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RESUMO

Esta dissertação investiga o gênero literário contemporâneo designado
autoficção. A autoficção foi teorizada e definida primeiramente como uma evolução
do clássico modelo autobiográfico instaurado por Philippe Lejeune. A autoficção é
estudada, nesta pesquisa, pelos críticos literários do Canadá francófono - Madeleine
Ouellette-Michalska, Simon Harel e Régine Robin-, e pelos pesquisadores
brasileiros Luciana Hidalgo, Anna Faedrich Martins, Kelley Baptista Duarte, Euridície
Figueiredo, dentre outros. A autoficção é vista como um gênero capaz de
embaralhar as linhas da ficção e da autobiografia, fronteiras que em princípio
deveriam se distanciar. O objeto de análise desta pesquisa é a obra póstuma Um
sopro de vida, da escritora Clarice Lispector. A obra será analisada pela perspectiva
das teorias autoficcionais, estabelecendo uma reflexão interdisciplinar sobre a
prática desse gênero que está cada vez mais ganhando espaço na cena literária
contemporânea. Esse trabalho analisa a autoficção, por vários vieses, tais como
prática do escritor diaspórico e também como “escrita do divã”, nas quais o escritor
conta e reconta sua vida, camuflando-se através de suas personagens. Dessa
forma, a pesquisa pretende contribuir para o adensamento da fortuna crítica da
escritora Clarice Lispector por uma perspectiva interdisciplinar.

Palavras-chave: Autobiografia. Autoficção. Clarice Lispector, Philippe Lejeune.

ABSTRACT

This work investigates the contemporaneous literary genre designated autofiction.
The autofiction was theorized and defended primarily as an evolution of the
autobiographical classic model established by Philippe Lejeune. The autofiction is
studied, in this research, by the literary critics from the francophone Canada
Madeleine Ouellette-Michalska, Simon Harel e Régine Robin ad by the Brazilian
researches Luciana Hidalgo, Anna Faedrich Martins, Kelley Baptista Duarte,
Euridície Figueiredo, among others. The autofiction is seen as a genre capable of
scrambling the lines between the fiction and the autobiography, borders that in
principle would stand apart. The aim of this research is the Clarice Lispector’s
posthumous publication, Um sopro de vida. The publication will be analyzed in the
perspective of the auto-fiction theories, establishing an interdisciplinary reflection
about the practice of this genre that is more and more becoming popular in the
contemporaneous literary stage. This work analyses the auto-fiction through various
biases, like the diasporic writer and also like the “chaise writing” where the writer tells
and retells his life, hiding himself behind his characters. This way, this research
intends to contribute to the increasing of Clarice Lispector’s critical essays through
an interdisciplinary point of view.

Keywords: Autobiography. Autofiction. Clarice Lispector, Philippe Lejeune.
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1. INTRODUÇÃO

“Eu escrevo como se fosse salvar a vida de alguém. Provavelmente
a minha própria vida. Viver é uma espécie de loucura que a morte
faz”.
(Clarice Lispector)

Os livros sempre me fascinaram. O escritor conta, cria, fabula e, ainda
séculos depois de sua morte, suas histórias perduram e são relidas. O livro é um
pouco magia, ele permite que deixemos um pouco de nós eternizados no papel.
Parece-me que o livro é uma espécie de desafio à morte. Morre-se, mas o livro fica.
Mesmo autores anônimos, desprivilegiados de uma inserção cânone, um dia serão
lidos, talvez por alguém em uma sala de espera ou por um estudante ao deparar-se
com o livro perdido em uma estante qualquer de biblioteca. Um livro é um desafio à
morte.
Meu primeiro contato com Um Sopro de vida foi durante a Graduação na
Universidade Federal do Rio Grande (FURG). A professora de Literatura Brasileira
II, Raquel Rolando Souza, nos apresentou a obra de Clarice Lispector em uma de
suas aulas do 4º ano do Curso de Letras (Português-Francês). A obra publicada,
postumamente, trazia as personagens Ângela e o Autor. Meu olhar sobre a obra não
foi desatento. Em Um sopro de vida, conheci Clarice, senti sua dor, vi lamento de
ave de rapina, senti seu adeus. As teorias autoficcionais já me haviam sido
apresentadas pela professora Kelley Baptista Duarte, no projeto “A autoficção e
variações (auto)biográficas: tendências contemporâneas da escrita do eu”, do qual
fui bolsista CNPQ, de 2011 a 2012. Nesse período, pude entender as teorias
autoficcionais e fazer análises das obras Quase-memória, quase-romance (1995),
de Carlos Heitor Cony

e O pastel voador (2009), de Luiz Andreoli de Moraes,

escritor riograndino e amigo. O projeto contemplou obras que apresentassem
características de um sujeito autoficcional e narrativas memoriais. Para isso,
contamos com o aporte teórico de renomados escritores do Canadá Francófono:
Regine Robin, Simon Harel e Madelaine Ouellette Michalska.
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A primeira obra selecionada foi Quase-memória, quase-romance, Carlos Heitor
Cony,

fundamental

para

as

pesquisas

desenvolvidas.

Seus

relatos

são

autoficcionais, o escritor é personagem e narrador da trama, ele conta sua infância e
cria, como personagem principal, o pai, que é o principal elemento de análise na
obra. Outra produção literária que foi selecionada para o corpus ficcional da
pesquisa foi O Pastel Voador, do escritor e professor da Universidade Federal do
Rio Grande – FURG -, Luiz Augusto Andreoli de Moraes. Na sua obra, em oposição
à de Carlos Heitor Cony, Andreoli tem, como principal elemento de análise, sua
mãe. Sua obra contém vários ensaios sobre sua infância em Porto Alegre, e sua
mãe é a personagem principal, o escritor revisita seu passado em cada nova
crônica. Andreoli fala e conta sua mãe autoficcionando seu passado e sua história
por meio do vínculo materno. Em O Pastel Voador, a autoficção é elemento de
alteridade. O escritor conta sua vida de forma fragmentada e, de certa forma,
analisa e se percebe no eu menino do passado pelos olhos da personagem de sua
mãe.
Com a pesquisa, pude entender e me familiarizar com as teorias
autoficcionais. A obra de Carlos Heitor Cony, já em suas primeiras linhas, apresenta
desvios dos parâmetros da autobiografia, embora esteja carregada de traços que
apontem para tal gênero. A obra desse escritor brasileiro não representa uma
autobiografia propriamente dita. Foi necessário entender o postulado daquele que
instaurou tal gênero. O pesquisador Philippe Lejeune definiu a autobiografia, dando
destaque ao sujeito narrador em primeira pessoa.
Na pesquisa, percebi que os autores Carlos Heitor Cony e Luiz Augusto
Andreoli de Moraes são escritores brasileiros que praticam a autoficção, assim como
outros tantos escritores renomados. Naquele momento, Clarice não estava nos
planos da pesquisa.
Em 2012, já não fazendo mais parte do projeto sobre autoficção, em
conversa com a professora da disciplina Francês IV e amiga Normélia Parise, soube
do livro Era uma vez: eu. A não ficção na obra de Clarice Lispector. O livro é
resultado de uma dissertação de Mestrado defendida na PUC-Rio, contendo 238
páginas, que li em dois dias. A jornalista e dramaturga Lícia Manzo faz um
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levantamento de entrevistas, uma série de análises cuidadosas das obras de Clarice
Lispector, fazendo um trabalho de grande relevância. Com a leitura da obra de Lícia
Manzo e, devido a toda minha trajetória com as pesquisas das teorias
autoficcionais, percebi que a ideia de “não-ficção”, defendida por Lícia Manzo, era,
na verdade, autoficção e minhas análises na leitura de Um sopro de Vida eram
pertinentes. Desde, então, nasceu a vontade de fazer algum trabalho relacionado a
esta obra de Clarice.
No final de 2011, soube do Colóquio de Cognição e Linguagem na
Universidade Estadual Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF). Naquele ano, eu
também participava de um projeto de minha autoria, sob a orientação da professora
de francês Eliane Misiak. O projeto intitulado “O intercultural no ensino de língua
francesa” tratava de uma proposta de imersão cultural como recurso facilitador na
aprendizagem de língua. Este projeto foi desenvolvido nos quatro anos de minha
Graduação. Em função do levantamento de dados e do percurso de pesquisa,
resolvi apresentar essa pesquisa na seleção do Programa de Mestrado em
Cognição e Linguagem desta instituição, que, neste ano, aconteceu no mesmo
período do Colóquio, em dezembro de 2011.
Ao entrar no Programa de Mestrado, tive a orientação do professor Dr. Júlio
Ramos Esteves, para o projeto “O Intercultural: ensino e aprendizagem de língua
francesa”, que ganhou um aporte teórico da Filosofia. Passei, assim, o primeiro
semestre elaborando análises do ensino de língua pelas teorias de Ludwig
Wittgenstein (1889-1951). Com o passar do tempo, as dificuldades em desenvolver
a pesquisa partindo da Filosofia foram surgindo, tornando inviável a continuação do
projeto. Com a ajuda do professor Júlio Esteves e da professora Analice de Oliveira
Martins, pude trocar o projeto e a orientação, revendo toda pesquisa sobre
autoficção, e, dessa vez, analisar Um sopro de vida, de Clarice Lispector.
Dessa forma, a questão problema que levamos é a seguinte: é possível
confessar-se em uma obra literária através da máscara de uma personagem? O que
é autoficção e o que não é autoficção? Quais os limites desse gênero híbrido que
mistura realidade e ficção? Diante do problema fizemos uma análise minuciosa das
teorias autoficcionais e autobiográficas, examinando limites, estabelecendo
fronteiras, bem como uma profunda análise na obra Um sopro de vida de Clarice
Lispector.
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Pretendemos, então, neste trabalho de Dissertação: (1) aprofundar a
pesquisa das teorias autoficcionais, perpassando tanto a base francesa e
canadense até as últimas pesquisas de relevância no Brasil; (2) Examinar em que
medida esse arcabouço teórico se justifica na obra Um sopro de vida, podendo
estender-se a algumas breves análises de alguns contos de A descoberta do mundo
(1999); Onde estivestes ontem de noite (1974), (3) Analisar a obra em questão e de
que forma se justifica a autoficção nessa obra póstuma.

A proposta desse trabalho justifica-se na medida em que se trata de uma
obra escrita em fragmentos. A pesquisadora e biógrafa Olga Borelli, depois da morte
de Clarice, recebe de Paulo (filho de Clarice) um maço de papéis com muitas
anotações. Olga comenta que Um sopro de vida é a obra definitiva de Clarice:

Recebi de Paulo os fragmentos que continham de forma
desordenada os manuscritos do livro. Eram textos escritos em talões
de cheques, envelopes usados, guardanapos e pedaços de papel.
Recolhi esse material e datilografei desordenadamente páginas e
páginas. Posteriormente fui ordenando o que me parecia ter uma
lógica. Não sei, até hoje, se Clarice teria estruturado o livro da forma
que eu o fiz ou se ela teria outro destino para seus manuscritos. Mas
na ocasião me pareceu meio fatal a sequência dos mesmos.
(MANZO, 2001, p.223)

O destaque é que a obra tem um tom confessional. Outro ponto importante e
que fortifica a escolha desse objeto de estudo é a intervenção de Olga Borelli para
montar o texto, tecer fragmentos, como uma espécie de grande colcha de retalhos.
Retalhos de confissões dos últimos sopros de vida ou das últimas pulsações de sua
melhor amiga.
Na obra Era uma vez: eu de Lícia Manzo, Olga Borelli confessa que ocultou
um fragmento na obra, pois se tratava de um pedido. Clarice pedia a Deus para
morrer. Olga optou por não colocar tal fragmento na obra, acreditando que essa
publicação deixaria a família ainda mais doída. (MANZO, 2001, p. 207).
Em Um sopro de vida Clarice questiona: “E eu? Será que não serei meu
próprio personagem? Será que eu me invento?” (SV ,1978, p.143). Acreditamos que
sim. Nesta pesquisa, é isso que tentaremos validar.
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2. CLARICE
“Por isso, aceitar a sintonia de Clarice pressupõe condições: criar
dentro de si um silêncio em que ela se possa fazer ouvir, uma
qualidade de escuta, uma disponibilidade, indispensável a esse
encontro”.
(Darcy Rosiska de Oliveira)

Nunca se falou tanto em Clarice Lispector. Muitas biografias foram e estão
sendo publicadas, desde a clássica e respeitada Esboço para um possível retrato
(1981), de sua fiel amiga Olga Borelli, até a badalada Clarice, (2011) de Benjamin
Moser. Muitos são os olhares biográficos lançados sobre a escritora de figura
controvertida e avessa aos holofotes, que pouco concordava em dar entrevistas.
Sobre sua vida pessoal pairam silêncios, há muito pouca informação revelada,
apesar de tantas biografias publicadas. Porém, em seus romances, não há como
não fazer uma correlação de traços biográficos1, ou melhor, autoficcionais, em suas
personagens.
Clarice não está no dito, mas no não dito ou no “’isso’ expressão que ela
sempre usou para designar tudo que lhe escapava”. (CASTELLO, José 2001). Se
diante da verdade, ela se resguardou; na ficção, ela se despiu. Na sua busca
incessante de absorver o mundo pelo eu, percebem-se encontros de consciência
presentes em suas obras. Suas personagens Lídia e Joana, de Perto do coração
selvagem (1944) - até o Autor e Ângela Pralini, de Um sopro de vida (1978) –
estendo-se às crônicas, revelam muito mais de Clarice que qualquer biografia
publicada até o momento. A ficção para ela, talvez, tenha sido uma busca, uma
busca incessante da reconstrução de um eu fragmentado, construindo um mosaico
de si mesma através de cada personagem.
“Tenho uns segredos: meus olhos são verdes tão escuros que se confundem
com o negro. Em fotografia desse rosto de que vos falo com certa solenidade os
olhos se negam a ser verdes” (SV, 1978, p. 109). A descrição física atribuída à
Ângela Pralini, personagem de Um sopro de vida, é dual “olhos verdes tão escuros
1

Mais adiante, nos pressupostos teóricos, serão questionados tanto o termo quanto o conceito de
biográfico para especificar o real, os fatos verídicos sobre a vida de alguém.
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que se confundem com o negro”, como também os olhos de Clarice, em algumas
fotografias. Ora seus olhos mostram-se verdes, ora negros: “Amo Ângela Pralini
porque me permite que eu durma enquanto ela fala. Eu que durmo para uma certa
experiência preparativa para a morte” (SV, 1978, p.75). Ângela era Clarice, Clarice
era Ângela e também O autor. Uma tríade de si em livro publicado em pulsações
com seus últimos sopros de vida.
Em outubro de 1977, pouco depois do lançamento do romance A hora da
Estrela, Clarice foi internada por motivos de obstrução intestinal de causa ignorada.
Sua amiga Olga Borelli, que a acompanhava, recorda em entrevista para Lícia
Manzo:
Ainda no táxi, estávamos tristes e ela começou com o faz- de- conta.
Ela gostava muito do faz-de-conta como uma maneira de elevar o
espírito. O dela e o dos outros. Lembro-me perfeitamente das
palavras dela, para tornar menos penosa a ida: “Faz de conta que a
gente não está indo para o hospital, que eu não estou doente, e que
nós estamos indo para Paris”. Ela não podia saber o que a esperava
no Hospital. Nem nós. (2001, p 205)

Segundo amigos íntimos, suas dores eram terríveis, devido ao câncer nos
ovários. Um sopro de vida foi escrito assim, na dor e nos seus últimos dias de vida.
Como numa espécie de presságio, em A hora da estrela, Clarice escreveu:
A morte que é nessa história o meu personagem predileto (...) As
coisas são sempre vésperas e se ela não morre agora está como
nós na véspera de morrer, perdoai-me lembrar-vos porque quanto a
mim me perdoo a clarividência (HE, 1998, p.95).

A criação artística é uma possibilidade de permanência. O criador morre, mas
a obra fica, e Clarice continua viva. Ler Clarice é felicidade clandestina, entender os
silêncios e a força dos mistérios. É o espanto no banal, sutileza bruta. Clarice é
autoficcional na busca do conhecimento de si, a contestação do ser e do existir, no
transcender, na viagem ao universo interior: “Quem lê um livro chega ao universo do
autor levando consigo angústias de seu tempo e de sua vida, procurando nele o que
lhe habita, querendo decodificá-lo segundo seus próprios códigos” (OLIVEIRA,
1990, p.07). Talvez isso explique o fenômeno Clarice, pois cada leitor entra em sua
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trama e sente-se um pouco Ângela ou um pouco Joana. Quem nunca quis “morder
estrelas”? “Beber o mar”? Vestir-se de rosa no carnaval? Ou quem nunca sentiu que
a saudade fosse como um pouco de fome?

2.1 Clarice e a literatura

“Cada livro é sangue, é pus, é excremento, é coração retalhado, é
nervos fragmentados, é choque elétrico, é sangue coagulado
escorrendo como lava fervendo pela montanha abaixo”.
(Clarice Lispector)

Para que se entenda o contexto que essa pesquisa propõe é importante
lançarmos um olhar para quem era Clarice no cenário da literatura brasileira em
dezembro de 1943, quando Perto do coração selvagem foi publicado. Como sua
obra foi recebida, qual a opinião dos críticos da época, o que acontecia na
política brasileira.
A literatura da década de 30, no Brasil, era a prosa de ficção ancorada no
realismo bruto de Jorge Amado, José Lins do Rego e Érico Veríssimo. A
literatura era marcada pelo documentarismo social, uma literatura madura e
realista em sua linguagem. No cenário político e mundial, acontecia a 2ª guerra
Mundial. O Brasil declarara guerra à Alemanha após o afundamento de navios
nacionais, a bomba atômica é lançada sobre Hiroshima e Nagasaki. Clarice,
nesse contexto, casava-se com Maury Gurgel Valente, seu colega da Faculdade
de Direito, e, logo no ano seguinte, 1944, mudava-se para Nápoles na Itália com
seu marido, que então era diplomata.
A jovem Clarice optou pelo curso de Direito, por interessar-se pelo
código penal, queria promover uma reforma no sistema penitenciário brasileiro.
Publicou na revista A Época (1941), revista da Universidade do Brasil, atual
Universidade Federal do Rio de Janeiro, um artigo em que já podíamos perceber
mais indícios de uma escritora do que de uma futura advogada: “Não há direito
de punir. Há apenas poder de punir. O homem é punido pelo seu crime porque o
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estado é mais forte do que ele (...) segrega o doente sem curá-lo, sem procurar
sanar as causas que produziram a doença” (MANZO, 2001, p.11).
A menina Clarice começou a escrever seu primeiro romance aos 17 anos
(1942), na época era estudante de Direito e trabalhava como jornalista. O nome que
dá título à sua primeira obra, Perto do coração selvagem, foi extraído da epígrafe de
James Joyce, na obra intitulada Retrato do artista quando jovem (1916), o que
acabou induzindo a crítica, de certa forma, a comparações quanto ao seu estilo.
Joana chega para nós criança, sem um perfil delimitado ou definido, nós a
conhecemos por suas memórias. Joana criança que tem tempo de sobra e lhe
faltam coisas para fazer: “- Papai, que é que eu faço agora?” (...) – “Não tenho nada
para fazer” (PCS, 1990, p. 23). Menina que “no pingo do tempo que vinha, nada
acontecia se ela continuava a esperar o que ia acontecer”. Aos poucos
descobrimos, nessa história fragmentada, que Joana havia perdido a mãe, mesmo
que isso não tenha sido avisado ao leitor, é quase como um mistério. Mais um
mistério de Clarice. Lemos os pensamentos de Joana e ouvimos também suas
vozes. Ideias abstratas, sentimentos, imagens, assim se constrói a narrativa. Ora
Joana criança, ora adulta. Assim como na vida, tudo passa rapidamente: “Difusa,
Joana estava o tempo todo consumida por questões existenciais e metafísicas, sem
contornos nítidos, sem histórias, desestruturada até o final” (MANZO, 2001, p.5).
Roland Barthes afirma que “escrever é abalar o sentido do mundo” (1987,
p.5), e Clarice abalou as estruturas da crítica literária de sua época, com Joana, em
sua obra de estreia. Joana com o coração selvagem da vida é território insólito do
feminino:
A crítica da época, afeita a uma literatura madura, voltada para o
drama social, previsível em seus conteúdos e realista em sua forma,
foi deixada ao relento pelo transbordamento de uma linguagem em
maré cheia, pela fulgurância de uma autora inclassificável, sem
passado na história literária brasileira, excêntrica aos gêneros,
estrangeira ao meio erudito (...). Clarice escreve quando a
linguagem perdera sua naturalidade, desvendada sua natureza
ambígua. Sua escrita é encenação desse drama, busca inventiva
das portas secretas dessa clausura, exploração de um labirinto que,
no entanto, fatalmente se fecha (OLIVEIRA, 2014, p.103).
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Clarice tinha uma relação visceral com a escrita, um estilo literário de
aprofundamento reflexivo, o que pode ter contribuído para o tom confessional e a
proximidade com suas personagens. Tais traços em sua obra não foram bem vistos
aos olhos da crítica. Em dezembro de 1943, Álvaro Lins declarou não ter entendido
o seu livro de estreia. O crítico escreve um artigo em fevereiro 1944, citado aqui em
suas partes mais pertinentes:
Um romance original nas nossas letras embora não o seja na literatura
universal. Usando, porém, os processos técnicos de James Joyce e de
Virgínia Woolf, a Srª. Clarice Lispector escreveu o seu próprio romance,
com um conteúdo que lhe veio diretamente da sua natureza
humana.(...) A realidade não fica escondida ou sufocada, porém é
elevada para seus planos mais profundos, mais originais, na fronteiras
entre o que existiu pela imaginação. O problema memória-imaginação não
aparece no realismo mágico, em forma de união ou superposição, mas
fundidas e confundidas. Eliminam-se as fronteiras e a fusão e a
confusão dos dois mundos gera uma estranha realidade ficcionista.
Realidade de muitas faces. (...) Ao que sou informado, a autora é ainda
muito jovem, uma quase adolescente. E esta circunstância torna bem mais
impressiva a experiência de ficção tentada no seu livro; e não devemos
falar dele com os cuidados que usamos para os principiantes. Coube-lhe,
vamos repetir, o papel de escrever o nosso primeiro romance dentro do
espírito e da técnica de Joyce e Virgínia Woolf. (...) Há neste livro, além da
experiência que representa, dois aspectos a fixar: a personalidade da sua
autora e a realidade da sua obra. Li o romance duas vezes, e ao terminar
só havia uma impressão: a de que ele não estava realizado, a de que
estava incompleta e inacabada a sua estrutura como obra de ficção. Um
romance, em si mesmo, deve ser visto como obra independente,
esquecidas no momento todas as circunstâncias. Ora, neste caso, acima
do próprio romance, o que mais se destaca no livro é a personalidade
da sua autora. Um romance bem feminino como se vê. Mas este caráter
feminino não dispensa a obrigação que há, em todo autor, de transfigurar a
sua individualidade na obra independente e íntegra em si mesma. Pareceme que, neste sentido, a Srª. Clarice Lispector não atingiu todo o objetivo
da criação literária. O leitor menos experiente confundirá com a obra criada
aquilo que é apenas o esplendor de uma micante personalidade.
Personalidade estranha, solitária e inadaptada, com uma visão particular e
inconfundível. (Brasil Assis apud Álvaro Lins: Clarice Lispector 1932,
p.106,107. Grifos meus)

De fato, percebe-se o abalo nos pilares da crítica. Clarice fugiu do óbvio,
inovou, ousou, ou melhor, transgrediu: “Um romance bem feminino como se vê” ou
“o que mais se destaca no livro é a personalidade de sua autora”. Lins percebeu o
tom confessional e a sensibilidade desconcertante da autora, porém a crítica
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resume-se a econômicos elogios, como, por exemplo: “surpresa perturbadora”. O
crítico faz comparações com Virgínia Woolf e James Joyce na tentativa de encontrar
alguma prática literária parecida. Em resposta a Álvaro Lins, Clarice, algum tempo
depois, escreve: “Imagine que depois que li o artigo de Álvaro Lins, muito
surpreendida porque esperava que ele dissesse coisas piores”. (MANZO, 2001,
p.24). Oito meses após a crítica de Álvaro Lins, Perto do coração selvagem ganha o
prêmio Graça Aranha como melhor romance: “... a jovem selvagem seria a partir de
agora obrigada a carregar em suas mãos uma consagração oficial” (MANZO, 2001,
p.26).
De 1943 a 1970, ano de publicação da segunda edição de História concisa da
literatura brasileira, de Alfredo Bosi, a crítica já havia mudado de opinião sobre
Clarice, porém Bosi faz a seguinte observação:
Os analistas à caça de estruturas não deixarão tão cedo em paz os
textos complexos e abstratos de Clarice Lispector que parecem às
vezes escritos adrede para provocar esse gênero de deleitação
crítica (BOSI, 1970, p.476).

