiado. 
Capitu segue como boa mãe, companheira de seu marido e atenciosa 
dona-de-casa, não há, portanto, motivos aparentes para supor que 
essa família ira ruir futuramente, mas é o que acontece. Infelizmente.

Ao passo que Ezequiel, filho de Bento Santiago, cresce, seu 
pai passa a notar trejeitos no menino que até então não reparara, as 
imitações do infante o preocupam e despertam certa curiosidade. 
Nota que, em alguns aspectos, ele é bem parecido com seu amigo 
Escobar. Seria mais um exagero ou uma constatação? 

O modo de andar, os gestos até o olhar lembrar Escobar. 
Naturalmente uma explicação cabível e nem um pouco forçada é 
que grande parte dessa semelhança possa ser em decorrência das 
imitações que o menino fazia de todos que passavam pela casa, 
sendo Bento Santiago tão desconfiado, poderia ver no filho o que 
não havia. Ou havia?
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As Consequências

Não tardou até que o previsto acontecesse. A paranoia 
ciumenta de Bentinho o corrompeu por completo. Pensou em 
praticar um ato covarde: o suicídio, depois outro mais covarde 
ainda: matar o próprio filho com café envenenado. Ambas as 
ações não foram adiante. Cogitou, inspirado por Otelo, matar 
Capitu, porém mais uma vez não levou seu impulso até o final. 
Com o ambiente familiar totalmente insustentável, separou-se 
de Capitu e passou a morar sozinho.

A solidão não fez com que Dom Casmurro refletisse melhor 
sobre suas atitudes, estava mais do que convicto de que tinha 
razão. Na outra obra analisada, o autor-personagem assume 
uma postura diferentes, mas não menos intransigente.

Paulo Honório sabe que sente ciúme, enquanto que 
Dom Casmurro nem isso, para o fazendeiro de S. Bernardo, 
a insegurança que tem de seus atributos masculinos, o faz se 
ver menor perante os outros homens da casa, acha-se mais feio, 
menos inteligente e com isso, admite para si que tais condições 
são as motivadoras da suposta traição de Madalena.

Exagerei os olhos bonitos do Nogueira, a roupa bem-feita, 
a voz insinuante. Pensei nos meus oitenta e nove quilos, 
neste rosto vermelho de sobrancelhas espessas. Cruzei 
descontente as mãos enormes, cabeludas, endurecidas em 
muitos anos de lavoura. Misturei tudo ao materialismo e 
ao comunismo de Madalena – e comecei a sentir ciúmes. 
(RAMOS, 2003, p. 155)

Assumindo seu medo de ser trocado, e admitindo suas falhas, 
Paulo Honório pode despertar no leitor um sentimento de pena, 
afinal, ao contrário de Bentinho, que era um menino de família rica 
e sempre teve tudo o que quis, Paulo nunca teve um lar familiar, 
desde muito cedo sempre trabalhou em empregos subalternos e só 
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na maturidade conseguiu arranjar um lugar tranquilo para morar. 

 Como já foi apontado no início do trabalho, mesmo com 
tantas diferenças de origem e percurso, ambos sentiram o mesmo 
sentimento, o ciúme que os cegou e empobreceu suas vidas não é 
dependente de condição financeira, histórico de vida, nem posição 
ideológica ou religiosa.

 Bentinho era católico, Paulo só construiu uma igreja na sua 
fazenda por conveniência, Bentinho era burguês, criado no centro 
do Rio de Janeiro pelos familiares, Paulo não se lembra do pai nem 
mãe e viveu a infância trabalhando em lavouras. Portanto, da mesma 
forma que descrever um sentimento tão complexo como amor é tarefa 
impossível, explicar a origem ou motivação do ciúme também o é.

 Capitu abandona seu marido e morre muito tempo depois, 
ainda jovem, Madalena se mata por não aguentar mais a opressão 
que se estabeleceu em casa. As duas mulheres, fortes em sua 
personalidade, acabam sucumbindo perante a obsessão de seus 
maridos. Os filhos encontram destino semelhante, o filho de Bento 
Santiago morre em viagem que faz ao exterior e o filho de Paulo 
Honório é relegado ao esquecimento dentro da casa do pai.

O desfecho das histórias aponta para mesma conclusão moral. 
O ciúme, seja lá qual for seu motivo, é capaz de destruir um homem. 
Ações comprovadas, ideias confirmadas e traições testemunhadas 
são fáceis de lidar, entretanto como se lida com a suposição? Com o 
que se desconhece ou supõe conhecer?

Conclusão

Um paralelo que é importante ser traçado entre S. Bernardo 
e Dom Casmurro no que tange ao ciúme é que em ambos os 
livros pouco importa se há vestígios suficientes que corroborem a 
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desconfiança dos personagens ou não, o importante mesmo é como 
eles reagem perante essa situação e como são levados a cometer ações 
imprevisíveis.

Praticamente a maioria das análises literárias que buscam 
responder as questões subjetivas de Dom Casmurro, acabam 
esbarrando na fatídica pergunta “Capitu traiu ou não?”. Considero 
que responder a essa pergunta é extremamente irrelevante para a 
apreciação e compreensão da obra, não estamos diante de um filme 
hollywoodiano em que toda questão exige uma resposta pronta e rasa, 
nem diante de uma novela que julga seu público incapaz de deduzir 
qualquer sutileza e por isso deve trazer consigo réplicas aos montes.

 Dom Casmurro é uma das maiores obras, se não a maior, da 
literatura brasileira, por isso é muito mais interessante acompanhar 
o desenvolvimento trágico de seu protagonista, do que reduzi-lo a 
uma questão de adultério duvidoso.

Da mesma forma em S. Bernardo, embora a traição de 
Madalena seja mais imprevisível, ainda assim uma leitura crítica 
e verdadeiramente inteligente não pode destacar de forma leviana 
o caso de “traição ou não traição” por cima do conteúdo restante e 
tratá-lo com tese fundamental.

Através dos dois livros, concluímos que um dos terrenos mais 
perigosos para o ser humano é a sua própria mente. Entregue ao 
próprio pensamento, o homem perde o controle, cria realidades 
mistas, subverte a ordem dos acontecimentos ao seu bel prazer e, no 
final das contas, o que sobra é arrependimento e abandono.

Independentemente do ponto de vista pelo qual acompanhamos 
os acontecimentos, o final, invariavelmente, é sempre o mesmo.
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A Mudes das Protagonistas Sisé e 
Cayetana nos Contos de Josefina Plá

Betania Vasconcelos da Cruz Fraga
Altamir Botoso

Resumo: Neste artigo, objetivamos analisar e compreender a família e a sociedade 
patriarcal através das personagens Sisé e Caytana do livro Cuentos Completos I e II 
(2014) de Josefina Plá. A autora destaca de forma singular o retrato realista da socie-
dade da época, através das duas personagens: Sisé e Cayetana. Sisé é uma menina 
índia, órfã, pobre, explorada e marginalizada pela sociedade e Cayetana, que também 
sofre com a exploração e o abandono. Dentro das duas narrativas, serão apontadas 
algumas das características de uma sociedade castradora dos direitos humanos, 
tais como a mulher indígena vista como objeto de exploração e a marginalização da 
mulher mestiça.  Como suporte teórico, utilizamos as obras e estudos de Heleieth 
Saffioti (1987), Mikhail Bakhtin (2006), Nádia Battella Gotlib (1990), Edgar Allan Poe 
(1999), Diana Luz Pessoa de Barros (2005) e Eni Orlandi (2007). 

Palavras-chave: conto, Josefina Plá, patriarcado, mulheres exploradas, literatura 
paraguaia. 

Résumé: Dans cet article, nous avons cherché à analyser et à comprendre certains 
aspects  de la famille et la société patriarcale à travers de les personnages: Sisé 
et Caytana dans le livre Contes complets I et II de Josefina Plá (2014). L’auteur 
soigné de manière exceptionnel le portrait réaliste de la société de l’époque, parmi 
les deux personnages: Sisé et Cayetana. Sisé est une fille indienne, orpheline, 
pauvre, exploité et marginalisé par la société, pareillement Cayetana souffre avec 
l’exploitation et l’abandon. Dans les deux narrations, On cherchera souligner  
certaines caractéristiques d’une société incompatible avec les systèmes et les régimes 
fondés sur la supériorité, tels comment la femme indienne est considérée  un 
objet d’exploitation et la marginalisation de la femme métisse. Comment  support 
théorique, nous utilisons les travaux et les études de Heleieth Saffioti (1987), Mikhail 
Bakhtin (2006), Nádia Battella Gotlib (1990), Edgar Allan Poe (1999), Diana Luz 
Pessoa de Barros (2005) et Eni Orlandi .

Mots-clés: Conte, Josefina Plá, patriarcal, littérature Paraguay.
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Considerações iniciais 

María Josefina Plá nasceu em Fuerteventura, Canarias, Espanha, 
em 1909 e faleceu em Assunção, Paraguai, em 1999. Foi escritora 
e artista paraguaia de origem espanhola, considerada uma das 
principais representantes da geração de 40 e uma das precursoras 
do feminismo no Paraguai. Sua personalidade inovadora trouxe 
modernidade à arte e à literatura do século XX e guiou várias 
gerações de escritores e artistas, sendo considerada uma das vozes 
mais importantes da literatura contemporânea da língua espanhola. 

A referida escritora foi uma das pioneiras da ficção e da crítica 
social no Paraguai, sensibilizou-se com a situação das mulheres 
menos protegidas e deserdadas. Em seus contos, ela denunciou o 
descaso da sociedade e da família em relação às mulheres pobres, 
mestiças, negras e índias. Em momento de muitos questionamentos 
a respeito do ser humano, do mundo e da literatura, Josefina Plá 
escolheu a cidade de Assunção para viver, constituir família e criar 
um trabalho memorável, seja na ficção, nas artes plásticas ou no teatro. 
Considerada uma artista completa, ela refletiu e escreveu sobre o 
papel da mulher paraguaia índia, mestiça e negra.

O nosso propósito, neste estudo, é realizar uma análise dos 
contos “Sisé” e “Cayetana”, nos quais observamos como se dá a 
exploração da mulher paraguaia indígena e mestiça num universo 
patriarcal, no qual o homem objetifica a mulher, aproveitando-se 
de sua força de trabalho e explorando-a sexualmente, mantendo-a 
marginalizada e sem voz atuante, calando-a e silenciando por meio 
da violência. Inicialmente, tecemos alguns comentários sobre o 
conto, gênero a que pertencem grande parte da produção ficcional de 
Josefina Plá e, em seguida, analisamos as duas narrativas selecionadas 
para este estudo.
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O conto e algumas de suas particularidades

Desde os primórdios o ser humano tinha necessidade de contar 
suas histórias ou relatos, e o conto era uma das formas que o ser 
humano tinha para relatar seus casos através da oralidade. Com o 
passar do tempo, o conto foi se transformando. E posteriormente, 
por meio da escrita dos contos, o narrador assumiu a função de 
contador-criador-escritor, afirmando, então, o seu caráter literário. 

A modalidade literária em apreço passou a ser definido 
como uma história breve para que possa ser lida em uma 
assentada só. O conto é uma história única com poucos 
personagens e ocorre num tempo limitado. É uma narrativa 
linear e curta, tanto em extensão quanto no tempo em que se 
passa. A linguagem é simples e direta, mas se nota também 
o emprego de figuras de linguagem ou de expressões com 
pluralidade de sentidos. Todas as ações se encaminham 
diretamente para um desfecho. Envolve poucos personagens, 
e as que existem se movimentam em torno de uma única ação. 
As ações se passam em um só espaço, constituem um só eixo 
temático e um só conflito.

Nesse sentido, A filosofia da composição, publicado em 1846, 
de autoria do contista norte-americano Edgar Allan Poe (1999), 
é um texto bastante relevante, que trata da extensão do conto e 
a reação que ele consegue provocar no leitor, ou o efeito que a 
leitura lhe causa. Nesse ensaio, Edgar Allan Poe discorre sobre a 
escrita de seu poema “O corvo”. Ele expõe uma série de fatores 
envolvidos no processo de produção de um conto. 

Para Poe (1999), o processo de escrita precisa começar com a 
escolha do efeito que o autor pretende criar. Dessa maneira, Poe 
nos faz compreender melhor os contos analisados de Josefina 
Plá. Segundo Poe, nenhum detalhe de sua composição pode ser 
atribuído a acidente ou intuição e o trabalho foi realizado passo 
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a passo, até o final, com a precisão e a rígida consequência de 
um problema matemático. De acordo com Poe, uma criação 
literária não é uma iluminação divina, é um trabalho feito 
por meio da razão e do planejamento. Para se atingir o efeito 
desejado, o autor deve seguir passo a passo, metodicamente. 

Julio Cortázar, outro ficcionista que também teorizou sobre 
o conto, afirma que há três acepções da palavra conto, que ele 
utiliza no seu estudo sobre Poe: ele diz que o primeiro é o relato 
de um acontecimento; segundo, a narração oral ou escrita de um 
acontecimento falso e o terceiro, fábula que se conta às crianças 
para diverti-las. Conforme Claude Brémond (apud GOTLIB,  
2004, p. 8), “toda narrativa consiste em um discurso integrado 
numa sucessão de acontecimentos de interesse humano na 
unidade de uma mesma ação”. Essa premissa sintetiza o 
significado do que é uma narrativa breve, que se constrói como 
a sucessão de um acontecimento único, geralmente com poucas 
personagens e uma ação única, que garante a unidade de efeito 
defendida por Poe. 

Para Poe (1999), o autor tem que ter em mente o público alvo, 
depois a extensão para se atingir o efeito, se é de angústia, medo etc. 
Segundo Poe, não é com uma linha que se consegue esse efeito. Em 
seguida, a beleza, se o autor quiser a elevação da alma de seu leitor. 
Depois de definir a intenção, extensão e o efeito, o autor deve definir 
o tom. Esse pode ser de alegria, melancolia, tristeza, satisfação etc. 
Posteriormente, o efeito artístico, a natureza das palavras, pretexto 
para se fazer uso da palavra e do tema. Gotlib (2004, p.8) tece o 
seguinte comentário, 

[...] o conto, no entanto, não se refere só ao acontecido. 
Não tem compromisso com o evento real. Nele, realidade 
e ficção não têm limites precisos. Um relato, copia-se; um 
conto, inventa-se, afirma Raúl Castagnino. A esta altura, não 
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importa averiguar se há verdade ou falsidade: o que existe é já 
a ficção, a arte de inventar um modo de se representar algo. 
Há, naturalmente, graus de proximidade ou afastamento 
do real.

De acordo com Poe (1999), a unidade de efeito ou impressão 
é o ponto da maior importância. A composição literária causa, 
pois, um efeito, um estado de “excitação” ou de “exaltação da 
alma”. E para atingir esse efeito é preciso dosar a obra, de forma 
a permitir sustentar esta excitação durante um determinado 
tempo. Se o texto for longo demais ou breve demais, esta 
excitação ou efeito ficará diluído. Torna-se imprescindível, 
então, a leitura de uma só “assentada”, para se conseguir esta 
unidade de efeito. Poe refere-se à leitura do conto em prosa, 
definindo a sua medida de extensão, ou tempo de leitura: 
“referimo-nos à prosa narrativa curta, que requer de meia hora 
a uma ou duas horas de leitura atenta para se atingir o efeito 
desejado.”

As postulações de Poe e Cortázar adéquam-se perfeitamente 
à produção contística da escritora Josefina Plá. Suas histórias 
apresentam todos os elementos que comentamos: a brevidade, 
poucos personagens e uma intriga sólida, na qual todos os 
elementos convergem para uma unidade de efeito verificada 
no final da leitura.  

“Sisé” e as mazelas do cotidiano feminino 

Considerando a literatura uma forma de expressão artística da 
sociedade, possuidora de historicidade e fonte documental para a 
produção do conhecimento histórico, em nossas análises, o que mais 
chama a atenção é a mudez das duas protagonistas, Sisé e Cayetana. 
Percebe-se que um elemento predominante nas suas histórias é a 
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ausência da fala das personagens. 

A linguagem é polissêmica e possuidora de muitas formas de 
sentidos, porém o narrador de “Sisé” e “Caytana” silenciou a dor 
de suas protagonistas. O doador da narrativa demonstra através 
das personagens um profundo conhecimento do sofrimento dessas 
heroínas, que são representações que retratam as mazelas das 
mulheres indígenas e mestiças paraguaias, sem esperanças, sem voz, 
abandonadas pelas famílias e pela sociedade. São personagens com 
profundas feridas em suas almas e em suas carnes, usadas, exploradas, 
humilhadas e despedaçadas física e psicologicamente. Dessa maneira, 
observa-se que o narrador não deu voz às personagens, fazendo 
com que o próprio leitor interpretasse seus sofrimentos, angústias e 
aflições. A mulher é vista com olhos preconceituosos, como um ser 
inferiorizado. Saffioti (1987, p.28) pontua que

[...] o preconceito nasce do jogo de interesses presente na 
vida social, da defesa dos privilégios, da correlação de 
forças político-social. É, portanto, não científico, veiculando 
ideias falsas, ilegítimas, discriminatórias que, exatamente 
por apresentarem tais característicos, preservam posições 
de mando e também, é óbvio, seus ocupantes. 

Na sociedade paraguaia, as mulheres são vítimas do preconceito, 
da opressão e dos desmandos do universo masculino. Os contos Sisé 
e Cayetana denunciam os maus tratos, a negligência da família e da 
sociedade. As protagonistas, quando ainda eram crianças, foram 
abandonadas a própria sorte; sem família, educação, amigos e sem 
infância. A protagonista Sisé nos faz refletir sobre a situação indígena 
principalmente da figura feminina. Narrado em terceira pessoa, 
dentro de um contexto social opressor e patriarcal, explanado de 
forma linear, as sequências dos acontecimentos são marcados por 
um tempo cronológico. O início do conto narra a triste chegada de 
Sisé na fazenda nos braços do próprio assassino de sua mãe. 
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A patroa tomava seu mate no pátio, quando seu filho deixou 
cair à criança aos seus pés. Ela olhou com desprezo àquela recém-
nascida e cuspiu no chão. A cozinheira levou o bebê para a cozinha. 
Deu-lhe leite numa mamadeira usada para amamentar leitões. Ela 
mantinha o bebê na cozinha de modo que seu choro não pudesse ser 
ouvido, embora raramente ela chorasse. A cozinheira pegou uma 
lata velha de café, pôs alguns grãos de feijões, de modo que quando 
a lata balançava, ecoava suavemente um som e esse foi o primeiro 
objeto com que Sisé teve contato e que era seu. Sentada no chão da 
cozinha, a indiazinha lambia os ossos que a cozinheira passava do 
seu prato. No início do conto, durante a descrição da morte da mãe 
de Sisé, o leitor tem a sensação de que o narrador está explanando 
sobre a morte de um animal, porém o próprio narrador vai dando 
indícios de que se trata de uma índia. Também na chegada de Sisé, 
o leitor vai ter a mesma sensação de estar se tratando de um animal. 
A voz narrativa, em alguns momentos, usa da ironia para relatar 
algumas situações, quando comenta que a cozinheira deu-lhe leite 
na mamadeira do porco, “primeiro lavou bem, é claro”. Em outro 
segmento do texto, ficamos sabendo que a “patroa era uma mulher 
cristã, foi a própria patroa que disse”. Logicamente, o leitor se dá 
conta de que a patroa não tem nenhum sentimento cristão, é má e 
não tem qualquer sentimento de compaixão com seus semelhantes. 

Na narrativa, poucos personagens possuem nome, o personagem 
Luzarte era o único peão que cuidava dos animais. O narrador 
o descreve como um velho peão de bigode branco e de modos 
bondosos, a patroa como uma boa “cristã” incumbiu-o de levar a 
indiazinha órfã sem nome à igreja para ser batizada, pois naquela 
casa não viviam pagãos. Luzarte, folheando um calendário antigo, 
achou o nome Sisenando, percebendo que se tratava de um nome 
cristão, pôs o nome na indiazinha de Sisé. Na igreja se viu em 
apuros, porque o padre grosseiro e pouco paciente lhe disse para 
pôr a criança em seus braços para realizar o sacramento, “- Não é o 
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senhor o padrinho? Perguntou o padre”. Obviamente, Luzarte não 
esperava ser o padrinho.

Sisé cresceu como se estivesse se desculpando com o tempo, 
se desculpando por ter pele cor de madeira polida e um pouco de 
cabelo sobre seus olhos. A velha cozinheira era a única que conversava 
com Sisé, porém lhe falava muito pouco, as palavras eram sempre 
as mesmas, sempre repetidas e os outros empregados às vezes lhe 
diziam algo, porém Sisé não compreendia se eles falavam com ela 
ou entre eles sobre ela e acabavam rindo, suas risadas lhe deixavam 
assustada. Certo dia a cozinheira pôs o mate na mão de Sisé e a 
empurrou até o corredor e disse para ela servir a patroa. Foi o começo 
de uma aprendizagem. Sisé seguiu crescendo e chegou à cintura da 
cozinheira. 

