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Clarice
veio de um mistério, partiu para outro.
Ficamos sem saber a essência do mistério.
Ou o mistério não era essencial,
era Clarice viajando nele.
Era Clarice bulindo no fundo mais fundo,
onde a palavra parece encontrar
sua razão de ser, e retratar o homem.
O que Clarice disse, o que Clarice
viveu por nós em forma de história
em forma de sonho de história
em forma de sonho de sonho de história
(no meio havia uma barata
ou um anjo?)
não sabemos repetir nem inventar.
São coisas, são joias particulares de Clarice
que usamos de empréstimo, ela dona de tudo.
Clarice não foi um lugar-comum,
carteira de identidade, retrato.
De Chirico a pintou? Pois sim.
O mais puro retrato de Clarice
só se pode encontrá-lo atrás da nuvem
que o avião cortou, não se percebe mais.
De Clarice guardamos gestos. Gestos,
tentativas de Clarice sair de Clarice
para ser igual a nós todos
em cortesia, cuidados, providências.
Clarice não saiu, mesmo sorrindo.
Dentro dela
o que havia de salões, escadarias,
tetos fosforescentes, longas estepes,
zimbórios, pontes do Recife em bruma envoltas,
formava um país, o país onde Clarice
vivia, só e ardente, construindo fábulas.
Não podíamos reter Clarice em nosso chão
salpicado de compromissos. Os papéis,
os cumprimentos falavam em agora,
edições, possíveis coquetéis
à beira do abismo.
Levitando acima do abismo Clarice riscava
um sulco rubro e cinza no ar e fascinava.
Fascinava-nos, apenas.
Deixamos para compreendê-la mais tarde.
Mais tarde, um dia… saberemos amar Clarice.
Carlos Drummond de Andrade
“Visão de Clarice Lispector”
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RESUMO
BETTA, T. E. L. Literatura & Jornalismo na tapeçaria de Clarice Lispector. Campos
dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro –
UENF, 2014.

Esta dissertação propõe a análise de crônicas produzidas por Clarice Lispector publicadas no Jornal do Brasil em 1968 e, hoje, disponíveis no compêndio A descoberta do Mundo. Por meio da análise, mapeou-se o processo pelo qual a produção
cronística atravessa a literária e, por conseguinte, como o trabalho como jornalista
agencia o posicionamento da escritora no Campo Literário. Foi possível afirmar que
Clarice Lispector valeu-se da especificidade do Campo Jornalístico para divulgar sua
obra, dialogar com os leitores e negociar um lugar na Literatura. Depreenderam-se
os atravessamentos interdiscursivos materializados na dupla cena englobante, no
hibridismo do gênero e nas múltiplas cenografias forjadas por Clarice Lispector. Destacou-se o posicionamento da escritora no Campo Literário, o qual se denominou
alheamento. Verificou-se que o discurso das crônicas está alinhado à constituência
literária, próximo, portanto à Filosofia e à religião. Através da análise das crônicas,
destacou-se a insônia enquanto gesto paratópico da autora e, ainda, revelou-se a
construção de uma identidade enunciativa, um Ethos, o qual se chamou de caleidoscópico.
Palavras-chave: Discurso Literário, Crônica, Paratopia, Ethos e Cenas de Enunciação
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ABSTRACT
BETTA, T. E. L. Literature & Journalism at Clarice Lispector’s tapestry. Campos dos
Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF,
2014.

This dissertation proposes the analysis of the chronicles produced by Clarice Lispector published in Jornal do Brasil in 1968 and now available in the compendium A
descoberta do mundo. Through the analysis, it was mapped out the process by
which the chronicles’ production passes over the literary one, and therefore how the
work as a journalist organizes the position of the writer in the Literary Field. It was
possible to say that Clarice Lispector drew on the specificity of the Journalistic Field
to publicize her work, dialogue with readers and negotiate a position in Literature. It
was inferred that the interdiscursive uses materializes in the so called “cena
englobante”, as well as in the hybridity of the genre and in the multiple sceneries
forged by Clarice Lispector. We emphasize the position of the writer in the Literary
Field, which was called alienation. It was found that the discourse of the chronicles
aligns literary constituency, which is close to philosophy and religion. Through the
analysis of the chronicles, the insomnia was marked as the author paratopic gesture,
and it was also revealed the construction of an enunciative identity, an Ethos, which
is called kaleidoscope.
Keywords: Literary Discourse, Chronicle, Paratopia, Ethos and Enunciation Scenes
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PRÓLOGO

Ângela escreve crônicas para o jornal. Crônicas semanais, mas não fica satisfeita. Crônica não é literatura, é paraliteratura. Os outros podem achálas de boa qualidade, mas ela as considera medíocres. Queria era escrever
um romance, mas isso é impossível por que não tem fôlego para tanto.
Seus contos foram rejeitados pelas editoras, alguns dizendo que eles são
muito longe da realidade. Vai tentar escrever dentro da ‘realidade’ dos outros, mas isso seria se abastardar. Não sabe o que fazer. Enquanto isso
sua tapeçaria atual está indo: tece enquanto os amigos e amigas estão
falando. Para evitar ficar de mãos abandonadas, fica tecendo horas e horas. Na primeira e única exposição de tapeçarias. Ao que parece é melhor
tapeceira do que cronista (SV, 95-96, grifo nosso).