Bosi dedica três páginas à ficção de Clarice Lispector nas quais adverte:
“Limito-me aqui a ensaiar algumas ideias sobre o que me parece ser o significado
da sua obra no contexto da nova literatura brasileira” (BOSI, 1970, p. 476). Bosi faz
breves observações aos romances da autora, em que salienta o uso intensivo da
metáfora insólita, as entregas aos fluxos de consciência, as rupturas com o enredo
factual e, ao final, ele define como “romances de educação existencial” (BOSI, 1970,
p.476). Neste período, a escritura romanesca das obras de Clarice era reconhecida
como o “anúncio da esfera da ficção introspectiva” (BOSI, 1970, p.478).
Quanto à sua técnica, descobriu sozinha. Uma caneta e um bloco de papel
eram seus companheiros inseparáveis quando estava na rua. Em casa eram
substituídos pela máquina de escrever portátil. A folha de papel em branco era
como o início de um pensamento, como mente livre, tela branca. Clarice registrava
tudo o que acontecia no mundo à sua volta, com a sensibilidade inteligente que
registrava o cotidiano, porém com o espanto do novo: “Antes de aprender a ler e
escrever eu já fabulava. Não sabia que havia um autor por trás de tudo. Lá pelas
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tantas eu descobri e disse: eu também quero” (LISPECTOR apud MANZO, 2001,
p.8).
Sua amiga e confidente Olga Borelli comenta, em um dos depoimentos
registrados por Lícia Manzo, que a maioria de seus romances era escrita por
fragmentos, registros feitos em um caderninho do qual ela não se separava. Esses
fragmentos eram reunidos e depois adaptados, tomando novas formas: “Tomava
nota de tudo que lhe ocorresse. Era a partir dessas notas que estruturava ou um
conto ou um romance” (BORELLI, 1981, p. 82). Olga ainda acrescenta, retomando
as próprias palavras de Clarice: “A frase solta já vem feita, mas não gosto da fase
posterior do trabalho que consiste em reunir esses pensamentos e ideias nascidas
aos pedaços” (1981, p. 82).
Talvez sua relação com a escrita explique um pouco a recusa de Clarice em
assumir uma identidade como escritora, o que os críticos chamavam de “não ter um
projeto literário nítido” (CASTELLO, 2011, p.09), pois além de não seguir teorias ou
mesmo se adequar aos padrões literários de sua época, a escrita de Clarice tinha
um tom muito particular, a escrita era também um apoio, apoio para aquilo que não
conseguia dizer. Olga Borelli, em sua delicada biografia Esboço para um possível
retrato (1981), comenta que quando a conheceu, na segunda visita à sua casa,
Clarice datilografou em uma folha um pedido de amizade: “Fiquei atônita. Levantei
os olhos, e ela sorriu. Pedia-me por escrito, para ser sua amiga” (BORELLI, 1981,
p.92).
O processo de escrever era, talvez, a materialização de seus sentimentos,
quando lhe faltava a coragem de confessar, falar. Ela então escrevia. Suas
anotações eram os seus pensamentos, suas angústias, questionamentos,
percepções extraordinárias de realidades: “Quando releio o que escrevo, tenho a
impressão de que estou engolindo meu próprio vômito” (SV, 1978, p.82).
Se em seu primeiro romance, Perto do coração selvagem, Clarice Lispector
retratou Joana “extraindo o sumo de sua própria vida cotidiana” (MANZO, 2011 p.
12), em sua obra definitiva, Um sopro de vida, Clarice se projetou também em sua
personagem Ângela: “Ângela é mais forte do que eu. Eu morro antes dela”. (SV,
1978, p.158). Dessa forma, ao mesmo tempo em que há dados biográficos de

22

Clarice em Joana e Ângela, o fato de a autora não confessar a identidade,
impossibilita a classificação da obra como autobiográfica, mas sim autoficcional.
Aprofundaremos as análises aqui apontadas nos capítulos seguintes, examinando
as teorias autoficcionais, bem como ambas as obras.
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3 – A AUTOFICÇÃO: uma libertação do eu

“É melhor reconhecer minha culpa: sim sou ingênuo. Creio ser
possível se comprometer a dizer a verdade”.

(Philippe Lejeune)

“Na hora de minha morte – o que eu faço? Me ensinem
como é que se morre. Eu não sei”.
(Clarice Lispector)

Para falar de autoficção é indispensável estudar a fundo os conceitos
autobiográficos e, falando em autobiografia, é imprescindível referenciar Philippe
Lejeune2. Este segundo capítulo apresenta o percurso deste autor que se mantém,
desde 1971, em intensa pesquisa acerca do gênero autobiográfico. A autobiografia,
ao longo do tempo, vem perdendo prestígio, as teorias apresentam limitações que
não dão conta, nas narrativas contemporâneas, da escrita do eu.
A exploração do campo literário evidencia uma série de publicações em que
há vestígios biográficos que, no entanto, não se enquadram nos pactos de leitura
propostos por Philippe Lejeune. São romances3 com recortes do vivido, nos quais a
ficção e a autobiografia se mesclam sem que haja relação de identidade, instância
fundamental para classificar uma obra como autobiográfica. O próprio Philippe
Lejeune, na abertura de seu livro Pour l’autobiographie (1998), trinta anos após sua
primeira publicação, em reflexões mais amadurecidas a respeito do gênero,
L’autobiographie em France, admite que é ingenuidade pensar que se pode dizer a
verdade quando se fala de si mesmo. Desta forma, se a autobiografia exige
comprometimento com a verdade e, para que haja o pacto, é necessária a relação
2

Pesquisador no Institute Universitaire de France, professor na Université de Paris-Nord (Villetaneuse), e cofundador da APA ( Association pour l’autobiographie et le patrimoine autobiographique).
3

Refiro-me aos premiados O Filho Eterno, de Cristovão Tezza e Quase-memória, quase-romance de Carlos
Heitor Cony. Ambos são autores/narradores/personagens de suas obras, mas ambos não podem ser
classificados como autobiográficos, pois segundo Lejeune, a autobiografia, é uma “narrativa retrospectiva em
prosa que uma pessoa real faz de sua própria existência, quando focaliza sua história individual, em particular
a história de sua personalidade”. Ou seja, ambos usam da alteridade para contar suas histórias de vidas: Cony
conta-se através do pai, e Tezza conta-se através do filho que é portador de síndrome de Down.
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de identidade autor/narrador/personagem, como podem ser classificadas obras em
que há vestígios biográficos, recortes do vivido, mas que não se encaixam nas
teorias

lejeunianas?

Neste

caso,

entra

em

cena

a

autoficção,

gênero

contemporâneo, híbrido, em que a ficção e o real se entrelaçam na tessitura da
escrita de si. Mas, antes de explorar esses conceitos, é preciso compreender a
primeira trama: a autobiografia e as teorias de Phillipe Lejeune.

3.1 AUTOBIOGRAFIA: o cânone lejeuniano

Até a delimitação das teorias de Philippe Lejeune, houve um percurso
histórico dessa condição de escrita no que hoje se institui como autobiográfico. As
primeiras aparições desse tipo de escrita são as Memórias e as Confissões,
terminologias que antecedem o termo autobiográfico. As memórias eram o registro
de cunho pessoal com relação ao contexto histórico, e às confissões, reflexões
acerca de uma vida interior e espiritual, com o objetivo de propagar a cultura cristã,
como o fez Santo Agostinho no século IV, do qual Jean-Jacques Rosseau (17121778) tirou suas inspirações para escrever também as suas, obra de publicação
póstuma. Segundo Kelley Duarte (2010), a primeira recorrência da palavra
autobiografia registra-se na Alemanha, autobiographen, no século XVIII, em um
manifesto do fundador do Romantismo Friedrich Shlegel. Em inglês, a primeira
aparição é atribuída ao poeta e crítico Robert Southey em 1809. Na França, ganha
definição no Dictionnaire de l’Académie Française em 1836.
O filósofo francês Georges Gusdorf (1912-2000) é considerado um dos
precursores dos estudos autobiográficos, com relevantes contribuições teóricas.
Publicou, em 1948, La découverte de soi. Em 1956, o artigo “Conditions et limite de
l’autobiographie” e, em 1976, De l’autobiographie litterárie. Segundo Brigitte
Monique Hervot (2013), Georges Gusdorf traça em seus estudos autobiográficos
observações acerca da tradição ocidental, pelos domínios da espiritualidade pagã e
cristã:
Georges Gusdorf debruça-se sobre os textos religiosos iniciando
suas reflexões com uma rápida retrospectiva das obras dos padres
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fundadores da Igreja católica. Com relação à época que antecede as
autobiografias no sentido moderno da palavra, Gusdorf tece
comentários apenas para mostrar como o gênero vai germinar
nesses primeiros séculos da era cristã. Para ele, com a passagem
da civilização grega para a cultura cristã, o foco central do
pensamento já não se concentra mais no cosmos, mas se dirige
para o plano do universo religioso. Por essa razão, o homem ainda
não alcança a emancipação de sua própria consciência, uma vez
que permanece sob a tutela da religião, passando a relação do
homem com o mundo para a crença em Deus. Escrever sobre si é
um ato de confissão em que o crente procede a um exame de
consciência de seus atos diante do Criador. Essa experiência nova
de espiritualidade presente no cristianismo faz emergir uma nova
antropologia. (BERVOT, Brigitte apud GUSDORF, 2013, p.98).

Nos estudos desse filósofo, destacam-se os ensaios que, segundo ele,
contribuem com dupla finalidade aos biógrafos: compor um autorretrato e oferecer
ao leitor uma forma de se autoconhecer por meio da leitura. As produções de cunho
confessional também foram analisadas por Gusdorf, e segundo ele, contribuíram
para a compreensão histórica da autobiografia.

3.2 Philippe Lejeune: suas teorias e limitações

A autobiografia era considerada apenas uma subcategoria do discurso
histórico. Philippe Lejeune, observando isso, resolveu fazer um quadro geral da
autobiografia francesa, o que até então nunca havia sido feito, com o objetivo de
incluí-la no conjunto das manifestações literárias e artísticas. Em 1971, publica
L’autobiographie en France, estudo em que observou que havia um compromisso
entre obra e leitor, o qual ele nomeou de pacto. O pacto seria, neste primeiro
momento, apenas uma distinção entre o ficcional e o real na obra, com intuito de
que o leitor reconhecesse o gênero autobiográfico. Sendo assim, Lejeune lança a
definição de autobiografia como “narrativa retrospectiva em prosa que alguém faz
de sua própria existência” (LEJEUNE, 197, p.24).
Em 1975, Lejeune lançou uma nova publicação intitulada Le pacte
autobiographique. Nesta obra, o autor mostrou-se um pesquisador atento aos textos
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contemporâneos publicados, cujo tema principal é a narração da vida de alguém, as
escritas de si. Suas pesquisas traçaram uma série de oposições entre diferentes
textos, procurando definir mais precisamente um conceito de autobiografia.
Na tentativa de sanar algumas lacunas em suas teorizações, Lejeune
apresentou definições mais centradas e ajustadas sobre as teorias da autobiografia:
“narrativa retrospectiva em prosa que uma pessoa real faz de sua própria
existência” (LEUJEUNE, 1975, p.14). A alteração, apesar de sutil, é muito
significativa em L’autobiographie em France (1971). Lejeune define a autobiografia
como “récit rétrospectif en prose que quelqu’un fait de sa propre existence4 (...)”
(p.24) e em 1975 em Le pacte autobiographique a definição muda: “récit rétrospectif
em prose qu’une personne réelle fait de sa propre existence” (p.14). Mesmo que
mínima, a troca de “quelqu’un” por “personne réelle” (alguém por pessoa real) dá
novo sentido às suas teorizações. Kelley Baptista Duarte, em sua tese de
Doutorado, corrobora essas reflexões:
Enquanto que alguém possui o mérito da indeterminação do “não
importa quem” – o que poderia tranquilamente dar margem a
interpretações que contemplem identidades anônimas e, sobretudo,
identidades fictícias –, o termo pessoa real reforça o
comprometimento com o real e introduz duas dimensões que os
autores consideram importantes ao ato autobiográfico. (2010, p.40)

Dessa forma, é instituído que, além da tríade autor=narrador=personagem,
também é necessário que o título da obra anuncie que se trata de autobiografia: “A
autobiografia (narrativa que conta a vida do autor) pressupõe que haja identidade de
nome entre autor (cujo nome está na capa), o narrador é a pessoa de quem se fala”.
(LEJEUNE. 2008, p.14). Além disso, é descartada a possibilidade da ficção nas
escritas de si, o que é um grande equívoco. Neste ponto entram as questões sobre
verdade, olhar pessoal sobre determinado fato, pontos de vista, omissões de fatos,
autocensura e lapsos de memória. Além do que, para Lejeune a autobiografia “se
inscreve no campo do conhecimento histórico” (LEJEUNE. 2008, p104), o que
tumultua a compreensão do pacto, pois a “autobiografia está também no campo da
criação artística” (2008, p.104). O “real” deve sim entrar no campo histórico. Se a

4

A definição está no original em francês para que não haja equívocos nas análises.
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autobiografia entra no campo das artes e trata de um processo de escrita sobre si, a
ficção acaba entrando em cena.
Elisabeth Muylaert Duque-Estrada, em Devires Autobiográficos: a atualidade
da escrita de si (2009), traz uma interessante ilustração sobre a memória e a escrita
autobiográfica:
Conta-se que o poeta francês Lamartine, depois de ter escrito um de
seus mais famosos poemas autobiográficos, no qual evoca a casa
onde nascera, em Milly, visitou-a e deu-se conta de que a sua
fachada e jardim pouco se assemelhava à casa que a sua memória
criara. Sob o impacto da perturbação trazida por esta não
coincidência entre sua memória e aquilo que reviu, Lamartine viu-se
diante da urgência de reconstruir a casa onde passara a sua
infância, de modo que ela se mostrasse fiel ao seu poema (2009,
p.13).

Povoamos nossas lembranças, mesmo que de forma inconsciente, com
remendos de ficção, como se nossa vida fosse uma espécie de grande colcha de
retalhos. Cada buraco, cada lacuna, cada esquecimento é remendado. Mas, às
vezes, a escolha desses remendos, falhas da memória, podem modificar tudo,
assim como percebe Lamartine, que se surpreendeu ao revisitar a casa real de sua
infância e descobrir que era totalmente diferente da casa de suas lembranças e da
que tornou matéria poética (ficcional).
Em outra publicação recente Blog: comunicação e escrita íntima na internet
(2004), Denise Schittine reforça algumas reflexões acerca do processo de seleção
de fatos a serem revelados pelo autobiógrafo. Schittine comenta que tal seleção
omite, reorganiza, reinventa a vida ou a realidade, quando confessadas no papel:
A preguiça5 de contar as partes difíceis e tediosas, os detalhes do
que aconteceu no dia-a-dia. O orgulho de não querer reconhecer,
nem para uma folha de papel, as principais fraquezas. O egoísmo de
“tagarelar” sobre si mesmo sem que, em raríssimos casos, a opinião
do outro seja levada em conta. A impureza causada pela
contaminação das opiniões do autor ou por suas falhas de memória.
A mentira, que, muitas vezes, se dá pela omissão de determinados
fatos ou por uma leve mistura da ficção com a realidade (2004,
p.11).
5

Grifo meu.
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A preguiça de deitar, no papel, impressões e confidências, a qual se refere
Schittine seria como um ato de selecionar episódios da vida, porém, quando se
selecionam memórias, o que talvez para o escritor não tenha tanta importância, dá
uma nova roupagem à sua história. O orgulho de se reconhecer para o papel,
conforme reflexões dessa autora, acaba por conduzir o escritor a um processo de
filtro de autocensura e automaticamente para uma espécie de autoanálise, o que
mais à frente poderia relacionar-se às teorias de Simon Harel, psicanalista e crítico
literário, que vê a autoficção como a “escrita do divã”. O escritor, no ato de se
escrever, coloca em xeque crenças pré-estabelecidas e enraizadas pela sociedade
em que nasceu, viveu e que, até então, o constituíram.
Na proposta de organizar suas reflexões conceituais acerca do pacto,
Lejeune (1975) cria um quadro esquemático de recorrências autobiográficas, com a
finalidade de diferenciar a autobiografia dos demais gêneros. Segue abaixo uma
representação do quadro tal como em sua obra Le pacte autobiographique :

Nome do
personagem
≠ nome do autor

=0

1a

2a

Romance

Romance

1b

2b

3a

Romance

Indeterminado

Autobiografia

2c

3b

autobiografia

Autobiografia

= nome do autor

Pacto
Romanesco

=0

Autobiográfico

Fonte: LEJEUNE. 2008, p.28

No quadro, como se pode observar, há um total de nove combinações. Na
primeira coluna, no sentido horizontal, o nome da personagem ≠ do nome do autor e
o pacto autobiográfico, o que exclui, neste caso, a possibilidade de autobiografia, o
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que deveria corresponder à combinação 1c. O segundo espaço em branco seria a
combinação nome da personagem = nome do autor e o pacto seria romanesco. As
demais combinações a partir da segunda coluna vertical (1a, 1b) não se
enquadrariam também no gênero autobiográfico, tampouco nos quadros 2a e 2b,
restando para o leitor apenas os quadros 2c, 3a e 3b, para que haja autobiografia.
Serge Doubrovsky

6

observou os espaços vazios do quadro de Lejeune e,

organizando alguns de seus escritos, percebeu que seu romance preenchia
justamente as lacunas das teorias autobiográficas.

Em Fils (1977), que em

português significa filho ou fios, o narrador tem o mesmo nome do autor
(Doubrovsky), apesar de suas aventuras serem fictícias. Na quarta edição da obra,
Doubrovsky cria o conceito autoficção:
Autobiografia? Não, isto é um privilégio reservado aos importantes
deste mundo, no crepúsculo de suas vidas, e em belo estilo. Ficção,
de acontecimentos e fatos estritamente reais, se se quiser,
autoficção, por ter confiado a linguagem de uma aventura à aventura
da linguagem, fora da sabedoria e fora da sintaxe do romance,
tradicional ou novo. Encontro, fios de palavras, aliterações,
assonâncias, dissonâncias, escrita de antes ou do depois da
literatura, concreta, como se dizem música. Ou ainda: autoficção,
pacientemente onanista, que espera agora compartilhar seu prazer.
(DOUBROVSKY, 1977, p.10)

Para Doubrovsky, a autoficção difere da autobiografia, pois na autobiografia
tenta-se contar a vida em retrospectiva, desde suas origens. Já na autoficção, podese fazer recortes, contar-se em

partes e com ares de

romance. A autoficção

permite não só a pessoas de renome contarem suas vidas, mas também anônimos.
Lejeune, em resposta a Doubrovsky (2008), na publicação de O pacto
autobiográfico: de Rosseau à internet, chama as lacunas deixadas pelo quadro de
casas cegas, assumindo que “Cego estava eu. Primeiro porque salta aos olhos que
o quadro está malfeito” (2008, p.58). Mais adiante, Lejeune fala sobre Doubrovsky,
suas impressões sobre o romance Fils e sobre o conceito de autoficção:

6

Doutor em Letras e Cavaleiro das Palmas Académicas. Professor de literatura francesa, ele
lecionou na Universidade de Nova York, da Universidade de Harvard, no Smith College e da
Universidade de Brandeis.
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Este quadro teve a sorte de cair nas mãos e inspirar um romancista
(que também é professor universitário), Serge Doubrovsky, que
decidiu preencher uma das casas vazias, combinando o pacto
romanesco e o emprego do próprio nome. Seu romance Fils (1977)
se apresenta como uma “autoficção” que, por sua vez, me inspirou.
Não apenas por ser um livro admirável, mas também porque me dei
conta...de que o lera mal. Acreditara em algo em que talvez não
devesse ter acreditado. Por essa razão, retomei o problema partindo
do exemplo maquiavélico de Doubrovsky e de um outro caso tão
complicado quando o dele, embora mais ingênuo, o “romance” de
Jacques Lanzmann, Le Têtrad (1976). Desse modo, pude observar
um fenômeno mais amplo: nos últimos 10 anos, da “mentira
verdadeira” à “autoficção” (2008, p.59).