A cozinheira morre e em seu lugar vem outra cozinheira, uma 
mulher magra e impaciente, que gritava e sacudia Sisé como se fosse 
um trapo de cozinha. Foi a partir daí, que Sisé começou a fugir e 
se esconder nas copas das árvores. Essa era a única liberdade que 
a indiazinha possuía, fugia para se esconder dos maus tratos, mas 
essa euforia acabava quando os cachorros da fazenda conseguiam 
encontrá-la e ficavam latindo ao pé da árvore. E quando os peões 
traziam-na de volta, era recebida com espancamento e gritos. O 
mundo de Sisé era a fazenda, a história de Sisé era manipulada por 
todos, pelos patrões, pelas cozinheiras e peões, a indiazinha vivia 
pelos cantos, não tinha proteção nem carinho, trabalhava como 
escrava de baixo de surras e gritos. Não era vista como uma criança, 
não sabia o que era brincar, estudar ou interagir com outras crianças. 
Mal sabia falar. A primeira cozinheira era a única que lhe dirigia a 
palavra. 

Notando que Sisé estava crescendo, a cozinheira deu-lhe um 
vestido velho e sujo, como o vestido não tinha nenhum significado 
para Sisé, ela amarrou-o na cintura. E esse foi o segundo objeto que 



243

A Mudes das Protagonistas Sisé e Cayetana nos Contos de Josefina Plá

Sisé possuiu. Aqui a narração faz uma síntese do tempo. Depois de 
muita chuva e frio o velho Luzarte morre e foi para Sisé como se 
houvesse apagado o fogo da cozinha em uma tarde de inverno. Um 
pouco mais tarde, a patroa teve um ataque e ficou de cama. Ao final da 
primavera em um dia chuvoso, o patrão chamou Sisé em seu quarto, 
fechou a porta, pegou-a pelo braço, atirou-a na cama e deixou cair 
seus oitenta quilos sobre a indiazinha. Sisé pensou que o patrão ia 
matá-la, quis gritar, mas o homem apertou sua boca. Saffioti (1987, 
p.18), a este propósito, enfatiza que

Para o poderoso macho importa, em primeiro lugar, seu 
próprio desejo. Comporta-se, pois, como sujeito desejante 
em busca de sua presa. [...] o caso extremo do uso do poder 
nas relações homem-mulher pode ser caracterizado pelo 
estupro. Contrariando a vontade da mulher, o homem 
mantém com ela relações sexuais, provando, assim, sua 
capacidade de submeter a outra parte, ou seja, aquela que, 
segundo a ideologia dominante, não tem direito de desejar, 
não tem direito de escolha. 

 Nesse sentido, como exprimir no tecido textual tamanha 
humilhação e violência? Dentro do contexto ficcional do conto, 
percebe-se que se naturaliza a violência contra a mulher, marginalizam-
se os povos indígenas, usurpam-se suas terras, estupram-se suas 
mulheres e escravizam-se suas crianças. A cozinheira viu o vestido 
manchado de sangue, deu-lhe outro vestido e queimou aquele. Essa 
situação tornou-se uma rotina e os peões estavam cientes do que 
estava acontecendo. Era o que tinha que acontecer, pensavam eles 
e eles apenas esperavam o momento em que o velho, cansado de 
Sisé, a deixasse a disposição deles. Porém, antes disso acontecer, 
o verão chegou e com ele vieram os filhos mais novos do patrão à 
fazenda. Nando e Toncho e seu neto Rucho. Vinte e quatro, vinte e 
dois e dez anos. Nando e Toncho, com seus olhos de jovens falcões, 
perceberam que Sisé era “propriedade” do pai. Durante quinze dias, 
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eles apenas observaram. Uma tarde, Nando seguiu Sisé para o bosque 
de banana. Igual ao pai, ele se jogou sobre ela, e continuou a fazê-lo 
sempre que surgisse oportunidade. Toncho, seguindo os passos de 
seu irmão, fez a mesma coisa. Nando e Toncho tornaram-se donos de 
Sisé. Os peões assistiam a tudo com sorrisos cínicos. Dessa maneira, 
percebe-se a reprodução de estereótipos da masculinidade, excesso 
de violência contra a mulher, excesso de poder, de opressão, de abuso 
e humilhação dentro do contexto patriarcal. 

Rucho, o neto, certo dia se aproximou de Sisé e lhe mostrou sua 
coleção de caixas com os rostos de atrizes. Sisé mostrou-lhe a latinha 
de café com os feijões e fez barulho. Rucho abriu a lata e substituiu 
os feijões por munição, de modo que o som pudesse soar mais forte. 
Rucho foi a primeira criança com quem Sisé teve contato e  a quem 
pôde mostrar a latinha, o seu único bem. Percebe-se que a sociedade 
entorno de Sisé naturalizou a violência cometida pelos patrões e 
seus filhos e, segundo Saffioti (1987), é de extrema importância 
compreender como a naturalização dos processos socioculturais de 
discriminação contra a mulher e ou outras categorias sociais constitui 
o caminho mais fácil e curto para legitimar a “superioridade” dos 
homens, assim como a dos brancos, a dos heterossexuais e a dos ricos.  

O verão passou e todos se foram. Chegou o inverno e a cozinheira 
observou Sisé e exclamou: “Jesus senhor Deus! Esta casa não parece 
casa de cristãos.” Nesse sentido, se percorremos um pouco a história 
da colonização da América Latina, percebe-se que os índios foram 
obrigados a renunciar a suas práticas religiosas em nome de uma 
guerra santa praticada por seus colonizadores, que diziam estar 
salvando os indígenas, obrigavam-nos a renunciar a suas práticas 
religiosas que, segundo os colonizadores, eram “idolátricas” e 
“horrendas”. A cozinheira ordenou para Sisé: “- Ponha essa saia! - 
Não podes andar assim!” Sisé colocou a saia que era grande, larga 
e que dissimulou sua barriga. Os peões diziam-lhe coisas e riam, 
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a indiazinha continuava trabalhando como sempre, mesmo se 
sentido inchada e incomodada, mas não compreendia o que estava 
acontecendo com seu corpo. O patrão parecia não enxergá-la e a 
patroa impediu-lhe de entrar no quarto. Sisé desapareceu certa 
manhã, porém ninguém se deu conta, todos estavam ocupados, pois 
havia chegado no dia anterior a senhora Fausta, mãe de Ruche. Todos 
estavam arrumando as coisas para a festa de Natal. 

Na manhã seguinte, saíram à procura de Sisé. Os cachorros 
a encontraram no milharal próximo a casa. Sisé estava de costas, 
imóvel e nua. Entre suas pernas havia algo envolvido em um vestido, 
cheio de pequenas manchas escuras. Os cachorros latiam com uma 
angústia diferente das outras vezes, uma angústia quase lastimável. 
Os peões se entreolharam. Um se inclinou e tocou o corpinho da 
criança. Estava frio, tão como o da mãe. Era um menino, mais claro 
que Sisé, loiro. “Caminhavam os peões em fila indiana, seguidos 
pelos cachorros, lá distante o ar da manhã se ouviu um som fraco e 
gostoso. Era o dia de Natal. O sino da capela distante anunciava a 
chegada do menino Jesus”. Sendo assim, morte e renascimento se 
cruzam ironicamente no conto.

Na história de Sisé existe a palavra do patriarcado, que é a lei 
inexorável, que destrói os mais fracos e a palavra da vítima, que 
não pode se defender e nem tem o direito de se manifestar, mas tal 
palavra é resgatada pelo narrador, que a transmite aos leitores, para 
dar conta das dores e sofrimentos daqueles que não têm voz, como as 
mulheres indígenas e mestiças, exploradas como objetos do homem 
branco. Bakhtin (2006, p. 96) afirma que  

na realidade, não são palavras o que pronunciamos ou 
escutamos, mas verdades ou mentiras, coisas boas ou más, 
importantes ou triviais, agradáveis ou desagradáveis, etc. A 
palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um 
sentido ideológico ou vivencial. É assim que compreende-
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mos as palavras e somente reagimos àquelas que despertam 
em nós ressonâncias ideológicas ou concernentes à vida.

No parágrafo final, o narrador deixa seu leitor sem fôlego, em 
êxtase, tomado por sensações intensas como raiva e frustação e é a 
partir daí que o leitor percebe que a palavra não existe apenas como 
parte de uma realidade, ela expressa e recria sensações de vivenciar 
e compreender a tomada de consciência da realidade. 

A subalternidade da mulher indígena no conto “Sisé”

Narrado em terceira pessoa em discurso direto no pretérito 
perfeito, a narrativa possui poucos personagens. O tema é a mulher 
indígena como objeto de exploração. A narrativa é concisa e linear, 
com uma linguagem simples e direta, porém o que mais chama 
atenção do leitor é o silêncio da protagonista, uma vez que em toda 
narração, Sisé não pronuncia nenhuma palavra. Orlandi (2007, p. 23), 
a este propósito esclarece que 

se a linguagem implica silêncio, este, por sua vez, é o não-
-dito visto do interior da linguagem. Não é o nada, não é o 
vazio sem história. É o silêncio significante. [...] O silêncio 
não é mero complemento de linguagem. Ele tem significân-
cia própria.  Ainda de acordo com Orlandi, o silêncio não é, 
pois imediatamente visível e interpretável. É a historicidade 
inscrita no tecido textual que pode “devolvê-lo”, apreensí-
vel, compreensível.

  Neste contexto, a autora, munida de sua função social, 
silenciou sua personagem, mas no imaginário do leitor se fez visível 
e compreensível o seu drama. O conto divide-se em várias partes, 
primeiro a chegada de Sisé na fazenda, depois a luta da indiazinha 
pela sobrevivência, posteriormente a chegada da nova cozinheira, as 
fugas e surras, depois a morte de Luzarte, na sequência, o estupro 
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cometido pelo patrão, a chegada do verão e dos filhos do patrão e 
outros abusos. Por fim, a gravidez e a morte de Sisé. Dentro desse 
universo, percebe-se que a única liberdade que a indiazinha possuía 
era quando fugia e subia nas copas das árvores para se esconder 
dos maus tratos. No entanto, essa alegria sempre acabava quando 
ela era encontrada pelos cães que eram controlados pelos peões. A 
liberdade de Sisé logo se transformava em disforia. A história de 
Sisé é manipulada por todos; os patrões que a exploravam de todas 
as formas, a cozinheira que não tinha um gesto de carinho, apenas 
lhe dava surras, empurrões e xingamentos e os peões que sempre a 
olhavam com sarcasmo e a ignoravam.

  Sisé vivia pelos cantos como um animal, não tinha proteção 
nem carinho, trabalhava como escrava. A primeira criança com a qual 
ela teve contato foi Rucho, neto dos patrões. Ela não foi reconhecida 
como ser humano, todos a exploravam e a desprezavam. Cresceu 
sem saber o que era brincar, seu único brinquedo foi uma lata de 
café com alguns graus de feijão dentro, e que foi encontrada junto a 
seu corpo. Foi criada como um animal. A indiazinha sempre fugia 
e se escondia nas copas das árvores quando era pega e trazida de 
volta, recebia castigos e ofensas. A narrativa, como se viu, sofreu 
desdobramentos polêmicos por meio da oposição de valores – dos 
algozes e da vítima - e Sisé sintetiza os papéis de sujeito de fazeres 
contrários. Enquanto a patroa se denominava cristã, que deveria 
ser uma pessoa justa e amável principalmente com uma criança, ela 
demostrava o contrário em relação a Sisé. E esta, que era maltratada, 
menosprezada, humilhada por todos, é representada como um ser 
pleno de humanidade, de bons sentimentos, vitimizado pelos mais 
fortes.

Num primeiro momento da narrativa, quando seu filho chega 
com a criança e joga aos seus pés, a patroa olha-a com desprezo e cospe 
no chão, e isso não é uma ação de uma pessoa que se autodenomina 
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cristã e que segundo um dos dez mandamentos, deveria seguir 
aquilo que Jesus prega: “Amarás o teu próximo como a ti mesmo.” 
Contudo, ela não tem nenhum comportamento cristão e é conivente 
com o mundo dominado pelo homem branco no qual está inserida. 

O modelo social encontrado na narrativa é opressor e patriarcal, 
há pouca descrição sobre o espaço da narrativa. Sabemos que se trata 
de uma fazenda, onde se cultiva milho e também há um bananal, o 
fogo da cozinha se mantem aceso, não se sabe se é pela quantidade 
de peões que têm que alimentar ou se é por causa do frio. As ações 
se passam em um só espaço. Sisé e Luzarte eram os únicos que 
possuíam nome no início da narrativa, depois os filhos dos patrões 
também são nomeados: Nando, Toncho e o neto, Rucho. O início do 
conto, com a morte da mãe de Sisé e o final, com a chegada do dia 
de natal, a comemoração do nascimento do menino Jesus e a trágica 
morte da protagonista e de seu filho denota a exterminação dos povos 
indígenas, assinalando a destruição de toda uma civilização e em seu 
lugar,   a imposição de outra religião e outra forma de sociedade, à 
qual os indígenas foram obrigados a adaptar-se. Sisé é uma vítima 
dessas imposições do homem branco, da sua falta de caridade, da 
sua violência. O indígena era considerado menos que um animal, um 
objeto do qual os representantes do patriarcado podiam dispor a seu 
bel prazer e a mulher indígena encontra-se numa situação pior ainda, 
porque além da exploração de seu trabalho, era violentada, agredida 
e tinha que suportar tudo isso calada, como é o caso da protagonista 
do conto aqui analisado.

Cayetana: a reduplicação do destino da mulher paraguaia

A estudiosa Eni Orlandi (2007) declara que temos a arte para não 
morremos de verdade. Assim sendo, as narrativas permitem contar e 
recontar a realidade de forma dinâmica e criativa. Tanto o narrador 
quanto os fatos renascem, tornando-se plurais, pois cada narrativa é 
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singular e uma mesma situação pode ser contada e recontada muitas 
vezes, sob diferentes pontos de vista. 

Narrado em terceira pessoa, dentro de um contexto social 
opressor e autoritário, explanado de forma linear, as sequências dos 
acontecimentos seguem uma temporalidade cronológica, semelhante 
à estrutura do conto “Sisé”. A personagem Cayetana tinha dez anos 
de idade e seu único bem era um sinal em forma de lua embaixo 
do osso esquerdo do rosto. Ela usava um vestido feito com “colas” 
de mantas descartadas pelas patroas, “calçados da própria pele 
no inverno e no verão”, e seu penteado era “acó-peró-bolero”. Sua 
mãe chamava-se Rufina, era a lavadeira das senhoras Olmedo, que 
raramente aparecia, deixando as Olmedo enraivecidas. 

Ela acabou deixando sua filha Cayetana sob os cuidados das 
irmãs Olmedo. No começo, Rufina ainda visitava a filha duas ou três 
vezes por mês, quando ia lavar as roupas, mas logo deixou de ir e 
não apareceu mais. Cayetana ficou sob os cuidados exclusivos das 
Olmedo. Eulalia, a mais velha das irmãs, e Egidia. Ambas tinham uma 
planta rara chamada picardia branca da qual tinham muito orgulho, 
pois em Assunção só elas a possuíam. O tratamento das irmãs a 
Cayetana eram sempre no imperativo: “Cayetana, anda vai buscar a 
carne!” “Cayetana, vá comprar laranja!” “Cayetana, esfregue o chão!” 
“Cayetana, vá buscar a cadeira que está no carpinteiro!” “Cayetana, 
enxague minhas meias!” “Cayetana, faça a sopa!” “Cayetana, regue 
minha picardia branca!” Cayetana fazia todas as coisas e outras mais. 
Também servia para as irmãs o mate da manhã e da tarde. Sempre 
com frases imperativas, as irmãs ordenavam a Cayetana e ela trazia e 
levava convites, pratos doces, salgados e mensagens. Verifica-se que 
as irmãs são pessoas autoritárias e a todo momento manifestam-se 
por meio de ordens e mandos expressos de forma rude e grosseira. 
Cayetana tinha uma vida rígida e sobrecarregada de trabalho.

Cayetana, deitada de noite na cama feita com sacos velhos na 
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cozinha, chorava e sentia frio na cabeça. Ela não tinha amigas, não 
tinha tempo para isso, como não havia crianças na casa, não disfrutava 
do privilégio das babás, que saíam com as crianças e participam dos 
jogos. Só tinha amizade com uma velha vendedora de ervas, que às 
vezes lhe fazia pequenos agrados. Certa vez, deu-lhe uma laranja e 
um pequeno melão. Aqui a narração faz um salto no tempo. Quando 
Cayetana tinha por volta de treze para catorze anos, sumiu um galho 
da planta picardia que deixou as irmãs furiosas. 

De Buenos Aires chegou o sobrinho das Olmedo, Eduardo, o 
preferido das senhoras, porque era doutor. Cayetana nunca tinha 
trabalhando tanto, trazia e levava mensagens, era ela também quem 
lustrava os sapatos do doutor, passava suas roupas, preparava-lhe o 
banho, e servia-lhe o mate na cama. Certo dia, tirando água do poço, 
Cayetana sentiu um beliscão em suas nádegas, assustou-se e deixou 
o balde cair, quebrando-o. Tomou uma surra das Olmedo. Na manhã 
seguinte, não queria levar o mate aos aposentos do doutor, porém 
as Olmedo lhe deram outra sova, entrou no quarto nas pontas dos 
pés, e quando se aproximou, Eduardo agarrou-a pelo pulso dizendo: 
“-Venha cá, do que você tem medo?” Constata-se que o sistema 
patriarcal da dominação, exploração é marcante no enredo do conto.

 Acabando as férias de Eduardo, as irmãs fazem as malas do 
sobrinho com todo carinho e mandam vários presentes para sua 
mulher e seus dois filhos. Cayetana foi a encarregada de levar as 
malas até o porto, ia à frente deles, levando empurrões e parando 
cada minuto, porque as malas estavam pesadas. Nesse sentido, o 
narrador retrata uma sociedade quase feudal, na qual os servos 
deviam obediência e lealdade absoluta aos seus senhores, que não 
tinham obrigação de trabalhar. Eduardo se despediu das tias dizendo 
que logo estaria de volta com a esposa e os filhos. Deu a Cayetana uma 
nota de dez pesos. Chegando em casa, Egidia pediu-lhe o dinheiro 
para guardar. Verifica-se a manipulação de Egidia para ficar com o 
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dinheiro que Eduardo deu para Cayetana. Egidia, utilizando-se do 
saber como forma de manipulação e o poder como forma de opressão, 
apossa-se do dinheiro de sua serva.

Nesse ponto, o conto faz outro salto temporal de três meses após 
a partida de Eduardo. Eulalia acordou e não encontrou Cayetana. As 
irmãs procuraram Cayetana durante muito tempo, sem resultados. 
Depois de alguns anos, passou uma verdureira na rua que conhecia 
Egidia. Ela conversou com essa verdureira e descobriu que  Cayetana 
havia tido uma menina e que tinha ido embora justamente para ter sua 
filha. Egidia perguntou-lhe por Cayetana e a verdureira respondeu 
que ela havia morrido fazia dois meses e a filha, que também se 
chamava Cayetana, estava vivendo com sua tia e que estava com 
onze anos. Oito dias depois, a órfã Cayetana já estava na casa das 
Olmedo e tudo recomeça: “Cayetana, vá busca a carne!” “Cayetana, 
este chão está sujo!” “Cayetana, lava os talheres!”

O doutor visitava suas tias mais vezes, agora com sua mulher e 
seus filhos. Os meninos de quinze e doze anos estavam por ali todo o 
tempo. As irmãs mandavam Cayetana mimar os filhos do sobrinho. 
O filho do doutor, quando sua mãe ou as tias não estavam por perto, 
olhava as pernas de Cayetana pelo canto dos olhos. Tal situação 
desvela o fato de que a filha de Cayetana terá o mesmo destino de 
sua mãe e será explorada sexualmente pelos filhos do sobrinho das 
irmãs Olmedo.

A narrativa é concisa, envolve poucos personagens, narrada em 
terceira pessoa de forma linear, com verbos no pretérito imperfeito, 
fato que denota continuidade e repetição das ações. Há pouca 
descrição sobre o espaço da narrativa. As ações se passam em 
um só espaço, o tema dentro da narrativa é a mulher como objeto 
de exploração, assim como no conto anterior, “Sisé”. A narrativa 
divide-se em várias partes: primeiro, a chegada de Cayetana na 
casa das Olmedo, o abandono da mãe, posteriormente, a opressão 
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e exploração, a chegada de Eduardo e o estupro cometido por ele, 
a gravidez e a morte de Cayetana. Por fim, a chegada da filha de 
Cayetana para ocupar o lugar deixado por sua mãe.

Cayetana sofria e chorava de frio à noite, pois dormia na 
cozinha, um local frio e úmido, o ambiente era hostil, porque as 
irmãs Olmedo só falavam com Cayetana no imperativo. Ela passava 
o dia trabalhando excessivamente, levando e trazendo recados, 
cuidando da casa e das coisas das irmãs Olmedo, não tinha liberdade 
e, assim como Sisé, sua história é manipulada por todos. O modelo 
social encontrado na narrativa é o de exploração do ser humano 
por outro ser humano. Cayetana não recebeu um gesto de carinho, 
também cresceu sem saber o que era brincar. Apenas recebia surras, 
xingamentos e trabalho forçado. Seu desejo era ser babá, assim 
poderia brincar com outras crianças. Percebe-se que Cayetana não 
se via como criança, pois se fosse babá poderia brincar com outras 
crianças. A maneira como era obrigada a se vestir e os garotos de sua 
idade que zombavam dela na rua também a faziam chorar a noite. 
Ela percebia que não tinha os mesmos direitos das outras crianças. 
A narrativa, como se viu, apresenta desdobramentos polêmicos ao 
retratar a exploração física e sexual sofrida pela personagem. Seu 
valor como ser humano se resumia a exploração de seu corpo. E com 
a chegada da filha de Cayetana tudo recomeça. Também se percebe 
que a formação discursiva tanto dos patrões de Sisé quanto das irmãs 
Olmedo é de autoritarismo, preconceito e opressão.