O ano de 1968 é o apogeu de uma época de paradoxos, quando o mundo
ocidental vivenciou o acirrar de embates entre forças antagônicas como a
democracia e a tirania, as vozes e os silêncios e, especialmente, a liberdade e a
opressão. A síntese desses confrontos ecoam nos dias de hoje com a insígnia do
“ano que não terminou”.
No decorrer daqueles doze meses, marcados por grandes acontecimentos
culturais e políticos em escala mundial, num país coercivamente comandado por
militares, Clarice Lispector, de seu apartamento na praia do Leme, na cidade do Rio
de Janeiro, que a pouco deixara de ser a capital do Brasil, remetia semanalmente,
textos para serem publicados no Jornal do Brasil, um dos mais influentes veículos da
comunicação brasileira à época.
Nesses textos, não menos atenta e lúcida para com os acontecimentos que a
rodeavam, sejam os ocorridos na cidade do Rio de Janeiro, sejam os de
repercussão nacional, a autora procurou estabelecer um contato direto, íntimo e
confessional com os leitores do jornal por meio de provocações metafísicas, de
comentários sobre as cartas que lhe eram remetidas, de reflexões sobre a vida
familiar, de narrativas ficcionais dentre outras formas de comunicação.
Entre o deleite literário e a denúncia político-social, a produção de Clarice
àquele tempo consiste num rico material paraliterário, ou seja, são textos que, por
13

estarem à borda do fenômeno literário/ para além dele, lançam luz sobre o fazer de
tal atividade e revelam-nos os bastitores dessa produção sócio-discursiva.
Comparando-se a escrita de Clarice a uma tapeçaria, afirmamos que, nesses
textos, a autora nos mostra o avesso da escrita. Avesso por meio do qual podemos
enxergar as tramas, os enlaces, as amarrações, os pontos e os nós envolvidos no
projeto literário da autora.
Enquanto que nos demais textos veiculados no jornal, os jornalistas “falam”,
Clarice, em suas crônicas, “tece”. Clarice é, deste modo, uma tapeceira a tramar sua
literatura, na medida em que o tecido textual é parte de um processo de tapeçaria
com amplitude social e linguística, pois envolve, além do estilo poético, o
enlaçamento de fios paraliterários, os quais sejam os editores, os críticos, as escolas
literárias e os leitores, o que é parte da Literatura, mas está para além da imanência
do texto.
Nas crônicas, textos entre o Jornalismo e a Literatura, Clarice trabalha em sua
tapeçaria literária, afirmação autorizada pela autora quando diz “melhor tapeceira do
que cronista”. Assim, quando os contos são recusados e não há fôlego para se
produzir um romance, Clarice escreve/tece crônicas.
Nesta dissertação, propomos analisá-las à luz da AD, no entanto, gostaríamos de adverti-los de que uma análise, por mais esclarecimentos que possam trazer
a respeito do material analisado, é sempre uma leitura possível. Leitura na qual corremos o risco de reduzir a graça e o efeito do objeto em si. Por isso, pedimos que
leiam as crônicas em análise antes ou depois, mas oportunamente próximo ao momento da leitura desta dissertação. Assim, acreditamos que esse trabalho poderá
fazer mais sentido – ou menos até.
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ADVERTÊNCIAS DE LEITURA

Como facilitador e guia de leitura, ao final da dissertação, em apêndice, há
uma lista com os títulos das crônicas, o número de cada uma delas, conforme a
ordem de publicação, e a respectiva data de veiculação no jornal. Ao lado direito das
datas, foi colocada uma letra maiúscula que corresponde aos textos publicados num
mesmo dia. Assim, por exemplo, se no dia 20 de novembro foram publicados dois
textos, teremos 20novA e 20novB. Se apenas um texto foi publicado, não haverá
letra. Além dessa indicação, registram-se também, as páginas correspondentes ao
livro A descoberta do Mundo (1999), de onde as crônicas foram extraídas e, ainda,
uma classificação icônica sobre as temáticas dos textos.
Os excertos das crônicas apresentados no decorrer do trabalho estarão referenciados por meio do número do texto, conforme a ordem de publicação, o título em
itálico, e a data de veiculação no jornal. Por exemplo, (46. Ideal burguês – 08junC).
Os nomes de cada capítulo correspondem a títulos de crônicas analisadas. O número ao lado de cada um deles diz respeito à ordem de publicação de cada uma delas.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Imprensa foi palanque, testemunha e porta-voz dos grandes acontecimentos do século XX. A publicação jornalística brasileira dos anos 1960 apresentou diversas colorações ideológicas, ora calando, ora conclamando movimentos políticos.
Nos anos finais daquela década, a conhecida escritora Clarice Lispector fazia entrevistas para a revista Manchete (1952-2000) e publicava crônicas no Jornal do Brasil
(1891- ).
Como muitos outros escritores daquele tempo e, também, dos dias de hoje,
Clarice teve sua carreira literária atravessada por atividades relacionadas ao jornalismo. Nesse campo, produziu reportagens, colunas femininas, crônicas e entrevistas. O ofício veio, formalmente, antes da Literatura. Aos 20 anos, na década de
1940, fez entrevistas e reportagens na Agência Nacional, posteriormente, na revista
Vamos Ler! (1936-1950) e no jornal A noite (1911-1957).
Nas páginas periodísticas, também figuraram os primeiros contos publicados
de Clarice, com destaque para aqueles veiculados na celebrada revista Senhor
(1959-1964) e o primeiro deles na revista Pan (1935-1940). No decorrer da carreira,
escreveu, sob pseudônimo, colunas femininas no semanário O comício (1952), como Teresa Quadros e, no jornal Correio da Manhã (1901-1974), como Helen Palmer.
Publicou antológicas entrevistas na revista Manchete. E, de 1967 a 1973, escreveu
crônicas sabáticas para o Caderno B do Jornal do Brasil.
Recentemente, pela publicação de um novo compêndio desses textos, a revista Bravo! (1997-2013) – n° 183/nov. 2012 – trouxe na capa a manchete “Clarice, a
repórter” e uma reprodução da carteira de sócia do Sindicato dos Jornalistas Profissionais da Guanabara, reafirmando, ainda hoje, o impacto dos escritos surgidos no
universo de jornais e revistas e o caráter profissional da atividade na vida da escritora.
Nesse sentido, a pesquisa de Aparecida Maria Nunes, Clarice Lispector Jornalista (2006), é o trabalho mais aprofundado e atual sobre a peculiar trajetória de
Clarice nas masculinas, nicotínicas e barulhentas redações jornalísticas entre os
anos de 1940 a 1970.
Assim, segundo Nunes,
o trabalho em jornalismo servia basicamente para a subsistência da ficcionista. Contudo, ela estava sempre presente nas páginas dos periódicos. E,
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com produção de interesse, por vezes criativa e instigante. Mostrava-se ali,
portanto, uma outra Clarice que merecia nossa atenção (NUNES, 2006,
p.24).