Lejeune reconhece a lacuna deixada por seu quadro esquemático, mas é
inflexível com a possibilidade de autoficção como gênero. A verdade como
simulacro ou “mentira verdadeira” traz a possibilidade de falar de si através de uma
personagem sem confissão de uma identidade real (referente à combinação do
quadro 1C) ou contar sua vida “real” cheia de recortes, omitindo fatos e, assim,
criando uma nova “realidade”, mesclando real e ficção, o que se encontra em
abundância nas autobiografias publicadas (combinação do quadro 3 a); mas,
mesmo assim, o autor prefere defender com “unhas e dentes” o gênero
autobiográfico, justificando as casas cegas, levantando uma série de conceitos
quanto às intenções do autor, à questão da identidade, o nome real e as diferenças
acerca das leituras, ou contratos de leitura, de um texto de ficção e de um texto
autobiográfico, a fim de manter a perpetuação do gênero. Luciana Hidalgo7
referenda essa encruzilhada teórica, comentando:
Nesse polêmico processo de circunscrição teórica do conceito,
estudiosos da literatura, especialmente franceses, têm se polarizado:
existem os discípulos de Serge Doubrovsky, inventor do termo,
portanto empenhado em consolidá-lo teoricamente; e os defensores
de Philippe Lejeune, grande especialista da autobiografia que recusa
a possibilidade de uma recepção, digamos, ambígua do texto
apresentado como autoficção. Lejeune é categórico ao afirmar que o
leitor, diante da ideia de ler um texto como autobiografia e ficção,
não percebe exatamente o que há de uma e de outra, então o lerá
sempre como uma autobiografia clássica. Ou seja, pouco importa

7

Escritora, jornalista, ensaísta, professora doutora em Literatura Comparada pela UERJ, com pósdoutorado na Université de la Sorbonne Nouvelle – Paris III, França.
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a ficção contida na palavra-valise; o teor ficcional foge aos olhos de
críticos fixados no primado do auto. (HIDALGO, 2013, p.04).

Doubrovsky, ao escrever Fils, percebe a hibridação desse suposto gênero e,
desde sua primeira definição do nome de batismo, a autoficção vem ganhando força
nos estudos críticos e literários, sendo França e Canadá os países precursores
desses estudos. Mas, assim como para entender a autoficção, é preciso conhecer
as pesquisas de Lejeune e entender os limites das fronteiras autobiográficas, para ir
mais a fundo na autoficção, faz-se também necessário entender que se trata de um
gênero ainda nebuloso e com muitas indefinições, mesmo depois de quarenta anos
de sua primeira definição.

3.3 Autoficção: o conceito e suas vertentes

“Ângela diz, como milhares de pessoas dizem (e com razão): Minha
vida é um verdadeiro romance, se eu escrevesse contando ninguém
acreditaria. E é verdade. A vida de cada pessoa é passível de um
aprofundamento doloroso e a vida de casa pessoa é “inacreditável”.
O que devem fazer essas pessoas? O que Ângela faz: escrever sem
nenhum compromisso. Às vezes escrever uma só linha basta para
salvar o próprio coração”.
(Clarice Lispector)

A autoficção faz um movimento oposto ao da autobiografia. Enquanto a
autobiografia parte da vida para o texto, a autoficção parte do texto para a vida (...)
(FAEDRICH, 2014, p.23). Para que um livro catalogado como autobiográfico
desperte o interesse do grande público, é preciso que conte a história de uma
pessoa de renome, de personalidade conhecida como atores, cantores, escritores
ou mesmo escritores, entre outros. Mesmo que, supostamente, grande parte dos
leitores saiba que nestas obras os autobiógrafos omitem fatos e enfeitam a
realidade com o intuito de sustentar uma imagem perante a sociedade, já que a
autobiografia “narra a vida em belo estilo” (FAEDRICH, 2014, p.24). Ainda assim, as
pessoas compram o livro, talvez por curiosidade. Dessa forma, na autobiografia, é
preciso que haja uma vida de holofotes antes do texto em si. Já na autoficção não,
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ela permite que desconhecidos contem suas histórias. Não necessariamente em
retrospectiva ou em ordem cronológica, não existe início/meio/fim, uma linearidade
no discurso. O escritor é livre para contar, recriar, recontar sua vida de forma
fragmentada e não só em uma escrita egocêntrica, mas também é possível contarse através do outro. O escritor pode contar a história de vida de seu pai e dessa
forma contar um pouco de si, afinal a identidade se constrói também através do
outro, como faz Carlos Heitor Cony em Quase-memória, quase-romance8 (1995). O
texto autoficcional, como define a professora e pesquisadora Eurídice Figueiredo, “é
um gênero que embaralha as categorias da autobiografia e da ficção, de maneira
paradoxal, ao juntar, numa mesma palavra, duas formas de escrita que, em
princípio, deveriam se excluir” (2010, p.1). Nebulosa e polêmica, a autoficção
desperta discussões, novas definições e vertentes a partir da teoria doubrovskiana.
Segundo o crítico francês Jacques Lecarme, a autoficção já havia sido
explorada por André Malraux, em Antimèmoires (1967), Celine e Louis-Ferdinand
Celine, em D’un chateau l’autre (1968). Lecarme aponta uma nova definição ao
gênero: “a autoficção é uma abordagem de dispositivo muito simples: autor,
narrador e protagonista compartilham a mesma identidade nominal e em cuja
menção genérica indica a ação do romance” (LECARME apud MAIDANA, Vanessa
2010, p.29). Lecarme toma por base as teorias lejeunianas, observando a
consonância entre autor-narrador-personagem e acreditando que a autoficção está
no híbrido, entre o romance e o biográfico, como um espaço de manipulação e
entrecruzamentos.
Vincent Colonna, em L’autofiction: essai sur la fictionalisation de soi (2004) vê
a autoficção ou a fabulação de si como uma prática antiga, encontrada desde o
século II na obra de Lucien de Samosate. Para Colonna a “autoficção em uma obra
literária é quando o escritor inventa uma personalidade de vida, mantendo sua
8

Na presente obra não há figura central, mas sim três elementos se destacam como confluência
dessa narrativa. São eles: Cony na condição de personagem-narrador; o pai como personagem de
destaque e o embrulho que, ao mesmo tempo, remete ao pai e ocupa um espaço significativo dentro
do romance, levando o leitor somente nas ultimas páginas a desvendar o mistério do que continha tal
embrulho. Cony conta relatos de sua infância junto ao pai, momentos constrangedores, engraçados
em um romance ou quase memória que brinca o tempo todo com a ideia dos conceitos de verdade.
Fato que intriga o leitor que faz um “pacto” com a real vida do autor, pois todas as informações são
verdadeiras (nomes, profissões, passagem pelo seminário), porém o tom confessional denuncia a
estratégia de Cony: não assumir o tom biográfico, mas sim apoiar-se no ficcional.
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verdadeira identidade (nome real)

9

(2004, p.33). Mais adiante, em sua obra, ele

completa suas definições comentando:
Todas as composições literárias nas quais um escritor se envolve,
sob seu nome próprio (ou um derivado indiscutível), em uma história
que apresenta as características da ficção, seja por um conteúdo
irreal, por uma forma convencional (romance, comédia) ou por um
contrato com o leitor.10 (COLONNA, 2004, p. 70-71).

Para ele, a autoficção se subdivide em quatro categorias: a autoficção
espetacular, a autoficção intrusiva, a autoficção fantástica e a autoficção biográfica.
Na autoficção especular, o escritor não ocupa papel central, coloca-se de forma
indireta, o que ele denomina de “jeux de mirroir” (jogos de espelhos), os “Clins
d’oeil” (piscar de olhos) ou ainda a “mise en abyme” (colocação em abismo). Neste
tipo de autoficção, o realismo é secundário. A autoficção intrusiva é quando o autor
que se mantém à margem da intriga é o contador de histórias. Na autoficção
fantástica, o autor se encontra de forma central, como na autobiografia, ele é o
herói, mas transfigura sua existência e sua identidade em uma história fictícia,
indiferente à verossimilhança. E, na autoficção biográfica, o escritor é sempre o
herói, pivô em torno do qual a matéria narrativa se ordena, mas fabulando sua
existência a partir de dados reais, conforme define Colonna, o mentir verdadeiro:
“Graças ao mentir-verdadeiro, o autor modela sua imagem literária, a esculpe com
uma liberdade que a literatura íntima, ligada ao postulado de sinceridade proposto
por Rosseau e retomado por Leiris não permitiria

11

”.

Anna Faerdrich Martins (2014, p.29), em seus estudos sobre a autoficção,
elaborou um quadro resumo-explicativo que é extremamente útil para compreender
os tipos de autoficção propostos por Colonna:

9

Tradução minha do original: “Une autofiction est une oeuvre littéraire par laquelle un écrivain
s'invente une personnalité et une existence, tout en conservant son identité réelle (son véritable
nom)”.
10

Tous les composés littéraires où un écrivain s’enrôle sous son nom propre (ou un derivé
indiscutable) dans une histoire qui présente les caractéristiques de la fiction, que ce soit par un
contenu irréel, par une conformation conventionalle (le roman, la comédie) ou par un contrat passé
avec le lecteur.
11
Grâce au mécanisme du ‘mentir-vrai’, l’auteur modèle son image littéraire, la sculpte avec une
liberté que la littérature intime, liée au postulat de sincérité posé par Rosseau et reconduit par Leiris,
ne permettait pas.
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FORMAS DA AUTOFICÇÃO: “mecanismos de conversão de um personagem histórico em
personagem fictício” (V. COLONNA, 2004)
DEFINIÇÃO: “Todas as composições literárias onde um escritor se inscreve sob seu próprio nome (ou um
derivado indubitável) em uma história que apresenta as características da ficção, seja por um conteúdo
irreal, por uma conformação convencional (o romance, a comédia) ou por um contrato passado com o
leitor”.
AUTOFICÇÃO
FANTÁSTICA
ESCRITOR = NO CENTRO
DO TEXTO = HERÓI
INVENTA A EXISTÊNCIA
= HISTÓRIA IRREAL
DESPERSONALIZAÇÃO

AUTOFICÇÃO
BIOGRÁFICA
ESCRITOR = NO
CENTRO DO TEXTO =
HERÓI
FABULA A PARTIR DE
DADOS REAIS
“MENTIR-VRAI”

AUTOFICÇÃO
ESPECULAR
ESCRITOR = NO
CANTO DO TEXTO
METÁFORA DO
ESPELHO – REFLEXO
DO AUTOR E DO

AUTOFICÇÃO
INTRUSIVA(AUTORAL)
ESCRITOR = CONTADOR
DE HISTÓRIAS =
“NARRADOR-AUTOR” NA
MARGEM DA INTRIGA

LIVRO

LITERATURA BRASILEIRA
Berkeley em Bellagio,
João Gilberto Noll (2002).
Lorde, João Gilberto Noll
(2004).
Uma duas, Eliane Brum
(2011).
A vendedora de fósforos,
Adriana Lunardi (2011).
O livro de Praga:
narrativas de amor e arte,
Sérgio Sant’Anna (2011).
Poltrona 27, Carlos
Herculano Lopes (2011).

Vida e Morte de M.J.
Gonzaga de Sá, Lima
Barreto (1919)
Feliz ano velho,
Marcelo Rubens Paiva
(1982).
A casa dos espelhos,
Sergio Kokis (1994).
Chove sobre minha
infância, Miguel Sanches
Neto (2000).
O filho eterno, Cristovão
Tezza (2007).

Diário da queda, Michel
Laub (2011).

A chave da casa,
Tatiana Salem Levy
(2007).

Antiterapias, Jacques Fux
(2012).

Ribamar, José Castello
(2010).

Sagrada família, Zuenir
Ventura (2012).

O céu dos suicidas,
Ricardo Lísias (2012).

A maçã envenenada,

Divórcio, Ricardo Lísias

Michel Laub (2013)

(2013).

FONTE: MARTINS. 2004, p.29.

Nove noites, Bernardo
Carvalho (2001).

Satolep, Vitor Ramil
(2008).

Quase memória, Carlos
Heitor Cony (1995).
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No Canadá francófono, três teóricos ganham destaque nos estudos
autoficcionais: Madeleine Ouellette Mischalska12, Simon Harel13 e Regine Robin14.
Para eles, a autoficção pode ser entendida como um reflexo do multiculturalismo e
da pós-modernidade.

Nela, o autor escreve fatos de sua vida de forma

fragmentada, ou até mesmo camuflada, por intermédio de um personagem
aparentemente fictício.
De um modo geral, encobrir a identidade real serve também para revelar
fatos marcantes da vida, situações que só se revelaria em confessionário ou terapia.
Por isso, Simon Harel (2000) vê a autoficção com uma proposição complexa e
embasada no aparato psicanalítico. Na concepção deste teórico, o conceito de
autoficção é transnarcisismo, ou seja, um espaço virtual de autocontemplação de si
mesmo ou espaço do divã. O texto serve de autoanálise por estabelecer um jogo
entre analista (autor) e analisado (personagem).
Para Madeleine Ouellette-Michalska (2006), a autoficção é a essência da pósmodernidade; voz do feminino, apropriação e desvio de um gênero essencialmente
patriarcal. Ela afirma que a autoficção está associada às vozes femininas na
literatura.
Régine Robin (1997) define a autoficção como escrita híbrida e o apagamento
das fronteiras do saber. Esta autora e teórica é linguista, socióloga, crítica literária,
romancista e acredita que não há como ser imparcial ou neutro na feitura de uma
obra de catalogação única, pois sempre os saberes acabam por refletir. A autora
12

Escritora nascida em 27 de maio de 1930 em Saint-Alexandre-de-Kamouraska-Quebec. Estudou
artes na Université de Montréal , Université du Québec e da Université de Sherbrooke.Tem
contribuído com uma série de publicações acerca dos estudos autoficcionais na perspectiva da
escrita feminina
13

Intelectual, escritor, ensaísta, crítico literário e psicanalista nascido em 1957 em Montreal. É
professor e diretor do departamento de literatura comparada na universidade de Montreal. Foi na
Universidade de Quebec em Montreal, onde começou suas pesquisas, de 1986 a 1988, sob a
direção de Régine Robin. Em 2001, Simon Harel participa ativamente suas pesquisas com Pierre
Ouellet , surgindo então a criação do Centro de site de Montreal Interuniversitário de Estudos em
letras, artes e tradições Celat , da qual foi diretor 2001-2007 e Diretor intercalar a partir de setembro
de 2008 a agosto de 2009.
14

Régine Robin tem o nome de batismo Rivka Ajzersztejn. De origem judia, nasceu em Paris em
1939, é historiadora, escritora, tradutora e socióloga. Régine tem diversas obras publicadas,
ganhadora de vários prêmios . Atualmente é vinculada à Université du Quebéc em Montreal. Cofundou o Centro Inter-universitário de Montreal para a Análise do Discurso.
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critica as nomenclaturas, a limitação de obras. Como um exemplo de escrita híbrida,
é possível destacar a obra da própria autora intitulada Le cheval Blanc, que pode ser
lida nas áreas de literatura, sociologia e história. Robin acredita que praticar a
autoficção é um processo de autoengendramento, isto é, com as diversas
identidades de um mesmo eu, como uma espécie de metamorfose de si.
Neste aspecto, cabe uma rude, mas pertinente comparação, entre o velho
ditado popular “quem conta um conto, aumenta um ponto” e as teorias de Serge
Doubrovsky, quando afirma que, em todo ato de contar, há ficção. “Aumentando um
ponto” no “conto”, acabamos por enfeitar a realidade ou até mesmo enfeitá-la sem
perceber, acreditando fielmente no relato, em uma percepção de si mesmo. Anna
Faedrich, em tese de doutorado, comenta acerca disso e ainda marca as diferenças
entre os conceitos de ficção e realidade para esse autor:
Serge Doubrovsky acredita que “todo contar de si é ficcionalizante”,
e alerta que é preciso que esteja claro o que ele entende por ficção:
“uma ‘história’ que, qualquer que seja o acúmulo de referências e
sua precisão, nunca aconteceu na ‘realidade’, e cujo único lugar real
é o discurso em que ela se desenrola”. Assim a autoficção parte de
experiências vividas pelo autor, mas, ao narrá-las, o autor já não tem
mais o domínio da escrita, nem daquilo que é falso ou verdadeiro, o
que é realidade e o que é ficção, o que foi inventado, imaginado e o
que foi esquecido. (DOUBROVSKY, 2014, p.30)

Percebe-se que a autoficção não é algo novo, mas sua “descoberta” que é
algo recente. Transformar-se em palavras é eternizar-se: “Hoje sei que transformar
sua vida em narrativa é simplesmente viver. Somos homens- narrativas” (LEJEUNE,
2008, p.74).
A autoficção habita as fronteiras do (auto)biográfico e do romance, na
dualidade do real e da ficção, o que não escamoteia a resistência de alguns críticos
e escritores mais clássicos frente a este gênero. Mais adiante, traçaremos os
diferentes conceitos de literatura e do que não é autoficção, para que fiquem mais
claros todos esses conceitos aqui apresentados.
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3.4 A autoficção no Brasil
“Escolhi a mim como personagem – Ângela Pralini – para que talvez
através de nós eu possa entender essa falta de definição da vida”.
(Clarice Lispector)

No Brasil, as pesquisas sobre as teorias autoficcionais são recentes, mas seu
exercício literário, segundo Luciana Hidalgo, teve inicio no século 20, com Lima
Barreto, que emprestou suas características pessoais a protagonistas de alguns de
seus romances, como em Recordações do escrivão Isaías. (HIDALGO, 2013, p.10).
Diana Klinger, Eurídice Figueiredo, Kelley Baptista Duarte, Anna Faerdrich
Martins, Aimé Bolaños, Victoria Saramago e Luciana Hidalgo são nomes que se
destacam no campo das pesquisas autoficcionais. Do ponto de vista da criação
literária, há destaque para o escritor Silviano Santiago, sendo o primeiro no Brasil a
classificar sua obra, Falso mentiroso: memórias ( 2004), como autoficcional.
Diana Klinger, em sua pesquisa Escritas de si, escritas do outro: o retorno do
autor e a virada etnográfica (2007) traça um estudo pioneiro. O livro é fruto de sua
tese de Doutoramento, defendida no departamento de Letras da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro em março de 2006. Klinger tem como principais objetos de
análise as obras ficcionais de Bernardo Carvalho, Nove noites (2001); Whashington
Cucurto, Cosa de negros (2003); Fernando Vallejo, La virgen de los sicarios (1998)
e João Gilberto Noll, Berkeley em Bellagio (2002). A autora cita e analisa, também,
Silviano Santiago e suas obras: O Falso mentiroso: memórias (2004), Histórias mal
contadas (2005) e Stella Manhattan (1985).
Diana organiza sua pesquisa nesta publicação em três capítulos: A escrita de
si – o retorno do autor; A escrita do outro – a virada Etnográfica; Confluência das
perspectivas - a virada etnográfica e a Autoficção na narrativa contemporânea.
Dentre as análises do corpus ficcional, a autora empreende importante relação com
a etnografia, a tradução, a antropologia, a cultura e a filosofia, áreas em que se
destacam as reflexões e propostas acerca da autoficção no capítulo intitulado A
escrita de si – o retorno do autor. Para Klinger, a ficção nos aproxima muito mais da
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verdade do que o mero relato documental, percebendo a autoficção como “máquina
produtora de mitos do escritor” e situandoa-a entre a mentira e a confissão (2007, p
51). Ela examina conceitos de autoficção de Doubrovsky (1988) no sentido
psicanalítico, em que o sujeito, ao se escrever, acaba por criar um romance da sua
vida:
A (auto)biografia que se põe no lugar de cura é a ficção que conta para o
paciente como a história de sua vida. Quer dizer que o sentido de uma vida
não se descobre e depois se narra, mas se constrói na própria narração: o
sujeito da psicanálise cria uma ficção de si. E essa ficção não é nem
verdadeira nem falsa, é apenas a ficção que o sujeito cria para si próprio.
(DOUBROVSKY apud Klinger. 2007, p. 52)

Ao término de suas análises acerca das teorias autoficcionais, Klinger
resume: “consideramos a autoficção como uma narrativa híbrida, ambivalente, na
qual a ficção de si tem como referente o autor, mas não como pessoa biográfica, e
sim o autor como personagem construído discursivamente” (2007, p. 62). Suas
reflexões sobre a autoficção vão ao encontro das de Eurídice Figueiredo, professora
Doutora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFF). Eurídice vê a autoficção
como a hibridação dos gêneros ficção e autobiografia. Em publicação recente
intitulada Autoficção feminina: a mulher nua diante do espelho (UERJ - 2013) e o
artigo “Mulheres ao espelho” (2010), Eurídice traça suas pesquisas autoficcionais
sobre as escritas femininas, apropriando-se de conceitos de Régine Robin nos quais
a autoficção é “representar todos os outros que estão em mim, me transformar em
outro (...) ser seu próprio ser de ficção (1997, p. 16). Neste caso, a autoficção
feminina para Eurídice também é resultante dos conflitos existentes na exposição do
corpo, dos impasses existentes em relações desiguais que as mulheres têm com os
homens na sociedade. Para Eurídice, graças à possibilidade de a autoficção criar o
duplo de si, as escritoras podem se expor com seu próprio nome, desvelando tabus
como o incesto e a prostituição, ou ainda, explorando temas como o lesbianismo,
pois a autoficção não tem o compromisso com a verdade em si mesma.
Kelley Duarte, em tese A escrita autoficcional de Régine Robin: Mobilidades e
desvios no registro da memória (UFRGS-2010), faz uma pesquisa de fôlego sobre
as teorias autoficcionais nas obras de Régine Robin. Sua análise vai a fundo no
universo robiniano, determinando o relevo literário dessa escritora, a ultrapassagem
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do conceito fixo e engessado de literário, apontando a autoficção enquanto o gênero
da mobilidade, do apagamento de fronteiras e das transferências entre culturas.
Duarte aponta que essa escritora, de origem judia, privilegia as narrativas
autoficcionais para recompor fragmentos de sua memória. A autoficção, neste caso,
é uma tentativa de resgatar na memória resquícios de sua herança judaica:
Autoficção é também o Golem que acompanha cada escritor judeu; é
escrita-camaleão quando se mostra romance, teoria, ensaio, novela para
camuflar traços autobiográficos e biográficos; é espaço do fora-do-lugar de
escritores da mobilidade e da migrância; é escrita engajada quando retoma
a temática da Segunda Guerra Mundial para que a nova geração conheça
os traumas e se imponha contra novos genocídios; é escrita do divã ou
purgatório dos conflitos internos; é ferramenta das novas tecnologias da
escrita virtual, porém sem considerar os excessos de interpretação
daqueles que não conhecem a aplicação e a funcionalidade do termo.
Autoficção não é psicose, mas pode ser espaço de psicanálise. Local de
cura, de superação, de encontros com o eu do presente e o eu do passado;
é o texto dupla face do autor. Autoficção configura, sem dúvida, um gênero
literário independente e autônomo e não mais pode ser visto como
subcategoria da autobiografia (DUARTE, 2010, p.230).