A crítica e teórica indiana Gayatri Spivak (2010, p. 5) desvela o 
lugar incômodo e a cumplicidade do intelectual que julga poder falar 
pelo outro e, por meio dele, construir um discurso de resistência. Agir 
dessa forma, argumenta Spivak, é reproduzir as estruturas de poder 
e opressão, mantendo o subalterno silenciado, sem lhe oferecer uma 
posição, um espaço de onde possa falar e, principalmente, no qual 
possa ser ouvido. 
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O realismo crítico de Josefina Plá compreende todas as 
possibilidades expressivas intimamente relacionadas com a condição 
humana; a angústia, a maldade, o egoísmo, e a crueldade. Suas 
narrativas deram voz ao subalterno silenciado, já que a autora 
ofereceu um espaço em suas obras para denunciar a indiferença e 
humilhação que sofriam as mulheres indígenas e mestiças. Os contos 
retratam uma sociedade perversa e desumana. Eles denunciam 
como se organiza uma sociedade opressora e castradora dos direitos 
humanos. Nesse sentido, sendo a linguagem polissêmica e possuidora 
de muitas formas de produzir sentido, o narrador silenciou a dor e 
utilizou outras formas de dizer. O signo foi suprimido, mas a voz 
do narrador precedeu as personagens, revelando a sua intimidade, 
os seus sofrimentos, num mundo no qual tudo é adverso à figura 
feminina. 

Em “Sisé”, as frases dos personagens são curtas. O tom da 
narrativa é de frieza e de desprezo. Em “Cayetana”, o tom da 
narrativa é de ordem, de mando, que exige a obediência sem 
questionamentos. As frases no imperativo são repetitivas, retratando 
o discurso autoritário das irmãs Olmedo. Não existem diálogos 
entre as protagonistas e outros personagens. Apenas ordens e 
xingamentos. As narrativas tematizam uma sociedade parasita que 
explora a mão de obra infantil e também revela uma sociedade que 
naturaliza a violência contra a mulher. Nesse viés, como o tom das 
narrativas é de exploração e violência, exige-se uma linguagem fria, 
daí a eficiência de silenciar suas protagonistas buscando reproduzir 
no leitor a reflexão a respeito das mulheres que foram silenciadas ao 
longo da história. Em alguns trechos o narrador sintetiza a vida das 
personagens. As narrativas são limpas e secas, o narrador deu um 
curto período de vida às personagens, houve uma síntese das mortes 
das personagens com final inesperado, causando surpresa ao leitor. 
O discurso em “Sisé” e “Cayetana” é compatível com o autoritarismo 
e a discriminação disseminada pelo patriarcado. Nos dois contos o 



254

Revista Rascunhos Culturais • Coxim/MS • v. 9 • n. 15 • p. 235 - 255 • jan./jun. 2017

perfil do narrador é o mesmo. Aliás, há várias semelhanças entre os 
dois contos analisados, tanto estruturalmente quanto no que se refere 
ao destino de suas protagonistas, enfatizando uma realidade cíclica, 
na qual as mulheres são obrigadas a repetir seu percurso eternamente, 
sem que se apontem saídas para o mundo opressivo no qual vivem. 
O sentido positivo que se observa nas duas narrativas estudadas é o 
fato de se denunciar esse universo marcado pela exploração e pelos 
desmandos das figuras masculinas.

Considerações finais

Não há como negar que Josefina Plá, no processo de 
produção de seus contos, tinha seu olhar voltado para as 
mulheres latino-americanas, índias, mestiças, negras e pobres, 
e o efeito desejado por Plá era a reflexão por parte do leitor por 
meio da denúncia que se observa em seus escritos. A mediação 
do narrador tem o objetivo de causar a indignação dos leitores 
e uma profunda reflexão sobre o abandono, exploração e 
violência sofrida pelas mulheres, mostrando os rostos de Sisé 
e Cayetana e a sociedade em que as personagens estavam 
inseridas como tema e objeto de investigação. 

A exploração física e sexual sofrida pelas personagens, seu 
valor como ser humano que se resumia a exploração de seus 
corpos acentua-se nos contos da escritora paraguaia. O trabalho 
é visto como instrumento de tortura e sofrimento, percebe-se 
uma burguesia que não abre mão de seu ócio e uma servidão 
involuntária por parte das protagonistas. 

Constata-se também, que tanto Sisé como Cayetana não 
tem a sensação de pertencimento àquela sociedade, pois Sisé 
é uma criança indígena órfã e Cayetana, uma criança mestiça 
abandonada. Também se nota que não havia empatia das outras 
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personagens em relação às protagonistas, porque ambas viviam 
isoladas e sem convivência comunitária. 

A taciturnidade de Sisé e Cayetana são suas histórias. Elas 
não têm voz, não falam, uma vez que foram condenadas ao 
silêncio. Sabemos que a palavra é polissêmica, possui diversos 
sentidos, porém o silêncio de Sisé e Cayetana atravessou as 
palavras. Não podemos deixar de observar que era através 
do silêncio que as duas personagens possuíam liberdade. 
Entende-se que o que mais marca nesses dois contos é a 
desumanização do ser humano e o fato de que a sociedade 
patriarcal marginaliza a mulher no tocante ao trabalho e a 
sua sexualidade por meio da opressão e da violência, que as 
reduzem a meros objetos nas mãos daqueles que detém o poder: 
o homem branco, pertencente à sociedade patriarcalista, que 
enxerga deturpadamente as mulheres e as minorias de um 
modo geral como propriedade, objetos dos quais dispõe para 
seu usufruto.
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Resumo: O objetivo deste artigo é propor uma investigação de como é representado 
o espaço literário no texto poético, especificamente, nos poemas editados no livro 
Paranoia, de Roberto Piva. Além disso, será também levada a cabo uma análise 
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representado nos versos de Piva sobre outros elementos que também constituem 
os poemas, tais como o sujeito lírico.
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Abstract: This paper aims to propose a research about the literary space 
representation in the poetic text, specifically, in the poems edited in Roberto Piva’s 
book named Paranoia. In addition, also was made out an analysis of the corpus to 
identify a possible influence of the literary space represented in the Piva’s verses 
among other poetics elements such as the lyrical subject.
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O espaço narrativo é tradicionalmente considerado como um 
dos elementos centrais tanto à constituição quanto à análise do 
texto literário. Nesse sentido, diversos estudos sobre as noções do 
espaço geográfico na contemporaneidade também vieram à tona, 
materializados em textos que têm contribuído para problematizar 
tanto o próprio papel de espaço no contexto sócio-cultural quanto o 
de seus respectivos ocupantes. 
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A obra Paranoia (2000), do poeta da “Geração 60” Roberto Piva, 
com suas referências aos vários topônimos reais – e imaginários – 
da cidade de São Paulo, parece problematizar, evidentemente sob 
uma perspectiva estética, o papel do espaço urbano em um contexto 
onde são instituídos, cada vez mais enfaticamente, comportamentos 
e regras atreladas à própria noção de condição humana. Assim, a 
proposta deste estudo é a de lançar um olhar sobre esse espaço – e 
seus elementos – que aparenta estar representado de uma forma 
bastante peculiar ao longo dos versos nesse livro considerado fulcral 
no trabalho de Roberto Piva.

Conforme entrevisto, o corpus deste artigo é constituído por 
alguns poemas editados no livro Paranoia, obra seminal do poeta 
paulistano Roberto Piva. Lançado em 1963, Paranoia chama a atenção 
pela instigante coleção de imagens poéticas, plasmadas em versos 
de ritmo arrebatador, junto às imagens fotográficas de autoria do 
artista plástico Wesley Duke Lee. As fotos de Duke Lee, registro em 
preto & branco de vários objetos e espaços urbanos da metrópole 
paulistana no início dos anos 60, dialogam com os êxtases e visões 
materializados através das imagens incrustadas como verdadeiras 
jóias ao longo dos versos pivianos. 

Tais poemas e fotografias, segundo hipótese, parecem se 
interrelacionar em um campo de forças, em um espaço onde 
predominam imagens regidas paradoxalmente pela tensão e 
complementaridade, alinhavados paradoxalmente pela fragmentação. 
Entretanto, o escopo deste trabalho não é o de especificamente 
investigar as manifestações da imagem no livro de Piva, e sim o de 
lançar um olhar sobre esse espaço no qual, arrebatado por uma forte 
torrente imagética, opera o sujeito lírico piviano. 

Antes de nos determos sobre a questão de como o eu lírico 
de Paranoia enxergaria as várias facetas da cidade de São Paulo, 
representadas ao longo dos versos, cabe esclarecer, a partir da fala 
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de outros teóricos que pensaram e discorreram sobre o tema, o ponto 
de partida deste trabalho: o espaço.  De acordo com o teórico Luis 
Alberto Brandão, há algumas maneiras de abordagem do espaço na 
literatura. Segundo o autor, “nos estudos literários contemporâneos, 
a vertente mais difundida dessa tendência é, possivelmente, a 
que aborda a representação do espaço urbano no texto literário” 
(SANTOS, 1999, p. 208). 

De acordo com o sugerido, na obra Paranoia, a menção de 
certos espaços citadinos, a referência a determinados topônimos 
da cidade de São Paulo não passa despercebida. Ao contrário, tais 
espaços potencializam as andanças e visões delirantes do eu lírico 
piviano através das ruas, bairros, parques e praças de uma capital 
paulista plasmada, sob o olhar sensível do poeta, a partir dos agora 
longínquos anos 60: “Eu vi uma linda cidade cujo nome esqueci” 
(PIVA, 2000, p. 27).

Em poemas como “Visão de São Paulo à noite (Poema 
Antropófago Sob Narcótico)”; “Paranoia em Astrakan”, do qual faz 
parte o verso que fecha o parágrafo anterior; “Praça da República dos 
Meus Sonhos”; “Rua das Palmeiras”; “Paisagem em 78 R.P.M.” além 
de “No Parque Ibirapuera”, fica evidente a importância atribuída pelo 
poeta ao espaço geográfico, especificamente, o espaço correspondente 
a certos topônimos – reais e imaginários – localizados na cidade de 
São Paulo em meados do século passado. 

Tais topônimos ou espaços, segundo hipótese, seriam 
fundamentais na construção dos poemas do livro Paranoia, uma vez 
que esses mesmos topônimos, esse conjunto de espaços, são postos 
em evidência, nos poemas mencionados, já a partir de seus títulos, 
elementos paratextuais que indicam usualmente o tema que o poeta 
tratará ao longo de seu texto. 

Conforme supracitado, essa evocação dos topônimos reais, 
como a “Praça da República”, a “Rua das Palmeiras” e o “Parque 
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do Ibirapuera”, além da própria cidade de “São Paulo”, mesclada 
à construção de uma visão em que tais espaços são imaginados ou 
percebidos a partir de uma perspectiva alucinatória, delirante, de 
sonho, é uma das linhas de força que alimenta a poética de Paranoia.  

Em relação a essa associação até o momento sugerida entre 
delírio e construção do texto literário, o próprio poeta Roberto Piva, 
em entrevista, parece validar essa hipótese: “o Dali criou esse método 
a partir do delírio do paranoico. [...] o paranoico se fixa num detalhe e 
constrói um mundo alucinatório, imaginário, a partir daquele detalhe. 
Um poema como Praça da República dos meus sonhos, por exemplo, foi 
construído a partir dos detalhes da praça, num delírio semelhante 
ao do paranoico” (PIVA apud COHN, 2009, p. 126).

 O espaço nesse poema citado por Piva é justamente construído a 
partir de uma aparente conjunção de detalhes aparentemente tensos, 
mas que, talvez por isso mesmo, se complementam, permitindo a 
instauração da imagem poética1 no texto: a “estátua de Álvares 
de Azevedo [...]” que, sob uma perspectiva alucinatória, “é 
devorada com paciência pela paisagem / de morfina” (PIVA, 
2000, p. 57). Esse espaço aqui apontado, ainda que construído 
e percebido sob o prisma alucinatório, não deixa de ser 
extremamente lírico e, no caso da poesia piviana, explicitamente 
iconoclasta: “Delirium Tremens diante do Paraíso bundas 
glabras sexos de papel / anjos deitados nos canteiros cobertos 
de cal água fumegante nas / privadas cérebros sulcados de 
acenos” (PIVA, 2000, p. 58). O delirium tremens, que é uma 

1  De acordo com Claudio Willer, estudioso da obra de Roberto Piva, a “imagem 
poética”, em Paranoia, seria aquela definida por Pierre Reverdy e adotada pelo 
surrealismo: “A imagem é uma criação pura do espírito. Ela não pode nascer de uma 
comparação, mas da aproximação de duas realidades mais ou menos afastadas. 
Quanto mais as relações das duas realidades aproximadas forem distantes e justas, 
tanto mais a imagem será forte, mais força emotiva e realidade poética ela terá.” 
(2005, p. 150).
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das reações possíveis de acometer o corpo de um dependente 
químico quando esse último acaba sendo privado de sua dose 
habitual, aparece nesse verso como combustível a essa visão do 
“Paraíso” evocada pelo poeta, mas um paraíso longe daquele 
atribuído normalmente ao imaginário cultural judaico-cristão: 
o “paraíso” do eu lírico piviano é contraditório, pois nele há 
“anjos”, entretanto, “anjos” mortos. Morte hiperbolizada e 
evocada pela “cal”, substância usada em tempos de exceção e 
guerra para disfarçar a deterioração dos corpos em covas rasas, 
para atenuar a vergonha do descaso com a condição humana.

Em Paranoia, conforme já até este momento sugerido, o espaço 
urbano, o ambiente citadino, é apresentado como o cenário por onde, 
tal qual o “cavaleiro do mundo delirante” do poema “Overmundo” 
de Murilo Mendes (MENDES, 2001), deambula o eu lírico alucinado 
criado pelo poeta Roberto Piva. Sendo assim, cabe ainda evocar 
mais alguns teóricos que pensaram, ainda que com suas respectivas 
idiossincrasias, a questão do espaço não exatamente no texto 
poético, mas de uma maneira mais ampla, no contexto sociocultural 
contemporâneo. 

O filósofo e urbanista Paul Virilio, a propósito das cidades e seus 
limites, propõe que o

espaço construído não o é exclusivamente pelo efeito mate-
rial e concreto das estruturas conhecidas, da permanência 
de elementos e marcas arquiteturais ou urbanísticas, mas 
igualmente pela súbita proliferação, a incessante profusão 
de efeitos especiais que afetam a consciência do tempo e 
das distâncias, assim como a percepção do meio. (VIRILIO, 
2010, p. 16) 

Nesse ponto, toma-se emprestada a fala de Virilio para que 
se continue propondo a análise do espaço representado da cidade 
através de seus topônimos. Espaço que, cabe enfatizar, continua 
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sendo percebido de maneira alucinatória. Percepção essa que, 
segundo hipótese, é predominante na construção do espaço poético 
de Paranoia e consequentemente de seu sujeito lírico. “Na esquina da 
Rua São Luís uma procissão de mil pessoas / acende velas no meu 
crânio” (PIVA, 2000, p. 37). Nesse espaço piviano, o eu lírico, apesar 
de se movimentar com certa desenvoltura, é influenciado por outros 
elementos que, tal como ele próprio, orbitam nesse mesmo espaço. 
A “rua São Luis” suscita no sujeito lírico um esforço sobre-humano, 
forçando seu ritmo cardíaco ao limite: “na Rua São Luis o meu coração 
mastiga um trecho da minha vida” (PIVA, 2000, p. 37).

Octavio Paz, em seu famoso ensaio sobre a poesia na modernidade 
e contemporaneidade, intitulado “Os signos em rotação”, também 
teceu reflexões sobre o espaço da cidade, seus possíveis efeitos sobre 
objetos e habitantes e, consequentemente, sobre a poética relacionada 
a tais elementos. Segundo Paz, o “espaço perdeu, por assim dizer, sua 
passividade: não é aquilo que contém as coisas e sim aquilo que, em 
perpétuo movimento, altera seu transcorrer e intervém ativamente 
em suas transformações. É o agente das mutações, é energia” (PAZ, 
1977, p. 118). 

Nos poemas de Paranoia, o espaço citadino, a partir da 
especificidade imagética de seus topônimos, é elemento que se afigura 
como uma força, por vezes a favor, por vezes pura tensão para com 
o sujeito lírico. Nesse sentido, a utilização da ideia de Octavio Paz 
busca potencializar o olhar proposto inicialmente sobre o tema. No 
poema “Rua das Palmeiras”, as representações do espaço agem 
direta, incontestável e “violentamente” sobre o eu lírico piviano: 
“Minha visão com os cabelos presos nos rumores de uma rua o 
sol fazendo / florescer as persianas por detrás do futuro [...] minha 
vertigem entornando a alma violentamente por uma rua estranha” 
(PIVA, 2000, p. 101). 

O espaço no poema “Paisagem em 78 R.P.M.”, ainda em 
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consonância com a ideia de Octavio Paz supracitada, dita ao sujeito 
lírico piviano, mais uma vez, o ritmo de sua existência: “Eu sou 
naquela tarde um ritmo / sabendo de antemão um coração ferido” 
(PIVA, 2000, p. 110). Um “ritmo” que, com a nostalgia aparentemente 
tomada emprestada da trilha sonora de velhas jukeboxes e seus 
discos de 78 rotações por minuto, evoca os sentimentos de angústia, 
dor, sofrimento, indicando certa lentidão no transcorrer do tempo 
sugerido na imagem poética onde se pode entrever, talvez, uma 
desilusão amorosa, experiência que, cabe pontuar, não é de foro 
exclusivo da vivência citadina ou do texto poético. 

Nos versos que compõem o poema “No parque Ibirapuera”, 
a relação advinda entre sujeito lírico e espaço urbano faz parecer, 
inicialmente, que há mostras de arrefecimento da tensão criada entre 
esses elementos conflitantes. Mas só aparentemente. O espaço que 
agora é inspirado, materializado em um “parque”, topos geográfico 
que, por uma predominância da natureza vegetal em relação à 
presença humana e mesmo a influência da cidade, funciona como 
uma espécie de contraponto a essa selva de pedra lisérgica pela 
qual transita o sujeito lírico plasmado em Paranoia, mesmo assim se 
relaciona intimamente com a experiência de vivência urbana. 

Desta vez, o eu lírico piviano evoca um par para que, tal como 
Dante e Virgílio na Divina Comédia, juntos percorram os caminhos 
que se abrem, para que contemplem as paisagens que se apresentam: 
“A noite traz a lua cheia e teus poemas, Mário de Andrade, regam 
minha imaginação” (PIVA, 2000, p. 116).  O caminhar empreendido 
por ambos, entretanto, é apenas simbólico, pois o eu lírico piviano, 
ainda no parque, não tem exatamente a companhia concreta do poeta 
Mário de Andrade, mas de apenas fragmentos, memórias, evocando 
um passar de tempo distinto, psicológico: “Para além do parque teu 
retrato em meu quarto sorri / para a banalidade dos móveis” (PIVA, 
2000, p. 116). Nesse verso é nítido esse efeito de distanciamento, 



264

Revista Rascunhos Culturais • Coxim/MS • v. 9 • n. 15 • p. 257 - 268 • jan./jun. 2017

de ubiqüidade do eu lírico que, ao mesmo tempo em que cultiva a 
companhia de “um anjo da Solidão” que “pousa indeciso sobre” os 
“ombros”, se transporta via flash back “para além do parque”, onde 
“teu retrato”, o de “Mário de Andrade”, cúmplice do sujeito lírico 
nos versos, “em meu quarto sorri”. 

A figura do poeta modernista Mário de Andrade, de acordo 
com o entrevisto, é buscada e evocada incessantemente pelo eu 
lírico piviano adiante no mesmo poema: “É impossível que não 
haja nenhum poema teu / escondido e adormecido no fundo deste 
parque” (PIVA, 2000, p. 122). Os poemas de Mário de Andrade, 
notadamente aqueles reunidos no volume Paulicéia Desvairada, de 
1922, cuja explícita referência ao espaço urbano da São Paulo de 
inícios do século XX e é hoje um marco no cânone literário brasileiro, 
apresentam em comum a representação, cada qual a sua maneira, 
do espaço plasmado a partir de uma visão estética da cidade de São 
Paulo. Nesse sentido, o último verso do poema analisado ilustra mais 
uma vez a ideia da relação, a presença de um grau de intertexto entre 
a poesia de Andrade e Piva: “Quero que a Paulicéia voe por cima das 
árvores / suspensa em teu ritmo” (PIVA, 2000, p. 125, grifo nosso).