Dessa produção criativa e instigante, entre a margem do jornalismo e a fronteira da Literatura, emerge o objeto desta pesquisa: a crônica, enquanto gênero discursivo híbrido – conforme Moura (2012) – que nasce nas páginas jornalísticas e se
consolida nos livros de antologia, dado o valor histórico e literário.
Por esse caminho, no intuito de entrevermos essa outra vertente apontada
por Nunes, balizamos as crônicas de Clarice, escritas em 1968, àquele tempo, publicadas no Jornal do Brasil e, hoje, disponíveis no compêndio A descoberta do Mundo, editado, inicialmente em 1984, pela Editora Nova Fronteira. O estudo foi realizado a partir da análise de 122 textos, publicados aos sábados, no decorrer de 49 edições do jornal naquele ano. Para isso, foi utilizada a edição de A descoberta do
Mundo de 1999, publicada pela editora Rocco.
O americano Benjamin Moser, biógrafo da escritora, considerando o valor cultural do gênero à época, situa o surgimento da Clarice Lispector cronista nos seguintes termos:
Em 19 de agosto de 1967 ela estreou como cronista. A crônica vivia seu
apogeu: os cronistas eram figuras populares e até mesmo reverenciadas
[...] porque os jornais ainda [eram] o principal meio de comunicação no país,
o gênero era genuinamente popular. [...] Clarice temia não estar à altura da
tarefa e confessou várias vezes, ao longo dos seis anos e meio de colaboração com o JB, que se sentia intimidada pelo gênero (MOSER, 2009, p.
416).

Naquele ano, Clarice Lispector já era reverenciada pela crítica literária e, portanto, figurava no rol dos grandes escritores de seu tempo. A consistente e inovadora obra, então, era formada por cinco romances, duas coletâneas de contos e um
livro infantil, o que corresponde a aproximadamente um terço de sua produção. Divorciada, mãe de dois filhos, criando-os sozinha e dizendo temer o retorno da pobreza vivenciada na infância, deparamo-nos com uma Clarice disposta a trabalhar
para sobreviver financeiramente. No entanto, insegura com desafio de escrever crônicas, um gênero com alcance de público maior que seus livros de romance e contos.
Acreditamos que, para além de uma atividade laboral, essa produção cronística aponta para uma vertente da autora que merece nossa atenção, como afirmou
Aparecida Maria Nunes (op.cit.). Afinal, “A Descoberta do Mundo, a reunião póstuma
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das colunas, é o que Clarice deixou de mais parecido com uma autobiografia” (MOSER, op. cit., p. 417).
Notadamente, o autor utiliza o termo “autobiografia” no sentido de uma escrita
sobre a própria vida, ou seja, no reflexo da vida privada na obra da escritora. É necessário salientarmos, no entanto, que esse não foi o propósito maior desse estudo,
ainda que, por vezes, traçar esse paralelo tenha sido indispensável. Pelo que vimos,
para a própria Clarice, delimitar fronteiras entre a carreira literária e a vida pessoal
foi uma tarefa difícil, dificuldade por diversas vezes citada nas crônicas analisadas,
como apresentaremos mais adiante.
A noção de biografia empregada nessa pesquisa parte da teoria de Dominique Maingueneau, linguista francês, que ampliou o alcance conceitual da AD, especialmente a partir da década de 1980, e cuja base epistemológica e rede conceitual
tomaremos por ferramentas de análise nesse estudo.
Segundo ele, a bio/grafia consiste no gerenciamento da obra pelo autor, posto
ser a -grafia o processo de fundação de um discurso, sua inscrição legitimadora. Por
conseguinte, a bio/grafia de um produtor de literatura será a “maneira particular como o escritor se relaciona com as condições de exercício da literatura de sua época”
(MAINGUENEAU, 2001, p. 45). Afinal, “não resta ao autor senão multiplicar os gestos conjuradores, mostrar a si mesmo e ao público os sinais de sua legitimidade”
(idem, 2006, p. 156).
O entendimento de que a -grafia é um processo que ultrapassa o objeto discursivo em si e alcança a figura do enunciador enquanto instância de produção que
precisa tornar legítimos tanto o próprio discurso quanto o seu lugar de enunciador
remete-nos a uma pergunta central na Análise do Discurso Literário, conforme propõe Maingueneau: Quem pode falar em nome da Literatura? Nesse sentido, para
respondê-la, a Literatura deve ser aceita não somente como um produto artístico e
um discurso culturalmente prestigiado, mas também como um campo sociológico,
um lugar simbólico onde o escritor precisa estar para tornar o que diz um legítimo
produto literário.
Deste modo, a Literatura, no contexto desta pesquisa, é compreendida como
um campo social e discursivo e, consequentemente, um espaço onde os atores nele
inseridos estão em relação de concorrência e enfrentamento, estabelecendo alianças e assumindo neutralidade ou não. Por esses termos, na Literatura “não existe
diploma reconhecido que confere direito à palavra. Para determinar quem tem o di18

reito de enunciar, cada posição define em suas dimensões o que um autor legítimo
é” (MAINGUENEAU, op. cit., p. 77). Ou seja, os autores vivem numa posição oscilante, entre o ostracismo e a consagração, entre a posição máxima e a mínima, entre ser rei e pária.
Como afirmamos, Clarice era bastante conhecida em 1968 quando já havia
falado em nome da Literatura, pois já havia produzido discursos tais. No entanto, o
Campo Literário não garante uma permanência estável. Maingueneau (op. cit.) diz
que um autor é um “agrimensor”. Diante da incerteza do valor do trabalho criativo,
seu quinhão deve ser constantemente remarcado, pois,
não existem progressões claras nem previsíveis (com etapas mais ou menos deﬁnidas formalmente) no que seria arriscado chamar uma “carreira literária”, nem um mecanismo institucional de estabilização ou de cristalização
das etapas percorridas. [...] um escritor pode passar de um começo de percurso notável na Gallimard ou na Seuil a uma pequena editora regional
(LAHIRE, 2009, p.76).