Kelley Duarte, em outra publicação intitulada Dicionário das mobilidades
culturais: percursos americanos (FURG-2010) comenta que nas obras de Robin a
autoficção é marcada pelo trânsito entre culturas, além de suas obras apresentarem
reflexões teóricas de uma historiadora, socióloga, literata e linguista (2010, p.35).
Kelley aponta hibridismo não só dos gêneros ficção e autobiografia na obra de
Robin, mas também uma junção dos diversos saberes dessa autora.
Anna Faedrich Martins, em recente tese de doutorado intitulada Autoficções:
do conceito teórico à pratica na literatura brasileira contemporânea (PUCRS-2014),
empreende uma relevante pesquisa sobre a autoficção nas obras contemporâneas
da literatura brasileira. Martins apresenta uma série de reflexões das seguintes
obras: O falso mentiroso (2004), de Silviano Santiago, Divórcio (2013), de Ricardo
Lísias, O filho eterno (2007), de Cristovão Tezza, e A casa dos espelhos (2000), de
Sergio Kokis. Sua pesquisa é direcionada por duas grandes questões: “O que é a
autoficção?

Qual

a

relação

entre

a

autoficção

e

a

literatura

brasileira

contemporânea?” (2014, p.7). A pesquisadora faz um levantamento de teorias
autoficcionais (Canadá/França), lança reflexões, corroboradas por seu trabalho,
promovendo a ampliação de um debate já existente, mas que ainda é deficiente de
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publicações no Brasil, que é a proposta da autoficção como um novo gênero
literário:
Quisemos, com essa pesquisa, ampliar o debate já existente,
problematizá-lo e contribuir para os estudos teóricos e literários
sobre a autoficção já existentes no Brasil, disponibilizando as
reflexões teóricas em língua portuguesa e pensando sobre a
literatura brasileira. A nossa hipótese é a de que a autoficção é um
novo gênero literário, ainda em processo de estabelecimento, e, por
isso, tem sido foco de discussões confusas e contraditórias, de
rejeição e de fascinação. Falar em autoficções, no plural, nos
permite repensar a noção de um gênero literário tido como estanque,
abrindo espaço para os diferentes perfis dessa prática literária.
(FAEDRICH, 2014, p.07)

Em capítulo intitulado O que não é a autoficção? (FAEDRICH, 2014, p.22), a
criatividade da pesquisadora no título do capítulo determina todo um jogo de
significados, pois, sabendo o que não é autoficção, saberemos o que ela é:

A autoficção não é um relato retrospectivo como a autobiografia
pretende ser. Pelo contrário, ela é a escrita do tempo presente, que
engaja diretamente o leitor nas obsessões históricas do autor (...)
Sendo assim, a dimensão ontológica é uma tentativa de mostrar “as
rupturas absolutas entre o que eu era no presente em diversas
épocas da minha vida”. A autoficção não é meramente uma
recapitulação da história do autor. O texto deve ser lido como
romance, mesmo que exista a identidade onomástica entre autor,
narrador e personagem principal. Em alguns casos, o autor reforça
essa intenção imprimindo na capa do livro o termo “romance”, como
acontece em A casa dos espelhos, de Sergio Kokis. Em outros
casos, o autor joga com o leitor, confundindo-o, como é o caso de O
falso mentiroso, em que Silviano Santiago imprime, na capa, abaixo
do título, o termo “memórias”. Daqui a alguns anos, provavelmente,
estará impresso nas capas dos livros o termo “autoficção”, uma vez
que já teremos uma distância plausível entre o alvoroço da recepção
do novo conceito e o estabelecimento de um novo gênero. O termo
autoficção dará conta de explicitar esse jogo entre realidade e ficção,
entre o que realmente aconteceu e o que poderia ter acontecido; o
termo dará conta de desligar o leitor da noção de autobiografia e de
convidá-lo para uma leitura marcada pela ambiguidade, pelo entrelugar (entre autobiografia e romance), pela multiplicidade de práticas
literárias, de personalidades e de verdades (FAEDRICH, 2014, p.
23).

Mais adiante, a autora reflete sobre as fronteiras entre autobiografia e
autoficção, demonstrando que há, sobretudo, uma disputa política em questão.
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Anna Faedrich Martins lança a reflexão de que quanto mais nos aprofundamos nos
conceitos teóricos autoficcionais, mais nos sentimos incapazes de uma definição
única frente às complexidades das teorias e práticas literárias. O que de certa forma
é preocupante para o pesquisador que se dedica a este gênero (FAEDRICH, 2014,
p.75).
Aimée Bolaños, poetisa, escritora e professora e doutora na Universidade
Federal do Rio Grande (FURG), é uma pesquisadora dos conceitos da diáspora.
Aimée vê a diáspora como um elemento base para a autoficção: “Vivo em diáspora,
sou diaspórica. Parece o nome de uma doença, de certa forma o é. Diáspora supõe
dor, também novas formas de vida” (BOLAÑOS, 2012, p.83). A autora comenta que
o sujeito diaspórico está sempre em processo de formação cultural e que não é
mais uma questão de ser, mas sim de tornar-se; são sujeitos multifacetados, frutos
das experiências culturais vivenciadas. Bolanõs apoia-se nas teorias de Simon
Harel para refletir sobre a autoficção e a diáspora:

O imaginário do eu diásporico constitui um grande centro conceitual
do pensamento quebequense atual. Assim, Simon Harel senta o
migrante no divã e encontra na autoficção um verdadeiro laboratório
do eu. Nas escrituras de si, o sujeito é livre para inventar sua vida e
pode forjar uma narração transnarcisista voltada para seu trabalho
artístico. Assim, a autoficção de artistas reflete sobre as envolturas
do eu, sua fugaz coerência, sua incompletude. Na referência da
psicanálise, a autoficção é um lugar de contradição e revelação –
aí está a originalidade do projeto (BOLAÑOS, 2012, p. 85).

Para Bolaños, a autoficção dialoga com a identidade de cruzamentos
culturais e a escrita de si seria como uma reconstrução na busca de uma identidade
dilacerada no seu centro mais íntimo (2012, p.86). Neste caso, a autoficção como
escrita de si é vista como um refúgio, não significando uma escrita narcisista, mas
sim uma escrita da perda, do trauma, como forma de se proteger das vicissitudes
sociais e de superá-las. A reconstrução de uma identidade pela escrita autoficcional,
para essa autora, corrobora a necessidade de o sujeito diaspórico se redefinir na
dispersão: “a linguagem desempenha o papel de oikos15 ou casa” (BOLAÑOS,
2012, p.86).

15

Palavra grega que significa casa, o universo habitado, ambiente que nos rodeia.
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Victoria Saramago é doutora na área de Literatura Latino-Americana pela
Stanford University. É considerada um dos nomes mais promissores da nova
geração de críticos de literatura brasileira. Em 2013, Saramago publicou O Filho
Eterno: o duplo do pai: o filho e a ficção de Cristovão Tezza. Sua pesquisa é um
estudo completo do conjunto da obra desse autor. O objeto ficcional em destaque,
neste estudo, é O Filho eterno, obra de consagração crescente no cenário da
literatura contemporânea.
A publicação é organizada em quatro capítulos sendo que a relevância das
reflexões, para essa pesquisa de Mestrado, vincula-se ao primeiro e ao terceiro
capítulos. Saramago apresenta a vida e a obra de Cristovão Tezza e, no terceiro
capítulo, ela põe em destaque o título “Brutalmente autobiográfico”, relacionando
fatos reais da vida de Tezza à sua narrativa ficcional O filho eterno. Tezza, a
respeito do biográfico na sua obra, afirma: “Usei a mim mesmo, e aspectos da
história da minha vida e do meu filho, com aquela amoralidade bruta do escritor
atrás de um bom material romanesco, venha lá de onde venha” (Tezza apud
Saramago, 2013, p.60). Acerca das coincidências com o real no romance O Filho
eterno, Victoria Saramago circula entre as teorias da autobiografia e autoficção,
buscando subsídios para a análise a que se propõe:
Contudo, a pergunta permanece: como não levar em conta, ao longo
da leitura de O filho eterno, que o autor Cristovão Tezza, de fato,
tem um filho com a síndrome de Down chamado Felipe e que boa
parte das idas e vindas por clínicas médicas e programas de
estimulação de capacidades motoras e mentais de fato ocorreu?
Como não levar em conta que Tezza de fato, quis ser relojoeiro na
juventude, que integrou um grupo de teatro muito semelhante ao que
o pai frequenta no romance, que foi estudar em Coimbra durante a
revolução dos Cravos, que trabalhou ilegalmente na Alemanha e
viajou Europa a fora antes de voltar a Curitiba para cursar a
Faculdade de Letras e ter uma vida profissional idêntica à do
personagem do pai na obra? Como ignorar que, tal como o
personagem do pai, Tezza publicou Ensaio da paixão e O terrorista
lírico, entre outros romances, e que a acolhida do público no caso de
cada um foi basicamente idêntica à efetiva acolhida dos romances
do autor Tezza? Como fingir, por fim, que não há aí um teor
autobiográfico que transcende (...). Tal leitura, em outras palavras,
não terminaria por tornar o autobiográfico não exatamente ficcional,
mas fictício? (SARAMAGO, 2013, p.62)
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A partir dessas questões e reflexões, Saramago relaciona a obra de Tezza
com o pacto autobiográfico de Lejeune e o uso da proteção da 3ª pessoa do
discurso presente na obra. Ela ainda examina a instabilidade de O filho eterno
diante das classificações de autobiografia e romance, apurando que ambas não
dariam conta dos traços apresentados na obra de Tezza. Para ela, a autoficção é
uma leitura possível para O filho eterno:
O termo romance autobiográfico tampouco seria suficiente
acurado, tais considerações levaram a pensá-lo como autoficção,
termo relativamente recente e objeto de intensos debates na última
década, mas que daria conta de traços fundamentais de O filho eterno
como seu estatuto híbrido de romance de autobiografia – ainda que
oficialmente seja vendido como romance – e sua estrutura romanesca
que, contudo, não procura escamotear os dados referenciais.
(SARAMAGO, 2013, p. 127)

Saramago estuda, na pesquisa referida, a autoficção pelas teorias de Manuel
Alberca16 e Philippe Vilain17. Para ela, a autoficção é singular, pois tem um pacto:
contraditório, híbrido, incapaz de optar pelo romance ou pela autobiografia. A
autoficção é vista como questionadora de limites, estabelecendo um pacto
inacessível entre os limites do que é ficcional e o que é “real”. (SARAMAGO, 2013,
p.69)
Luciana Hidalgo é escritora premiada, doutora em literatura comparada com
Pós-Doutorado em autoficção pela Université de la Sorbonne – Paris. Hidalgo vê a
autoficção como a possibilidade de o escritor divagar entre as fronteiras do ficcional
e do autobiográfico. Em artigo intitulado “Autoficção Brasileira: Influências francesas,
indefinições teóricas” (2013), comenta sobre a complexidade da autoficção, desde a
criação do neologismo por Doubrovsky até os dias atuais. Estudos literários na

16

Doutor em Filosofia pela Universidad Complutense de Madrid e catedrático de literatura espanhola
na Universidad de Málaga, professor convidado das universidades de Toulouse, Berna, Libre de
Bruxelas e Passau na Alemanha. É pesquisador das teorias autobiográficas e autoficcionais com as
publicações: La escritura invisible, El pacto ambíguo.
17

Escritor, ensaísta, doutor em Letras modernas pela Université Sorbonne Nouvelle. Vilain tem
diversas publicações e também é um pesquisador da autoficção com um ensaio intitulado
L’autoficcion em théorie, suivi de deux entretiens avec Phillipe Sollers et Phillipe Lejeune (2009) e a
obra Autoficcion. une aventure du langage (2008).
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França, ao mesmo tempo que avançam, regridem: “Flutuante entre a prática criativa
dos autores e o olhar científico dos teóricos, entre a leitura referencial e a leitura
ficcional, o eu real e o eu fictício, a complexidade do neologismo não permite
unanimidade”(HIDALGO, 2013, p.02).
Neste artigo, Hidalgo analisa a autoficção em duas obras da literatura
brasileira contemporânea: O falso mentiroso, de Silviano Santiago, aqui já
mencionado, por ser objeto de pesquisa de Anna Faedrich Martins, e A chave da
casa (2007), de Tatiana Salem Levy. Os dois escritores, Silviano e Tatiana,
assumem a obra como autoficcional, Tatiana Salem Levy faz o uso da primeira
pessoa, sem atribuir sua identidade à personagem, já Santiago, por sua vez,
fragmenta-se em vários personagens de seus contos, não atribuindo sua identidade
a eles, mas se insinua em um jogo perceptível ao leitor (HIDALGO, 2013, p.3). Os
dois autores em questão contam suas histórias pessoais, porém não assumem a
identidade própria. Hidalgo comenta que, nestes casos, há uma quebra da máxima
de Doubrovsky:
Na autoficção o autor deve dar seu próprio nome ao protagonista,
pagar o preço por isso (...). Nestes casos, portanto, trata-se mais de
“autoficção anominal ou nominalmente indeterminada”,
classificada e praticada pelo escritor francês Philippe Vilain em seus
romances. Ou, numa alusão a Roland Barthes, trata-se do eu, esse
pronome do imaginário. (HIDALGO, 2013, p.4)
.

Luciana Hidalgo acredita que a prática dos exercícios autoficcionais
embaralha os limites entre uma verdade de si e a ficção, revolucionando a tradição
do pacto autobiográfico instituído por Lejeune. A autoficção abriu novas
perspectivas de leitura, novos pactos diante de um mesmo texto. A autoficção é
vista por Hidalgo como a liberdade na ausência das fronteiras entre o autobiográfico
e o ficcional e, por isso, atrai cada vez mais autores e pesquisadores das mais
diversas áreas.
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3.5 O que é e o que não é autoficção
“E haverá outro modo de salvar-se?
Senão o de criar as próprias realidades?”
(Clarice Lispector)

A pulsão do eu, de alguma forma, sempre transpareceu na literatura, o
escritor pode usar suas experiências pessoais como inspiração para escrever
romances, contos, poesias.
Depois de toda exposição teórica e tomando a autoficção como um gênero
híbrido ou mescla de gêneros, parece-nos que tudo é autoficção. E o que seria
então literatura? Se a autoficção é mistura, recriação, reinvenção, qual a diferença
entre o que é e não é autoficção? Para que obtenhamos essas respostas, faz-se
necessário examinar os conceitos de literatura.
O que parece simples de fato não é. Em pesquisa por diversas fontes, livros
de autoria de teóricos de renome e teses consultadas, a simples pergunta “o que é
literatura?” cai na rede de relações históricas, juízos de valor, cânones, exercícios
de linguagem. Mas de fato o que é literatura? Quanto mais se estuda, quanto mais
se lê, mais complexo fica responder a essa pergunta e, para que não haja
equívocos quanto à afirmação de gênero, é preciso examinar certos conceitos
literários.
No dicionário Aurélio (2011), literatura é “a arte de compor escritos artísticos,
em prosa ou em verso, de acordo com princípios teóricos e práticos”. Mais adiante,
ainda recorrendo a dicionários, mas agora virtuais, optamos por conferir um site de
educação chamado Brasil Escola. Este site é direcionado a professores e
estudantes, como fonte de pesquisa, e conceitua literatura da seguinte forma:
O caminho que a literatura percorre é esse. O artista sente, escolhe,
manipula as palavras, as organiza para que produzam o efeito que
vá além da sua significação objetiva, procurando aproximá-las do
imaginário. A obra do escritor é fruto de sua imaginação. A literatura
é uma manifestação artística. E difere das demais pela maneira
como se expressa, sua matéria-prima é a palavra, a linguagem. O
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texto literário se caracteriza pelo predomínio da função poética
(Brasil Escola, O que é literatura?).

O site de acesso popular conceitua a literatura primeiramente em uma
espécie de “como se faz”, informando como se dá o processo de criação de uma
obra, a seleção de palavras, o efeito produzido.
Para o teórico e crítico literário Terry Eagleton, em seu afamado livro Teoria
literária: uma introdução (1983), literatura é a distinção entre fato e ficção. “Fato” e
“ficção” seriam fatores distintivos para a definição e conceituação do que é literatura,
porém a própria distinção muitas vezes é questionável. Eagleton, nesta obra,
problematiza diversos conceitos na tentativa de definir literatura, ele relaciona fatos
históricos, conceitos sobre linguagem e principalmente sobre a instabilidade de
certos valores na tentativa de estabelecer o que seria literatura.
A literatura é conceituada como “escrita imaginativa” que recebe um conceito
de valor em uma determinada época. Contudo a literatura não é eterna nem
imutável: “Qualquer coisa pode ser literatura, e qualquer coisa é considerada
literatura, inalterável inquestionável” (EAGLETON, 1983, p. 11). Mais adiante este
teórico complementa suas reflexões sobre literatura comentando:

Shakespeare, por exemplo, pode deixar de sê-lo. Qualquer ideia de
que o estudo da literatura é o estudo de uma entidade estável e bem
definida, tal como a entomologia é o estudo dos insetos, pode ser
abandonada como uma quimera. Assim uma obra pode ser
considerada como filosofia num século, e como literatura no século
seguinte, ou vice-versa, também pode variar o conceito do público
sobre o tipo de escrita considerado com digno de valor (1983, p.12).

Neste sentido, Eagleton afirma que uma definição possível de literatura passa
por juízos de valores, e estes juízos “tem raízes profundas de crenças, tão evidentes
e inabaláveis quanto o edifício do Empire State” (1983, p.17). Para o teórico, é
sempre o contexto de uso da linguagem que a definirá como literária ou não.
O que nos chama mais atenção nas conceituações de Eagleton é a distinção
entre “fato” e “ficção”, entre “verdade histórica” e “verdade artística”. Anna F.
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Martins, em sua tese de Doutoramento, reafirma as reflexões de Terry Eagleton
acerca da definição de literatura por meio da distinção entre factual ou ficcional:
(...) inúmeros textos que a priori seriam considerados não-ficcionais
são tidos como literatura: ensaios, sermões, autobiografias,
discursos fúnebres, tratado de poesia, cartas, filosofia, etc. Na
literatura brasileira, podemos pensar nas narrativas autobiográficas
(confissões, memórias, testemunhos, diários, cartas) como
Memórias do cárcere, de Graciliano Ramos. Este, publicado em
1953, escrito em quatro volumes, narra acontecimentos da vida de
Graciliano Ramos e de outras pessoas que estiveram presas
durante o Estado Novo. De acordo com o prefácio de Nelson
Werneck Sodré, Graciliano Ramos é fiel aos acontecimentos, dando
um testemunho da realidade nua e crua de quem, sem saber por
que, viveu em porões imundos e sofreu privações provocadas por
um regime ditatorial chamado de Estado Novo (2014, p.79).

Martins questiona os conceitos idealizados por Eagleton, lançando uma visão
sobre a literatura brasileira, pois, se a conceituação de literatura está na
diferenciação de obras factuais e ficcionais, Memórias de cárcere seria literatura?
De fato a literatura- testemunho colaborou para o registro histórico, como os relatos
do pós-guerra, do holocausto, da ditadura militar, porém a memória é traiçoeira. São
relatos que merecem o respeito como sofrimento, como depoimento, como
confissão de uma experiência pessoal, porém passa pelos labirintos da memória.
Contar-se é lançar o olhar para um determinado fato, é um ponto de vista, uma
história individual que se insere na história coletiva. Neste caso, seria possível a
total isenção do olhar do autor na tessitura de sua obra testemunho?
Anna F. Martins comenta que a literatura de testemunho é mal
compreendida “o texto é intervenção e não representação mimética” (FAEDRICH,
2104, p.82). Se pensarmos a autoficção pelo viés de mesclas de gêneros e,
principalmente, como reflexo do sujeito fragmentado no mundo moderno, sujeitos
que sofrem intervenções culturais a todo o momento e uma grande quantidade de
informações de diversas fontes, perceberemos que o pacto autoficcional surge,
então, como um novo olhar para a literatura, afinal ela não é estática, assim como
Eagleton mesmo a definiu.
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Contemporaneamente, observamos um novo olhar, não só para as obras
recentes. A autoficção é literatura, e a autoficção é uma resposta a todo um
movimento que sempre fez parte do fazer literário, mas cuja teorização ganhou
fôlego nos últimos 30 anos. Todo o relato de testemunho é autoficcional, pois os
filtros da memória são ativados. Uma obra catalogada como autoficcional não
desprestigia sua autenticidade literária, apenas menciona que é relato individual,
experiência pessoal. A autoficção é um gênero em que o autor pode mentir/ficcionar
confessando identidade ou se despir contando suas “verdades” e mantendo seu
nome de forma sigilosa.
O conceito de literatura não é estático, assim como propôs Terry Eagleton em
1983. O mundo mudou, e Shakespeare continuou fazendo parte do cânone, porém
o próprio Eagleton, em publicações posteriores18 à de 1983, recria e desconstrói
conceitos sobre o que é literatura. A autoficção, ao mesmo tempo em que é uma
prática recorrente na contemporaneidade, reflexo de sujeitos fragmentados que se
ficcionalizam em redes sociais fazendo de suas vidas grandes espetáculos19, é um
gênero que também lança o seu olhar para o passado. Obras como O ateneu, Vida
e morte de M.J Gonzaga de Sá, O cemitério dos Vivos se encaixam nas teorias
autoficcionais assim como, O falso mentiroso, O divórcio, Quase-memória, O filho
eterno, Histórias mal contadas e Cidade de Deus também o são.
Luciana Hidalgo, em artigo “A imposição do eu” (2013), faz as seguintes
reflexões acerca do gênero:
Ao se refletir sobre a autoficção na literatura brasileira a partir de
estudos teóricos franceses, portanto, a primeira questão que se
impõe é óbvia: por que ler autores nacionais sob a perspectiva de
um termo importado da França que sequer tem um consenso em
seu país de origem? Justamente porque é nesse terreno movediço
de definições e indefinições que a autoficção mais germina,
inclusive no Brasil. Desde o lançamento de Vida e morte de M. J.
Gonzaga de Sá, de Lima Barreto, em 1919, até a publicação
de Divórcio, de Ricardo Lísias, em pleno 2013, uma linhagem de
autores brasileiros às voltas com mitologias íntimas se estabelece,
com um eu real-fictício cada vez mais impositivo.Quanto a Lima
Barreto, há indícios de que se trata de um dos fundadores de uma
18

Depois da teoria (2003) e O evento da literatura (2012).