Sobre a importância fundamental do espaço quando relacionado 
às manifestações socioculturais da contemporaneidade, a teórica 
Doreen Massey concluiu que “culturas, sociedades e nações 
eram todas imaginadas como tendo uma relação integrante com 
espaços delimitados [...]” (MASSEY, 2008, p. 102). Ora, tal ideia se 
coaduna à proposta de análise até aqui oferecida quando se pensa 
a representação do ambiente das cidades como um dos elementos 
responsáveis pela construção, delimitação e sustentação da trama do 
texto literário, neste caso, poético, e sua respectiva influência sobre 
personagens e sujeitos líricos associados aos poemas de Paranoia.

No poema Paranoia em Astrakan, um dos recursos estilísticos 
usados pelo poeta e que salta a vista é a anáfora, repetição de uma 
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mesma palavra de forma sistemática, no início dos versos, ao longo 
do texto poético. Interessante notar que o vocábulo que concretiza 
em verso tal figura de linguagem no poema em questão é o advérbio 
“onde”, que tem a função de indicar, dentro de uma frase ou período, 
a referência espaço-temporal entre um sujeito e o objeto. Em Paranoia 
em Astrakan, o recurso anafórico, usado em doze dos treze versos 
que compõem o poema, paradoxalmente fragmenta e convulsiona 
o espaço, plasmando personagens que são percebidos, mais uma 
vez, sob uma ótica aparentemente subjugada pela embriaguês dos 
sentidos:

Eu vi uma linda cidade cujo nome esqueci onde anjos surdos 
percorrem as madrugadas tingindo seus olhos com lágrimas 
invulneráveis

[...]

 onde o sono de verão ilumina os cemitérios em festa e a 
noite caminha no seu hálito

[...]

onde um espaço de mãos vermelhas ilumina aquela 
fotografia de peixe escurecendo a página

[...]

onde as cartas reclaman drinks de emergência para lindos 
tornozelos arranhados (PIVA, 2000, pp. 29-30, grifos nossos)

Complementando o tópico referente à suposta “embriaguês” que 
acomete o eu lírico piviano e transforma o espaço: sob a perspectiva 
do discurso poético, em um campo onde acontecimentos e seres 
adquirem uma espécie de aura fantástica, irreal, a fala de Walter 
Benjamin, pesquisador atento do espaço literário idealizado pelo 
poeta francês Charles Baudelaire, converge no sentido do que foi 
dito em relação a esse último poema, transcrito no parágrafo anterior: 
“Uma embriaguez acomete aquele que longamente vagou sem rumo 
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pelas ruas. A cada passo, o andar ganha uma potência crescente [...]” 
(BENJAMIN, 1994, p. 186). 

     Antes que sejam tecidas as considerações finais, cabe aqui 
ainda sugerir um olhar sobre outro aspecto relativo ao espaço na 
poesia de Paranoia. Esse sujeito lírico delirante predominante dos 
poemas, “caminhante embriagado” segundo as palavras de Benjamin, 
também, talvez por conta desta “embriaguês”, atue como objeto, se 
“coisificando” no espaço plasmado nos versos de “Visão de São Paulo 
à noite (Poema Antropófago sob Narcótico)”: “sou ponte de granito 
sobre rodas de garagens subalternas / teorias simples fervem minha 
mente enlouquecida” (PIVA, 2000, p. 38)

Nesse sentido, entende-se que as observações de Luis Alberto 
Brandão sobre a personificação às avessas de um personagem 
retirado de um conto de Franz Kafka pode ser tomada aqui como 
uma analogia a esse sujeito lírico piviano que não apenas flana e 
observa passivamente a cidade, mas sim se torna parte dela, agrega-
se a sua estrutura: 

Eis a imagem de abertura do texto “A ponte”, de Franz 
Kafka. Se na imagem de Flatland figuras espaciais se tornam 
sujeitos, aqui o sujeito é que se transforma em espaço: um 
lugar de passagem. A indagação sobre o espaço se mescla, 
então, à indagação sobre o sujeito: qual o estatuto de 
ambos? O sujeito-ponte é uma presença que se manifesta 
em corpo, mas também em voz e pensamento (e essas 
três manifestações não necessariamente se harmonizam). 
(BRANDÃO, 2012, p. 198)

Ainda sobre essa linha de força que, de acordo com o presente 
estudo, se constitui a partir da representação imagética tanto do 
espaço urbano no livro Paranoia, quanto de seus respectivos sujeitos 
líricos, entende-se que tal representação não está circunscrita apenas 
ao âmbito dos poemas cujos títulos são referências explícitas aos 
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topônimos paulistanos. Nos versos de poemas como “Poema de 
ninar para mim e Bruegel”, sobrevém uma tensão plasmada na 
cena poética a partir de uma espécie de incômodo, da inadequação 
do eu lírico à realidade que o circunda transformando o próprio 
sujeito e aquilo o que ele vê: “A noite vibrava o rosto sobrenatural 
nos telhados manchados / Tua boca engolia o azul [...] Eu percorro 
todas as barracas / atropelando anjos da morte chupando sorvete” 
(PIVA, 2000, p. 68-69).

Nesse sentido, cabe evocar aqui mais uma vez a fala de Luis 
Alberto Brandão e que, segundo entendimento, sintetiza bem o olhar 
proposto neste trabalho: 

[...] premissas supostamente fantásticas não amenizam 
o impacto do texto. Pelo contrário, acentuam o violento 
efeito de concretude da situação experimentada por esse 
ser-espaço: a sensação de vertigem e de precariedade, de 
desamparo, de isolamento e impossibilidade de movimento, 
da iminência de algo (BRANDÃO, 2012, p. 198).

Conforme já devidamente explicitado, o trabalho aqui 
apresentado objetivou propor uma análise mais acurada de certos 
recursos que, de acordo com a hipótese desenvolvida ao longo deste 
texto, operariam no sentido de materializar e problematizar, além de 
uma experiência estética, uma poética calcada na vivência citadina 
contemporânea, traço perceptível não apenas na poesia, mas também 
em outras manifestações literárias e artísticas da contemporaneidade. 

No corpus analisado, formado pelos versos do livro Paranoia, 
de Roberto Piva, acredita-se haver uma recorrência às construções e 
descrições da representação do espaço urbano em uma trama textual 
eminentemente literária. Essa representação do espaço, de seu sujeito 
e de seus elementos, segundo se conclui, é uma das linhas de força 
que alimenta esse movimento que forma, delimita e materializa algo 
dessa poética particularíssima. Potência que, longe de inibir ou tolher 
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a emissão ou a recepção do texto poético piviano, amplia-o e o ajuda 
a ganhar força plástica.
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Resumo: a tensão existente entre duas naturezas é componente simbólico dos tipos 
humanos elaborados por Machado de Assis e João Guimarães Rosa, nas narrativas 
recolhidos para esta leitura. O artigo analisa a constituição dos protagonistas dos 
contos machadianos, O espelho (1882) e A causa secreta (1885), em diálogo com as 
formas breves de Guimarães Rosa, A terceira margem do rio e O espelho, presentes 
nas Primeiras Estórias, de 1964. A problemática se instala quando os protagonistas 
em necessidade vital da imagem de si pelo olhar do outro, optam por se fixarem no 
entre-lugar do discurso, num plano cuja não-existência é iminente. 

Palavras-chave: Espelhos; Tipos humanos; Moralidade.

Abstract: the tension between two natures is a symbolic component of the human 
types elaborated by Machado de Assis and João Guimarães Rosa, in the narratives 
collected for this reading. The article analyzes the constitution of the protagonists 
of Machado’s tales, The mirror (1882) and The secret cause (1885), in dialogue with the 
short forms of Guimarães Rosa, The third margin of the river and The mirror, present 
in the first stories (Primeiras Estórias), of 1964. The Problem is installed when the 
protagonists in vital need of self-image through the eyes of the other choose to 
establish themselves in the between-place of discourse on a plane whose inexistence 
is imminent.

Keywords: Mirrors; Human types; Morality.

“Em todas as profissões e em todas as artes, 
cada um cria para si uma aparência e um exterior 
que põe no lugar da coisa cujo mérito quer obter; 

de sorte que o mundo todo não é composto se não de aparências, 
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e é em vão que nos esforçamos para nele achar alguma coisa real.”
La Rochefoucauld (Máxima 270, de 1665).

A dimensão especular da imagem foi tema para o conto O espelho 
(1882)1 de Machado de Assis, e de um narrador-protagonista que 
perscruta o mundo de Jacobina em busca da confluência de duas 
naturezas. Temos um homem maduro, provinciano, capitalista aos 
modos do século XIX e em profunda necessidade da mirada alheia 
para sua existência. 

 O leitor identifica Jacobina quando numa conversa entre 
quatro ou cinco cavalheiros no morro de Santa Tereza é instigado 
a participar da discussão de assuntos de alta transcendência e de 
provável relevância aos presentes. O personagem toma o fio narrativo 
e, por sentir-se interrogado, pede para contar um caso, com a ressalva 
de que a matéria tratará da existência não só de uma alma, mas de 
duas, e afirma, categoricamente, que “cada criatura humana traz duas 
almas consigo: uma que olha de dentro para fora, outra que olha de 
fora para dentro” (p. 81). O narrador explica que a

[...] alma exterior pode ser um espírito, um fluido, um 
homem, muitos homens, um objeto, uma operação. Há 
casos, por exemplo, em que um simples botão de camisa é 
a alma exterior de uma pessoa; — e assim também a polca, 
o voltarete, um livro, uma máquina, um par de botas, uma 
cavatina, um tambor, etc. Está claro que o ofício dessa 
segunda alma é transmitir a vida, como a primeira: as duas 
completam o homem, que é, metafisicamente falando, uma 

1  Para esta leitura será utilizado a versão digitalizada de ASSIS, Machado. Papéis 
Avulsos. In: Obra Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. Disponível em 
<http://file:///P:/OBRA%20Machado%20de%20Assis/Conto/Papéis%20Avulsos.
pdf>. pp. 80-85. Acesso em: 23 setembro 2016. Para todas as referências ao conto 
nessa leitura utilizamos a edição acima, apresentando, daqui por diante apenas o 
número da (s) página (s). 
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laranja. Quem perde uma das metades, perde naturalmente 
metade da existência; e casos há, não raros, em que a perda 
da alma exterior implica a da existência inteira. (p. 81)

 Nesta altura, o leitor que pensar que a fala de Jacobina será 
o “esboço de uma nova teoria da alma humana”, como afirma o 
subtítulo do conto, ficará de sobreaviso, uma vez que o protagonista 
falará, tão somente, de um caso ocorrido em sua vida; e o leitor, 
envolto pela atmosfera de sentar-se para ouvir um acontecido, verá a 
não-existência de um esboço, e ainda menos, de uma teoria. Machado 
de Assis elabora personagens resultantes de definições morais, as 
quais, segundo José Luiz Passos (2007. p. 38), são “reveladas por 
descrições de substâncias particulares a cada sujeito; substâncias 
que são atualizadas pelas próprias ações desses indivíduos, pelo que 
fazem e falam do seu mundo e dos outros”2.

Jacobina vivenciou a aclamação quando, ainda na juventude, foi 
nomeado Alferes da guarda nacional. Tal fato possibilitou a percepção 
de sua existência por parte de seus pares: ele se fez  existir pelo contato 
com o olhar do outro, com a aparência exterior; de acordo com a boa 
sanção alheia sentiu-se detentor de uma identidade e, sobretudo, 
de uma suposta unidade entre as duas almas. Entretanto, segundo 
Alfredo Bosi “a tensão existente entre as duas naturezas não encontra 
seu ponto ideal de fusão” (2007, p. 96), o contraponto entre essência e 
aparência permanece, já que [...] “a consciência de cada homem vem 
de fora, mas este ‘fora’ é descontínuo e oscilante, porque descontínuo 
e oscilante é a presença física dos outros, e descontínuo e oscilante é 
o seu apoio” (BOSI, 2007, p. 99.

O olhar, elemento de figurativização no conto, atinge proporções 
grandiosas quando se deseja formular a moralidade, uma vez que 

2  Especificamos “definições morais” segundo o Dicionário de Filosofia de Nicola 
Abbagnano (2007, p. 683), que aborda o moralismo como a doutrina filosófica que 
vê na atividade moral a chave para a interpretação da realidade.
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em situações de crise a dispersão dos sentidos humanos funciona 
como denúncia do mergulho interior realizado pelo personagem. Ao 
passo que esse olhar, entumecido, não se mantém sem a presença 
do objeto refletor, o herói machadiano toma conhecimento de sua 
vulnerabilidade e desfaz-se. 

O personagem ganha densidade pelo encontro/desencontro 
que permeia seu eu transformando os pensamentos em verdades 
tão enigmáticas quanto suas ações3. Machado de Assis mantém-
se em um polo distinto no tocante à constituição física e 
psicológica de seus personagens – uma visão diferenciada da 
vida urbana brasileira que resulta em caracteres permeadas de 
singularidades. Segundo José Luiz Passos (2007):

À formação do juízo está formada a questão de possibilidades, 
realizáveis ou não, que em muitos casos não podem sequer 
ser verificadas, mas que talvez por isso mesmo perfaçam 
indivíduos de motivação oblíqua e mais complexa. Os 
heróis machadianos são psicologicamente mais densos ou 
verossímeis quando comparados aos de seus antecessores 
e contemporâneos, ou mesmo a muitos de seus sucessores. 
(PASSOS, 2007, p. 44).

Esse olhar de dentro para fora e ao mesmo tempo de fora para 
dentro permitiu ao escritor idealizar uma relação entre personagens 
literárias e a figurativização do Brasil. 

 Tia Marcolina, ao saber da nova condição do sobrinho, pediu 
que fosse ter com ela em sua casa e que levasse o objeto de valoração, a 
farda; o tratamento direcionado ao novo hóspede traduzia a sensação 

3 Aproveitamos a ideia de José Luiz Passos em Machado de Assis: o romance com 
pessoas (2007, p. 11) pela abordagem de personagens de ficção e suas possibilidades 
de serem ao mesmo tempo companheiros leais e sombras incômodas; de serem 
pessoas de ficção, personagens que se enfrentam à própria imagem que fazem do 
valor do indivíduo e, mais especificamente, da pessoa moral e seus embaraços de 
consciências de faz-de-conta. 
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do eu de Jacobina, inebriado pela visão que os outros agora tinham 
dele, – chamavam-no Senhor Alferes. Segundo Alcides Villaça (2013, 
p. 109) trata-se de “um processo pelo qual o sujeito toma consciência 
de sua identidade: reconhece-a, concretamente, como a identificação 
que o outro lhe atribui”. O Elemento exterior é altamente interiorizado 
ao ponto de fazer parte subjetividade, num polo de produção, 
reprodução e anulação do eu.

 A presença do narrador, ora em terceira pessoa elaborando 
a moldura narrativa, ora envolto pela possibilidade de contar 
um causo e finalmente se fazer ouvido, é um aspecto relevante 
no contraponto de ideias, e, no desencontro do de fora com o de 
dentro. Há dessemelhança entre o narrador que constata e envolve 
os personagens para a observação da fala de Jacobina, e aquele 
que, no papel de protagonista, propõe demonstrar a máxima de 
suas experiências, anunciando que será relevante aos amigos o 
conhecimento da existência das duas almas. No entanto, quando o 
leitor se percebe envolvido na história de um fato arquitetado pelo 
protagonista, pode inferir que a metáfora do olhar que constrói e 
destrói remete à figurativização da visão moral: o ver e o ser visto 
garante ao eu do personagem a possível retirada de máscaras – tanto 
quando se trata da farda de alferes, quanto do próprio narrador, 
que ao final do conto sai de cena da mesma forma que entrou, – 
sorrateiramente. 

O Alferes experimenta o olhar que denuncia, perscruta, assimila, 
investiga e define grande parte da consciência de si e do outro em 
relação ao mundo e ao seu devido lugar nesse mundo. O narrador-
protagonista modela a experiência de sentir-se ausente do outro em 
tentativas de avivar sua alma exterior, e afirma que 

[...] convém dizer-lhes que, desde que ficara só, não olhara 
uma só vez para o espelho. Não era abstenção deliberada, 
não tinha motivo; era um impulso inconsciente, um receio 
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de achar-me um e dois, ao mesmo tempo, naquela casa 
solitária; e se tal explicação é verdadeira, nada prova melhor 
a contradição humana, porque no fim de oito dias deu-me 
na veneta de olhar para o espelho com o fim justamente 
de achar-me dois. Olhei e recuei. O próprio vidro parecia 
conjurado com o resto do universo; não me estampou a 
figura nítida e inteira, mas vaga, esfumada, difusa, sombra 
de sombra. A realidade das leis físicas não permite negar 
que o espelho reproduziu-me textualmente, com os mesmos 
contornos e feições; assim devia ter sido. Mas tal não foi a 
minha sensação. (p. 84).

 A farda refletia o olhar do outro, de modo que temos a 
construção moral do protagonista de acordo com os olhares, tanto 
recebidos como doados. 

O espelho colocado no quarto por ocasião de chegada ao 
sítio era “obra rica e magnifica que destoava do resto da casa, cuja 
mobília era modesta e simples” (p. 82). O artefato chegou com a 
corte de D. João VI, comprado de uma das fidalgas vindas em 1808; 
era “esculpido nos ângulos superiores da moldura, naturalmente 
ainda muito velho, mas, via-se-lhe ainda o ouro uns enfeites de 
madre pérola e outros caprichos do artista” (p. 82). Percebemos 
um mundo de narrativas machadianas largamente marcado pelo 
assimétrico, pela dissimilaridade que compõe os personagens; e essa 
contraposição, esse entrever, é a raiz, por vezes ínfima, do conceito 
de pessoa humana em ficção. Tal noção é reiterada pela tendência do 
protagonista em ver-se desigual, sobretudo, quando há referências 
de eventos passados. 

O Alferes, ainda solitário no sítio de Tia Marcolina, via-se 
inexplicavelmente amedrontado, seu único alívio viria do sono, pois 
somente assim sua alma interior poderia substituir a alma exterior. 
O narrador afirma: “nos sonhos, fardava-me orgulhosamente, no 
meio da família e dos amigos que me elogiavam o garbo, que me 
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chamavam alferes” (p. 84). A necessidade do olhar do outro, da luz de 
fora, do reflexo do eu torna-se uma questão grandiosa para sua mísera 
existência. Segundo Villaça (2013), é no processo de constituição e 
manifestação da alma que nos tornamos permanentemente sujeitos e 
objetos de significação atribuída, de sorte que a farda era responsável 
por fundir as duas almas, juntando a exterioridade e a interioridade 
de Jacobina.

Frente ao desespero de reconhecer-se, e do limite entre a 
abstração e a solitude da vida, o protagonista lembra-se de buscar o 
desdobramento do sujeito entre corpo e consciência de si, e relata: 
“no fim de oito dias deu-me na veneta de olhar para o espelho com 
o fim justamente de achar-me dois” (p. 84). Por esta mirada pôde 
reconhecer-se no entremeio da linguagem, e com base no modo 
lembrar/esquecer fez-se existir; quando olhava e via o reflexo da 
farda, as duas almas sentiam-se coesas. Assim, o narrador destaca 
o momento em que o ser exterior entra em contato com o ser interior 
para a confluência das duas naturezas. 

Após o estranhamento inicial de ver sua imagem ainda embaçada 
no vidro, Jacobina lembrou-se de vestir a farda de alferes, e ao olhar-
se novamente, viu reproduzida sua figura integral, e a singularidade 
dos traços: “nenhuma linha de menos, nenhum contorno diverso; 
era eu mesmo, o alferes, que chegava, enfim, a alma exterior” (p. 85). 
A exterioridade estava dispersa com a ausência da tia e a fuga dos 
escravos, porém, agora já não “era mais um autômato, era um ente 
animado” (p.85). Jacobina percebe a importância que a sociedade 
concede àqueles dispostos a atender exigências tais como a busca de 
admiração para si, e compreende seu reflexo no espelho como duas 
partes de uma mesma pessoa.

Machado de Assis apresenta certa disparidade na constituição de 
personagens em relação ao fazer literário de seu tempo; por vezes fala 
do interesse pelo conhecimento de si e do enfado do homem consigo, 
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pelo viés da contemplação/rememoração. Contudo, qual será o lugar 
tomado pela representação da formação e deformação de pulsões 
humanas na escrita machadiana? Jacobina busca admiração e almeja 
fazer-se existir pelo olhar, de sorte que o lugar da deformação da 
pessoa moral é destacado no momento em que o Ser entra em contato 
com o outro, ainda que seja em reflexo, e transforma-se. 

Lembremo-nos do conto A causa secreta4, cujo narrador retrata 
Fortunato sob o mesmo ponto de vista que também nos 
apresenta Garcia, num relato que muito se aproxima do fluxo de 
consciência. O leitor percebe o que sentem os personagens, não 
apenas o sentimento exterior, mas o que há de mais profundo 
na interioridade de Garcia e Fortunato. A crítica de Alfredo 
Bosi (2007, p. 119) afirma que os contos machadianos da década 
de 1870, de aparência amena, guardam o “o fio negro do mal” 
bem-posto em contos da década de 80 em diante. Em A causa 
secreta Fortunato representa o mal congênito que se diverte 
com a agonia do outro, que aprecia momentos de perversidade 
como parte da normalidade dos dias.

Ao final do conto, a articulação do narrador perpassa a ótica de 
Garcia que não mais conta o que vê, mas o que sente Fortunato. A 
explosão de dor moral e lágrimas compostas pela morte de Luísa são 
marcos expostos na narrativa para que o leitor realize seu próprio 
juízo de valor e pondere sobre os reais impulsos de Fortunato, – um 
jogo de intenções e reações mascaradas de vida cotidiana, contudo 
de íntima relação com a formação do Ser social capaz de deformações 
morais mais comuns do que a civilidade estaria apta a expurgar. 