Deste modo, o escritor vivencia seu ofício num lugar incerto e a produção de
suas obras realizar-se-á num movimento duplo de legitimação do discurso e do lugar
do enunciador no Campo Literário. Nesse sentido, acreditamos que, por mais que
Clarice Lispector justifique o trabalho de cronista como “um modo honesto de ganhar
dinheiro”, ela fez das crônicas no Jornal do Brasil um exercício de manutenção no
Campo Literário.
Mas, como reconhecer esse exercício de manutenção no Campo Literário nas
crônicas? Objetivamos empreender tal tarefa por meio do instrumental teóricometodológico da Análise do Discurso Literário (ADL), vertente da Análise do Discurso de linha francesa (AD).
A ADL concebe a Literatura como um discurso e um espaço social determinado, cuja produção acontece em condições específicas, e para isso lança luz justamente sobre as condições de produção, por isso, localiza suas investigações no espaço entre as Ciências Sociais e as Ciências da Linguagem, ou seja, na articulação
da linguagem e seu modo de produção social. Em síntese, os enunciados são produzidos em Campos Discursivos – no caso, o Campo Literário – e são estudados a
partir das condições sociais que os tornam possíveis.
O conceito de Campo Discursivo tem sua origem nas teorias sociológicas de
Pierre Bourdieu. Segundo o autor, os “campos” são espaços estruturados de atividades simbólicas que obedecem a regras específicas, onde atores negociam posicionamentos num jogo de equilíbrio instável. A ADL redimensiona a proposição de
19

Bourdieu ao considerar que os atores assumem “Identidades Enunciativas” num determinado campo e que, com seus enunciados, definem e legitimam lugares de
enunciação.
Maingueneau, sobre a teoria sociológica de Bourdieu, diz que “há, por certo,
em Bourdieu atores num campo, mas não uma cena de enunciação; a atividade
enunciativa não contribui para criar o contexto da obra” (2006, p.48) e afirma que,
especificamente, o Campo Literário “é o espaço em que se definem as trajetórias
efetivas dos escritores, que estão constantemente reajustando suas estratégias em
função da maneira como evolui sua posição” (MAINGUENEAU, 2010, p. 52).
Ou seja, a localização de um autor no Campo Literário é determinada pelas
operações que essa identidade enunciativa utiliza para se instaurar e se conservar
no Campo, através de cenas enunciativas que autor e obra edificam, pois “o escritor
alimenta sua obra com o caráter problemático de sua própria pertinência ao campo
literário e a sociedade” (MAINGUENEAU, 2001, op. cit., p. 27).
Deste modo, as crônicas foram analisadas a partir “do trabalho final em si, a
obra; o autor como a pessoa que reuniu as condições necessárias para sua produção; e as circunstâncias sociais que geraram aquelas condições, na sua totalidade, embora esta totalidade jamais seja apreendida” (MOURA, 2012, p. 10, grifos do
autor).
Para tal, convocamos os conceitos propostos por Dominique Maingueneau
nas obras O contexto da obra literária (2001, op.cit.) e Discurso Literário (2006,
op.cit.), além de suas atualizações e fontes. Nessas obras, o autor argumenta sobre
a relação constitutiva da criação literária em relação à configuração sócio-histórica
de quem a produz e de onde ela emerge.
Sendo assim, Discurso Literário, Campo Literário, Paratopia, Ethos, e Cena
de Enunciação foram os conceitos-chave para entender o processo pelo qual a produção cronística de Clarice Lispector atravessa a produção literária e o trabalho de
jornalista agencia o posicionamento da escritora no Campo Literário. Cada um dos
conceitos será apresentado, discutido e empregado para análise nas seções por vir.
No intuito de apresentar a pesquisa realizada com o máximo de clareza e objetividade, tomaremos o seguinte percurso:
Inicialmente, em I – A Análise do Discurso: fundamentação epistemológica e
delineamento conceitual, nós conheceremos a origem e a fundamentação teórica da
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Análise do Discurso, utilizando, por fio condutor, o amplo conceito de discurso, a
partir do qual nos encaminharemos para a especificidade do Discurso Literário.
Na sequência, consideraremos a Cena de Enunciação, espaço não somente
contextual, mas também constitutivo do discurso, no caso específico a Cena de
Enunciação das crônicas de Clarice, problematizadas enquanto gênero discursivo à
beira da Literatura, ao desenvolver II – SER CRONISTA (50.): a Cena de Enunciação das crônicas de Clarice Lispector.
Situado o espaço de emergência das crônicas, voltaremos ao Campo Literário, para narrar a trajetória editorial de Clarice coligindo-a com o conteúdo das crônicas, em III – PERTENCER (47.): O Campo Literário e Clarice Lispector.
Retornando à especificidade do Discurso Literário, destacaremos a Constituência e a Paratopia, respectivamente, em IV – DEUS (12.): o Discurso Constituinte
de Clarice Lispector e em V – ENQUANTO VOCÊS DORMEM (39.): a Paratopia de
Clarice Lispector.
Finalmente, considerando a Paratopia uma propriedade presente tanto no
discurso, quanto na identidade enunciativa, a focalizaremos de modo a esboçar o
Ethos enunciativo presente nas crônicas, em VI – PERSONA (21.): um Ethos para
Clarice Lispector. Encerra-se o trabalho com uma breve consideração, a qual refaz o
percurso dessa dissertação e se destaca a universalidade e a fertilidade da Literatura de Clarice Lispector presentes também nas crônicas que ela escreveu para o JB.
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I. A ANÁLISE DO DISCURSO
Fundamentação epistemológica e delineamento conceitual