19

Relacionamos os conceitos de Paula Sibilia em O show do Eu ( 2008).
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tendência autoficcional na literatura brasileira. Afinal, ele não
somente escreveu romances autobiográficos como quase inscreveu
a identidade onomástica nas letras nacionais há quase um século ao
lançar Vida e morte…. Cartas trocadas entre o autor e um amigo
sugerem que ele havia deixado seu próprio nome de batismo,
Afonso, num dos personagens até a última revisão das provas. Não
fosse pelo pudor em lançar um romance com personagem
homônimo, Afonso Henriques de Lima Barreto teria inaugurado uma
autoficção avant la lettre na década de 1910, confirmando a tese de
Serge Doubrovsky(...) Barreto certamente fundou uma forma
ficcional de dizer o eu na literatura brasileira,marcada por um traço
muito particular: a utilização do espaço autônomo da ficção onde, ao
falar do eu, alardeava questões sociais, raciais e políticas coletivas.
Seu mal-estar pessoal, e também em relação à sociedade da belle
époque, o levou a produzir uma surpreendente literatura de si
mesmo, que às vezes parecia partir de um egocentrismo, mas
visava o coletivo, isto é, a denúncia como ferramenta de
transformação social e política do país. Devido a essa e outras
irreverências, o autor foi quase banido da vida literária. A
intelectualidade de seu tempo não perdoou a virulência verbal com
que ele exibia práticas e traumas históricos. Porque, ao se expor,
Lima Barreto expunha feridas nacionais.20

A autoficção transforma a forma como enxergamos a literatura, o eu
transforma-se em personagem na narrativa, nem sempre com a identidade
confessada. É um jogo entre o dito e não dito, o leitor é o “cão farejador 21”
percorrendo rastros e fazendo o seu pacto. Segundo Lejeune, quem chancela o
pacto é o leitor e, sendo a autoficção é um modo de leitura, é o leitor que sai da
zona de ingenuidade da categoria “verdade” e passa a compactuar com a ficção do
autor que conta sua própria vida. A autoficção é autorreferencial e autoanalítica.
Cabe ainda ressaltar que a disputa entre autobiografia instaurada por Lejeune
e autoficção por Doubrovsky é uma disputa política. A autobiografia era considerada
apenas como uma subcategoria do discurso histórico, e Lejeune, observando isso,
resolveu fazer um quadro geral da autobiografia francesa com o objetivo de incluí-la
no conjunto das manifestações literárias e artísticas. A autoficção, por sua vez,
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HIDALGO, Luciana. Jornal Gazeta do Povo, Ensaios e Resenhas, (Outubro de 2013). Disponível
em: http://rascunho.gazetadopovo.com.br/autor/luciana-hidalgo/. Acesso em: 10 mar 2015.
21

Termo utilizado por Philippe Lejeune para designar o leitor pesquisador. Farejar significa buscar
pistas, rastros da vida real do autor.
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encontra resistência em ser reconhecida como gênero, mesmo após 38 anos de sua
primeira definição.

3.5 A diáspora: territórios de confluência cultural e a construção híbrida de
uma identidade.
“Há tantos anos me perdi de vista que hesito em
procurar me encontrar. Estou com medo de
começar. Existir me dá às vezes tal taquicardia.
Eu tenho medo de ser eu (...) Me deram um
nome e me alienaram em mim.”
(Clarice Lispector)

O conceito de diáspora, segundo a professora Aimé Bolaños, representa “as
práticas de construir lares longe do lar, caracterizando-a como uma comunidade
transnacional e transregional diferente, embora não excludente de outras formas de
deslocamento (exílio, expatriação, migração)” (BOLAÑOS, 2012, p.84).
Clarice declarava-se brasileira, passou sua infância em Recife e só na
adolescência foi para o Rio de Janeiro com o pai e as irmãs. Mas sabe-se de sua
origem judia, apesar de ela, em vida, evitar o assunto. Segundo os biógrafos,
Clarice nasceu em 1925 em uma aldeia da Ucrânia chamada Tchetchelnik. Com o
caos da Primeira Guerra Mundial e a perseguição aos judeus, seus pais resolveram
partir para o Brasil. Uma das primeiras providências ao chegar ao solo brasileiro foi
a mudança dos nomes, prática comum entre os judeus migrantes. A família
Lispector era formada por Pinkas e Mania, seus pais, que passaram a se chamar
Pedro e Marieta; Lea, sua irmã mais velha, adotou o nome de Elisa; Tânia, sua irmã
do meio, foi a única a manter o mesmo nome. Haia, “que em hebraico significa
vida” (NOLASCO, 2004, p.19), era o nome da caçula da família, passando então a
se chamar Clarice. A segunda troca de nome aconteceu quando Clarice se casou
com o colega da Faculdade de Direito, Maury Gurgel Valente. O nome Clarice
Lispector passaria, então, a ser somente o seu nome artístico. Seu nome de registro
era Clarice Gurgel Valente.
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A condição diaspórica de Clarice tem a dimensão territorial: nasceu em
Tchetchelnik - Ucrânia, indo com a família para Recife - Brasil, logo na adolescência
para o Rio de Janeiro, depois muda-se para Nápoles - Itália com seu esposo
diplomata, logo em seguida: Berna - Suíça, Torquay - Inglaterra, Washington – EUA.
Após se separar de Maury Gurguel Valente, volta ao Rio de Janeiro, onde viveu até
sua morte em dezembro de 1977.
Estendendo a condição diaspórica territorial para a questão identitária (“Há
tantos anos me perdi de vista que hesito em procurar me encontrar”), a situação de
migrância também passa pelo nome, que é nossa primeira identidade para o
mundo. Clarice, sendo judia, foi obrigada a trocar sua identidade. O hibridismo na
identidade, a mescla de culturas, as experiências e condições de vida, de certo
modo, foram fatores que contribuíram para o ser multifacetado de Clarice.
O sujeito diaspórico tem por excelência a incompletude ou a busca por
encontrar-se: “Diáspora implica uma criativa tensão entre os discursos do lar e da
dispersão” (BOLAÑOS, 2012, p.84). Memórias, lembranças, traumas, experiências
de dor, renúncias e abandonos fazem parte do sujeito diaspórico, são marcas da
condição migrante. Nessa busca de si, podemos refletir sobre o processo de
escritura e/ou tessitura de uma obra/personagem. O migrante de si ou do território
original constitui-se na história não só individual, mas também na história coletiva.
No Brasil, é comum sabermos de pessoas que saem de seus estados para tentarem
a vida em grandes capitais brasileiras, como Rio de Janeiro ou São Paulo. Tal
circunstância faz parte da história coletiva. Em A hora da estrela, Clarice escreve
Macabéa, personagem que vive na condição migrante de Alagoas para o Rio de
Janeiro. Pelo aspecto de história individual, Clarice escreve um pouco de si na
personagem Macabéa, saltam traços da vida pessoal de Clarice, como também no
narrador:
Mas o improviso é aqui, sobretudo, a improvisação da
identidade do narrador fundando-se em confronto com a
identidade fictícia de seu personagem. O narrador de A hora
da estrela é Clarice Lispector, e Clarice Lispector é Macabéa
tanto quanto Flaubert foi Madame Bovary. (NUNES, 1989,
p.169)

A própria Clarice comenta:
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Eu fui a uma cartomante e imaginei...Ela disse várias coisas
boas que iam acontecer e imaginei, quando tomei o táxi de
volta, que seria muito engraçado se um táxi me pegasse, me
atropelasse e eu morresse depois de ter ouvido todas essas
coisas boas. Então daí foi nascendo também a trama da
22
história (MANZO, 2011, p 220).

A cartomante, Dona Nadir, foi recomendada por Affonso Romano de
Sant’Anna. Clarice consultava-a com frequência. A ficção e a realidade fundem-se,
se misturam. A ficção imita o real, alimenta-se de fatos que borbulham na memória
da escritora. Lembrando que a morte de Macabéa, conta-se próxima à de Clarice
que, neste período, já se sabia doente.
A memória é fator intrínseco ao escritor diaspórico, é depositária das
lembranças de vida, funciona como filtro que seleciona de forma inconsciente o que
fica das experiências culturais vividas na condição migratória. A busca das
lembranças e da constituição das experiências vividas constrói o “ser” enquanto
identidade. Ao mesmo tempo, a memória é traiçoeira e falha. Philippe Lejeune, em
O pacto autobiográfico bis (2008), em relação à memória, propõe a seguinte
reflexão: “As memórias só são sinceras pela metade, por maior que seja a
preocupação com a verdade: tudo é sempre mais complicado do que dizemos.
Talvez se chegue mesmo mais perto da verdade no romance” (p.42). Sob os
holofotes, o escritor constitui uma identidade em sua obra autobiográfica, tendo
assim um comprometimento com a “verdade”, já que, pelas teorias canônicas da
autobiografia, há um comprometimento com fatos reais e, dessa forma, o escritor
publica suas memórias que lhe caem bem e causam prestígio na sociedade.
Se a autobiografia é “uma narrativa retrospectiva em prosa que uma pessoa
real faz de sua própria existência, quando focaliza sua história individual, em
particular a história de sua personalidade” (LEJEUNE, 2008, p.14), no caso
memorialístico, fica um pouco mais vago o conceito do real, devido ao acumulo de
experiências e sentimentos vividos com as trocas culturais do escritor migrante.
Mas, valendo-se desse artifício, ao escrever-se e contar-se, caindo nas teias
autoficcionais ou não, o escritor pode também se camuflar através de personagens,
deixando escapar, hora ou outra, traços de suas experiências individuais:
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Clarice Lispector em entrevista à TV Cultura. São Paulo, fevereiro de 1977.
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Mas se em A hora da estrela, através de Rodrigo e Macabéa, Clarice
já se bipartia em autor e personagem, em Um sopro de vida, ela
repetiria a fórmula para ir ainda mais adiante. Como se propusesse a
si mesma a seguinte questão: “Se Rodrigo escreve Macabéa, quem
escreve Rodrigo?”, e se chegasse à seguinte resposta: “Clarice
escreve Rodrigo”, para imediatamente desdobrá-la em: “Mas quem,
então, escreve Clarice? (MANZO, 2001, p. 223).

Clarice, em sua condição diaspórica, viveu diferentes culturas, tentou fazer de
terras desconhecidas novos lares, entretanto, de nada adiantava fugir, pois o
tormento estava, na verdade, dentro dela mesma. O trauma causado pela
perseguição aos judeus atormentou sua família e sua vida. No final de 1918, os
campos e as cidades da Ucrânia sofreram uma série de ataques que ultrapassaram
todos os limites da crueldade. Chamava-se “pogrom” uma espécie de plano de
ataque às cidades, em que os bandos nazistas espalhavam-se pelas ruas invadindo
as casas dos judeus, matando sem distinção de sexo ou mesmo idade. A única
diferença de crueldade era o fato de as mulheres serem estupradas antes de serem
assassinadas (MOSER: 2011).
Como milhões de judeus, Mania, Pinkas e Tania Lispector foram vítimas
desse horror. Por volta de 1915, quando Tania nasceu, em Teplyk, e a família
mudou-se para Haysyn, em uma noite, a família ouviu alguns disparos. Mania
resolveu sair para a rua a fim de ver o que acontecia. Elisa, que mais tarde publicou
um romance intitulado “No exílio”, escreveu sobre a tentativa de sua mãe para
“salvar as filhas”:
Estava na rua, de cabelos ao vento, a neve quase a atingir-lhe
a cintura. Ao avistar dois milicianos vindo em sua direção, caiulhes aos pés, pedindo auxílio. Chorou, implorou, beijou-lhes as
botas enlameadas. Depois as imagens embaralharam-se
fantasticamente à luz baça do luar. Como num sonho, por
entre espessa neblina, viu homens correndo e travando
renhido tiroteio, e corpos tombando e sendo amortalhados pela
neve. Em seguida, por um tempo que lhe pareceu interminável,
o mundo ficou deserto. Então encaminhou-se para casa.
(LISPECTOR. Elisa apud MOSER.2011, p.54)
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As imagens embaralhadas às quais Elisa refere-se foram, na verdade, um
estupro, no qual Mania, mãe de Clarice, contraiu sífilis. A doença ficou sem
tratamento. Mania veio a falecer no Brasil, quando Clarice tinha nove anos de idade.
“Clarice teve sorte em nascer sem sífilis congênita: 40% dos partos de mães
sifilíticas geram natimortos. Cerca de 70% dos nascidos vivos são infectados e 12%
deles morrem prematuros” (MOSER, 2011, p.59). Contudo, o que foi visto como
sorte, para Clarice, foi um trauma, uma dor que carregou por toda vida: “...fizeramme para uma missão determinada e eu falhei. Como se contassem comigo nas
trincheiras de uma guerra e eu tivesse desertado. Sei que meus pais perdoaram eu
ter nascido em vão e tê-los traído a grande esperança” (ADM, 1999, p.111). A
missão da qual foi incumbida, na verdade, é uma crença de que a mulher que
engravidava era curada de qualquer tipo de doença.
Diaspórica territorialmente, na busca de lares em terras desconhecidas em
sua condição migrante, e diaspórica na busca de encontrar-se, descobrir-se, curarse, no resgate de lembranças pela escrita, Clarice, na crônica “Pertencer”, publicada
em 15 de junho de 1968, fala de sua mãe:
No entanto fui preparada para dar à luz de um modo tão bonito. Minha mãe já
estava doente, e, por uma supertição bastante espalhada, acreditava-se que ter um
filho curava a mulher de uma doença. Então fui deliberadamente criada: com amor e
esperança. Só que não curei minha mãe. E sinto até hoje essa carga de culpa (...)
Sei que meus pais me perdoaram eu ter nascido em vão e tê-los traído na grande
esperança. Mas eu, eu não me perdoo. (ADM. 1999, p.111)
O próprio título “pertencer” é muito sugestivo. Na mesma crônica, ela
confessa: “eu queria ter pertencido a meu pai e minha mãe” (ADM, 1999, p.112). O
fato de ter sido gerada com uma missão e “ter falhado” fez com que Clarice, na
ficção, acreditasse que a gestação de sua mãe e sua própria existência foram em
vão: “A vida me fez de vez em quando pertencer, como se fosse para me dar a
medida do que eu perco não pertencendo. E então eu soube, pertencer é viver.
Experimentei-o com a sede de quem está no deserto e bebe sôfrego os últimos
goles de água de um cantil” (LISPECTOR,1999, p.112).
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A sede seria a busca, a busca de um eu sem pertencimento. Se diáspora tem
por excelência a incompletude, Clarice, além de transitar entre mundos e culturas,
tentou de certa forma, de preencher seu vazio, encontrar seu lugar no mundo, fazer
lar. Se a razão de sua própria existência era para uma relação de culpa, foi na
escrita que purgou, confessou, contou. A menina vestida de rosa, na crônica
“Restos de carnaval”, e a Joana, de Perto do coração selvagem, eram filhas de
Mania, eram todas Clarice.
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4.0 O ÚLTIMO SOPRO À PROCURA DA PRÓPRIA COISA

“Será que criei Ângela para ter um diálogo comigo mesmo? Eu
inventei Ângela porque preciso me inventar”.
(Clarice Lispector)

“A sombra de minha alma é o corpo. O corpo é a sombra de minha
alma. Este livro é a sombra de mim”.
(Clarice Lispector)

“Tenho medo de escrever. É tão perigoso. Quem tentou, sabe.
Perigo de mexer no que está oculto – e o mundo não está à tona,
está oculto em suas raízes submersas em profundidades do mar.
Para escrever tenho que me colocar no vazio. Neste vazio é que
existo intuitivamente”.
(Clarice Lispector)

Um sopro de vida (Pulsações), obra de Clarice Lispector publicada
postumamente, foi escrita aos pedaços. Aos pedaços pela dor de um câncer que a
dilacerava e escrita em forma de fragmentos. Um sopro de vida foi o seu livro
definitivo, iniciado em 1974 e concluído em 1977, Olga Borelli o define como “escrito
em agonia” (BORELLI, 1978, p.7). Um sopro de vida é uma espécie de sombra de A
hora da estrela, ambos foram escritos de forma simultânea e com autores
personagens masculinos: Rodrigo S.M e o Autor, este último com letra maiúscula e
identidade neutra.
Ângela Pralini personagem de Um sopro de Vida Clarice é curiosamente a
mesma que a do conto “A partida do trem”, do livro Onde estivestes de noite (1974).
Ângela é uma moça que embarca no trem deixando para trás seu grande amor e
seu cachorro Ullises, curiosamente, também, o mesmo nome do cachorro de
Clarice. Por que Clarice dá o nome de Ângela Pralini para a personagem de seu
último livro? Talvez, Clarice, ciente da brevidade de sua vida, tenha-se escrito em
Ângela, sua personagem definitiva. E não foi à toa que Clarice a trouxe de volta,
pois no conto “A partida do trem”, Clarice já deixava pistas de que Ângela era como
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parte dela. Para Lícia Manzo (2001), se, no referido conto Ângela e Clarice já
pareciam ser irremediavelmente a mesma pessoa, em Um sopro de vida, torna-se
impossível distinguir uma da outra, “(...) e me indago a mim mesma se estou perto
de morrer. Porque escrevo quase em estertor e sinto-me dilacerada como uma
despedida de adeus” (SV, 1978, p. 32). Para Benjamin Moser (2011), “em Um sopro
de vida, tanto Ângela como o personagem masculino do Autor, que Clarice coloca
entre ela própria e Ângela, são Clarice Lispector, muito mais do que foram suas
criaturas anteriores” (2011, p.605).

4.1 Ângela

“Mas quando se trata da própria vida mesmo, quem nos ampara?
Pois cada um é cada um. E cada vida tem que ser amparada por
essa própria vida desse cada-um”.
(Clarice Lispector)
“Ângela é tudo o que eu queria ser e não fui. O que é ela? Ela é as
ondas do mar. Enquanto eu sou floresta espessa e sombria. Eu sou
no fundo. Ângela se espalha em estilhaços brilhantes. Ângela é a
minha vertigem. Ângela é a minha reverberação, sendo emanação
minha, ela é eu”.
(Clarice Lispector)

O nome Ângela significa anjo ou a mensageira. Essa personagem tem sua
primeira aparição nos escritos de Clarice na coletânea de contos do livro Onde
estivestes de noite, publicado em 1974. Nesta obra é apresentado um conjunto de
textos classificados como “de reflexões filosóficas introspectivas” (CORREA, 1998
p.342). Nos textos dessa publicação, percebe-se a busca e o aprofundamento de
um eu interior, há uma interrogação constante, o que é de certa forma comum em
muitas de suas crônicas e obras. Lícia Manzo (2001) comenta que Clarice nessa
época procurava resgatar alguns procedimentos formais há muito tempo
abandonados em sua ficção, lançando mão de um enredo mais explicitado e
definido, retomando a terceira pessoa em seus textos, voltando a esconder-se sob a
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máscara de seus personagens (2001, p.196) Porém, comenta Lícia, “Traída por ela
mesma”, pois Clarice nessa época declarava-se sem a menor paciência para ler
ficção e igualmente, impaciente para produzir ficção (2001, p.196). Em Água Viva,
livro em que estava trabalhando quando conheceu Olga Borelli, a personagem
protagonista, sem nome revelado escreveu: “Não vou ser autobiográfica. Quero ser
“bio””. Logo depois, em um bilhete destinado a Olga, Clarice explicitou seu objetivo:
“Tenho, Olga, que arranjar outra forma de escrever. Bem perto da verdade (qual?),
mas não pessoal” (MOSER, 2011, p.535). Clarice declarava aos amigos e até ao
seu cabeleireiro que “não sabia mais escrever” (MOSER, 2011, p 535), talvez o “não
saber mais escrever” fosse, na verdade, o impulso confessional que sempre lhe
escapava em suas personagens.
O conto “A partida do trem” tem um narrador onisciente que nos apresenta
duas mulheres, duas personagens centrais: Ângela Pralini e Maria Rita, e seis
secundários que, no entanto, executam papéis importantes no conjunto da narrativa.
A relação entre as duas personagens principais é contrastante, Ângela como um
desdobramento de Clarice é moça jovem, que contava 37 anos, peitos fartos e
“boca bonita arredondada, beijável”. Ela acaba de separar-se de Eduardo, por não
poder mais suportar sua “inteligência fria” e “raciocínio brilhante”:
Edu, você sabe? Eu te abandono. Você, no fundo do seu
intelectualismo, não vale a vida de um cão. Eu te abandono então. E
abandono o grupo falsamente intelectual que exigia de mim um vão
e nervoso exercício contínuo de inteligência falsa e apressada

(OEN, 1999, p. 21).

Em contrapartida, a personagem Maria Rita é uma senhora de 77 anos que
devotou sua vida inteiramente a seus dois filhos e ao marido. Hoje, viúva, ela é
constantemente empurrada da casa de um filho para a de outro, comparando-se a
um embrulho que se entrega de mão em mão:
A velha bem vestida e com jóias. Das rugas que a disfarçavam saía
à forma pura de um nariz perdido na idade, e de uma boca que
outrora devia ter sido cheia e sensível. Mas que importa. Chega-se a
um certo ponto—e o que foi não importa. Começa uma nova raça.
Uma velha não pode comunicar-se (OEN, 1999, p 19).
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Ângela desce do táxi, Maria Rita do opala da filha. As duas chegam à estação
às seis horas da manhã: “Quando a locomotiva se pôs em movimento, surpreendeuse um pouco: não esperava que o trem seguisse nessa direção e sentara-se de
costas para o caminho” (OEN, 1999, p 19). O trem é como o curso da vida, segue
em novos e desconhecidos rumos para ambas as mulheres. A narrativa se inicia
formalmente, mas logo em seguida vai se dissolvendo, Clarice toma a frente de sua
personagem Ângela Pralini. A linha romanesca se esgarça em confissão, a terceira
pessoa vai-se transformando em primeira, Clarice é Ângela: “Sei que sou inteligente
e que às vezes escondo isso para não ofender os outros com minha inteligência”
(OEN, 1999, p.33). As observações sobre Maria Rita trazem uma citação de
Clarice/autora na trama sem maiores explicações: “A velha era anônima como uma
galinha, como tinha dito uma tal Clarice (...) Essa Clarice incomodava” (p.38). Dona
Maria Rita adormece sentada no banco do vagão ao lado de Ângela. A partir desse
momento Ângela/Clarice toma conta do conto, agigantando-se a cada nova frase,
divagando entre pensamentos livremente:
Como viver magoava. Viver era uma ferida aberta. Viver é ser como
meu cachorro. Ulisses não tem nada a ver com Ulisses de Joyce. Eu
tentei ler Joyce mas parei porque ele era um chato, desculpe,
Eduardo. Só que um chato genial. Ângela estava amando a velha,
diante dela não era nada, a mãe lhe faltava Mãe doce, ingênua e
sofredora. Sua mãe morrera quando ela fizera nove anos de idade.
Mesmo doente servia. Mesmo paralítica (1999, p. 34).