 Machado de Assis é assertivo quando se presta ao papel de 
elaborar tipos humanos cuja assimetria disfarçada de ordem é a 

4 Conto de Machado de Assis publicado originalmente por Laemmert & C. 
Editores, Rio de Janeiro, 1896. Para esta leitura utilizamos a coletânea de contos 
Várias Histórias. São Paulo: Martin Claret, 2006.
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característica protuberante. Por vezes, o dissimulado é apresentado 
como parte da norma social, ao ponto de somente nas entrelinhas 
se reconhecer estratégias narrativas de posição versus retirada de 
máscaras. 

 José Luiz Passos (2007) enfatiza o processo de composição de 
caracteres e a habilidade de Machado ao produzir personagens em 
estado de constante revisão de si mesmos e suspeitos aos olhos dos 
outros. O autor é considerado habilidoso não pela fidelidade com 
que fazia suas palavras corresponderem aos respectivos objetos, mas 
pela sensibilidade literária refletida em decoro linguístico adequado 
a cada assunto, desde os primeiros romances (em menor escala) das 
Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881) até ao final da produção de 
suas letras, após a configuração dos diários do Conselheiro Aires 
(1908). Segundo Passos (2007):

Na obra de Machado, o problema da motivação do ato é 
frequentemente apresentado ao leitor como a questão da 
máscara, da dissimulação e da consciência desconfiada 
consigo. Choque entre a pessoa moral dos personagens e 
a realidade do século XIX que os envolvia. (PASSOS, 2007, 
p. 128).

O exame das primeiras reações a este novo modo de retratar 
as motivações, o mundo interior e a desunião do sujeito 
consigo pode esclarecer como o tema se transformou em um 
dos modos fundamentais do romance moderno. Retratando 
pessoas que se concebem em contradição consigo ele 
colabora para a paulatina autonomia do romance frente às 
demandas doas naturalistas. (PASSOS, 2007, p. 131)

 Somente por meio do que se foi, cujo caráter estático voltado 
ao passado avança imóvel, é que o sujeito pode medir-se em direção 
ao olhar do outro. Os personagens machadianos são donos de seus 
destinos na medida em que se percebem no limite da perda da pessoa 
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humana. O público brasileiro experimentou uma reorientação da 
narrativa local cujo lugar de honra do século XIX esteve ao pé de 
Machado de Assis, e para quem a urbanização, sobretudo do Rio de 
Janeiro, também exerceu grande força topográfica. Passamos a ter a 
junção da pessoa física, da distância social, dos valores materiais e 
de atitudes que são objetos de valorização do sujeito diante de seus 
iguais. Machado é participante ativo das mudanças políticas, sociais 
e culturais da segunda metade do século XIX, ainda que com um 
entusiasmo às avessas. 

À terceira margem

Início dos anos de 1960. João Guimarães Rosa escreve as Primeiras 
Estórias (1962) e uma infinidade de possíveis focos de análise quanto 
ao fazer narrativo benfeito ao modo roseano. O homem profundo 
é retratado em suas minúcias, e num constante ato de produção, 
reprodução e anulação do eu, é habilmente arquitetado como pessoa 
humana à deriva das vivências e dos males do cotidiano. Guimarães 
Rosa elaborou uma escrita altamente imaginativa, nela, encontramos 
partículas humanas sondadas pela arte literária e dispostas a revelar 
mazelas interiores já exploradas desde o século XIX, a exemplo das 
obras de Machado de Assis. Sua poética nos proporciona uma visão 
do eu envolto de costumes sociais de qualquer tempo e espaço, 
em que o invisível aos olhos é componente de exímia grandeza na 
configuração do sujeito social. 

Pela linguagem, obtemos a dimensão da caracterização humana 
nas narrativas e de arquétipos figurativos de alta agudeza. Para 
Antonio Candido (1993), é no processo de desfazer e construir 
realidades que o mundo vai se desfigurando e o objeto referido pela 
palavra passa dele para o interior do discurso, num constante ato de 
desfazer e refazer-se. O sujeito torna-se sujeito pela linguagem. Pelas 
palavras, recebe um mundo à revelia, mas tão somente pelo bom uso 
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de suas propriedades linguísticas toma a consciência do universo e 
o transforma. Contudo, levemos em conta que mundos interiores 
também são amplamente revelados pela mudez: o não-exteriorizado 
age na constante revisão de si pelo escrutínio do outro, o que não é 
verbalizado funciona como guia de impulsos humanos.

No conto A terceira margem do rio5, temos personagens em 
trânsito sob a perspectiva do olhar e do não-dito, em que a 
passagem para as margens (que está para além e aquém de 
onde se vive) configura-se o elemento de experimentação do 
narrador. O leitor é colocado de sobreaviso desde as primeiras 
linhas sobre possíveis segredos desvelados, de rememorações 
e de fatos acontecidos em um tempo de posse somente do 
narrador-personagem, de modo que quando o pai decide ir-se 
para longe, o filho guarda em si a marca do dano moral. 

O menino, marcado pela visão dos fatos, narra o passado 
a respeito do pai e de si mesmo com o que ainda resta de suas 
memórias. A relação entre dano moral, memória e linguagem 
age no agrupamento de sentimentos, seguido de uma 
rememoração interna que está para além do tempo narrativo. 
Sensações como orgulho, vergonha, ressentimento, culpa, 
remorso, trazem ao eu profundo o retrocesso daquele que 
se volta sobre acontecimentos passados com a possibilidade 
de “novo julgamento”, e sanções melhores ou piores do que 
as já esperadas de si mesmo. Num contínuo rememorar da 
experiência infantil, o menino narra o início da enigmática 
trajetória que o pai iniciaria dali a pouco: “do que eu mesmo 
me alembro, ele não figurava mais estúrdio nem mais triste 
do que os outros, conhecidos nossos. Só quieto.” (p. 32). A 

5  Para referências ao conto neste trabalho segue a edição: ROSA, Guimarães. Primeiras 
estórias. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. pp. 32-37. Apresentamos, daqui por diante 
apenas o número da (s) página (s).
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mudez do pai soava como denúncia do plano que se seguia, e 
na dualidade exercida tanto pelo olhar do filho que perscruta 
as intenções do pai, como pelo olhar do pai que diz sem dizer 
num ato de sugestão contínua, temos o trânsito entre o que importa 
ser lembrado (e até recontado) e o que necessita ser esquecido como 
parte vital da manutenção da memória. 

Os personagens do conto (o filho, o pai, a mãe, o irmão, a irmã, 
o tio, o mestre, o padre, os dois soldados e os jornalistas) asseguram 
uma noção de coletividade – todos se viam envolvidos com o 
ocorrido, apesar de a ação ser marcada pela voz em primeira pessoa. 
Assim, temos duas linhas (a coletiva e a individual) imprescindíveis 
à caracterização do Humano, e potencialmente representantes da 
relação entre a tessitura do ser social e da pessoa moral. O narrador 
mostra-se individual (mas, não alheio) à reação de estranhamento 
que a decisão do pai de pegar a canoa e ir-se para o meio do rio 
causava a família. O filho, espectador da ação, percebeu que o pai 
se foi para um lado de impossível retorno, e afirma: “nosso pai não 
voltou. Ele não tinha ido a nenhuma parte. Só executava a invenção 
de se permanecer naqueles espaços do rio, de meio a meio, sempre 
dentro da canoa, para dela não saltar, nunca mais” (p. 33).

 O protagonista encarrega-se de expor e traduzir o silêncio do 
pai num exercício de fala reduzida ao ato de narrar. A negação da 
fala paterna denota o desaparecimento de qualquer possibilidade 
de vínculo histórico entre as gerações, o que nos permite supor a 
tênue ligação entre pai e filho e a história contada, num vazio de 
fala que inunda o vazio do olhar, consuma-se num vazio de alma e, 
consequentemente, num vazio de ações. Por mais empenhado que o 
filho esteja em tentar aproximações com a figura agora pertencente 
à terceira margem do rio, seus esforços não chegam à exatidão dos 
resultados desejados. 

Alfredo Bosi (2010) pensa as idas e vindas do processo 
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narrativo como tensões sociais e psíquicas em foco, não podendo 
ser definidas num esquema binário, nem pela ideia de que a vida de 
um personagem é a extensão ou a extinção definitiva do outro. “Ao 
contrário, as tensões permanecerão vivas e, no fundo, irresolvidas: a 
força da memória e o dinamismo da imaginação efetuam uma escrita 
de coexistência dos opostos” (BOSI, 2010, p. 395). Não se podendo 
anular ou recriar um roteiro para o que seria comumente aceito, os 
personagens devem conviver com a força criadora de tensões e delas 
retirar, quando possível, elementos de efetivação do caráter moral 
das pessoas envolvidas. O narrador afirma:

 No que num engano. Eu mesmo cumpria de trazer 
para ele, cada dia, um tanto de comida furtada: a ideia 
que senti, logo na primeira noite, quando o pessoal 
nosso experimentou de acender fogueiras em beirada 
do rio, enquanto que, no alumiado delas, se rezava e se 
chamava. Depois, no seguinte, apareci, com rapadura, 
broa de pão, cacho de bananas. Enxerguei nosso pai, 
no enfim de uma hora, tão custosa para sobrevir: só 
assim, ele no ao-longe, sentado no fundo da canoa, 
suspendida no liso do rio. Me viu, não remou para 
cá, não fez sinal. Mostrei o de comer, depositei num 
oco de pedra do barranco, a salvo de bicho mexer e a 
seco de chuva e orvalho. Isso, que fiz, e refiz, sempre, 
tempos a fora. (p. 33)

Com esforço, o menino desejava se fazer representar na 
transitoriedade vivida pelo pai, contudo, a busca por dar sentido 
às duas margens é ineficaz, já que o rio com dois lados separados 
e igualmente excludentes da individualidade paterna, culmina na 
possibilidade da criação da terceira margem e numa visão um tanto 
positivista do que seria a vida em trânsito. Quanto ao fazer narrativo, 
Oliver (2001) afirma que quase toda palavra nesse conto assume 
direção e sentido que perpassa a dinâmica espiritual e filosófica 
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ligeiramente disfarçada de acontecimentos cotidianos; as palavras 
são de maior significância quando tomadas por um ângulo poético, 
antirracionalista e antirrealista. O rio surge como elemento de 
vínculo moral entre a interioridade dos personagens, e como cenário 
composto pela movimentação de imagens narrativas que mais se 
assemelham a alusões de um processo de interiorizar o elemento exterior 
de tal forma a fazer parte da constituição do sujeito. 

A configuração da memória narrativa é formulada pelo narrador-
protagonista com a cronologia dos fatos (o dia em que o pai pega a 
canoa e deixa a família optando por habitar na terceira margem do 
rio), e com essa memória em movimento, o narrador leva o leitor a 
perceber que toda sua vida se passou à espera do pai junto ao rio. Na 
velhice do pai, e, consequentemente, na do filho, o rio transforma-
se no não-lugar – uma forma de utopia impetuosa em que no lugar 
desse não-lugar encontramos um tempo de não-tempo. Ao perceber a 
passagem do tempo, o filho deseja ser depositado no não-tempo do 
pai, numa confluência de não-lugares que, se formulados pela visão 
humana, passam à manutenção da vida perene. No excerto abaixo 
o narrador formula a vontade do filho de ser parte desse rio, ainda 
que em morte:

[...] sei que agora é tarde, e temo abreviar coma vida, nos 
rasos do mundo. Mas, então, ao menos, que, no artigo da 
morte, peguem em mim, e me depositem também numa 
canoinha de nada, nessa água que não pára, de longas 
beiras: e, eu, rio abaixo, rio a fora, rio a dentro – o rio. (p. 37)

 A profundidade da alma, expressa pelo olhar de longa 
sondagem interior, remete a possíveis vontades desse herói que, 
por agora, não deseja apenas continuar com a espera pelo pai, mas 
fazer-se igual nessa espera, – deseja ser depositado rio afora com a 
possibilidade de vivenciar as mesmas experiências do pai. 

A configuração do homem profundo está para além de atos 



283

Tipos Humanos em Contos de Machado de Assis e Guimarães Rosa

cotidianos e muito se aproxima da manutenção da moralidade 
enquanto formadora das intenções. Para José Luiz Passos (2007) 

o fardo do passado dá bagagem emotiva ao herói e adensa 
a sua compostura, animando o seu caráter com a aparência 
verossímil de uma experiência vivida. A nossa expectativa 
de que pessoas são feitas dessa matéria produz, por meio 
da leitura, e efeito da plausibilidade moral dessas pessoas; 
diante do que foram e de como se imaginam diferentes dos 
demais, entendemos o que motiva “por dentro”. Por isso 
podemos dizer que são mais profundos. (PASSOS, 2007, 
p. 79)

Temos na narrativa um ponto articulador entre o passado e o 
presente, uma forma de integrar saberes diversos que muito diz sobre 
o tempo que se foi, e o tempo que virá imbricado no presente, de 
modo que podemos estabelecer uma relação entre o novo e o antigo. 
O protagonista transforma a própria existência em experiência, 
a exemplo do pai, um homem comum de quem são retiradas as 
condições de pai e de homem, até que lhe resta somente a solidão de 
uma canoa na terceira margem. Buhler (2006) afirma que,

[...] nenhuma imagem poderia ser mais impressionante e 
sintetizadora dos mistérios e segredos de uma alma do que 
um ser suspenso na terceira margem de um rio. O rio calado 
e fundo em suas águas é uma aventura do inconsciente que 
se move na noite de uma alma sob um tema vertical, através 
do qual o ser mais disperso, mais desunido, conquista a 
unidade. (BUHLER, 2006, p. 62)

O rio calado e fundo, abrigo de um ser que não pode se colocar 
a salvo dele, ou acima, ou abaixo, pois estaria se colocando para 
além da morte, reflete, como num espelho, o mundo das ideias e o 
mundo das coisas. Quando o filho chega até a margem em busca da 
imagem do pai, percebe a si mesmo refletido na superfície das águas 
e uma oposição entre os rasos do mundo e a profundeza dos rios. 
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Para Hanciau (2010), a terceira margem consiste num caminho do 
meio, num procedimento de contínuo deslocamento. O protagonista, 
por sua vez, também está situado na vagação; mantém-se à deriva, 
alienando-se do correr dos dias, num mundo cuja rotina tornou-se 
uma provocação. Trata-se de um papel ativo no reconhecimento de si 
nesse mundo – um homem-rio à margem de um rio-homem. A água que 
banha os rios, como o arquétipo do espelho, funciona como símbolo 
da representação humana pelo reflexo recebido de si e do outro. 

Na sequência de contos das Primeiras Estórias (1962) temos O 
espelho6 roseano, e uma advertência do narrador, que diz: “se quer 
segui-me, narro-lhe; não uma aventura, mas experiência, a que me 
induziram, alternadamente, séries de raciocínios e intuições” (p. 65). 

 O leitor é levado para um universo de indagações sobre a 
existência de um mistério situado entre o olhar do eu, de fora do 
espelho, e a visão recebida pela imagem refletida, algo de cunho 
transcendente. O narrador-personagem deseja conhecer seu eu mais 
profundo, e sabe que é pela linguagem em uso que tal fato poderá 
ser realizado; sabe que é por meio da narração que se poderá refletir 
a respeito do que significa ser Humano. Entretanto, a apresentação 
de temas de valor experimental não o eleva até a verdade, pois, de 
antemão, sente-se convicto de que há máscaras que se moldam aos 
rostos.

O experimento do conto chega-nos por um aparente diálogo 
entre dois senhores – personagens em situação de especulação e 
ensaio de termos vistos como imprescindíveis para que o impasse 
da existência humana possa ser resolvido. A existência de imagens 
fantasmagóricas em trânsito, bem como o trato com a interioridade 
dos personagens dão lugar à busca pelo reflexo da imagem do 

6  Para referências ao conto O espelho segue a edição de ROSA, Guimarães. Primeiras 
estórias. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. pp. 65-72. Apresentamos, daqui por diante 
apenas o número da (s) página (s).
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verdadeiro eu. O narrador formula dúvidas acerca de como seria sua 
aparência, já que o Humano está para além das formas visíveis, e as 
fotografias agiriam em favor da manutenção desse mistério:

Onde situar o nível e ponto dessa honestidade ou 
fidedignidade? Como é que o senhor, eu, os restantes 
próximos, somos, no visível? O senhor dirá: as fotografias 
o comprovam. Respondo que, além de prevalecerem de 
máquinas e objeções análogas, seus resultados apoiam antes 
que desmentem a minha tese, tanto revelam superporem-se 
aos dados equinográficos os índices do mistério. (ROSA, 
1985, p. 65).

O entre-lugar possível entre espelho, fotografia e máscaras age 
na evolução do sujeito narrativo, para quem a constante oscilação 
entre essência e aparência culmina na construção da identidade 
do personagem. Neste conto, o espelho é algo a ser temido e não 
a ser buscado como no conto de Machado de Assis; pôr-se à frente 
desse espelho é uma ameaça, já que a imagem recebida é capaz 
de desintegrar a figura em reflexo. Em certa altura, o personagem 
retoma o enredo do conto para relatar a circunstância em que viu 
dois espelhos: “um de parede, o outro de porta lateral, aberta 
em ângulo propício” (p. 67), e a sensação de ser tomado por uma 
súbita revelação: viu um perfil humano – uma figura desagradável 
ao derradeiro grau, repulsivo senão hediondo. Sua reação foi de 
náusea, ódio, susto, eriçamento. Descobriu ser ele mesmo refletido 
no espelho, porém na imagem de uma onça – fazia-se necessário 
converte-se à verdadeira forma: “necessitava eu de transverberar o 
embuço, atravisagem daquela máscara, a fito de devassar o núcleo 
dessa nebulosa – a minha vera forma” (p. 68). O corpo imperfeito da 
imagem fantasmagórica refletida em um espelho sem continuidade, 
alude ao entre-lugar do eu marcado pelo não-lugar no mundo.

Voltemos aos conceitos de José Luiz Passos (2007) cujo 
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entendimento da construção de personagens literários dialoga com os 
pormenores da pessoa humana, e veremos que a grande relevância de 
se pensar personagem aos moldes da subjetividade está no fato de que 
por eles somos levados às situações remotas, sensações instigantes e 
sentimentos raros, pois

[...] imaginamos através deles, ou mais especificamente 
neles mesmos, personalidades situadas em circunstancias 
que nos inspiram piedade ou terror, júbilo, simpatia, ou 
repulsa. Acompanhamos o desenvolvimento de suas vidas 
[...]. Assistimos movimentos de consciência que às vezes 
nem está claro para o personagem, mas para o espectador 
é fantástico. Experimentamos suas dúvidas, escolhas e 
convicções sobre seu próprio mundo, e testemunhamos 
as consequências de suas decisões. (PASSOS, 2007, p. 103)

A certa altura do espelho roseano, o protagonista sente-se apto a 
não mais perceber os traços animalescos se, novamente, colocar-se 
à frente de um espelho. Assim, passa a realizar um jogo de olhares 
como o artefato – não com o arquétipo humano, mas com o formato 
animalesco que tomou posse de sua identidade pelo reflexo. O 
personagem já não mais via sua imagem, sentia-se sem formas ou 
evidências físicas, apenas um vazio. O constante trânsito entre o que 
seria o eu profundo e a figura refletida, tornou-se novamente o único 
elemento de convergência entre as pessoas representadas: ora pelo 
olhar que via sua miragem, ora pela imagem refletida no espelho. 
Contudo, haveria a possibilidade de a representação de pessoas 
embutidas na interioridade de protagonistas trazer-nos ganhos 
reais, e não somente a apreensão de símbolos com características 
imprecisas? Haveria evolução da pessoa humana no contato entre 
o transitar de imagens refletidas nos olhares? Passos (2007) reitera 
que uma das intuições mais fundamentais associadas à nossa relação 
com personagem de ficção é a de que eles nos compadecem e nos 
dão prazer precisamente porque reconhecemos neles aspectos do que 



287

Tipos Humanos em Contos de Machado de Assis e Guimarães Rosa

poderia ser um outro indivíduo, uma pessoa de fato. 

Para ver-se novamente refletido no espelho o narrador-
protagonista passou por um processo de autoconhecimento – estava 
no recomeço de uma imagem, numa luz que nascia com a escuridão 
do vulto; do ajuntamento de fragmentos humanos percebeu o formato 
do rosto, e rosto de um menino – viu-se renascendo. O personagem 
percebe o trânsito de imagens e a possibilidade do humano 
fragmentar-se ante a mirada alheia, e questiona: “você chegou a 
existir?” (p. 72); tal proposição funciona como início do processo 
de reconhecimento de si pelo escrutínio do outro. Assim, de acordo 
com Villaça (2013) o espelho atua neste conto como figurativização 
dimensão do olhar daquele que se vê sendo olhado.