A Análise do Discurso (AD) é uma corrente dos estudos linguísticos do Pósestruturalismo que floresceu na França, na segunda metade da década de 1960.
Trata-se de um campo de saber interdisciplinar que tem por fundamentação a teoria
da enunciação, segundo a qual o discurso é concebido como manifestação intersubjetiva, portanto, enlaçado por aspectos sociais e psíquicos e se realiza interdiscursivamente, em processo dialógico com outros discursos.
O surgimento se dá a partir da crítica aos estudos da Linguística Estruturalista
que, influenciada pelo pensamento de Ferdinand de Saussure (1857-1913), esteve
preocupada predominantemente com a imanência do texto, concebendo a língua
enquanto um sistema fechado sobre si mesmo e apreendido a partir de sua estrutura
interna, a Langue que nas teorias de Saussure se opõe a Parole, a língua em uso.
A AD, por seu turno, considera a produção da linguagem a partir de um espectro maior, o qual engloba as condições de produção e circulação dos enunciados. Nesse processo de crítica e mudança paradigmática, os
estudiosos passam a buscar uma compreensão do fenômeno da linguagem
não mais centrada apenas na língua, sistema ideologicamente neutro, mas
num nível situado fora desse polo da dicotomia saussuriana. E essa instância da linguagem é o discurso (BRANDÃO, 2004, p. 11).

Por essa perspectiva, tomaremos o conceito de discurso como fio condutor
para balizarmos os fundamentos sobre os quais a Análise do Discurso de linha francesa se constrói.
Discurso é um conceito bastante polissêmico. Aproxima-se da noção filosófica
de logos, na medida em que consiste na tentativa de sistematizar a realidade, em
oposição ao conhecimento intuitivo. É tomado enquanto produto do uso da língua
por um sujeito. Ou, ainda, ser apropriado como um sistema, ou seja, o uso restrito
da língua por um grupo, demarcando o posicionamento num campo discursivo (discurso comunista, cristão, etc).
A AD não refuta nenhuma dessas acepções, mas as coloca em sinergia para
construir suas reflexões. Conhecer suas diferentes possibilidades de significação é
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também conhecer o alcance teórico da AD e, consequentemente, o caráter interdisciplinar dessa teoria.
Primeiramente, é necessário destacarmos que, ao falarmos em discurso, já
nos colocamos numa posição contrária a certa concepção de linguagem e semântica, afinal a língua como sistema estável é, segundo Mikhail Bakhtin (1895-1975),
uma abstração científica, pois seu estudo não dá conta da realidade concreta. O discurso, por outro lado, é a própria manifestação da língua na comunicação viva. Deste modo,
na prática viva da língua, a consciência linguística do locutor e do receptor
nada tem a ver com um sistema abstrato de formas normativas, mas apenas
com a linguagem no sentido de conjunto dos contextos possíveis de uso de
cada forma particular (BAKHTIN, 2010, p. 98).

A AD, partindo dessa compreensão e voltada para a linguagem em uso, portanto, para o fenômeno da enunciação, é partidária dos postulados do pensador soviético Bakhtin, presentes na obra Marxismo e Filosofia da Linguagem, publicada em
1929, cujo conteúdo influenciou teóricos ocidentais, especialmente na década de
1960.
Segundo o autor, “a filosofia marxista da linguagem deve justamente colocar
como base de sua doutrina a enunciação como realidade da linguagem e como estrutura socioidelógica” (idem., ibidem, p. 129). Bakhtin, portanto, coloca luz sobre a
língua enquanto atividade social, e o foco sobre a enunciação, o processo verbal, e
não mais sobre o produto, o enunciado. Assim, em síntese, podemos afirmar que
Bakhtin enfatiza precisamente a fala, a parole, a enunciação, e afirma sua
natureza social, não individual: a parole está indissoluvelmente ligada às
condições sociais de comunicação, que estão sempre ligadas às estruturas
sociais. Na análise essencialmente marxista de Bakhtin, todo signo é ideológico. A ideologia é um reflexo das estruturas sociais. Portanto, toda modificação da ideologia acarreta uma modificação da língua (WEEDWOOD,
2002, p. 152).

Posteriormente, o francês Émile Benveniste (1901-1976), influenciado pelas
ideias de Bakhtin sobre o signo linguístico carregado de ideologia e sobre a condição social da comunicação, problematizou a posição do locutor em relação à sociedade. Para ele, o discurso é enunciação, pois se trata da língua assumida pelo sujeito que fala e na condição intersubjetiva desse processo. O sujeito não somente utiliza a estrutura anônima da língua, tomando-a como um mero instrumento, ele se
constitui no discurso que comunica ao outro. Deste modo, para o autor
a linguagem é, pois, a possibilidade da subjetividade, pelo fato de conter
sempre as formas linguísticas apropriadas à sua expressão; e o discurso
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provoca a emergência da subjetividade pelo fato de consistir de instâncias
“vazias” das quais cada locutor em exercício de discurso se apropria e as
quais refere à sua “pessoa”, definindo-se ao mesmo tempo a si mesmo como eu e a um parceiro como tu. A instância do discurso é assim constitutiva
de todas as coordenadas que definem o sujeito (BENVENISTE, 2005, p.
289).