Quem conhece a biografia de Clarice Lispector sabe que a crítica literária de
sua época de estreia, em Perto do coração selvagem, comparou-a ao estilo de
James Joyce, assim como também ao de Virgínia Woolf. A jovem escritora Clarice
deixou transparecer sua poderosa personalidade já em sua primeira obra de ficção,
Perto do coração selvagem: “O leitor menos experiente confundirá com a obra
criada o que é apenas o esplendor de uma grande personalidade” (MANZO apud
LINS. 2011 p. 23). Clarice teve um cachorro chamado Ulisses, como também
perdeu a mãe quando tinha apenas nove anos de idade, misturando dessa forma, o
biográfico à ficção. Em outro momento da narrativa, Ângela une-se à Dona Maria
Rita e podemos perceber isso pelo pronome pessoal ela que as torna uma
personagem única com uma reflexão de si mesma, mas de forma fragmentada, ora
Ângela, ora Maria Rita:
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Sua inteligência que a afogava. Você é uma temperamental, Ângela,
disse-lhe ele uma vez. E daí? Que mal há nisso? Sou o que sou e
não o que pensas que sou. A prova que sou está nesta partida do
trem. Minha prova também é Dona Maria Rita aí defronte. Prova de
quê? Sim. Ela já tivera plenitude. Quando ela e Eduardo estavam
tão apaixonados um pelo outro que estando juntos numa cama, de
mãos dadas, eles sentiam a vida completa. Pouca gente conheceu a
plenitude. E, porque a plenitude é também uma explosão, ela e
Eduardo cobardemente passaram a viver ‘normalmente’. Porque não
se pode prolongar o êxtase sem morrer. Separaram-se por um
motivo fútil quase inventado: não queriam morrer de paixão. A
plenitude é uma das verdades encontradas. Mas o rompimento
necessário fora para ela uma ablação, assim como há mulheres de
quem são tirados o útero e os ovários. Vazia por dentro (OEN, 1999,
p.25).23

Neste fragmento do conto, é como se estivesse dividida por duas fases da
vida. A Clarice do passado conversa com a Clarice do presente. A personagem
Ângela Pralini é quem teve um relacionamento com Eduardo e não Dona Maria Rita,
mais, em um “descuido” proposital e com fluidez de pensamentos, o pronome
pessoal ela une as duas personagens, há uma análise em retrospectiva de uma vida
amorosa que é comum às duas personagens. Prática similar se repete em Um
sopro de vida, quando o Autor e Ângela Pralini tornam-se um, não só nas falas,
como também na identificação de ideias e pensamentos, traços da personalidade de
Clarice. Há fatos que se assemelham à vida de Clarice em ambos os personagens,
como se fossem dois em um ou fragmentos de Clarice, divididos em dois
personagens:
Ângela – Para que existo? e a resposta é: a fome me justifica.
Autor – Para que existo? e a resposta é: a fome me justifica.
(SV, 1978, p. 149)
Autor- Eu escrevo a noite por que sou escuro.(...) Este é um livro de
não memórias. Passa-se agora mesmo, não importa quando foi ou é
ou será esse agora mesmo. É um livro com quando se dorme
profundamente e se sonha intensamente – mas tem um instante em
que se acorda, se desvanece o sono, e do sonho fica apenas um
gosto de sonho na boca e no corpo, fica apenas a certeza de que se
dormiu e se sonhou (SV ,1978, p.31).

23

Grifos meus.
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Ângela – Minha vida é um grande desastre. É um desencontro cruel,
é uma casa vazia. Mas tem um cachorro dentro latindo. E eu- só me
resta latir para Deus. Vou voltar para mim mesma. É lá que eu
encontro uma menina morta sem pecúlio. Mas uma noite vou à
secção de cadastro e ponho fogo em tudo e nas identidades das
pessoas sem pecúlio. E só então fico tão autônoma que só pararei
de escrever depois de morrer. Mas é inútil, o lago azul da eternidade
não pega fogo. Eu é que incineraria até meus ossos. Virarei número
e pó. Que assim seja. Amém. Mas protesto. Protesto à toa como um
cão na eternidade da secção de cadastro (SV, 1978, p.42).

Ângela está para o Autor assim como Ângela está para Maria Rita. A primeira
Ângela, de “A partida do trem”, é alguém que se vê duplamente. Ambígua na
essência: Ângela é na realidade Maria Rita, ambas facetas da autora Clarice.
Traços biográficos escapam na ficção, e, para se fazer uma leitura de gênero, como
há indícios da vida real da autora mesclados aos de suas personagens, poder-se-ia
pensar em autobiografia, porém, de acordo com Lejeune, para ser autobiografia, é
necessária

a

confissão

de

nome,

ou

seja,

identidade

igual

ao

narrador=autor=personagem. Como Clarice confessa-se através de personagens,
no caso do conto “A partida do trem”, pode-se fazer uma leitura como obra
autoficcional, pois Clarice conta um pouco de sua vida por intermédio de duas
personagens, resultando na formula: Ângela = Maria Rita = Clarice. Como afirma
Kelley Duarte, a autoficção é um “espaço de restituição e recomposição dos
resquícios do vivido, da memória, uma nova escritura do eu, dando conta de um
sujeito fragmentado e de uma nova percepção de si mesmo” (2010 p 27).
A estrutura central do texto é a viagem de trem, que, simbolicamente
representa o curso da vida. Ângela foge de Eduardo, um amor que a ofuscava, e a
velha senhora, Maria Rita, é deixada como “embrulho de mão em mão” pela filha na
estação para morar de vez com o filho em uma fazenda. Ângela Pralini, por sua vez,
procura uma nova vida:
Eduardo a transformara: fizera-a ter olhos para dentro. Mas agora
ela via para fora. Via através da janela os seios da terra, em
montanhas. Existem passarinhos, Eduardo! existem nuvens,
Eduardo! existe um mundo de cavalos e cavalas e vacas, Eduardo, e
quando eu era uma menina cavalgava em corrida num cavalo nu,
sem sela! Eu estou fugindo do meu suicídio, Eduardo. Desculpe,
Eduardo, mas não quero morrer. Quero ser fresca e rara como uma
romã (SV, 1999, p.24).
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Maria Rita segue passivamente o destino condenado que a velhice trazia:
A velha fingia que lia jornal. Mas pensava: seu mundo era um
suspiro. Não queria que os outros a acreditassem abandonada.
Deus me deu saúde para eu viajar só. Também sou boa de cabeça,
não falo sozinha e eu mesma é que tomo banho todos os dias.
Cheirava a água de rosas murchas e maceradas, era o seu perfume
idoso e mofado. Dona Maria Rita pensava: depois de velha
começara a desaparecer para os outros, só a viam de relance.
Velhice: momento supremo. Estava alheia à estratégia geral do
mundo e a sua própria era parca. Perdera os objetivos de maior
alcance. Ela já era o futuro (OEN, 1999,p.24).

A velhice é apresentada neste conto por Clarice como negação ou não
aceitação: “Uma velha não pode comunicar-se. Recebeu o beijo gelado de sua filha
que foi embora antes do trem partir” (OEN, 1999, p. 19). “Parece-me que achava
feio passear quando não se era mais jovem. O ar tão limpo, o corpo sujo de gordura
e rugas. Sobretudo a claridade do mar desnuda” (MOSER apud LISPECTOR, 2011,
p 484). Clarice era muito vaidosa, a proximidade com a velhice a foi deprimindo. Em
vários momentos de seus escritos transparece sua não aceitação, sua recusa à
própria imagem diante do espelho.
Em 1973, um ano antes da feitura do livro, o filho de Clarice, Pedro, fora viver
com o pai Maury, que à época havia se tornado embaixador no Uruguai. Pedro era
esquizofrênico, o que para Clarice era um grande sofrimento, e pouco tocava neste
assunto para preservar a ela e ao filho. Amigos íntimos comentavam que a doença
do filho a fazia sentir-se impotente (MANZO, 2001, p.). Paulo, seu filho mais novo,
também saiu de casa, foi morar em um apartamento próximo dela. Alguns anos
mais tarde, já casado, Paulo comentou sobre a convivência com Clarice: “Nos
últimos anos o convívio não era fácil”. Em entrevista a Lícia Manzo, Paulo enfatiza
que “ela tinha dificuldade no encaminhamento da velhice” (MANZO. 2001 p.210).
No conto “A partida do trem”, do livro “Onde estivestes ontem de noite”,
percebemos não só o incômodo com a velhice, mas também, de certa forma, a
culpa que transparece na escrita, a culpa de não poder ajudar o filho na doença, a
nova vida que se iniciava a partir desse momento sem ter mais o filho morando com
ela:
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Mas pensava: seu mundo era um suspiro. Não queria que os outros
a acreditassem abandonada. Deus me deu saúde para eu viajar só.
Também sou boa de cabeça, não falo sozinha e eu mesma é que
tomo banho todos os dias. Cheirava a água de rosas murchas e
maceradas, era o seu perfume idoso e mofado. Dona Maria Rita
pensava: depois de velha começara a desaparecer para os outros,
só a viam de relance. Velhice: momento supremo. Estava alheia à
estratégia geral do mundo e a sua própria era parca. Perdera os
objetivos de maior alcance. Ela já era o futuro (OEN, 1999 p.24).

Nesse período, Clarice experimentava a solidão. A casa que vivia cheia de
papéis e livros jogados pela sala, ao som dos gritos frenéticos de filho doente, agora
estava vazia:

Pedro então com 25 anos, mudou-se para Montevidéu, onde Maury
era embaixador junto à Associação Latino-Americana de livre
comércio. Ele pleiteara esse cargo em parte porque Montevidéu era
posto estrangeiro mais próximo do Rio, e ali poderia exercer um
papel mais ativo na vida dos filhos crescidos, como sempre
desejara. Isso era especialmente fundamental para Pedro, cuja
enfermidade era um fardo que Clarice não podia mais carregar
sozinha (MOSER, 2011, p.559).

O tom confessional de Um sopro de vida, livro póstumo, é um espelho da dor
de seus últimos dias o papel é visto como um amigo, a confissão é dada sem
constrangimentos. O livro foi organizado por Olga Borelli, pois estava escrito em
pedaços de papel. Olga Borelli comenta em entrevista a Lícia Manzo que Clarice
pedia para morrer:
Ela pedia para morrer(...) eu omiti esse fato para a família não ficar
muito sofrida (...) esse fragmento me tocou muito, em que ela diz “eu
pedi a Deus um câncer e que ela não pudesse se livrar dele”.
Porque a Ângela não tem coragem de se suicidar. Ela precisa,
porque ela diz “Deus não mata ninguém. É a pessoa que se morre.”
Clarice dizia também que cada pessoa escolhe a maneira de morrer
(MOSER apud BORELLI. 2011 p. 611).

Simon Harel, em L’écriture réparatrice (1990), comenta que o ato de criação
na escrita é um processo de metabolismo psíquico, uma construção difícil no
trabalho de distinções entre um mundo interior e exterior nas capacidades de
desenvolver um pensamento, fazendo com que a atividade de criação, do processo
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de escritura e releitura do trabalho criado, passe por um delicado e frágil processo
de autoanálise, o que Harel denominou como uma escrita reparadora (1990, p.95).
Para este teórico e psicanalista, a autoficção é vista como um processo de cura,
pois o autor se projeta em uma personagem de forma confessional, pratica a
chamada “escrita do divã”, uma ferramenta de cura a partir do momento em que há
possibilidade de o autor ser o próprio analista e o analisado (HAREL, 1990, p.95).
Clarice certa vez confidenciou a Chico Barbosa: “Quando releio o que eu
escrevo, tenho a impressão de que estou engolindo meu próprio vômito” (MANZO.
2011, p 12). Talvez o “vômito” a que Clarice se refira sejam os resquícios do vivido,
identificados por ela ao reler suas escritas,suas confissões para o papel. Clarice, ao
ler seus contos e romances, passava, de certa forma, por um processo doloroso de
reconhecimento do real, o qual ela mascarava na ficção. A cura, neste caso,
relacionando às teorias de Harel, está no processo de confissão e aceitação, porém
este último é complexo e difícil.
Clarice sentia-se envergonhada por fazer análise. À época havia um certo
preconceito com as pessoas que frequentavam psicólogos ou psiquiatras, era
comum as pessoas classificá-las como loucas. A escritora frequentou o consultório
da alemã Catarina kempler, não durando muito o tratamento. Logo depois conheceu
Jacob David Azulay, psiquiatra judeu do qual se tornou paciente por longos seis
anos. Suas visitas eram cinco vezes por semana. Jacob comenta que Clarice não
atrasou uma sessão sequer durante todos esses anos (MOSER, 2011, 523).
Durante os encontros com o psiquiatra, Clarice jogava com sua própria escrita,
citava trechos e ia construindo seus livros durante as sessões. O psiquiatra anotava
as frases para futuramente compará-las às das publicações de seus livros, o que
sempre acontecia: “Não sou nada”, “me sinto como aquelas lagartas de anéis, com
carapaça. Agora perdi a carapaça. O nome dessa carapaça é Clarice Lispector”
(MOSER apud Lícia. 2011 p 523). Para Azulay, Clarice tinha um “enorme déficit
materno e paterno”:
Ela era um diamante bruto, selvagem. Não tinha método. Clarice
aconteceu como uma erupção vulcânica. Aquela meninazinha que
veio lá de baixo...Foi como se um vulcão explodisse e ele tivesse
vindo junto. Ela tinha aspectos tão infantis. Ela tinha medo, um
respeito pelas irmãs de maninha caçula. [...] Acho que ela não
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permitia ir ainda mais além em sua escrita, em coisas eróticas por
exemplo, por conta de um superego24 muito grande. Acho que suas
irmãs, principalmente, funcionavam como um superego ostensivo
(AZULAY apud MOSER. 2011 p. 523).

Segundo Jacob Azulay, Clarice sofria de um “enorme déficit materno e
paterno” (MOSER, 2011, p.525). A escritora perdera a mãe aos nove anos e o pai
em sua fase de adolescência fazendo com que suas irmãs Tânia e Elisa fossem
veneradas e respeitadas com devoção religiosa. Moser comenta que os horrores da
infância apartavam as irmãs do mundo dos outros, lançaram sobre a família uma
grande sombra, mesmo depois de meio século. Havia em Clarice, Tânia e Elisa uma
terrível dificuldade de se relacionarem com as outras pessoas (201, p.525). Quando
Clarice era casada com Maury, as irmãs trocavam cartas. Em uma das cartas,
Clarice escreve sobre a sua condição diaspórica: “Não há um verdadeiro lugar para
se viver, tudo é terra dos outros, onde os outros estão contentes” (MOSER, 2011,
p.525).
Clarice vivia a solidão mesmo rodeada de gente. Tinha suas empregadas que
moravam em sua casa, algumas delas apareceram em suas crônicas, damas de
companhia como Siléa Marchi, que, por ter experiência com enfermagem, foi
contratada para ajudar Clarice depois de seu acidente, quando seu quarto pegou
fogo, e ela sofreu queimaduras de terceiro grau. Mas parece que só em 1970 é que
sua solidão foi realmente atenuada, Olga Borelli foi a figura chave para os últimos
24

Freud dividiu a vida mental em duas partes: consciente e inconsciente. A porção consciente assim como a
parte visível do “iceberg” seria uma pequena e insignificante, uma visão superficial da personalidade. A imensa
e poderosa porção é o inconsciente – parte submersa do “iceberg”, onde conteria os instintos, ou seja, as
forças propulsoras do comportamento humano. O id é nossa energia psíquica, básica, ou a libido e se expressa
por meio da redução da tensão. O ego serve como mediador, um facilitador da interação entre o id e as
circunstancias do mundo externo. O ego representa a razão ou racionalidade, ao contrário da paixão insistente
e irracional do id. O ego obedece ao princípio da realidade refreando as demandas em busca do prazer até
encontrar o objeto apropriado para satisfazer a necessidade e reduzir a tensão. A terceira parte da estrutura
da personalidade é definida por Freud como superego, que desenvolve-se desde o inicio da vida, quando a
criança assimila as regras de comportamento ensinadas pelos pais ou responsáveis mediante os sistemas de
recompensas e punições. O comportamento inadequado do sujeito à punição torna-se parte da consciência da
criança, uma porção do superego. O comportamento aceitável para os pais ou para o grupo social e que
proporcione a recompensa torna-se parte do ego-ideal, a outra porção do superego. Dessa forma, o
comportamento é determinado inicialmente pelas ações dos pais; no entanto, uma vez formado o supergo o
comportamento é determinado pelo autocontrole. Nesse ponto, a pessoa administra as próprias recompensas
ou punições. O superego representa a moralidade, o defensor na busca da perfeição. Segundo Freud, quando o
ego é pressionado demais, o resultado é a condição definida como ansiedade (FREUD, Anna,1982, p.36).
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dias da escritora. Olga foi sua amiga quase “mãe”, de amizade incansável, ajudou
Clarice não só na parte afetiva e pessoal, mas também contribuiu muito para seus
últimos trabalhos. Olga era leitora de Clarice e, enquanto lia A paixão segundo G.H,
resolveu que queria conhecer a escritora pessoalmente. Para isso telefonou pedindo
que Clarice participasse de uma campanha para arrecadar fundos para a Fundação
Romão Duarte, da qual Olga era voluntária. Por coincidência Clarice já conhecia a
fundação, pois a visitara em 1941. Clarice aceitou o convite e autografou alguns
livros para a instituição. Olga e Clarice tiveram a oportunidade de conversar e se
conhecerem (MOSER, 2011 p.529). Dois dias depois do encontro, Olga recebeu
uma ligação, era um convite para ir à casa de Clarice. Chegando ao encontro,
Clarice de súbito lhe estendeu a mão com uma carta:
Eu achei, sim, uma nova amiga. Mas você sai perdendo. Sou uma
pessoa insegura, indecisa, sem rumo na vida, sem leme para me
guiar: na verdade não sei o que fazer comigo. Sou uma pessoa
muito medrosa. Tenho problemas reais gravíssimos que depois lhe
contarei. E outros problemas, esses de personalidade. Você me quer
como amiga mesmo assim? Se quer, não me diga que não lhe
avisei. Não tenho qualidades, só tenho fragilidades. Mas às vezes
(não repare na acentuação, quem acentua para mim é o tipógrafo)
mas às vezes tenho esperança. A passagem da vida para a morte
me assusta: é igual como passar do ódio, que tem um objetivo e é
limitado, para o amor que é ilimitado. Quando eu morrer (modo de
dizer) espero que você esteja perto. Você me pareceu uma pessoa
de enorme sensibilidade, mas forte. Você foi o meu melhor presente
de aniversário. Porque no dia 10, quinta-feira, era meu aniversário e
ganhei de você o Menino Jesus que parece uma criança alegre
brincando no seu berço tosco. Apesar de, sem você saber, ter me
dado um presente de aniversário, continuo achando que o meu
presente de aniversário foi você mesma aparecer, numa hora difícil,
de grande solidão. Precisava conversar. Acontece que eu achava
que nada mais tinha jeito. Então vi um anuncio de uma água de
colônia da Coty, chamada imprevisto. O perfume é barato. Mas me
serviu para me lembrar que o inesperado bom também acontece. E
sempre que estou desanimada, ponho em mim o Imprevisto. Me dá
sorte. Você por exemplo, não era prevista. E eu imprevistamente
aceitei a tarde de autógrafos. Sua Clarice (MOSER. 2011, p.529530)

O pedido de amizade para Olga por meio de carta mostra muito mais que a
incapacidade de expor seus sentimentos por meio de uma conversa de forma oral.
Mostra a fragilidade e a insegurança em questões cotidianas, a insegurança de se
expor informalmente por meio de uma simples conversa entre duas pessoas que
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começariam uma amizade de forma despretensiosa. Clarice pensou em cada
palavra, desculpou-se por possíveis erros de acentuação, contou à futura amiga
sobre todos os seus “defeitos” e problemas antes de começar uma relação de
amizade. A facilidade de escrever era traída pela dificuldade em falar. A escrita para
Clarice era, talvez, como válvula de escape, uma estratégia de apoio para aquilo
que não conseguia dizer.
Diante do pedido formal, Olga aceitou o pedido de amizade passando ao lado
de Clarice o resto de seus dias, e, por uma incrível coincidência, era Olga quem
estava ao seu lado e quem segurava sua mão quando Clarice faleceu. Olga não
tinha filhos, era filha de imigrantes italianos e tinha sido freira. Trabalhou como
voluntária na Força de Paz, dava aulas de costura em favelas, trabalhava como
voluntária em orfanatos dando oficinas de comunicação e criando várias
organizações que promoviam o teatro e a dança. Segundo Moser (2011), o maior
legado deixado por Olga foi Clarice Lispector, a quem se dedicou completamente.
Olga era uma espécie de embaixatriz entre a escritora e o mundo exterior. Em
entrevista Olga comenta:
Na época que conheci Clarice percebi a grande solidão em ela vivia
como pessoa e como escritora na literatura brasileira. Foi como se
eu dissesse ao mundo: olhem a pessoa maravilhosa que vocês não
conheceram. Porque nessa época ela vivia numa disfunção social
absoluta. Ninguém procurava a Clarice, falava-se pouco de sua obra
(MOSER. 2011, p.531).