 O trânsito de imagens chega-nos como marco no processo de 
autoconhecimento. A figura do menino que percebe a partida do pai 
para a terceira margem do rio vincula-se à visão aterradora do sujeito 
narrativo, para o qual o trânsito entre essência e aparência não passa 
de um experimento, e o desvelamento de Jacobina pela visão de seu 
reflexo, faz-nos buscar um resgate pelo eu escondido em máscaras 
sociais. E, ao aceitarmos a proposição do personagem machadiano 
que afirma existir duas almas (uma interior e outra exterior) pactuamos 
com uma dualidade de leitura entre o que é visível pelo reflexo da 
imagem no espelho, e o que fica recolhido, agindo na configuração 
do sujeito narrativo.
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Tradução - “América Latina”: Ao Servi-
ço da Colonização ou da Descoloniza-
ção?, de José Ramón Fabelo Corzo1

Altamir Botoso
Andre Rezende Benatti
Márcio Antonio de Souza Maciel

 

No já distante verão do ano de 1971 Roberto Fernández Retamar 
começada a redação do seu Calibán - convertido com o tempo em um 
clássico da ensaística latino-americana -  reproduzindo a pergunta 
que poucos dias antes tinha recebido de um jornalista europeu de 
esquerda: “Existe uma cultura latino-americana?”, interrogação 
que ao poeta e ensaísta caribenho lhe instigava, similar a esta outra: 
“Vocês existem? ” 

Pois pôr em dúvida nossa cultura é pôr em dúvida nossa 
própria existência, nossa realidade humana mesma, e, 
portanto, estar dispostos a tomar partido em favor de nossa 
irremediável condição colonial, já que se suspeita que não 
seríamos senão eco desconfigurado do que acontece em 
outra parte. Essa outra parte são, claro, as metrópoles, 
os centros colonizadores, cujas “direitas” nos esgotaram, 
e cujas supostas “esquerdas” pretenderam e pretendem 
orientar-nos com piedosa solicitude. Ambas coisas,   com 

1 Traduzido por Altamir Botoso, Andre Rezende Benatti e Márcio Antonio de Sou-
za Maciel. Publicado anteriormente na Revista Casa de las Américas 276 – ISSN 
008-7157 – “Sobre la ‘América Latina’” – julio-septiembre/2014. O texto foi traduzi-
do com autorização do autor
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o auxilio de intermediários locais de variada roupagem.2 

Para Fernández Retamar era óbvio que existir como 
humanos plenos, e não como “eco desfigurado” de outros, é 
ter cultura própria, é possuir uma identidade. E na reafirmação 
dessa identidade, neste caso da latino-americana, está toda 
possibilidade de superar a “irremediável condição colonial” 
que supostamente nos caracteriza. O reconhecimento e a 
reafirmação da identidade latino-americana é, então, na visão 
do autor de Caliban, uma condição de possibilidades para 
uma emancipação descolonizadora. E é que, em seu critério, 
“nossa cultura é – e só pode ser -  filha da revolução, de nosso 
multissecular rechaço a todos os colonialismos; nossa cultura, 
como todas as culturas, requer como primeira condição nossa 
própria existência”3. E, depois de citar aquele pensamento de 
José Martí, segundo o qual só pode haver literatura (e cultura) 
se existe um povo magno que nela se reflete4, conclui Fernández 
Retamar: “A cultura latino-america, pois, foi possível, em 
primeiro lugar, por quantos fizeram, por quantos estão fazendo 
que exista esse “povo magno” da “nossa América.”.5 

Trinta e seis anos depois de Calibán, em 2007, se traduz 
ao espanhol um livro escrito em inglês dois anos antes pelo 
semiólogo Walter Mignolo. Ainda sem fazer referência 
explícita ao ensaio do poeta cubano, neste livro, intitulado 
La idea de América Latina, o também teórico da colonialidade/

2 Trad. Nossa: Roberto Fernández Retamar: «Calibán», Calibán y otros ensayos, La 
Habana, Arte y Literatura, 1979, p. 10.
3  Ibid., p.78.
4 José Martí: «Cuadernos de apuntes», Obras Completas, La Habana, Ciencias 
Sociales, 1991, t. 21, p. 164.
5  Roberto Fernández Retamar: ob. cit., p. 79.
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descolonialidade6, defende uma tese de essência oposta à de 
Fernández Retamar. O propósito explícito de seu livro é 
“escavar os cimentos imperiais/coloniais da “ideia” de América 
Latina”7. Para Mignolo, uma identidade latina abarcadora de 
todo o subcontinente invisibiliza as diferenças em seu interior 
de índios e afrodescendentes e responde aos interesses das 
que ele chama “elites crioulas de descendência europeia”, 
encarregadas de reproduzir as relações de colonialidade em 
aparência superadas desde os processos de independência do 
século XIX. 

A ideia de “latinidade” contribuiu para disfarçar a diferen-
ça colonial interna com uma ideia histórica e cultural que 
parecia incluir a todos, mas que, na realidade, produzia um 
efeito de totalidade silenciando aos excluídos. Portanto, 
a “latinidade” criou um novo tipo de invisibilidade para 
os índios e os descendentes de africanos que viviam na 
“América Latina”.8 

De maneira enfática, o pensador argentino-estadunidense tenta 
mostrar a intencionalidade imperial colonizadora ou recolonizadora 
que desde suas origens teve a ideia da América Latina e o uso político 
que, no mesmo sentido, se fez depois dela em favor de interesses 
da elite. “ ‘América’, e logo ‘América Latina’ e ‘América Anglo-
saxônica” – nos diz -, são conceitos criados por europeus e crioulos 

6 A chamada teoría da colonialidade ou da colonialdiad/descolonialidade foi desenvolvida 
por Aníbal Quijano, Enrique Dussel, Walter Mignolo, Santiago Castro- Gómez, 
Nelson Maldonado Torres, Fernando Coronil, Edgardo Lander e outros. Ver, 
por exemplo, os livros coletivos: Edgardo Lander (comp.): La colonialidaddel 
saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas, Buenos Aires, 
FLACSO, 2000, e Santiago Castro Gómez, Ramón Grosfoguel (eds.): El giro 
decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global, 
Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana/Siglo del Hombre Editores, 2007.
7  Walter Mignolo: La idea de América Latina, Barcelona, Gedisa, 2007, p. 16.
8  Ibíd., p. 112.
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de ascendência europeia. Os índios e os crioulos descendentes de 
africanos não foram convidados ao diálogo. ”9. Em outro lugar 
agrega que “o surgimento da ‘latinidade’ ou da ‘América Latina’ [...] 
deve entender-se em relação com a história de um imperialismo em 
ascensão na Europa [...]”10 E conclui Mignolo:  

Em meados do século XIX, a ideia de América como um todo 
começou a dividir-se não de acordo com os Estados-nação 
que iam surgindo senão segundo as distintas histórias 
imperiais do hemisfério ocidental, de modo que ficou con-
figurado com América Anglo-saxônica ao norte e América 
Latina ao sul. Nesse momento, “América Latina” foi o nome 
escolhido para denominar a restauração da “civilização” 
da Europa meridional, católica e latina na América do Sul 
e, ao mesmo tempo, reproduzir as ausências (dos índios e 
dos africanos) do primeiro período colonial.11 

Talvez por provir da semiótica, Mignolo outorga um peso 
quase absoluto à carga semântica que originariamente têm os 
conceitos. Daí que, para o caso que nos ocupa, o uso originário 
que ele supõe tenha o conceito “América Latina” lhe imprime 
uma espécie de selo fatalista definitivo e inabalável a todo 
o conteúdo histórico que siga designando-se pelo mesmo 
conceito. 

Assim, devido à origem imperial-colonial que em 
sua opinião teve o conceito e que a “América “Latina” é o 
projeto político das elites crioulas -  de ascendência europeia 
-  que conseguiram a independência da Espanha [...]”12, na 
atualidade a identidade assinada por esse conceito não serve 

9  Mignolo: ob. cit., p. 29.
10  Ibíd., p. 81.
11  Ídem.
12  Ibíd., p. 202.
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às transformações descolonizadoras que a região necessita.  
No começo do século XII é evidente que a imagem da Amé-
rica “Latina” só se mantem por costume ou por interesses 
da política e da economia global. As transformações radi-
cais[...] experimentadas nos últimos quarenta anos põem 
na tela de juízo uma identidade subcontinental forjada para 
responder a necessidades que não são as de hoje em dia.13 

Se, como supõe Mignolo, “as elites crioulas se 
autocolonizaram ao adotar para si a noção francesa de que 
eram “latinos” [...]”14, a identidade que então serviu à (neo) 
colonização não pode hoje funcionar a favor da emancipação. 

De tal maneira, temos planteado o problema sobre o que 
queremos refletir neste trabalho: para que servem a identidade 
da América Latina e o conceito que a define:  para colonizar 
ou para emancipar? É um instrumento de colonização ou uma 
condição necessária para a descolonização?

De antemão mostraremos que, em nossa opinião, estas 
perguntas não podem ter uma resposta unívoca e que a história 
nos mostra que ambas alternativas tiveram verificações práticas. 
Tanto que a postura que defende a ideia sobre o uso colonizador 
da identidade latino-americana, como aquela que vê nessa 
identidade um recurso necessário para a descolonização, 
alberga uma importante dose de verdade. 

No que toca a Roberto Fernández Retamar, este não é alheio 
à possibilidade de que a cultura (e sua correspondente expressão 
identitária) possa servir também a interesses colonizadores e 
opressores. Imediatamente depois de assinalar o vínculo entre 
a revolução, a cultura e a existência de um “povo magno” capaz 

13  12 Ibíd., p. 203.
14  13 Ibíd., p. 21.
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de fazer em uma expressar-se na outra, o poeta e o ensaísta 
cubano reconhece: 

Mas esta não é, claro, a única cultura forjada aqui. Há 
também a cultura da anti-América: a dos opressores, a de 
quem tratou (ou trata) de impôr nestas terras esquemas 
metropolitanos, ou simplesmente, mansamente, reproduzem 
de modo provinciano o que em outros países têm sua razão de 
ser. [...] // Ainda é muito visível essa cultura da anti-América. 
Ainda nas estruturas, nas obras nas efemérides se proclama 
e perpetua essa outra cultura. [...] Nós podemos e devemos 
contribuir a colocar em seu verdadeiro lugar a história do 
opressor e a do oprimido. Mas, claro, o triunfo desta última 
será sobretudo obra daqueles para quem a história, antes que 
obra das letras, é obra de feitos.15

“Obras de letras” e “obras de feitos”, excelente maneira 
de expressar a diferença substancial entre duas formas de 
conceber os processos de emancipação e descolonização, não 
por ser entre si excludentes, senão porque pressupõem ambos 
acentos e prioridades diferenciados. 

Se, ainda reconhecendo como “cultura da anti-América” 
o uso constatável da identidade cultural latino-americana em 
favor da “história do opressor”, Fernández Retamar aposta 
pelo triunfo da “história do oprimido”, mais como uma “obra 
de feitos” que como uma “obra de letras”, este não parece ser 
o caso de Mignolo. 

Tanto legítima a preocupação que o autor de A ideia da 
América Latina mostra ter pela colonialidade que ainda embarga 
os latino-americanos, como sua igualmente genuína aspiração 
a conseguir uma cabal descolonização, tendem, no entanto, 

15  Roberto Fernández Retamar: ob. cit., pp. 79-80.



295

Tradução - “América Latina”: Ao Serviço Da Colonização Ou Da Descolonização?, De José Ramón Fabelo 
Corzo

a dirimir-se ante tudo no plano do que Fernández Retamar 
qualifica como “obra de Letras”. Daí, a excessiva ênfase que 
Mignolo faz nas “letras” que nos auto identificam como latino-
americanos e no caráter preponderantemente “letrado” da 
solução à nossa condição colonial.16 

A diferença de Fernández Retamar, para o semiólogo são 
as “letras”, os nomes e sua semântica os que fundamentam e 
lhe dão sentido aos “feitos” econômicos, políticos e morais. 
Eloquentes em tal sentido são suas palavras: 

América [...] não foi uma “realidade objetiva”. Foi, ao 
contrário, uma construção semântica cujas consequências 
políticas, econômicas, epistêmicas e éticas surgiram da 
obliteração das conceitualizações indígenas de Anáhuac, 
Tawantinsuyu e Abya-Yala, entre outras noções espaciais. 

Agora se entende melhor por que Mignolo atribui 
tamanha importância ao conceito “América Latina” com o 
que fomos batizados – segundo ele, pelos franceses- e o uso 
necessariamente imperial, recolonizador ou auto colonizador 
da identidade que sob essa nominação assumimos. 

Em síntese – e a risco de simplificá-la – poderíamos dizer 
que sua lógica argumentativa é uma espécie de silogismo com 
duas premissas básicas e uma conclusão.

A primeira premissa da que parte é que “América Latina” é 
uma ideia, um conceito, uma construção semântica, que desde 
sua origem significou um propósito imperial e recolonizador, 
por parte dos franceses, e auto colonizador, por parte das elites 

16  Em distintos momentos de seu livro, Mignolo faz ênfase na decisiva importância 
decolonial que para ele tem a reconceitualização do território que habitamos os 
latino-americanos. Entre os conceitos alternativos que maneja se encontram o 
“Abya-Yala”, “América do Sul”, “A grande comarca”, “A frontera”, “Tawantinsuyo” 
e “Anáhuac”.
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crioulas descendentes de europeus.

Ainda que não diga de maneira explícita, o argumento de 
Mignolo requer como uma segunda premissa tácita, assumir 
que essa semântica original de conceito se manteve, no 
fundamental, inalterável apesar de mais de um século e meio 
transcorrido desde sua criação. Mais adiante mostrar-se-á por 
que essa premissa é uma exigência da lógica de seu discurso e 
como há neste não poucas mostras de sua assunção. 

A conclusão que emana de ambas premissas só pode ser 
uma: o conceito “América Latina” não pode auspiciar hoje 
uma identidade regional que, sob essa denominação, propicie 
um processo de emancipação e descolonização; pelo que o 
conceito mesmo deve ser abandonado e substituído por outro, 
como via de solução aos problemas históricos do colonialismo 
e colonialidade, que acometem a região.

No que segue tentaremos demonstrar essa lógica 
argumentativa, primeiro, mostrando a questionável veracidade 
de suas premissas e, depois e em consequência, submetendo a 
uma análise crítica sua conclusão. 

Sobre a origem do conceito “América Latina”

Não há dúvidas de que nossa identidade subcontinental 
nasce marcada pela conquista da colonização. Antes da chegada 
dos ibéricos ao que hoje se chama América Latina, não existia 
aqui uma unidade geo-identitária que tivesse esse alcance. 
Muito antes de adjetivar-se como “latina”, a identidade que 
hoje vincula os povos latino-americanos e caribenhos17 se 

17  Esse Caribe que não fala espanhol ou português, ao forjar-se como colônias de 
outras metrópoles e ao ter uma história colonial relativamente distinta, foi durante 
muito tempo excluído do conceito aglutinante de “América Latina”, fator que afetou 
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esteve forjando como resultado da que, em atinada expressão 
do próprio Mignolo, foi qualificada como “ferida colonial”18 
comum.

“Índias Ocidentais”, “Novo Mundo”, “América” foram 
alguns dos nomes, sempre de inspiração europeia, com os 
que foi batizada a região à que pertence o subcontinente agora 
identificado como latino-americano e caribenho. Não há dúvidas 
de que eram todos eles conceitos com conteúdos coloniais. 
Mignolo o mostra muito bem em seu texto. O adjetivo “latina”, 
no entanto, lhe foi agregado à última destas nomenclaturas em 
meados do século XIX, depois da independência da maior parte 

em não pouca medida seus vínculos de integração com o resto da região. A efeitos 
emancipatórios, hoje é imprescindível restabelecer a unidade latino-americana e 
caribenha, para o qual existem sobrados fundamentos geográficos e históricos. E se 
do futuro comum se trata, haverá sempre que falar, em todo caso, de uma América 
Latina e Caribenha. Um passo importante que recolhe e institucionaliza essa 
genuína aspiração é a todavia recente criação da Celac (Comunidade de Estados 
Latino-americanos e Caribenhos) Ver Página Oficial da Celac, em <http://
www.celac. gob.ve/>, consultada em 3 de maio de 2014.
18  Walter Mignolo: ob.cit., p. 97. O destacado semiólogo confessa que sua expressão 
“ferida colonial” se inspira na ideia de “sufocamento” ou “impossibilidade de 
respirar” de Frantz Fanon (ver deste último: Piel negra, máscaras blancas, Buenos 
Aires, Editorial Abraxas, 1973, p. 188) e no conceito de “ferida aberta” de Gloria 
Anzaldúa (ver delaa: Borderlands/La Frontera. The New Mestiza, San Francisco, Aunt 
Lute Books, 1987, p. 25). Ainda quando assumimos que o termo é muito atinado, 
não nos parece de todo feliz o modo com que Mignolo o descreve: “A Ferida colonial 
– diz – não é nem mais nem manos que a consequência desse discurso racial” (97). 
A essa maneira de ver o assunto teríamos que objetivar que a “ferida colonial” não 
é só o resultado de um discurso (por mais amplo que queira ver-se este termo), 
senão sobretudo de uma práxis colonialista da que o discurso racial forma parte. 
Esse sentido mais amplo está incluído nas duas fontes inspiradoras de Mignolo. 
Fanon aclara que entende a “impossibilidade de respirar” não como uma metáfora 
discursiva, senão como uma realidade: “É verdade que eu devo liberar-me de quem 
me afora, pois é evidente que não me deixa respirar; mas, atenção, sobre uma base 
fisiológica” (23). Anzaldúa, por sua vez, complementa sua noção de “ferida aberta” 
com outro conceito, eloquente por si mesmo, com o que qualifica aos mexicanos que 
com imensos riscos cruzam a fronteira: economic refugees (regufiados econômicos) 
(25), termo por si ampliável aos imigrantes latino-americanos. 
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da América antes colonizada por Espanha e Portugal. Ainda 
que o epíteto fosse utilizado desde antes, pelo menos desde que 
o escritor francês Michel Chevalier o empregara ao publicar 
suas Cartas sobre América do Norte em 183819, os primeiros 
que substantivaram para integrar o nome próprio da região 
parecer ter sido o chileno Francisco Bilbao e o colombiano José 
María Torres Caicedo, ambos em 1856, com uma praticamente 
inestimável diferença de uns três meses entre os momentos em 
que um e outro introduziram20.  

A diferença do que sugere Mignolo em seu livro, a origem 
da associação de ambos vocábulos, “América” e “latina” para 
substantivar a região recém independente do colonialismo 
espanhol, não teve uma intencionalidade (re)colonizadora. Não 
a teve ao menos para Bilbao e Torres Caicedo que são, até onde 
é conhecido, os primeiros que assim a chamaram.

Nem por assomo poderia dizer-se que esse foi o sentido que 
eles deram ao termo. Ambos, apesar de encontrar-se fisicamente 
na Europa no momento em que empregaram pela primeira vez 
a expressão de “América-latina” ou de “latino-americano”, o 

19  Michel Chevalier fez uso do adjetivo na Introdução de suas Cartas sobre América 
do Norte, utilizando-o não com o ânimo de nomear a região, senão no mesmo 
sentido em que também utilizou o termo de “católica”, tudo com o fim de delimitar 
a América do Norte de sua região vizinha enquanto seus vínculos genéticos 
respectivos com duas partes diferenciadas da Europa, uma latina e católica, outra 
germânica e protestante. Ver a respeito: Arturo Ardao: «Génesis de la idea y el 
nombre de América Latina», América latina y la latinidad, México, Unam, 1993, pp. 
31-49.
20  Bilbao parece ter utilizado o termo pela primeira vez em 22 de junho de 1856 
em uma conferência em Paris sob o título de “Iniciativa da América”, enquanto 
Torres Caicedo o empregou em seu poema “As duas Américas”, datado em Veneza 
em 26 de setembro do mesmo ano. Ver Adriana María Arpini: «América Latina / 
Nuestra América. El quehacer filosófico entre nosotros», Letras, vol. 84, No. 119, 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2013, pp. 150-152, em <http://letras.
unmsm. edu.pe/rl/index.php/le/article/view/37/37>, consulta: 1 de maio de 2014.
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faziam assumindo como incondicionalmente seu o lugar de 
enunciação das terras às que pertenciam. 

Longe de uma aspiração a ser recolonizados, agora com 
o protagonismo francês, tanto Bilbao quanto Torres Caicedo 
buscavam com a introdução do conceito favorecer a realização 
do ideal boliviano da unidade subcontinental, distinguir-nos e 
defender-nos das tendências expansionistas dos Estados Unidos 
para assim oferecer garantias à Independência conquistada e 
propiciar o empreendimento de um caminho próprio, diferente 
do dos Estados Unidos ou do da velha Europa e repleto de 
novos valores, entre os quais se incluía a aspiração a incorporar 
“em nossa vida as harmonias das raças”.21 Estes propósitos 
brotam do contexto discursivo em que um e outro falam pela 
primeira vez do latino-americano: a conferência “Iniciativa de 
América”, de Bilbao, e o poema “Las dos Américas”, de Torres 
Caicedo.