Benveniste, assim, sustenta a tese de que o discurso consiste numa manifestação intersubjetiva atravessada pelas condições sociais e históricas de realização.
Por meio dessa tese, somos levados a considerar o discurso um produto eminentemente sociológico, mas, não menos linguístico. Sendo, portanto, construído como
experiência social, cuja relação existe através da linguagem. Linguagem que, segundo Benveniste, “reproduz o mundo, mas submetendo-o à sua própria organização. Ela é logos, discurso e razão como viram os gregos” (op. cit., p. 260).
Em resumo, a teoria da enunciação, de Mikhail Bakhtin e Émile Benveniste,
tornou-se determinante na transição da Linguística da língua para a Linguística do
discurso e, portanto, na solidificação da base epistemológica sobre a qual se ergue a
AD. Nesta, a construção de sentidos de um discurso só é possível se considerarmos
a enunciação, a manifestação intersubjetiva da linguagem. Afinal, a língua não é
uma representação do mundo preexistente, mas uma realidade autônoma: o discurso, produto sociolinguístico e materialidade intersubjetiva.
Assim, a situação inerente ao exercício da linguagem, que é a da troca e do
diálogo, confere ao ato do discurso dupla função: para o locutor, representa
a realidade; para o ouvinte, recria a realidade. Isso faz da linguagem o próprio instrumento da comunicação intersubjetiva (BENVENISTE, op. cit., p.
26).

Como dissemos inicialmente, podemos, então, considerar o discurso enquanto logos, pois ele recria a realidade e, também, como o produto do uso da língua por
um sujeito em relação intersubjetiva, conforme Benveniste. Por conseguinte, não
deixaremos de analisá-lo pela ótica de um sistema, ou seja, enquanto a língua em
uso restrito, proposição semelhante aos postulados de Foucault, que veremos a seguir.
Michel Foucault (1926 -1984), ainda que situado no campo filosófico, contribuiu significativamente para o desenvolvimento da AD, pois ampliou a discussão sobre
as diferentes leituras que o conceito de discurso sugere. Na obra A arqueologia do
Saber, de 1969, o filósofo francês promove uma reflexão com o objetivo de transformar ‘documentos’ em ‘monumentos’; discursos como arquivos e a Arqueologia
como ciência de análise dos discursos.
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Segundo ele, o discurso é uma dispersão, ou seja, são formados por elementos que não estão ligados por nenhum princípio de unidade. Deste modo, cabe à
análise descrever essa dispersão, com o objetivo de estabelecer regras capazes de
organizar a formação dos discursos, as regularidades discursivas. Ou seja,
entre um certo número de enunciados, semelhante sistema de dispersão, e
no caso em que entre os objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as
escolhas temáticas, se puder definir uma regularidade (uma ordem, correlações, posições e funcionamentos, transformações), diremos, por convenção, que se trata de uma formação discursiva (FOUCAULT, 2009, p. 43).

As regularidades discursivas, portanto, apontariam para um caminho de análise para a AD. Assim, a fala demarca um lugar e os enunciados que podem ser produzidos ou não de acordo com as restrições impostas pela formação discursiva.
Deste modo, como pontuamos, a formação discursiva se aproxima da concepção do
discurso enquanto um sistema sob o qual se localizam diversas falas. A noção de
formação discursiva será substituída por posicionamento no decorrer desse trabalho,
conforme propõe Maingueneau (2006 e 2008c).
Pelo exposto, somos levados a concluir que não é possível estabelecer qualquer tipo de exterioridade entre os sujeitos e seus discursos. Se assim o fosse, a AD
seria uma ferramenta auxiliar da Sociologia ou da História e não um campo autônomo de investigação, cujo objetivo central é a análise das condições de produção dos
discursos. Será justamente a impossibilidade de cindir discurso e sociedade o ponto
central da crítica de Maingueneau ao sociólogo Bourdieu.
Nas palavras de Dominique Maingueneau, o discurso
(...) é uma organização de restrições que regulam uma atividade específica.
A enunciação (...) é um dispositivo constitutivo da construção do sentido e
dos sujeitos que aí se reconhecem. À AD cabe não só justificar a produção
de determinados enunciados em detrimento de outros, mas deve, igualmente, explicar como eles puderam mobilizar forças e investir em organizações
sociais (MAINGUENEAU, 1997, p. 50).

Deste modo, podemos dizer que a AD, embora alinhada aos estudos linguísticos, considera língua num certo sentido pragmático e materializada na forma de discursos. A materialidade discursiva é o ponto de convergência das teorias de sujeito
e ideologia, posto que o discurso é tanto a expressão de uma subjetividade, quanto
a materialização da ideologia.
Por essa perspectiva, Michel Pêcheux (1938 – 1983) aponta para a existência
de sucessivas camadas de sentidos que um discurso e sua circunstância de enunciação apresentam. Pêcheux utilizará a ideologia como conceito central da AD em
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consonância com as proposições de Michel Foucault e Louis Althusser (1918 -1990).
Althusser a concebe na teorização sobre os Aparelhos Ideológicos de Estado, ao
afirmar que a materialização da ideologia é o discurso, já Michel Foucault apresenta
o conceito a partir da reflexão sobre as restrições ideologicamente impostas à produção de discursos em espaços e situações restritas na sociedade.
Por conseguinte, segundo Pêcheux,
todo enunciado é intrinsecamente suscetível de tornar-se outro, diferente de
si mesmo, se deslocar discursivamente de seu sentido para derivar um outro. (...) Todo enunciado, toda sequência de enunciados é, pois, linguisticamente descritível como uma série (léxico-sintaticamente determinada) de
pontos de deriva possível, oferecendo lugar a interpretação. É nesse espaço que pretende trabalhar a Análise do Discurso (PÊCHEUX, 1997, p.53).