Olga Borelli foi uma espécie de figura materna que projetou Clarice de seu
mundo interior para o mundo exterior. Olga organizou a vida social e profissional de
Clarice, funcionando como uma espécie de dama de companhia e secretária. Nádia
Battella Gotlib em biografia intitulada Clarice,uma vida que se conta (1995), comenta
que a escritora tinha personalidade difícil, absorvendo e exigindo bastante das
pessoas de quem gostava. Olga em depoimento à biógrafa comentou: “Não é fácil
ser amiga de pessoas muito centradas em si mesmas” (GOTLIB, 1995, p.398).
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4.2 Ulisses
Inicialmente, Ulisses foi o cãozinho vira-latas que teve papel importante na
vida de Clarice, depois que seus filhos foram embora de casa. A escritora se sentia
sozinha: “Comprei Ulisses quando meus filhos cresceram e seguiram seus
caminhos. Eu precisava amar uma criatura viva que me fizesse companhia”
(MOSER. 2011, p.565). O cachorro era de certa forma especial, Clarice contava que
Ulisses “fumava cigarros, tomava uísque e coca-cola”, atribuindo ao cachorro um
personalidade um pouco “neurótica” (2011,p.565). As peculiaridades do cão e seu
melhor amigo fizeram com que Clarice contasse de Ulisses em “A partida do trem” e
em Um sopro de vida. As Ângelas também tinham um Ulisses:
Ângela de súbito estremeceu: quem daria o último dia de vermífugo
ao cachorro. Ah, Ulisses, pensou ela para o cão, não te abandonei
por querer, é que eu precisava fugir de Eduardo, antes que ele me
arruinasse totalmente com sua lucidez: lucidez que iluminava demais
e crestava tudo. (OEN, 1999, p.23)

Autor- O cachorro de Ângela parece ter uma pessoa dentro dele. Ele
é uma pessoa trancada por uma condição cruel. O cachorro tem
tanta fome de gente e de ser homem. É excruciante a falta de
conversa de um cachorro.Se eu pudesse descrever a vida interior de
um cachorro eu teria atingido um cume. Ângela eu que lhe transmiti
esse amor por animais.
Ângela- Oh Deus, eu que faço concorrência a mim mesma. Me
detesto. Felizmente os outros gostam de mim, é uma tranquilidade.
Eu e meu cachorro Ulisses somos vira-latas. (...)Ulisses bebe
cerveja gelada tão bonitinho. Um dia desses vai acontecer: meu
cachorro vai abrir a boca e falar. Será a glória.(...) Uma vez ele fez
uma coisa inesperada. E eu bem merecia. Fui fazer um carinho nele,
ele rosnou. E cometi o erro de insistir. Ele deu um pulo que veio de
suas profundezas selvagens de lobo e mordeu-me a boca. Assuteime, tive que ir ao pronto-socorro onde deram-me dezesseis pontos.
Disseram-me que desse Ulisses para alguém pois ele representava
perigo. Mas acontece que, depois do acidente, uni-me ainda mais a
ele. Talvez porque eu sofri por ele. O sofrimento por um ser
aprofunda o coração dentro do coração (SV, 1978, p.58)

Clarice foi mordida por Ulisses. Nessa ocasião teve que fazer uma cirurgia
plástica para reconstrução dos lábios, mas o acidente não abalou sua amizade
canina. Segundo sua amiga confidente Olga Borelli, Clarice gostava de ficar horas
esquecida dedicando-se exclusivamente a observar o cachorro. “Às vezes ela dizia:
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“Que inveja eu tenho de você, Ulisses, porque você só fica sendo” (BORELLI apud
MANZO, 2001, p.171).
Outro Ulisses apareceu na obra de Clarice em Uma aprendizagem ou o livro
dos prazeres. O amante de Lóri também era Ulisses e, ao contrário do que muitos
críticos supunham, o nome não remetia a Homero ou a Joyce. Clarice declarou que
Ulisses era um professor de Filosofia que conhecera na Suíça. “Ulisses Girsoler
ficou tão apaixonado pela jovem Clarice que teve de se mudar para outra cidade”
(MOSER. 2011, p.513). No livro, a personagem Lóri é uma professora sem filhos
que vive sozinha, seu rosto é comparado ao da Esfinge: “Decifra-me ou te devoro”.
Com maquiagem exagerada, ela sofria de angústia social paralisante, tomava
remédios para dormir, consultava cartomantes e sua mãe era falecida. Alguns
dados de Lóri chamam a atenção. Assim como Clarice que, quando casada com
Maury viveu por um longo período no exterior, mais precisamente entre Paris e
Berna, a escritora frequentava cartomantes, tinha problemas em se socializar com
as pessoas e sofria de insônia crônica em função de seu grau elevado de
ansiedade. De fato, pelas pesquisas bibliográficas, não há informações de um caso
amoroso com o professor de Filosofia da Suiça, porém Benjamin Moser comenta:
Será que Uma aprendizagem mascara o arrependimento de Clarice
por não ter agarrado aquela chance de amar? Será que ela se
perguntava se aquele teria sido um amor mais feliz do que os que
ela teve por Lúcio Cardoso, Maury Gurgel Valente e Paulo Mendes
Campos? Na Suiça ela era casada, mas Ulises esteve sempre em
seu pensamento, mesmo décadas depois dela ter deixado Berna.
Ela deu seu nome àquele personagem, e alguns anos depois batizou
também seu cachorro de Ulisses (MOSER. 2011, p. 514).

Na época de lançamento do livro Uma aprendizagem, a figura do professor
foi perturbadora, pois era ele quem educava Lóri para o amor. À época, o fato
aborreceu amigos e alguns leitores. Fernando Sabino confessou: “Eu não mereço
mais ser seu leitor. Você foi longe demais para mim – Quem é esse homem? Que é
que ele está dizendo? Por que tão pedante e professoral? Qual é o problema dele?
(MOSER. 2011, p. 514). O personagem Ulisses tomou para si a tarefa de educar
Lóri para o amor, ele fala por parábolas, homem culto contrastando Lóri com seu ar
de meiguice, de mulherzinha. Ao longo da narrativa, o amor filosófico entre Lóri e
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Ulisses ganha uma dimensão mais humana e depois carnal. Ulisses treina Lóri para
o supremo encontro sexual, os encontros são agendados previamente, podendo ser
cancelados ou não.
Ulisses aparece na obra de Clarice como elemento ficcional e biográfico. O
cachorro Ulisses foi biográfico, existiu em sua vida, deixou seus pelos pela casa e
comeu as baganas de seus cigarros, e Clarice o transformou em personagem de
história infantil, deu voz ao cachorro que tanto ela queria ver falar, tornando-o ficção:
Sabe quem eu sou? Sou um cachorro chamado Ulisses e minha
dona é Clarice. Eu fico latindo para Clarice e ela – que entende o
significado de meus latidos – escreve o que eu lhe conto. Por
exemplo, eu fiz uma viagem para o quintal de outra casa e contei a
Clarice uma história bem latida: daqui a pouco você vai saber dela: é
o resultado de uma observação minha sobre essa casa25. (Manzo
apud LISPECTOR, 2011. p.183).

No conto “A partida do trem” e na obra póstuma Um sopro de vida, Ulisses é
um fator de legitimação biográfica quando as personagens Ângelas possuem um
cão como Clarice o teve. Se Ulisses foi, supostamente, seu caso amoroso em Berna
ou somente um amigo pouco importa, o real (biográfico) foi trampolim e inspiração
para suas escritas, dando subsídios para uma análise autoficcional. O Ulisses do
seu cotidiano, cachorro, ou de uma suposta paixão mal resolvida, o professor de
filosofia de Berna, são pistas farejadas pelo leitor em sua ficção e que coincidem
com o real, criando a mescla de ficção e biografia que fazem jus ao gênero
autoficção, pois “a autoficção embaralha as categorias de autobiografia e ficção de
maneira paradoxal ao juntar, duas formas de escrita que a princípio deveriam se
excluir “(FIGUEIREDO, 2010, p.1).

25

Seu último livro para crianças publicado postumamente intitulou-se Quase-verdade.
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4.3 O sonho acordado é que é a realidade

O primeiro capítulo da obra póstuma de Clarice Um sopro de vida tem como
nome “O sonho acordado é que é a realidade” (SV, 1978, p.21). Mas o que seria o
sonho acordado é que é a realidade? Quando adormecemos e, em determinada
fase de sono, sonhamos, acreditamos que o que estamos vivendo é realidade,
porém, quando acordamos, percebemos que tudo não passou de uma invenção de
nossa mente adormecida. Clarice, no título de seu capítulo, devia, certamente,
querer dizer ao seu leitor que a vida é sonho acordado, sonho que sonhamos
acordamos, e esse acordar, possivelmente, seria a morte. Talvez só percebamos a
grandiosidade da vida com a proximidade da morte. A vida é como sonho, sonho em
que tudo podemos realizar enquanto há vida.
Freud (1915), em seus estudos, vê os sonhos como fenômenos psíquicos
nos quais realizamos desejos inconscientes. O sonho seria resultado de uma
espécie de conciliação. Durante o sonho, vivenciamos a emoção ou um desejo
reprimido. Na teoria dos sonhos, pilar da teoria psicanalítica, Freud postula que
precisamos dormir para descansar o corpo e principalmente para sonhar. Quando
dormimos, a consciência desliga-se parcialmente para que, através do id, os
desejos reprimidos se realizem. Para Freud, certos comportamentos são
consequências de traumas que estão guardados nos desejos reprimidos:
Ângela
A ÚLTIMA PALAVRA será a quarta dimensão.
Comprimento: ela falando
Largura: atrás do pensamento
Profundidade: eu falando dela, dos fatos e sentimentos e de seu
atrás do pensamento.
Eu tenho que ser legível quase no escuro. (LISPECTOR,1978, p.22)
Tive um sonho nítido inexplicável: sonhei que brincava com o meu
próprio reflexo. Mas meu reflexo não estava num espelho, mas
refletia uma outra pessoa que não eu. Por causa desse sonho que
inventei Ângela como meu reflexo? (LISPECTOR,1978, p.23).
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O sonho inexplicável de Clarice seria o desejo de ser outra? Escrever é
tornar-se outro através de seus personagens? Criar Ângela como uma parte de si
mesma, como o reflexo do espelho de seu sonho. Para Régine Robin, a autoficção
é processo de tornar-se outro:
Representar todos os outros que estão em mim, me transformar em
outro, dar livre curso a todo o processo de virar outro, virar seu
próprio ser de ficção ou, mais exatamente, esforçar-se para
experimentar no texto a ficção da identidade, tantas tentações fortes
quase ao nosso alcance e que saem atualmente do domínio da
ficção (ROBIN apud Figueiredo.1997, p.16).

Clarice em Um sopro de vida transforma a razão de ser e existir em epifania.
Ciente da brevidade de sua vida, mesmo debilitada para escrever, ditava à sua
amiga Olga Borelli linha a linha tudo que sentia. E, mesmo durante toda sua
trajetória literária, ela que sempre negou vestígios biográficos em sua escrita, em
fase final de vida,rendeu-se. Certa vez, quando perguntada sobre que título daria a
uma possível autobiografia, ela respondeu sucinta e mortal: “À procura da própria
coisa” (CASTELLO, 2011. p.9). Ângela a traiu, contou de seu cachorro Ulisses em
“A partida do trem” e apareceu novamente no seu testamento final: Um sopro de
vida. Testamento deixado para nós, seus leitores, para degustarmos seus últimos
questionamos e epifanias o que é ser e sentir. O livro póstumo é uma tapeçaria de
confissões. Clarice questiona a vida, questiona Deus, a criação do homem, a
criação literária, mas principalmente confessa-se em nome e em forma de dois:
Ângela é ela, e o Autor também. Talvez o Autor seja a Clarice escritora, talvez
Ângela seja a mulher vaidosa e cheia de “mulherices”, talvez, os dois misturados
formem um único ser tentando se entender perto da morte.
Em Um sopro de vida não há uma trama, nem um início meio ou mesmo fim.
Restam-nos apenas reticências, há sim um diálogo livre, fluxos de pensamentos e
consciência, nos quais as personagens o Autor e Ângela Pralini conversam,
refletem, traçam diálogos desconexos. Por vezes, Ângela e o Autor se fundem,
como se um complementasse o pensamento do outro, como corpo e alma,
sentimento e racionalidade, positivo e negativo, como se um dependesse do outro
para existir. Lícia Manzo, em Era uma vez eu (2001), comenta: “...os poucos dados
que nos são oferecidos a respeito de Ângela nos remetem diretamente à pessoa de
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Clarice, a estrutura do livro acaba apontando para a seguinte fórmula: “O autor
escreve Ângela”, ou ainda “O Autor” escreve “Clarice Lispector” (MANZO, 2001, p.
223).
“Quero escrever movimento puro”. A frase de abertura do livro Um sopro de
vida é construída em forma de diálogos e dividida em três partes: O sonho acordado
é que é a realidade, Como tornar tudo um sonho acordado? e o Livro de Ângela. É
sabido que Clarice gostava das supertições, o que dava um certo ar de mistério, a
divisão em três partes pode nos remeter à simbologia, pois o número três significa
muito em um livro que trata da criação. Podemos fazer uma relação com o divino, à
santíssima trindade: pai, filho e espírito santo. A união em busca do equilíbrio ou
código mundial como pedido de socorro, em que o três é representado pelas três
fogueiras: “Eu escrevo como se fosse salvar a vida de alguém. Provavelmente a
minha própria vida” (SV, 1978. p. 11).
O enredo dessa obra definitiva trata de um homem escritor que começa a
escrever um livro. Para isso, ele cria a personagem Ângela Pralini, no entanto
Ângela é muito mais que uma personagem protagonista, ela representa parte de
seu ser oculto. O narrador personagem O autor dialoga com Ângela, ela faz parte de
seu imaginário, habita em seus pensamentos “Somos frutos da mesma árvore? Não
– Ângela é tudo o que eu queria ser e não fui.” (SV, 1978, p.30). O autor se envolve
tanto com sua produção que não entende mais o limite entre criador e criatura:
Ângela não faz planos. E se assusta comigo mesma, pois é sempre
novidade. Ela às vezes se refugia em ninho impenetrável. Por
exemplo: exatamente agora perdi-a de vista e não sei onde ela vive (
escondida dentro de mim num canto escuro?) E não sei mais o que
ela vai dizer (SV, 1978,p.133).

Um sopro de vida é uma história que dinamiza o universo interior, uma luta
entre o ser e o existir, aparência versus essência. Das palavras são extraídas o
sumo, o sumo de seus significados na tentativa de revelar enigmas. Sem tempoespaço, a narrativa navega em abstrações, pensamentos, reflexões. O leitor é
conduzido a um processo de autorreflexões, talvez, por ser uma história que
dinamize o universo interior. As reflexões de Ângela/Autor são, de certa forma,
comuns ao leitor: “O faço de mim? Pois nenhum ato me simboliza” (SV, 1978,p.33),
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“Eu sou uma atriz para mim. Eu finjo que sou uma determinada pessoa mas na
realidade não sou nada” (SV, 1978,p.37). Para José Castello, Um sopro de vida vai
além, trata-se de uma viagem íntima aos bastidores secretos da ficção e do
processo de escrita de uma obra (2011, p.237):
Cada novo livro é uma viagem. Só que é uma viagem de olhos
vendados em mares nunca dantes revelados – a mordaça nos olhos,
o terror da escuridão é total. Quando sinto uma inspiração, morro de
medo porque sei que de novo vou viajar e sozinho num mundo que
me repele. Mas meus personagens não têm culpa disso e eu os trato
o melhor possível. (SV, 1978, p.15)

O livro que Clarice não viu ser publicado foi o mais confessional e verdadeiro,
ou o que mais a escapou às confissões: “Este ao que suponho será um livro feito
aparentemente por destroços de livro” (MANZO. 2011 p.223). Os fragmentos
deixados pela autora foram organizados por Olga Borelli, foi ela quem deu formato
de livro ao material (2011, p. 223): “Minha vida é feita de fragmentos e assim
acontece com Ângela” (SV, 1978 p 78). Mozer comenta a respeito de Ângela e do
Autor que, “mesmo num conjunto de obra com tal riqueza autobiográfica como o de
Clarice, nenhum personagem, nem mesmo Martin, Joana ou G.H, jamais foi tão
ousada e transparente Clarice” (201, p.607).
As personagens Ângela e o Autor traçam diálogos fluídos e livres, que
seguem em toda narrativa, invertem papéis, fazem questionamentos filosóficos,
especulações místicas. Entre os diálogos e pensamentos de ambos os
personagens, escapam confidências. Moser relaciona, em sua obra, um fragmento
interessante de Um sopro de vida com a vida real de Clarice: “Ângela nunca acaba
o que começou. Segundo porque esparsas notas de seu livro são todas
fragmentadas e Ângela não sabe unir e construir. Ela nunca será escritora”. (p.609),
Moser logo em seguida relaciona:
Mas, como na escola de direito, é a própria Clarice que não
consegue finalizar o que começou. Página após página, o autor se
pergunta o que fazer com Ângela. Com isso, conforme fica claro, o
que Clarice quer dizer é que não sabe se deixa Ângela, e
consequentemente ela própria morrer. O autor lhe deu vida, e o
autor deve decidir se, e como, deve se desfazer da vida (MOSER.
2011, p. 609).
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A dificuldade em escrever é atribuída à Ângela: “Tenho vontade de escrever e
não consigo” (SV, 1978, p.91). A mesma Clarice que não teve a coragem de fazer
um pedido de amizade a Olga Borelli e, para isso, precisou escrever o que sentia, é
a mesma Clarice que escreve tudo o que sente diante, talvez, de uma das fases
mais difíceis de sua vida, seu câncer terminal. Como uma personagem da vida real,
Clarice parece que escolheu seu próprio fim, e de forma mágica, misturando o real e
a ficção. Em Um sopro de vida, Olga Borelli omitiu uma frase: “Pedi a Deus que
desse a Ângela um câncer e que ela não pudesse se livrar dele” (MANZO, 2011,p.
603). Mas o mais impressionante foi que dois anos antes de morrer, Clarice
declarou: “...vou morrer de um bruto câncer” (2011, p. 603). Seu psicanalista Jacob
Azulay também ouviu da própria Clarice esse presságio:
Ela estava ligando porque soubera da morte de minha mãe e queria
me dizer umas palavras de conforto. Minha mãe morrera há poucos
dias, de uma complicação nos intestinos. Quando eu disse isso a
Clarice, ela falou “Olha, doutor Azulay, eu vou morrer igualzinho a
sua mãe. E isso foi em 1972! Eu me lembro que ela dizia
frequentemente: “Deste ano, doutor, eu não passo”. Viver era um
suplício. Ela não queria mais viver (MANZO. 2011, p.206).

O destino que fora imaginado e escrito para suas personagens foi cumprido
por Clarice. Se o câncer que pediu para Ângela ou os ovários secos dados por ela à
Macabéia, pouco A poucos dias da publicação de A hora da estrela, Clarice foi
hospitalizada com fortes dores no abdômen, no táxi a caminho do hospital, ela
disse: “Faz de conta que estamos indo para Paris” (MOSER. 2001, p.646). Olga
Borelli que, nesse momento a acompanhava, comentou que Clarice, ao embarcar
no táxi, começou seu “faz de conta”:
Então começamos a fazer planos e falar dos passeios que faríamos
em Paris. O motorista do táxi, coitado, já cansado de trabalhar por
toda noite, perguntou timidamente: “Eu também posso ir nessa
viagem? E Clarice Falou: Lógico que pode, e ainda pode levar sua
namorada”. E ele: “Minha namorada é uma velhinha de setenta
anos, e não tenho dinheiro”. Clarice responde: “Ela vai também. Faz
de conta que você ganhou na loteria esportiva”. Na hora de descer,
em frente ao hospital, conta Olga, Clarice perguntou o preço da
corrida. Apenas vinte cruzeiros, ela deu duzentos. (MOSER. 2011,
p.647)
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Depois de uma cirurgia no dia 28 de outubro, Clarice foi transferida para o
hospital público da Lagoa. O câncer era terminal e dessa vez, contraditoriamente,
Clarice se mostrava otimista desejando ir em breve para casa, indo de encontro aos
seus presságios e desejos. “Uma pessoa sabe quando está morrendo”, disse
Clarice para sua amiga Rosa Cass, a mesma comentou que não se surpreendida,
pois Clarice era uma pessoa que “não transparecia o que sentia” (MOSER, 2011,
p.648). Talvez seu otimismo fosse uma forma de despistar o “leitor” para o que
aconteceria no capítulo seguinte e, dessa vez o capítulo de sua vida real, sua
história definitiva.
Um dia antes de sua morte, Clarice fortemente sedada, ditava suas últimas
palavras à amiga Olga Borelli:
Sou objeto querido por Deus. E isso me faz nascerem flores no
peito. Ele me criou igual ao que escrevi agora: “Sou um objeto
querido por Deus”, ele gostou de me ter criado como eu gostei de ter
criado a frase. E quanto mais espírito tiver o objeto humano mais
Deus se satisfaz. Lírios brancos encostados à nudez do peito. Lírios
que eu ofereço e ao que está doendo em você. Pois nós somos
seres e carentes. Mesmo porque estas coisas – se não forem dadas
– fenecem. Por exemplo – junto ao calor de meu corpo as pétalas
dos lírios se crestariam. Chamo a brisa leve para a minha morte
futura. Terei de morrer senão minhas pétalas se crestariam. É por
isso que me dou à morte todos os dias. Morro e renasço. Inclusive
eu já morri a morte dos outros. Mas agora morro de embriaguez de
vida. E bendigo o calor do corpo vivo que murcha lírios brancos. O
querer, não mais movido pela esperança, aquieta-se e nada anseia.
Eu serei impalpável substância que nem lembrança de ano anterior
substância tem. Súbita falta de ar. Muito antes da metamorfose e
meu mal-estar, eu já havia notado num quadro pintado em minha
casa um começo. Eu, eu, se não me falha a memória, morrerei. É
que você não sabe o quanto pesa uma pessoa que não tem força.
Me dê sua mão, porque preciso apertá-la para que nada doa tanto
(MOSER. 201 p.649).
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No mesmo dia, logo depois de ditar o texto, Clarice teve uma forte
hemorragia e, desesperada, “levantou-se da cama e caminhou em direção à porta
querendo sair do quarto. Então, a enfermeira impediu que ela saísse. Clarice olhou
com raiva para a enfermeira e, transtornada, disse: “Você matou meu personagem”
(MOSER.2011,p.650).
Ela escreveu até seus últimos dias, suas ultimas horas. No faz de conta da
vida, criou ficções, autoficções, criando novas atmosferas, novas realidades para a
vida que lhe era tão assustadora. Clarice se autoficcionava assim como uma mulher
quando se maquia. Passa um batom vermelho, um rouge, o rímel para disfarçar um
rosto cansado. Autoficcionamo-nos quando escolhemos ângulos que nos favorecem
em fotografias ou quando mentimos para nós mesmos para transformarmos nossas
vidas em novas realidades. A autoficção perpassa a literatura e pode ser praticada
no dia a dia. O gênero que mescla ficção e biografia extrapola as barreiras da
escrita, pois somos seres fragmentados, somos muitos, somos outros. Clarice que
sempre foi avant-garde não podia ficar de fora, a autoficção é um gênero híbrido e
recorrente na contemporaneidade, mas Clarice já a praticava. Clarice se
autoficcionou em Joana, Macabeia, Ângelas. A escritora de infância dura e que
perdera a mãe, apareceu em crônicas como “Restos de Carnaval” e “Pertencer”:
15 de junho..................................................................................
No entanto fui preparada para ser dada à luz de um modo tão bonito.
Minha mãe já estava doente e, por uma supertição bastante
espalhada, acreditava-se que ter um filho curava uma mulher de
uma doença. Então fui deliberadamente criada: com amor e
esperança. Só que não curei minha mãe. E sinto até hoje essa carga
de culpa: fizeram-me para uma missão determinada e eu falhei
(1999, p.111)
16 de março.................................................................................
Não me fantasiaram: no meio das preocupações com minha mãe
doente, ninguém em casa tinha cabeça para carnaval de uma
criança. Mas eu pedia a uma de minhas irmãs para enrolar aqueles
meus cabelos lisos que me causavam tanto desgosto (...) quando eu
estava vestida de papel crepom todo armado, ainda com os cabelos
enrolados e ainda sem batom e ruge – minha mãe de súbito piorou
muito de saúde, um alvoroço repentino se criou em casa e
mandaram-me comprar depressa um remédio na farmácia. Fui
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correndo vestida de rosa – mas com o rosto ainda nu não tinha
máscara de moça que cobriria minha tão exposta vida infantil (1999,
p.83).