A unidade era, sem dúvida, a principal aspiração expressa 
nos dois textos. No Post-dictum acrescentado a seu discurso 
dois dias depois de pronunciada a conferência, Bilbao afirma 
que o primeiro, mais elevado e transcendental objetivo de sua 
Iniciativa é  “unificar a alma da América”, para levar a cabo “a 
ideia da Confederação da América do Sul, proposta um dia por 
Bolívar”.22 Já no texto mesmo de sua conferência esclarece que 
a unidade à que aspira não é de natureza monárquica, não é 
aquela que viola “a independência das raças [...] em favor da 
cobiça, vaidade ou orgulho das nações fortes”.23

21 Francisco Bilbao: “Iniciativa de la América”, em http://www.biventenarios.
es.doc/8560622.htm, acessado em 5 mai. 2014.
22  Idem.
23  Idem.
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Tal era a unidade da conquista, destronada por nossos pais 
nos campos da Independência. A unidade que buscamos é a 
identidade do direito e a associação do direito [...] a unidade 
que buscamos, é a associação das personalidades livres, 
homens e povos, para conseguir a fraternidade universal.24

O colombiano Torres Caicedo é também enfático no seu chamado 
à União:

Ao topo levará tão grandes bens
A América do Sul com só unir-se; 
Se padeceu tanto ao dividir-se, 
Por que compacta não se mostra ao fim?

Não só sua ventura – a do mundo,
De sua quietude, de sua concórdia paira;
Sua união será como farol que se acende
Na noite tempestuosa, nos confins.

Lindo continente abençoado
Pela direita da suma providência:
Se o quer, o bem de sua existência
Fácil o encontra – isso lhe dá a UNIÃO!
Isso lhe falta para ser venturoso, 
Rico, potente, grande, respeitado:
UNIÃO e o paraíso tão sonhado
Sob seu céu está, por bênção! 

Um mesmo idioma, a mesma religião,
Leis iguais, mesma tradições:
Tudo chama essas jovens nações
A viver unidas e estreitadas.
América do Sul! ALIANÇA, ALIANÇA
No meio da paz como na guerra;

24  Idem.
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Assim será de promissão sua terra:
A ALIANÇA formará seu porvir!25

E, assim, para que não caibam dúvidas quanto ao que é esse seu 
principal chamado, conclui seu poema da seguinte maneira:

UNIÃO! UNIÃO que já a luta começa,
E estão nossos lugares invadidos!
Povos do Sul, valentes, decididos,
O mundo sua ALIANÇA cantará!...26

Mas a unidade era entendida, nos dois casos, não como uma 
aspiração romântica, mas como uma condição necessária para 
blindar a independência latino-americana contra o perigo maior que 
a espreita, esse que emanava do expansionismo norte-americano. 
Não por acaso é associado diretamente ao enunciado desse perigo 
que ambos autores vinculam o conceito “latina” com o de “América”.

Assim o via o autor de “Las dos Américas” nos fragmentos que 
a seguir reproduzimos:

México ao Norte. Ao Sul as outras filhas
Que à mãe espanhola rejeitaram, 
De Washington a pátria contemplaram
Como irmã mais velha, como apoio; 
Copiaram com fervor suas sábias leis, 
Por molde a tomaram, por modelo;
Buscaram sua amizade com vivo anseio,
E sua aliança miraram como um bem.

Ela, entretanto, altiva desdenhava
A amizade de suas irmãs aceitar;

25  José María Torres Caicedo: “Las dos Américas”, in: El Correo de Ultramar, Paris, 
15 de febrero de 1857, em http://filosofia.org/hem/185/18570215.htm, consulta: 5 
mai. 2014. 
26  Idem.
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O gigante do Norte, como anãs
Mirava as Repúblicas do Sul. [...]

Mais tarde, de suas forças abusando,
Contra um povo amigo a guerra chama;
Seu solo invade, exércitos esparrama
Pelos seus campos e bela capital. [...]

[...] O ianque odiando a raça espanhola,
Altivo trata ao povo subjugado,
E do campo, encontrando-se apoderado, 
Adjudica-se riquíssima porção...

“O quanto é útil, é bom”, assim acreditando, 
A União americana deixa no esquecimento
A Justiça, O Dever, o que é proibido
Pela santa lei de universal amor;
E convertendo a Moral em cifras,
O proveitoso como justo segue;
O Dever que lhe importa se consegue
Aumentar sua riqueza e seu esplendor!

Ao seu amplo pavilhão faltam estrelas, 
Seu comércio requer outras regiões;
Mas flutuam no Sul bandeiras livres
 - Que caiam! Diz a potente União.
A América central é invadida,
O Istmo sem cessar ameaçado,
E Walker, o pirata, é apoiado 
Pela [América] do Norte, pérfida nação! [...]

Mas isolados se encontram, desunidos,
Esses povos nascidos para se aliar:
A união é seu dever, sua lei, amar-se:
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Igual origem e missão têm;
A raça da América Latina,
Em frente tem a raça saxônia,
Inimiga mortal que já ameaça
Sua liberdade e sua bandeira destruir.27 

Por seu turno, o chileno Bilbao é igualmente preciso na definição 
do perigo maior que enfrenta a independência regional e eloquente 
quanto à necessidade da unidade Latino-Americana para enfrentá-lo:

Vemos impérios que pretendem renovar a velha ideia da do-
minação do globo. O Império Russo e os Estados Unidos, [...] 
o primeiro por estender a servidão Russa com a máscara do 
Pan-eslavismo, o segundo, a dominação do individualismo 
ianque. A Rússia está muito longe, mas os Estados Unidos 
estão próximos. A Rússia retira suas garras para esperar na 
espreita; mas os Estados Unidos estendem-nas a cada dia 
nessa partida de caça que empreenderam contra o Sul. Já 
vimos cair fragmentos da América nas mandíbulas saxônias 
da jiboia magnetizadora [...]. Ontem Tejas [Bolívia], depois 
o Norte do México e o Pacífico saúda a um novo amo. [...] // 
Há aí um perigo. Aquele que não o vê, renuncie ao porvir. 
Haverá tão pouca consciência de nós mesmos, tão pouca 
fé dos destinos da raça Latino-Americana, que esperamos à 
vontade alheia e a um gênio diferente para que organize 
e disponha de nossa sorte? Nascemos tão deserdados dos 
dotes da personalidade, que renunciamos a nossa própria 
iniciativa, e só criamos na estranha, hostil e ainda domina-
dora iniciação do individualismo? [...] Chegou o momento 
histórico da unidade da América do Sul, abre-se a segunda 
campanha, que à Independência conquistada, agregue a 
associação de nossos povos. O perigo da Independência e 
o desaparecimento da iniciativa de nossa raça, é um moti-

27  Idem (ênfase do autor deste trabalho).
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vo. O outro motivo que invoco não é menos importante. 28

E qual é esse motivo ao que se refere Bilbao? Pois nada 
menos que a convicção de que o nosso tem que ser um caminho 
próprio, diferente ao do norte-americano e ao da mesmíssima 
Europa, com uma orientação que hoje qualificaríamos como 
francamente descolonizadora, de superação inclusive daquilo 
que na nomenclatura atual chamamos de “colonização do 
saber”.29

A história vegeta, repetindo velhos ensaios, renovando 
múmias, desenterrando cadáveres. Só vemos uma ciência 
política: o despotismo, a espada, o maquiavelismo, a 
conquista, o silêncio. A ciência europeia nos revela os 
segredos e as forças da criação para melhor dominá-la; 
mas fenômeno estranho! [...]. Parece que a ciência [possa] 
cooperar a precipitar na torrente da fatalidade à nobre causa 
da liberdade do homem.30

mais adiante acrescenta: 

Recebamos o alento que nos impulsiona. Compreendamos 
que o momento iniciador do Novo-Mundo apresenta-se. 
Somos independentes pela razão e pela força. De ninguém 

28  Bibao: op. cit. (itálicos do autor deste trabalho).
29 A “colonização do saber” é um importante conceito da atual teoria da 
colonialidade. Derivada e em vínculo estreito como outros conceitos como 
“colonização do poder” e “colonização do ser”, a colonização do saber refere-se 
a uma maneira de se expressar o colonialismo cultural consistente na atribuição 
de uma superioridade epistemológica a todo conhecimento que chega da Europa 
ou de países centrais do sistema-mundo capitalista. A crítica à colonização do 
saber advoga por uma descolonialização do conhecimento que ponha sob suspeita 
a universalidade e veracidade supostamente infalíveis dos saberes próprios dos 
povos historicamente vítimas de relações de colonialidade, que se estenderam na 
cultura, na subjetividade, nos imaginários e em qualquer esfera da realidade, mais 
além do fim do colonialismo político formal. 
30  Francisco Bilbao, op. cit.
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dependemos para ser grandes e felizes. A ninguém devemos 
esperar para empreender a marca, quando a consciência, a 
natureza e o dever dizem ao mundo Americano: Chegou a 
hora de seus grandes dias. Quando o mundo abdica, você 
não se desesperou da forma política da justiça.31

Não está, pois, na Europa, o modelo a seguir; em nenhuma parte 
dela, nem sequer na fração que na ocasião também era qualificada 
como latina. A Europa toda era designada como despótica por Torres 
Caicedo. E o despotismo europeu era para a América latina também 
um perigo que a espreitava, ao mesmo tempo que o egoísmo norte-
americano.

O mundo jaz entre trevas profundas:
Na Europa domina o despotismo
Da América no Norte, o egoísmo [...]

A Europa não dorme, mas espreita
A ocasião de estender seu despotismo [...]32

Utilizando os recursos que lhe oferece a prosa ensaística, 
Francisco Bilbao é ainda mais explícito na rejeição crítica da Europa 
como modelo do futuro latino-americano.

O que é que se perde na Europa? A personalidade. Por qual 
causa? Pela divisão. Pode-se dizer, sem temor de afirmar 
um paradoxo, que o homem da Europa converte-se em 
instrumento, em função, em máquina, ou em elemento 
fragmentário de uma máquina. Veem-se cérebros e não 
almas – veem-se inteligências e não cidadãos -; veem-se 
braços e não humanidade; reis, imperadores, e não povos; 
veem-se massas e não soberania; veem-se súditos e lacaios 
de um lado, e não soberanos. O princípio da divisão do 

31  Idem.
32  José María Caicedo, op. cit.
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trabalho, exagerado, e transportado da economia política 
à sociabilidade, dividiu a indivisível personalidade do 
homem, aumentou o poder e as riquezas materiais, e 
diminuiu o poder e as riquezas da moralidade; e é assim 
que vemos os destroços do homem flutuando na anarquia 
e facilmente avassalados pela união do despotismo e 
dos déspotas. // Fujamos de semelhante perigo. Salvar 
a personalidade na harmonia de todas suas faculdades, 
funções e direitos, é outra empresa sublime digna dos que 
salvaram a República a despeito da velha Europa.33 

Não há, portanto, em nenhum dos autores responsáveis históricos 
pela origem do conceito “América Latina”, a menor intenção, nem 
aberta, nem disfarçada, de propiciar com isso uma reprodução de 
relações de colonialidade, agora com o suposto protagonismo da 
França. Tampouco a imprescindível unidade, que se era seu propósito 
fundamental, necessariamente implicaria uma inviabilização do índio 
ou do afrodescendente. De fazê-los explicitamente visíveis ocupou-se 
Bilbao no fragmento de sua conferência, particularmente instrutivo 
em si mesmo quanto aos contrastantes valores que, em relação a 
outras experiências, deveria cultivar como seus a América Latina.

Fizemos desaparecer a escravidão de todas as Repúblicas do 
Sul, nós os pobres [...]; temos incorporado e incorporamos 
às raças primitivas [...], porque acreditamos que elas sejam 
nosso sangue e nossa carne [...]. Vive em nossas regiões 
algo dessa antiga humanidade e hospitalidade divinas; em 
nossos peitos há espaço para o amor do gênero humano. 
Não perdemos a tradição da espiritualidade do destino do 
homem. Acreditamos e amamos tudo o que unes; preferimos 
o social ao individual, a beleza à riqueza, a justiça ao poder, 
a arte ao comércio, a poesia ao intelecto, a filosofia aos 
textos, o espírito puro ao cálculo, o dever ao interesse. 

33  Francisco Bilbao, op. cit.
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Somos daqueles que creem ver na arte, no entusiasmo pelo 
belo, independentemente de seus resultados, e na filosofia, 
os resplendores do bem soberano. Não vemos na terra, nem 
nos gozos da terra o fim definitivo do homem; e o negro, 
o índio, o deserdado, o infeliz, o fraco, encontra em nós o 
respeito que se deve ao título e à dignidade do ser humano.34

Se nos detivemos de maneira bastante extensa nestes fragmentos 
dos textos de Bilbao e Torres Caicedo, foi com o objetivo de evidenciar 
que a origem mais provável do conceito “América Latina” não 
incluiu, sob o ponto de vista semântico, um significado opressor, 
recolonizador, imperial, pro-europeu ou pro-francês, assim com 
tampouco silenciador das diferenças e reclamações próprias dos 
indígenas e afrodescendentes. Tudo isso mostra a fragilidade da 
premissa da qual parte Walter Mignolo em sua lógica argumentativa.

Podia se argumentar que Mignolo refere-se à ideia e não ao 
nome próprio da região. E, efetivamente, a maior parte das vezes, 
desde o título de seu livro, fala-nos da “ideia de América Latina”. 
No entanto, ao fazer alusão a ela, o autor coloca todo o tempo ambos 
os vocábulos, “América” e “Latina”, com maiúsculas, precisamente 
como nome próprio e não utilizando o termo “latina” como simples 
adjetivação. Mignolo não se refere tanto ao fato de que uma parte da 
América foi considerada como latina (algo que sim estava já presente 
em Chevalier), senão, sobretudo, a que essa América foi assim 
conceituada e nomeada (o qual sim se deve, com toda probabilidade, 
a Bilbao e Torres Caicedo). Por isso, muitas vezes, além de colocá-la 
em maiúsculas, põe entre aspas a expressão – “América Latina” -, o 
que indica que está falando de um conceito.

Chama atenção por outro lado que, sem desconhecer de todo a 
participação de Bilbao e Torres Caicedo na origem do nome – já que 
fala de ambos em seu texto -, Mignolo tende, entretanto, a rebaixar a 

34  Op. cit. (em n. 32).
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importância de ambos na gestação de dito nome. Em sua insistente 
pretensão de mostrar um nascimento da “ideia de ‘América Latina’” 
circunscrito aos interesses imperiais da França, trata a Bilbao como 
um “dissidente” entre os crioulos, preso “no marco político secular 
definido pelos republicanos e os liberais”, que “não necessariamente 
teria querido imitar aos franceses [...] em suas ações, senão em 
sua maneira de pensar”. 35 Apesar de reconhecer que Bilbao “foi 
crítico das ambições imperiais da Europa [...], e em especial das da 
França”, assume que por força “tinha que trabalhar e pensar dentro 
da ideologia liberal que havia dado origem à missão civilizadora 
como uma forma de justificar a expansão colonial”.36 Mas talvez o 
que mais chama atenção seja que, embora existindo investigações 
prévias que o demonstram (algumas delas referidas neste trabalho), 
Mignolo em nenhum momento reconhece em Bilbao o introdutor do 
nome de “América Latina”.

Pior sorte tem Torres Caicedo no texto de Mignolo. Em seu 
caso sim se assume que “foi uma figura chave na justificação e 
divulgação da ideia de ‘América Latina’”, mas ele é catalogado como 
um “francófilo empedernido” que “viveu muitos anos na França e 
manteve boas relações com o poder francês”, no tempo em que “de 
fato defendia uma postura geopolítica comum, que respondia aos 
interesses imperiais franceses”.37

Desta forma, no discurso de Mignolo ficam deslegitimados 
Bilbao e Torres Caicedo como progenitores de um conceito que 
em suas origens teve na realidade um significado diferente do que 
o semiólogo argentino quis atribuir-lhe. Mas, que não tenha tido 
esse significado em seu nascimento não quer dizer que não o possa 

35  Walter Mignolo, op. cit., p. 91. 
36  Ibid., p. 92, 93.  
37  Ibid., p. 83.
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adquirir depois. Se pressupuséssemos, com Mignolo, uma espécie 
de constância semântica para os conceitos, em particular para o que 
vimos tratando, então “América Latina” somente havia podido ter 
posteriormente como significado o mesmo que na verdade teve para 
Bilbao e Torres Caicedo naqueles textos fundacionais: a convocação 
à unidade regional, a resistência às pretensões imperiais dos Estados 
Unidos e Europa, a defesa da independência, a ascensão de um 
caminho próprio de evolução histórica, a superação de qualquer 
vestígio de colonialidade, a conquista das “harmonias das raças”.

Mas isso, evidentemente, tampouco foi assim ao largo da 
história, pelo que cabe então questionar a segunda premissa tácita da 
argumentação de Mignolo, a saber, a suposta constância semântica 
desse conceito.

Sobre o dinamismo semântico dos conceitos

Embora não haja em La idea de América Latina nenhuma passagem 
na qual se afirme que os conceitos mantém eternamente a mesma 
carga semântica, é esta, conforme já assinalamos, uma premissa 
implícita na lógica discursiva de seu autor. Vale-se dela para 
extrapolar em nossos dias a função que originalmente se atribui ao 
conceito “América latina”. Se não fosse assim, não havia como explicar 
que se atribua à origem de uma ideia ou de um conceito surgido faz 
um século e meio um papel praticamente definidor de seu uso atual.

Além de ser uma exigência lógica de seu discurso, há no texto 
de Mignolo inumeráveis mostras que põem em evidência a rigidez 
semântica com que se assume o conceito “América Latina”. Algumas 
dessas mostras afloram nos fragmentos que já citamos desse autor. 
Não obstante, vejamos mais alguns exemplos adicionais.

Ao se referir, por um lado, à relação supostamente insubstituível 
entre o conceito e os interesses das elites crioulas do século XIX e, 



310

Revista Rascunhos Culturais • Coxim/MS • v. 9 • n. 15 • p. 289 - 322 • jan./jun. 2017

por outro, à irremediável incompatibilidade que em sua opinião tem 
esse conceito com as aspirações descolonizadoras que ainda hoje 
defendem os indígenas, o semiólogo escreve:

Se não fosse pela invenção da “América Latina” como uma 
entidade através da qual as potências imperiais europeias 
puderam opor-se à marcha imperial dos Estados Unidos, 
os crioulos descendentes de espanhóis e portugueses não 
teriam tido um lugar próprio. [...] De outro lado, os povos 
indígenas hoje vivem em Abya-Yala, não na “América 
Latina”.38

Outro lugar no qual Mignolo expressa sua noção sobre a 
inamovibilidade semântica do conceito “América latina” é o seguinte:

Defendo que “América Latina” não é um subcontinente 
onde ocorreram e ocorrem acontecimentos, mas que sua 
existência mesma é consequência de acontecimentos que 
ocorreram, de sua conceituação e do padrão (ou a matriz) 
colonial de poder do mundo moderno. Assim, esta não é 
uma história do ser da América “Latina”, mas uma história 
que conta como América “Latina” chegou a ser.39

E esse “chegar a ser” é obviamente definitivo para Mignolo. 
Observe-se que não se descreve como um fazer-se e refazer-se 
histórico, permanente. Mais que um “chegar a ser” é para ele um 
“chegou a ser”, isto é, algo situado invariavelmente no passado, 
encerrado para sempre de toda possibilidade de refazer-se depois, 
tampouco hoje.

Muitos são os argumentos que podem invocar-se contra esta 
ideia sobre a permanência invariável da semântica dos conceitos.

Os conceitos – e isto o reconhece o próprio Mignolo – nascem 

38  Mignolo, op. cit., p. 172.
39  Ibid., p. 202.
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como produtos históricos, são o resultado de certas circunstâncias de 
época que de alguma maneira exigem sua introdução. Isso sim, não 
são, em geral, o resultado de meros caprichos de seus introdutores, 
nem invencionices arbitrárias que nada tenham que ver com a 
vida mesma. Os que assim surgem – que também os há – tendem a 
desaparecer com o tempo por seu desuso prático. Em contrapartida, 
os que permanecem, fazem-no porque de alguma forma mantém sua 
funcionalidade comunicativa e prática.

Mas que permaneçam não significa que mantenham de maneira 
invariável a semântica que lhe deu origem. As mudanças dessa 
semântica podem dever-se, entre outras coisas, à mudança das 
circunstâncias que os fizeram nascer, ao desenvolvimento dos objetos 
por eles designados ou à evolução de seu conhecimento, assim como 
à ascensão dos conceitos por outros sujeitos, social e historicamente 
diversos em relação com aqueles que os introduziram.

Podia dizer-se que todo conceito está potencialmente aberto 
a uma ressemantização. Por uma ou outra razão existe sempre a 
possibilidade de que varie seu significado. Em consonância, os 
conceitos submetem-se à mesma historicidade que condiciona as 
circunstâncias que lhes dão sentido. E isso não necessariamente 
implica que seja imprescindível, cada vez que varie sua semântica, 
mudar o conceito mesmo ou o nome que o identifica.

Existem, na história do saber humano, exemplos ilustres de 
ressemantizações radicais sem mudanças nominais dos conceitos. É o 
caso de “átomo”, que existe como conceito desde que foi introduzido 
pela filosofia antiga na Grécia e que significa originalmente em 
grego “não divisível”. Os séculos posteriores, sobretudo a partir 
do XVI, foram testemunhos de importantes desenvolvimentos da 
teoria atômica que enriqueceram substancialmente o significado do 
conceito. Quando, finalmente, quase ao encerrar-se o século XIX, 
descobre-se que o átomo sim é divisível, mantem-se o conceito, 
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obviamente com um conteúdo semântico já radicalmente diferente 
ao que teve em suas origens. Podia argumentar-se que diante de 
tal situação havia sido melhor mudar nominalmente o conceito de 
átomo. Era possível fazê-lo, sem dúvida. O caso é que não se fez e 
nem por isso a ninguém ocorreria pensar, a despeito de qualquer 
evidência científica, que o átomo seguisse sendo hoje tão indivisível 
quanto supunham que o era em seu momento Demócrito e Epicuro.