Por último, torna-se imprescindível para o devido recorte teórico da AD de
linha francesa, a introdução do conceito de Interdiscurso, pois a emergência do discurso acontece na relação com outros discursos. Leva-nos a concluir que a produção de enunciados na sociedade não pode ser concebida como um evento único,
fechado, produzido por um “eu” cartesiano. Afinal, o discurso é um processo de sustentação entre o dizer e as condições desse dizer e atravessado outras vozes.
Falas outras que, no espaço discursivo, representam a intervenção de um
conjunto textual historicamente definível, que se encontra no mesmo palco do discurso, denotando que, em cada discurso, há sempre um “outro” que marca a heterogeneidade constitutiva dos discursos, postulado singular da AD.
Deste modo, os discursos presentes num mesmo Campo dialogam entre si,
numa espécie de concorrência. Portanto, a enunciação prevê um espaço de trocas,
sendo um acontecimento, inscrito numa configuração social e histórica, do qual não
se podem dissociar os seus conteúdos do modo como a cena discursiva procura se
estabelecer.
Em resumo, a AD fundamenta-se na perspectiva bakhtiniana de linguagem
como instância discursiva socialmente inscrita; no caráter intersubjetivo da enunciação, segundo Benveniste; na compreensão do discurso como materialidade ideológica, conforme Pêcheux ao convocar a teoria sociológica de Althusser; na noção de
formação discursiva de Foucault e na tese do primado do interdiscurso sobre o discurso, segundo Maingueneau.
Para finalizarmos a trajetória de definições do conceito de discurso, torna-se
indispensável pontuarmos oito proposições de Dominique Maingueneau (2006,
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2008a) a respeito do termo, em consonância com a perspectiva de estudo da AD,
como seguem:

1) O discurso supõe uma organização transfrástica, ou seja, a existência de um discurso está condicionada a uma regra de ordenação imposta pelo plano textual que,
em virtude do gênero discursivo empregado, determina seu tamanho e formato;

2) O discurso é uma forma de ação, pois toda enunciação constitui um ato ilocutório,
um agir por meio da linguagem, pois através dela promove-se, ordena-se, etc. Existem atividades não-verbais inseparáveis do ato de enunciar;

3) O discurso é interativo, consequentemente, toda enunciação é produzida numa
interatividade constitutiva. O locutor constrói seu discurso dirigindo-se a outro, um
interlocutor virtual ou real, ainda que a produção ocorra sem a presença de um destinatário;

4) O discurso é orientado, assim o enunciador controla o fio do discurso em função
de um fim, uma finalidade e um fechamento. Há um propósito por parte do locutor
que se desenrola no tempo;

5) O discurso é contextualizado, ou seja, só existe discurso contextualizado, assim
ele emerge de uma cena de enunciação que opera não como uma moldura, mas
consiste numa das esferas de sua constituição. O discurso coopera para a construção de seu contexto e pode modificá-lo;

6) O discurso é assumido por um sujeito, pois a posição sócio-histórica do enunciador é uma instância que se põe como ponto de referência de pessoa, tempo e espaço; e supõe uma atitude de responsabilidade ao que se diz e a seu interlocutor;

7) O discurso é regido por normas sociais e discursivas. Um ato de enunciação deve
justificar o direito de se apresentar tal como se apresenta. Existem convenções tácitas como regras de um jogo que enunciador e co-enunciador devem se submeter,
dentre as quais o princípio da cooperação, a pertinência, a sinceridade, a informati-
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vidade, a exaustividade e a preservação das faces (Maingueneau descreve cada
uma dessas regras em Análise de textos de comunicação, 2004, pp. 31-40);

8) O discurso é considerado no âmbito do interdiscurso, pois não existe enunciado
original. Todo enunciado é parte de um universo de outros discursos através do qual
ele deve abrir seu caminho. A heterogeneidade é parte constitutiva do discurso.
Cabe-nos ainda salientar que, segundo Maingueneau, “a unidade de análise
pertinente não é o discurso em si, mas o sistema de relação com outros discursos
por meio do qual ele se constitui e se mantém” (2001, op. cit, p. 23). Assim, a relação entre texto e contexto é indeterminável, afinal “o contexto não é colocado para
fora da obra, numa série de invólucros sucessivos, mas que o texto é a própria gestão de seu contexto” (idem, ibidem).
Desta maneira, para a devida análise do discurso em relação às condições de
sua produção, apresentaremos a seguir as categorias de análise, propostas por Maingueneau, empregadas nessa pesquisa. Imprescindível salientar que cada uma delas será devidamente descrita nos respectivos capítulos de análise.
Numa breve e necessária apresentação, podemos distinguir dois grandes
grupos conceituais: aqueles relacionados à IDENTIDADE ENUNCIATIVA (ver p. 98),
instância de produção dos discursos, e aqueles relacionados ao enunciado. Do primeiro destacamos a figura do Enunciador, e o respectivo Ethos, investido de um Fiador o qual se atribui um Caráter e uma Corporalidade, enunciador que se dirige a
um Co-enunciador. Enunciador que, no seu discurso, assume um determinado posicionamento discursivo, situando-se paratopicamente (ver Paratopia, p. 94) ou não.
No segundo grupo, destacamos os conceitos relacionados às CENAS DE
ENUNCIAÇÃO (ver p. 32), ou seja, aqueles ligados aos enunciados e à produção
deles na sociedade. Portanto, temos o Enunciado e sua respectiva Enunciação, processo que implica a construção de três cenas enunciativas: a Cenografia, a Cena
Genérica e a Cena Englobante. Além disso, destacamos que a produção de discursos ocorre inscrita numa parte específica da sociedade, num Campo Discursivo (ver
p. 56). Campos esses que podem gerar discursos nutridos de uma certa Constituência (ver Discurso Constituinte p. 88).
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O quadro a seguir possibilita-nos um panorama sinóptico desses termos. Ele
consiste num esforço didático com o objetivo de clarificar e tornar dinâmica e operativa a apresentação dos conceitos aqui trabalhados.