Em Perto do coração selvagem, sua obra de estreia, Clarice nos apresentou
o seu mundo, o mundo que seus olhos viam. As vozes aparecem distorcidas,
Clarice parece que se esforça para provocar no leitor uma espécie de confusão.
Uma personagem se interpõe à outra:
- Sabe? –disse- sonhei essa noite com você.
Ela abriu os olhos, iluminando-se toda:
- Mesmo? O quê?
- Sonhei que íamos os dois por um campo cheio de flores, que eu
colhia lírios para você, que você estava toda de branco.
Mas que sonho bonito...
Sim, bem bonito...
-Otávio.
-Sim?...
-Você não se incomoda que eu pergunte?
Quando vamos casar?
(MANZO, 2011, p.18)

Lícia Manzo comenta a respeito desse fragmento que “a supressão do
travessão em duas linhas do diálogo explicita a dubiedade” (MANZO, 2011, p18). E
de quem seria a voz que comenta? De Lídia? Da narradora? Quem responde é
Clarice. O ex-marido da escritora, Maury Gurgel Valente, escreveu para Clarice uma
carta, uma carta escrita dezesseis anos depois de sua separação da escritora.
Maury surpreendentemente escreve a Clarice, mas refere-se à Joana. A carta é
poética e comovente, com citações de trechos da obra, um pedido de perdão em
que, novamente, a vida real da escritora se mistura à ficção:
Vou escrever-lhe para pedir perdão (...) Talvez eu devesse me dirigir
à Joana e não a Clarice. Perdão, Joana, de não ter lhe dado o apoio
e a compreensão que você tinha direito de esperar de mim. Você me
disse que não era feita para o casamento, antes de casar. Em vez
de tomar isso como bofetada, eu deveria interpretar como um pedido
de apoio. Faltei-lhe nisso e em muitas outras coisas. Mas
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intuitivamente jamais deixei de acreditar que co-existissem em você,
Clarice, Joana e Lídia. Rejeitei Joana porque seu mundo me
inquietava, ao invés de dar-lhe a mão. Aceitei demais o papel de
Otávio e acabei me convencendo de que “éramos incapazes de nos
libertar pelo amor”. Fui incapaz de desfazer a apreensão de Joana
de “se ligar a um homem sem permitir que a aprisione” (...) Lídia, ao
contrário, o que também é uma faceta de Clarice, “não tem medo do
prazer e o aceita sem remorso”. Perdão, meu benzinho, de não ter
sabido convencer Joana de que ela e Lídia eram, e são, a mesma
pessoa em Clarice. Joana não precisava invejar Lídia nem você
precisava invejar as famosas “mulheres doces” que se interpuseram
entre nós, nesses dezesseis anos, e de quem você sentia ciúmes,
inconfessado e reprimido, e que explodia em raiva. (...)
Perfeitamente lógico que Clarice, cumprindo mais ou menos o
destino de Joana, devolvesse “ a beleza” de Maury ao mundo, “às
mulheres doces e meigas”. Poderia continuar citando mas teria que
copiar inteiro esse livro, profundo documento e depoimento de uma
alma de mulher adolescente, de uma grande artista (VALENTE apud
MANZO.2011, p.20).

Se, em um Sopro de vida e a Hora da estrela, Clarice escreve uma previsão
de sua morte, em Perto do coração selvagem, Clarice “antecipou a consumação de
um casamento descompassado e impossível, no qual, muitas vezes, Clarice e seu
marido assumiriam os papéis dos personagens por ela criados” (MANZO.2 011,
p.20). Maury refere-se à sua ex-esposa, Clarice, como facetas de Joana e Lídia,
Maury fala de sua incapacidade de compreendê-la, as personagens são parte dela,
que, em sua primeira ficção, já tinha escrito sua vida. O pedido de perdão de Maury
é para Joana e Lídia, mulheres que habitavam Clarice. Clarice faz de sua ficção
uma espécie de diário, porém, para ser diário intimo, é necessário confessar
identidade, ela faz do papel e da ficção uma espécie de divã, a escrita autoficcional.
O papel é seu amigo, sem comprometimento de revelar-se ou constranger a si e aos
outros envolvidos. Neste aspecto, a escrita de Clarice é uma espécie de escrita de
reparação.
O teórico e psicanalista Simon Harel, em A escrita reparadora (1990), vê a
autoficção como a prática da escrita que repara na medida em que o trabalho criado
- livro - é um objeto separado, entidade autônoma, que serve para projetar para fora
da psique do autor suas fantasias e traumas. O trabalho é criado para que exista
uma relação de analista e analisado, autor/obra literária. O desenvolvimento da
criação da obra corresponde a um ancoramento narcisista, apoiado pela dimensão
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de identificação do superego ao ego ideal. Em outras palavras, a autocensura moral
para um comportamento considerado ideal e adequado à sociedade (1990, p.14).
A obra autoficcional é uma espécie de representação de si mesmo,
representada por um código que é a língua, e, nesta condição, o livro ou produção
literária é um objeto à parte, separado, com autonomia e independência. “O
narrador de A hora da estrela é Clarice Lispector, e Clarice Lispector é Macabéa
tanto quanto Flaubert foi Madame Bovary” (NUNES, 1989, p. 169).
José Castello em Clarice de cabeceira. Romances (2011), a respeito das
confissões de Clarice em suas obras, comenta que “a literatura de Clarice promove
um forte desnudamento, não para a celebração do eu, como tanto acontece na
sociedade de holofotes, mas para seu extermínio”. (2011, p.10). O extermínio de si
mesma presente na escrita se deu em sua procura da “própria coisa”. A procura de
tentar se entender, se compreender e, talvez, se aceitar em uma rede de ficções,
biografias e autoficção de sua escrita, a “pensadora da coisa” entregou, de forma
camuflada, partes de si, resquícios do vivido na sua ficção, a suas personagens. A
“autobiografia não planejada” (2011, p.04), termo utilizado por Lícia Manzo,
corrobora o sentido de que grande parte dos biógrafos, como Nádia Batella Gotlib –
Uma vida que se conta (1995),- Teresa Cristina Montero Ferreira – Eu sou uma
pergunta (1999), Benjamin Moser – Clarice, (2011) e Lícia Manzo – Era uma vez :
EU (2011), apoiam-se nos textos ficcionais dessa autora para dar conta de sua vida.
Não planejada, sim; autobiografia não. Clarice era autoficcional: contou-se,
inventou-se, recontou-se às suas personagens. Clarice foi Joana, Lídia, Macabéa, o
Autor, Ângela, assim como foi Haia, Clarice Lispector, Clarice Gurgel Valente.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

“No entanto eu já estou no futuro. Esse meu futuro
que será para vós o passado de um morto. Quando
acabardes este livro chorai por mim aleluia. Quando
fechardes as últimas páginas deste malogrado e afoito e
brincalhão livro de vida então esquecei-me. Que Deus vos
abençoe então e este livro acaba bem. Para enfim eu ter
repouso. Que a paz esteja entre nós, entre vós e entre mim.
Estou caindo o discurso? Que me perdoem os fiéis do
templo: eu escrevo e assim me livro de mim e posso então
descansar”.
(Clarice Lispector)

Depois de todas as reflexões e exposições sobre as teorias autoficcionais,
percebemos o quão fluida e móvel é a prática das escritas do si. O gênero é
praticado pelos escritores e vem sendo descoberto e atualizado pela crítica literária
na França, Canadá francófono e atualmente no Brasil. Percebemos que é
impossível limitar e restringir esse gênero híbrido, pois não há para o escritor de
autoficção uma prática uniforme como na autobiografia lejeuniana em que “para que
haja autobiografia (e, numa perspectiva mais geral, literatura íntima), é preciso que
haja relação de identidade entre o autor, o narrador e o personagem” (LEJEUNE,
2008, p14).
Entretanto, diante de todas as pesquisas e atualizações das teorias desse
gênero de teorização contemporânea e prática secular, percebemos que o escritor
que pratica a autoficção é o que promove uma forte introspecção do eu em suas
escritas, sua história deixa de lado a linearidade do discurso, fazendo com que o
autor se fragmente, conte sua vida em partes. O pacto estabelecido é ambíguo,
quebrando as barreiras entre o real e o imaginário, vida e obra, fato e ficção. A
identidade onomástica é confessada ou camuflada, ou seja, se há confissão de
nome, o autor mescla na obra fatos reais com ficção no intuito de preservar-se ou
reinventar-se, e se não é revelada a identidade, como praticava Clarice Lispector
em seus romances e crônicas, o autor liberta-se protegendo sua identidade através
da máscara de suas personagens.
Contudo é importante não generalizarmos, pois nem tudo é autoficção. Se a
literatura é fabulação, invenção e os romances contam histórias verossímeis nas
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quais acreditamos, o pacto autoficcional se dá.Quando há, de fato, dados da vida do
autor confessados em seus personagens, o leitor assume o papel de cão farejador
na busca de pistas que levem a crer que a obra lida é de fato autoficção. Por esse
motivo, há dificuldade em definir de forma rígida esse gênero fluido e melindroso.
Todavia é preciso, para a conclusão desse trabalho, a delimitação de fronteiras da
autoficção para que esta prática literária seja compreendida.
É importante, antes de tudo, destacar que a pesquisa buscou perscrutar o
gênero autoficcional, porém está longe de querer defini-lo como gênero limitado. Ao
referenciar Régine Robin, por exemplo, destacamos o apagamento das fronteiras
genéricas e do saber, porém, é a própria teórica canadense quem define toda essa
confluência de gêneros e áreas diversas – resumidas em uma narrativa pessoal –
com produções autoficcionais. Para a autora, a escrita do eu pode conter diferentes
elementos que contemplam gêneros e áreas diversas. Escrever sobre si em uma
poesia ou em um texto historiográfico torna-se possível; ou ainda, contar sua vida
sob forma de crônica, mesclando passagens teóricas da psicologia ou sociologia
para entender o eu em destaque. A delimitação conceitual sempre se fez necessária
no âmbito acadêmico. A autoficção, neste caso, é o exemplo da união de diferentes
propostas de escritura.
Conforme expusemos na seção 3.4 e aqui retomamos, na literatura brasileira
um dos pioneiros da escrita autoficcional, segundo pesquisas de Luciana Hidalgo,
foi Lima Barreto, que, no início do século 20, emprestou características pessoais a
protagonistas de alguns de seus romances, como em Recordações do escrivão
Isaías Caminha, pelo qual recebeu críticas ferrenhas por tamanha insolência
(HIDALGO, 2013, p.5). A autora comenta que há indícios de que Lima Barreto seja
um dos fundadores da autoficção na literatura brasileira. Em seus romances
constituiu uma identidade onomástica, há quase um século, quando lançou Vida e
morte de M.J Gonzaga Sá (1919). Cartas encontradas do autor para um amigo
sugerem que ele havia deixado o próprio nome de batismo, Afonso, em um de seus
personagens até a última revisão da obra.
Ao contrário da autobiografia, que é uma prática narcisista, a autoficção
assume outros papéis como a utilização do espaço da ficção para falar do eu, mas
alardeando questões de cunho social, racial e de políticas coletivas. Lima Barreto
fez de seu mal-estar pessoal uma denúncia, utilizando-a como uma ferramenta de
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transformação social e política de seu país (HIDALGO, 2013, p.7). Da mesma forma
O que é isso, companheiro? (1979), de Fernando Gabeira, que, apesar de ser
classificado como “romance-depoimento”, pelo próprio site da editora Companhia
das Letras, entrelaça o percurso pessoal do autor ao da luta armada, segundo
Luciana Hidalgo, “Trata-se de um livro denúncia audacioso, editado em um período
nevrálgico de transição para a democracia” (HIDALGO 2013,p.05).
O trauma é válvula propulsora para a escritora, Régine Robin que é de
origem judia, escreveu em suas obras as experiências traumáticas do Holocausto.
Em La mémoire saturée (2003), Régine explica que sua escrita são suas
lembranças pertencentes ao “mundo” dos que já foram e ao mundo dos que
sobreviveram:
Mais tarde é que compreendi que tudo saiu da guerra, a guerra era o tema
principal. Na verdade, com poucas exceções, eu não escrevo sobre guerra,
mas a guerra. Em minha escrita de ficção, eu uso formas de colagem,
instalação, montagem, tudo permite moer temporalidades. Falo de um mal
passado, ou seja, uma história que perdeu sua sombra e pode nada dizer.
Nem romance, nem grande história, eu escrevo em um fundo de ruptura e
coleção fragmentos, lascas, fragmentos e vestígios (DUARTE apud ROBIN,
2010, p.79).

Nesta perspectiva, a autoficção assume diversos papéis, várias formas: a de
denúncia e/ou de causa pessoal em detrimento de uma causa coletiva, como em O
que é isso companheiro, de Fernando Gabeira, publicado em 1979, a de escrita do
divã, quando o autor vive uma situação limite como Clarice Lispector em Um sopro
de vida (1978), de retrospectiva para a recuperação de um passado traumático
como Régine Robin em La mémoire saturée (2003); como elemento de alteridade
em que o autor se conta e se autoanalisa através do outro, a exemplo de Quasememória, quase-romance (1995), de Carlos Heitor Cony. Nesta obra, o pai é
personagem principal, porém Cony em toda narrativa, ao contar o pai, conta-se
também. Vale destacar que Quase-memória é um bom exemplo para se entender a
mescla das fronteiras entre o o real e o ficcional. No título, Quase memória, quase
romance, a palavra “quase” é um advérbio que altera o sentido das palavras que o
sucedem. “Quase” define-se como “perto de”, ou seja, estamos perto de um relato
de memória, porém não se trata de uma narrativa memorial tal qual. Também
estamos perto de um romance, mas não se trata de uma pura ficção. É o próprio
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autor quem dá ênfase a esse advérbio, o qual ele criou, no prefácio do livro, na
“Teoria Geral do Quase”. É nele que podemos ler e verificar a hibridação de gêneros
que aqui, neste trabalho de pesquisa, buscamos identificar como autoficção, pois
Cony conta o pai para contar sobre si mesmo. Mesmo que a obra transite no
ficcional, ela estabelece uma relação que transborda realidade entre pai e filho, já
que o escritor expõe a figura dual do pai (herói e anti-herói), que é comum nas
relações familiares:
Daí a repugnância em considerar este Quase memória como
romance. Falta-lhe, entre outras coisas, a linguagem. Ela oscila,
desgovernada, entre a crônica, a reportagem e, até mesmo, a ficção.
Prefiro classificá-lo como “quase-romance” – que de fato o é. Além
da linguagem, os personagens reais e irreais se misturam,
improvavelmente, e, para piorar, alguns deles com os próprios
nomes do registro civil. Uns e outros são fictícios. Repetindo o antiherói da história, não existem coincidências, logo, as semelhanças,
por serem coincidências, também não existem (CONY, 1998, p. 7).

.

A teoria do quase de Cony estabelece um jogo ambíguo com seu leitor, pois

o próprio autor da obra admite transitar entre a quase-verdade (autobiografia) e
quase-mentira (ficção). A autoficção tem em comum o trauma, a prática dessa
escrita é auto-analisar-se, auto-reconstruir-se. Escrever é transformar pensamentos
e lembranças a partir da estrutura da língua. Ler-se à luz da autoficção, é como
dizia Clarice Lispector: “é engolir o próprio vômito”.
Em pesquisa nas biografias de Clarice, fato curioso é que a maioria dos
biógrafos assumem como principal elemento de pesquisa o corpus ficcional da
autora. Segundo José Castello, “a literatura de Clarice promove um forte
desnudamento não para a exibição do eu, como tanto acontece em nossa
sociedade de holofotes e celeridades, mas para seu extermínio” (CASTELLO,
2011,p.09). Desde sua obra de estreia, Perto do coração selvagem, a presença da
autora era nítida na ficção, o que levou a Álvaro Lins a classificar a personalidade
da autora refletindo em sua obra “problemas de literatura feminina: “ Ora, neste
caso, o que mais se destaca no livro é a personalidade de sua autora” (MANZO
apud LINS. 2011, p.22).
Desde sua primeira publicação, Clarice transitava entre o romance e a
autobiografia ou o quase-quase, como definiu Cony, o qual define o hibridismo, a
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mescla de gêneros da autoficção: “Falta-lhe, como romance, a criação de um
ambiente mais definido e estruturado (...) Joana tem existência real” (MANZO apud
LINS.2011,p.24). Em seu primeiro romance, Clarice se autoficcionou em Lidia e
Joana, personagens opostas em uma luta angustiante: uma queria casar, viver ao
lado do marido diplomata, ter filhos, ser uma simples dona de casa, e a outra queria
ser independente, queria continuar a viver livre, sem obrigações ou compromissos,
como um animal selvagem. Lícia Manzo endossa esta posição com a seguinte
reflexão a respeito das personagens de Perto do coração selvagem:

Todos falam como Clarice. Clarice fala como todos. E o que poderia
ser apenas defeito, ou uma terrível limitação na história de qualquer
outro ficcionista, é o que personaliza a obra de Clarice Lispector: a
incapacidade de sair de dentro de si mesma, a presença da força
afirmativa que se apropria de tudo o que está a sua volta, fazendo
com que as coisas passem todas a pertencer à lógica de seu
universo particular (MANZO.2011,p.16).

Poucos foram os romances que saíram de seu universo particular, O lustre e
A cidade sitiada não apresentaram personagens com complexidades psicológicas
como revelado em seu romance de estreia, e a crítica não recebeu as obras com
entusiasmo. Clarice que, à época era recém-casada com Maury e vivia em Berna,
deixou de lado seus escritos por longos cinco anos, Nesse período, em carta para
Tânia Kaufmann e Elisa Lispector, Clarice confessa: “Tenho visto pessoas demais,
falado demais, dito mentiras, tenho sido muito gentil. Quem está se divertindo é uma
mulher que eu não conheço, uma mulher que eu detesto. É qualquer uma. É por
isso também que não tenho escrito” (MANZO apud KAUFMANN. 2011, p.39).
Entre biografia e ficção, verdade e mentira, ou melhor autoficções, anos mais
tarde é Maury, ex-marido de Clarice quem lhe escreve uma carta, mas ele desculpase à Joana. O próprio personagem da vida real de Clarice se reconheceu no
romance “Aceitei demais o papel de Otávio e acabei me convencendo de que
“éramos incapazes de nos libertar pelo amor””( MANZO apud Valente,2011,p.20).
Se havia dúvidas sobre o quanto de Clarice estava em Joana, Maury, com a carta,
faz com que vida e obra se fundam, a ficção dá lugar à vida, a vida dá lugar à ficção.
O pacto é dual, híbrido, o leitor que busca, na obra, pistas, encontra Clarice
falando por Joana, Joana falando por Clarice: “Casariam, ver-se-iam minuto por
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minuto e que ela fosse pior que ele (...) para ensinar-lhe a não ter medo. Nem
mesmo o medo de não amar...Ele a queria não para fazer sua vida com ela, mas
para que ela lhe permitisse viver (PCS, 1990,p.111). A carta de Maury é apenas
mais uma confirmação do que já se percebera na obra: Joana é Lídia, que é Clarice,
Clarice que bebe mar, que morde estrelas.
Diante de todos os romances, crônicas, contos, nada mais tenso e
atormentador do que a obra selecionada para essa pesquisa. Um sopro de vida
desconcerta o leitor, a confissão além-túmulo (obra póstuma) é genuinamente
autoficcional: “Cheguei finalmente ao nada. E na minha satisfação de ter alcançado
em mim o mínimo de existência, apenas a necessária respiração – então sou livre.
Só me resta inventar” (SV, 1978, p.69). Dividida em duas personagens, o Autor e
Ângela, Clarice estabelece um pacto dual: Ficção? Autobiografia? Mesmo para o
leitor desavisado, desprovido de informações extratextuais sobre a vida da autora,
ou de que se trata de uma obra escrita por alguém que estava ciente do fim de sua
vida, a própria Clarice se encarrega de deixar explícito, ao confiar a autoria de obras
à própria personagem Ângela: “No meu livro A cidade sitiada eu falo indiretamente
no mistério da coisa (...) No ovo e a galinha falo no guindaste” (SV, 1978, p.102); ou
lhe atribuindo características físicas: “Esse rosto objeto tem um nariz pequeno e
arredondado(...) Tenho uns segredos: meus olhos são verdes tão escuros que se
confundem com o negro. Em fotografia (...) os olhos se negam a ser verdes”(SV,
1978, p.106).
Para Simon Harel, a autoficção como uma escrita reparadora não tem por
objetivo uma estética normativa, mas sim a busca da linguagem como tradução de
sentimentos e experiências. A obra literária passa por um processo de
metabolização: a expulsão de “objetos” negativos internalizados e ao mesmo tempo
a integração dos mesmos em um recipiente que é psíquico, a língua
(HAREL.1990,p.18). Clarice deixou em sua obra póstuma reflexões e confissões no
livro como espaço-divã, mas com a máscara de seus personagens Ângela e o
Autor. A relação entre analista e analisado se dá entre autor e personagens:
“Procuro alguém para lhe salvar a vida. Só quem me permite essa ação é Ângela. E
ao salvar-lhe a vida, salvo a minha (SV, 1978, p.161).
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Serge Doubrovsky (2001) vê a autoficção à luz da psicanálise, o exercício do
escritor autoficcional para este teórico, é como uma “prática de cura”. Nessa
concepção, o escritor compartilha os traumas, luto, dor. Clarice, em seus últimos
dias, já não mais escrevia, ditava. Olga Borelli escrevia seus últimos lamentos ou
“grito de ave de rapina” (SV, 1978, p.13). Clarice queria salvar a própria vida: “Eu
escrevo como se fosse salvar a vida de alguém. Provavelmente a minha própria
vida” (SV, 1978, p.13). A menina que desde criança queria ser escritora e na sua
inocência não sabia que por trás de uma obra havia alguém que a criava, fez-deconta em sua própria vida. Fez-de-conta que não estava morrendo, fez-de-conta
que não estava indo para o hospital e sim para Paris, fez-de-conta porque a verdade
doía demais. A autoficção é sim como cura, a cura que permite ao escritor criar
novas realidades, contar sua vida sem constrangimentos, pois é gênero híbrido, é
quase-verdade, é quase-mentira.
Por fim, às 10h20 do dia nove de dezembro de 1977, Clarice morreu. Um
pouco antes de sua morte, tentou escapar, levantou-se da cama em desespero e
caminhou em direção à porta, queria fugir do quarto. Uma enfermeira a impediu e a
escritora então esbravejou: “Você matou meu personagem” (MANZO, 2011,p.222).
Ângela e o Autor se despedem na última página de Um sopro de vida, em sua
autoficção, e nesse trabalho, finalizamos assim:
[Quando o olhar dele vai se distanciando de Ângela e ela fica
pequena e desaparece, então o Autor diz:]
- Quanto a mim também me distancio de mim. Se a voz de Deus se
manifesta no silêncio, eu também me calo silencioso.
Adeus.
Recuo meu olhar minha câmera e Ângela vai ficando pequena,
pequena, menor – até que a perco de vista.
E agora sou obrigado a me interromper porque Ângela interrompeu a
vida indo para a terra. Mas não a terra em que se é enterrado e sim
a terra que se revive. Com chuva abundante nas florestas e o
sussurro das ventanias.
Quanto a mim, estou. Sim.
“Eu...eu...não. Não posso acabar”.
Eu acho que...
(SV, 1978, p.162).
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