Apesar de possíveis em princípio, as mudanças nas nominações 
conceituais nem sempre são necessárias e, dada a intensa 
dinâmica que têm certos processos, seria um verdadeiro tormento 
linguístico criar um novo conceito cada vez que varie sua intenção. 
Apelando para um exemplo extremo e numa espécie de redução 
ao absurdo, tomemos o caso de um processo tão dinâmico como 
é o desenvolvimento ontogenético de qualquer ser humano e 
comparemo-lo – salvaguardando as devidas distâncias – com a 
possibilidade sempre latente de uma ressemantização de qualquer 
conceito, incluído o de “América Latina”:

José García se chama José García desde que nasceu e quanto não 
mudou José García ao longo de sua vida. Hoje tem oitenta e cinco 
anos. Imaginemos que cada vez que mude tenhamos que renomeá-
lo: se o fizéssemos com uma periodicidade anual, teríamos oitenta e 
cinco conceitos diferentes de José García; mas também poderíamos 
mudá-lo a cada mês (o que daria como resultado mil e vinte conceitos, 
cada um com sua denominação), ou a cada semana, ou a cada dia, 
ou a cada hora, ou a cada minuto. Não bastaria toda a linguagem, 
nem toda a capacidade memorizadora de palavras do ser humano 
só para nomear de maneira “precisa” a José García durante sua 
vida. Por isso José García será, até que morra, somente José García. 
Ninguém, por essa razão, porá em dúvida as variadíssimas mudanças 
que durante sua vida experimentará. Analogamente, o conceito 
primário de América Latina, ainda presumindo-se que fosse o que 
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Mignolo descreve (algo que mais acima já contradissemos), teve um 
conteúdo semântico que não pode ser idêntico ao de hoje. O nome 
do conceito pode continuar sendo o mesmo, mas isso não pressupõe 
uma invariabilidade de seu significado, da mesma maneira que José 
García não será eternamente bebê só porque não lhe trocaram o 
nome. Que esse nome lhe tenham posto seus pais, e não ele mesmo, 
tampouco é obstáculo para que José García termine fazendo de sua 
vida o que tenha vontade.

De modo semelhante, não há porque os latino-americanos e 
caribenhos de hoje assumir como um desígnio fatalista a maneira 
com que outros os têm visto e conceituado. Isso está extremamente 
claro para Fernández Retamar. Numa posição ostensivamente oposta 
à de Mignolo, o ensaísta cubano aborda o que aqui chamamos 
ressemantização a propósito dos conceitos “Calibán” e “mambí”:

Ao propor Calibán como nosso símbolo, me dou conta que 
tampouco é inteiramente nosso, também é uma elaboração 
estranha, embora desta vez o seja a partir de nossas concretas 
realidades. Mas como evitar inteiramente essa estranheza? 
A palavra mais venerada em Cuba – mambí – foi-nos imposta 
pejorativamente por nossos inimigos, durante a guerra 
de independência, e todavia não deciframos de todo o 
seu sentido. Parece que tem uma evidente raiz africana, e 
implicava, na boca dos colonialistas espanhóis, a ideia de 
que todos os independentistas equivaliam a negros escravos 
– emancipados pela própria guerra de independência -, 
os quais, supostamente, constituíam o grosso do Exército 
Libertador. Os independentistas, brancos e negros, fizeram 
seu com honra o que o colonizador quis que fosse uma 
injúria. É a dialética de Calibán. Chamam-nos de mambí, 
chamam-nos de negro para nos ofender, mas nós exigimos 
como um timbre de glória a honra de nos considerarmos 
descendentes de mambí, descendentes de negro sublevado, 
selvagem, independentista; e nunca descendentes de 
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escravista.40

Se conceitos como “Calibán” e “mambí” foram objeto de uma 
contrastante mudança de semântica ao se apropriar deles outros 
sujeitos, diferentes daqueles que os introduziram, por que não 
poderia ocorrer o mesmo com o conceito de “América Latina”?

De fato, assim aconteceu. E a primeira ressemantização deste 
conceito fizeram-na aqueles que Mignolo assume como seus 
introdutores. Com efeito, foram – agora sim – os franceses os que 
mudaram o significado original que o conceito teve em Bilbao e Torres 
Caicedo, para legitimar uma ofensiva imperial sobre a América que 
combatera a que a “raça saxônica” realizou no mesmo cenário.

Na época era recorrente na Europa descrever os conflitos 
imperiais como confrontos entre raças. O conceito de raça era um 
lugar comum em qualquer discurso que tivesse como objeto os temas 
da geopolítica internacional. Assim, diante do expansionismo eslavo, 
de um lado, e o anglo-saxão, de outro, a intelectualidade francesa 
da época de Napoleão III apoiou o desenvolvimento do conceito de 
latinidade como selo definitivo de uma “raça” que havia de procurar 
seu próprio espaço no reordenamento geopolítico mundial.

Em 1861, cinco anos depois que Bilbao e Torres Caicedo 
introduziram o conceito de “América Latina”, este é utilizado num 
artigo que surgiu na publicação francesa Revue des Races Latines. 
Erroneamente alguns, como é o caso de John Leddy Phelan, atribuem 
a este momento o nascimento do conceito. Mas no que não se equivoca 
o historiador norte-americano é na associação entre o uso do conceito 
nesse contexto e os apetites imperiais da França.

Antes de 1860, l’Amérique Latine, até onde chegam meus 
conhecimentos, não se tinha usado nunca na imprensa 
francesa, nem na literatura de folhetim. A primeira 

40  Roberto Fernández Retamar, op. cit., p. 36-37.
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aparição do termo ocorreu em 1861. Nesse ano a expedição 
mexicana começou. Não é fortuito que a palavra aparecesse 
pela primeira vez numa revista dedicada à causa do 
panlatinismo, a Revue des Races Latines. L. M. Tisserand, 
que escreveu uma coluna dos acontecimentos recentes no 
mundo latino, realizou a cerimonia de “cristianização”.41

Posteriormente a essa data os protagonistas da invasão 
francesa no México fizeram um abundante uso da expressão 
“América Latina”, o que provocou, entre outras coisas, que o 
próprio Bilbao deixasse de utilizá-la a partir de 1862 diante da 
evidente mudança semântica operada com o conceito.42

As identidades e os conceitos que as definem

Independentemente de que Bilbao tenha renunciado a ele, 
pelo uso colonizador que lhe deram os franceses no contexto 
de sua invasão ao México, a partir daquele momento o conceito 
de “América latina” continuou funcionando nas duas acepções 
aqui descritas, em ambos os casos com cargas semânticas 
diferenciadas. Em tal sentido, não parece adequado pensar 
que as elites latino-americanas assumiram facilmente a versão 
imperialista francesa porque ela implicaria um impacto de seus 
próprios interesses, como o prova o fato de que aquelas mesmas 
elites se opuseram, em sua maioria, à mencionada invasão.43 

41  John Leddy Phelan. “El origen de la idea de Latinoamérica”, in: Leopold Zea 
(coord.): Fuentes de la cultura latinoamericana. México: Fondo de Cultura Económica, 
1993, vol. 1, p. 463.
42 Ver Álvaro García San Martín: “Francisco Bilbao, entre el proyecto 
latinoamericano y el gran molusco”, Latinoamérica, N. 56, junio de 2013, 
em: http://www.scielo.org.mx/pdf/latinoam/n56/n56a7.pdf, consulta: 6 
jun. 2014.
43  Ver Mónica Quijada: “Sobre el origen y difusión del nombre “América latina” (o 
una variación heterodoxa en torno al tema de la construcción social de la verdad)”, 
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E isso nos mostra, já não só a contingência de uma 
ressemantização do conceito numa ordem cronológica mais ou 
menos precisa, mas também a possível convivência simultânea 
de múltiplas semânticas para o mesmo conceito. “América 
latina” foi isso, um conceito que, pelo menos desde 1861, tem 
sido polissêmico.

A essa polissemia correspondeu um espectro de visões 
identitárias que vão desde as que os outros, com pretensões 
imperiais e colonialistas, quiseram impor à região, até aquelas 
que, assumidas com orgulho pelos próprios latino-americanos, 
serviram a estes para resistir ao embate imperial e para 
empreender projetos integradores em favor de um processo 
colonizador.

Os conceitos em si mesmos não marcam destinos, por 
mais que queiram fazê-lo aqueles que os inventem. Mais que 
criar realidades, eles expressam, embora reconheçamos seu 
indiscutível papel também como ingrediente da subjetividade 
que constroem no plano prático dessas realidades. Em tal 
sentido, “América Latina” funcionou tanto na lógica prática da 
colonização, quanto na práxis histórica da emancipação.

Etimologicamente falando, o conceito “América latina” é, 
sem dúvida, impreciso. A composição cultural da região que 
designa é muito mais que latina, é plural, diversa e, sobretudo, 
mestiça. Ainda assim, foi talvez o melhor que tiveram a mão 
em seu momento os latino-americanos que queriam com ele 
fomentar a unidade e a resistência ao novo imperialismo situado 
ao norte de sua própria região; e foi também o que melhor 
serviria à vocação imperial de Napoleão III, promovendo, 
através da “latinidade”, uma espécie de “destino manifesto” 

Revista de Indias, vol. LVIII, N. 214, 1998, p. 601-602.
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alternativo ao da Doutrina Monroe.

Essa imprecisão etimológica, unida ao possível (e real) 
uso do conceito em termos discriminatórios e colonizadores 
por parte de alheios e próprios, levou alguém tão sensível ao 
uso da linguagem como José Martí a utilizar outros conceitos 
alternativos, apesar de também ocasionalmente empregar o 
de “América Latina”. Das muitas maneiras com que Martí 
referiu-se a nossa região,44 “Nossa América” foi sem dúvida sua 
denominação preferida e a que maior carga simbólica manteve 
até hoje. Assim intitulou Martí a um ensaio seu publicado 
no dia 1 de janeiro de 1891 na Revista Ilustrada de Nueva York. 
“Nossa América” foi todo um manifesto programático sobre 
a necessidade de assumir a identidade latino-americana como 
razão e força para pensar e atuar em função de um projeto 
descolonizador alternativo a qualquer outro que tivesse sido 
realizado ou pensado até então no mundo. Daí o qualificativo 
de “nossa”, porque, no final das contas, “imita-se em demasia, 
e [...] a salvação está em criar”45 e “nem o livro europeu, nem o 
livro ianque, davam a chave do enigma hispano-americano”.46

Mas Martí também estava consciente de que não eram 
os conceitos aquilo o que era o mais importante. Por isso 
usou indistintamente muitos, inclusive o de “América latina”. 
Nem a etimologia nem a semântica dominante do conceito 
concentraram sua atenção. O que sim lhe importou – e muito 

44  Miguel Rojas Mix registra uma ampla lista de denominações utilizadas por José 
Martí para aludir a nossa região: “Nossa América”, “Nossa América mestiça”, 
“Mãe América”, “América espanhola”, “América robusta”, “América trabalhadora” 
e outras. Ver Miguel Rojas Mix. Los cien nombres de América. Barcelona: Lumen, 
1991, p. 137.
45  José Martí. Nuestra América. Obras Completas. La Habana: Ciencias Sociales, 
1991, t. 6, p. 20.
46  Idem. 
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– foi que a identidade auto-percebida pelos latino-americanos 
não foi a do “aldeão vaidoso” que, se tudo lhe vai bem, “dá por 
boa a ordem universal”, nem a dos “prematuros [...] que não 
têm fé em sua terra” e “como lhes falta o valor, negam-no aos 
demais”.47 Esses, que também podem interpretar como “sua” a 
“América”, ficavam excluídos, entretanto, do conceito “Nossa 
América” de Martí.

O que isso evidencia é que, embora marcada por um 
conceito e uma estreita relação com ele, a identidade latino-
americana é outra coisa, diferente do conceito mesmo, 
ultrapassa-o e o reconfigura segundo sua própria dinâmica 
histórica e segundo os sujeitos que façam sua essa identidade. 
Em todo caso, não são os conceitos por si mesmos os que 
colonizam, nem tampouco os que descolonizam. E se Martí 
deixava fora de nossa América a outros que também tinham 
a sua era, sobretudo, porque sua noção de identidade latino-
americana tinha a ver, mais que com conceitos, com atitudes 
e ações práticas. É óbvio que aqueles que “consideram boa 
a ordem universal” e aqueles que “não têm fé em sua terra” 
não são portadores de uma identidade capaz de fazer variar a 
situação de colonialidade que tem vivido a região. A verdadeira 
descolonização, a “segunda independência” que reclamara 
Martí, somente poderia ser a “obra de feitos” daqueles que 
estivessem dispostos juntos com os oprimidos a “fazer causa 
comum, para afiançar o sistema oposto aos interesses e hábitos 
de mando dos opressores.48   

Tradução de: Altamir Botoso, Andre Rezende Benatti e Márcio Antonio 
de Souza Maciel.

47  Ibid., p. 15, 16.
48  Ibid., p. 19.
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Normas da Revista:

A Revista Rascunhos Culturais aceita textos inéditos sob forma de 
artigos e, eventualmente, traduções, entrevistas, resenhas, ensaios, resu-
mos de livros e ficção de interesse para os estudos das ciências humanas, 
especialmente os que abrangem as pesquisas em torno das  áreas de Letras, 
História e Educação. Os textos são submetidos a parecer ad hoc do Conselho 
Científico e devem atender às seguintes exigências: 

I. Formatação:

1. Extensão: 8 a 15 laudas, considerando dentro desse limite todas as 
partes do artigo;

2. Fonte: Times New Roman, tamanho 12;

3. Espaço entrelinhas: 1,5;

4. Formato da página: A4;

5. Margens: 3 cm (esquerda e superior), 2cm (direita e inferior)  com 
recuo de 1 cm em início de parágrafo;

6. Alinhamento do parágrafo: Justificado;

7. Título centralizado, palavras em maiúsculas e em negrito (um espaço 
em branco depois);

8. Nome do autor(a), obedecendo maiúsculas e minúsculas conforme 
necessário. Colocar em nota de rodapé (na primeira página) informações 
sobre o autor (a), tais como: Instituição – SIGLA (Universidade a que esta 
filiado) do proponente, titulação e  e-mail (esse último, apenas se o autor 
quiser que seja divulgado na revista)  em fonte Times New Roman, tamanho 
10, espaço 1, alinhamento justificado, numeradas a partir de 1, usando-se 
para tal fim o recurso automático do Word para criação de notas de fim. 
Não precisam ser enviados em arquivo separado;

9. Resumo: (escrito em maiúsculas e minúsculas conforme necessário 
e negrito). Texto de no mínimo 80 e no máximo 200 palavras que explicita a 
proposta delimitada de discussão vinculada ao tema geral proposto, digitado 
em espaço simples, Times New Roman, tamanho 12, sem adentramentos 
ou parágrafos (um espaço em branco);

10. Palavras-chave: (escrito em maiúsculas e minúsculas conforme 
necessário e negrito), 3 a 5 palavras-chave digitadas em espaço simples, 
Times New Roman, tamanho 12, sem adentramentos, que direcionem para 
a área específica do artigo (um espaço em branco);
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11. Resumo e palavras-chave em língua estrangeira (espanhol, inglês, 
francês ou italiano), seguindo as mesmas regras usadas para o resumo e 
palavras-chave em português;

12. Subtítulos (se houver): (escrito em maiúsculas e minúsculas con-
forme necessário e negrito),  com recuo de 1 cm em início de parágrafo;

13. Tipo de arquivo: Word for Windows (extensão doc);

14. Nome do arquivo: Artigo_NomedoArtigo (Exemplo: Artigo_Das 
imagens e tintas)

15. Páginas não numeradas;

16. Uso de itálico para destacar palavras e expressões em língua es-
trangeira (evitar expressões sublinhadas ou em caixa alta);

I.II. Ordem das partes dos artigos:

1. Título;

2. Resumo e palavras-chave em português;

3. Resumo e palavras-chave em língua estrangeira;

4. Corpo do artigo;

5. Subtítulo;

5. Referências;

6. As notas explicativas, se houver, devem aparecer na mesma página 
da indicação, em fonte Times New Roman, tamanho 10, espaço 1, alinha-
mento justificado, numeradas a partir de 1, usando-se para tal fim o recurso 
automático do Word para criação de notas de fim.

7. Anexo(s), se houver.

II. Obras citadas (válido para artigos, monografias e dissertações):

1. Citações com menos de 3 linhas: dentro do corpo do texto, entre 
aspas duplas, sem uso de itálico;

2. Citações com mais de 3 linhas: destacadas do texto, com recuo de 2 
cm com relação à margem do texto em que não há parágrafo, sem aspas, 
fonte Times New Roman tamanho 11, espaço 1,0, alinhamento justificado.

3. Em ambos os casos, o autor deve ser citado ao final da citação, entre 
parênteses pelo sobrenome, em maiúsculas, separado por vírgula da data de 
publicação. Ex: (SILVA, 1987). Quando for necessário, a especificação da(s) 
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página(s) deverá seguir a data, separada por vírgula e precedida de “p.” 
Ex: (SILVA, 1987, p.100). Se o nome do autor estiver citado dentro do texto, 
pode-se apenas indicar a data e a página (se necessário), entre parênteses. 
Ex: “Silva (1987) assinala que etc…” As citações de diversas obras de um 
mesmo autor, publicadas no mesmo ano, devem ser discriminadas por letras 
minúsculas após a data, sem espacejamento. Ex: (SILVA, 2000a). Quando 
a obra tiver dois ou três autores, todos poderão ser indicados, separados 
por ponto e vírgula. Ex: (SILVA; SOARES; SOUZA, 2000). Quando houver 
mais de três autores, indica-se o primeiro seguido de “et al”. Ex: (SILVA et 
al., 2000).

4. As referências, limitadas aos trabalhos efetivamente citados no texto, 
deverão obedecer às normas mais recentes da ABNT. A título de exempli-
ficação, reproduz-se a seguir o padrão a ser adotado para citação de livro, 
capítulo de livro, artigo e obra acessada via Internet:

Livro: SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor. Título do 
Livro. Tradução (Quando necessário). Local de publicação: Editora, 
Ano de publicação (Ano da publicação original, quando necessário). 
Exemplo:

BAKHTIN, Mikhail. Questões de literatura e de estética, a teoria do romance. 
4. ed. São Paulo: Hucitec, 1998 (1978).

Capítulo de livro:

SOBRENOME DO AUTOR DO CAPÍTULO, Nome do autor do 
capítulo. “Título do Capítulo”. In SOBRENOME DO AUTOR/EDITOR 
DO LIVRO, Nome do autor/editor do livro. Título do Livro. Local 
de publicação: Editora, Ano de publicação (Ano da publicação ori-
ginal, quando necessário). Número das páginas, precedidos de “p.” 
Exemplo:

HALL, Stuart. “The Question of Cultural Identity”. In HALL, S., HELD, 
D. e McGREW, T. (eds). Modernity and its Futures. Cambridge: Polity Press, 
1992. p. 274-325.

Artigo publicado em periódico:

SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor. “Título do artigo”. In Nome 
do Periódico. Local de publicação: Editora ou entidade responsável pela publi-
cação, volume ou número, ano de publicação (ano da publicação original, quan-
do necessário). Números inicial e final das páginas do artigo, precedidos de “p.” 
Exemplo:
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LANGER, Eliana Rosa. “A estrutura do livro Esaías”. In Revista de 
Estudos Orientais. São Paulo: Humanitas/FFLCH-USP, n. 3, 1999, p. 95-106.

Obra acessada via Internet:

SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor. “Título do artigo” 
ou Título do Livro. Disponível em: endereço da página. Acesso em: 
data do último acesso (Ano da publicação original, quando necessário). 
Números das páginas inicial e final (se houver), precedidos de “p.” 
Exemplo:

OLIVEIRA, Bernardo B. C. “Leitura irônica do texto urbano. 
Apontamentos sobre uma frase de Walter Benjamin, à luz de Poe e Auster”. 

Disponível em: <http://www.revistaipotesi.ufjf.br/volumes/14/cap06.
pdf>. Acesso em: 22 Fev 2008 (2004). p. 79-89.

Observação: 1) deve-se pular uma linha antes e depois no caso de 
citações recuadas e de subtítulo. 2) usar as mesmas exigências da citação 
em recuo para a construção da epígrafe. 3) Não pular linha na página de 
referências. 

Originais formatados fora das normas serão automaticamente des-
cartados. 

*. Conceitos teóricos, ideias e adequação vocabular e linguística são 
de responsabilidade dos autores.

* Os autores dos trabalhos aceitos para publicação receberão dois exem-
plares do número da Rascunhos Culturais em que seu texto estiver publicado.

Os originais devem ser enviados em arquivo anexado à mensagem de 
e-mail para o endereço eletrônico revistarascunhos@gmail.com

Contato (67) 3291 0210/0202 Professora Geovana Quinalha de Oliveira