QUADRO 1 – Conceitos da Análise do Discurso empregados na dissertação

***
Uma vez que Clarice Lispector consagrou-se pela produção de textos literários, que suas crônicas assim podem ser classificadas e feito o delineamento dos
conceitos a serem empregados na análise das crônicas, veremos, a seguir, como a
AD concebe a emergência de textos literários como um fenômeno discursivo: o Discurso Literário.
É indispensável salientarmos que a AD, embora tenha origem nas Ciências
da Linguagem, desenvolveu-se ao lago dos estudos literários, então, pautados pela
História Literária e a Estilística. Além disso, devemos destacar que, enquanto uma e
outra se voltam, respectivamente, para o exterior e o interior da obra, na AD a preocupação recai sobre o caráter institucional do exercício da literatura enquanto atividade social. Portanto, o fato literário tomando a partir do ponto de vista das condições de emergência e gestão das obras.
Historicamente, a estética romântica, até o início do século XX, afirmava que
atributos particulares de um texto são decisivos para atribuir-lhe a condição de obra
literária. Assim, o uso exemplar do vernáculo e a excepcionalidade dos textos, em
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oposição ao uso ordinário da língua, consistiam em predicativos capazes de garantir
“literariedade” às obras. Porém, um ponto problemático nessa perspectiva, por
exemplo, seria a classificação de obras filosóficas e religiosas que, embora bem escritas para garantir a melhor apresentação de teses e sermões não poderiam ser
tratadas por Literatura.
De modo a superar essas classificações falhas, o projeto teórico da AD procura distanciar-se da dicotomia literário versus não-literário, pois considera que a Análise do Discurso Literário (ADL) deve fundar-se em conceitos e métodos que podem
ser válidos para outros tipos de discursos verbais. Além disso, a noção de “Discurso
Literário” que tem por pressuposto dois pontos que divergem da doxa dos estudos
literários:
Primeiro, a literatura não está num patamar extraterritorial, mas tem sua existência atravessada pelas múltiplas dimensões da discursividade. Assim, “a literatura
não é apenas um meio que a consciência tomaria emprestado para se exprimir, é
também um ato que implica instituições, define um regime enunciativo e papéis específicos dentro de uma sociedade” (MAINGUENEAU, 2001, op.cit., p. 7).
Segundo, a obra literária não é o produto final de uma mente brilhante, mas
um produto sócio-discursivo, cujo produtor necessita a todo tempo buscar legitimidade para si e para a sua obra num movimento de gestão do próprio discurso.
Assim, em síntese, elencamos três pontos importantes sobre a análise de
obras literárias na perspectiva da ADL: 1) Não devem ser analisada como produto
excepcional e, portanto, seu estudo utiliza métodos de investigação aplicáveis a
quaisquer outros discursos; 2) Sua produção implica na existência de lugares sociais
específicos na sociedade, como editores, livrarias, leitores, críticos, escolas etc; 3) O
produtor de literatura precisa gerir sua produção, ou seja, o escritor concebido como
um agente de sua produção.
Deste modo, uma pesquisa sobre o Discurso Literário a partir da AD deve
considerar: os modos de inserção do escritor no Campo Literário e as Cenas de
Enunciação que a obra constrói e que é seu produto. Assim, o Discurso Literário não
deve ser tomado isoladamente, mas coexistindo num plano determinado da produção verbal.
Consequentemente, a Literatura é aqui apreendida enquanto atividade simbólica que se realiza num setor limitado da sociedade, um Campo Discursivo de onde
emergem Identidades Enunciativas. Ao definir o alcance e os limites da ADL, Main30

gueneau apresenta alguns pontos que devem ser observados nessa empreitada: a)
Não se deve cindir obra e contexto, pois a obra é indissociável das instituições que a
tornam possível; b) Uma obra não é uma representação da realidade, mas um discurso sobre o mundo que também gere sua própria presença neste mundo; c) A legitimação de uma obra não acontece numa espécie de consagração final, pois o escritor deve a todo tempo se situar com relação ao Campo Literário.
***
Apresentadas tais especificidades do discurso literário e da ADL, podemos a
partir das categorias propostas por Maingueneau e descritas no decorrer dessa seção e, em especial, no quadro 1, página 28, é conveniente situarmos a aplicação
daqueles conceitos no estudo que vai sendo esboçado – os termos em itálico a seguir são aqueles presentes no quadro 1.
No momento em que Clarice Lispector escreve e torna-se uma enunciadora,
ela também constrói uma Identidade Enunciativa, um ethos, uma identidade de si no
discurso. Por conseguinte, as crônicas que ela produziu tornaram-se os enunciados
que, dada a especificidade, apresentam dois momentos de enunciação – duas cronografias: o jornal (em 1968) e o livro, respectivamente, duas cenas englobantes, as
quais sejam o Campo Jornalístico e o Campo Literário que apresentam coenunciadores distintos, os leitores de cada um dos veículos que ao lerem os textos
são levados a incorporar o fiador, parte do Ethos discursivo.
A passagem de uma cena englobante a outra implica na mudança de estatuto
dos discursos, pois há propriedades discursivas inerentes tanto ao discurso jornalístico quanto ao discurso literário. A principal propriedade, que inexiste no discurso
jornalístico, consiste no caráter constituinte do discurso literário. Por ser um discurso
constituinte, a legitimidade do enunciado é dada pelo próprio discurso, pois, como
veremos na seção IV, os discursos constituintes são discursos fundadores.
Ou seja, a palavra de um jornalista necessita de legitimidade externa, como
prova do acontecimento reportado, através de imagens, entrevistas ou depoimentos.
Por outro lado, a legitimidade da palavra literária é atribuída ao próprio texto e a seu
legítimo enunciador. Assim, o autor cria universos ficcionais factíveis que somos levados a aceitar como reais, inverossímeis ou não, pois o que determina a credibilidade ou credulidade é o gesto fundador; a palavra é verdadeira, pois aquele a porta
está autorizado a proferi-la.
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Por meio desse raciocínio, somos levados a concluir que um jornalista não
está “autorizado” a produzir crônicas, pois somente uma posição legítima no Campo
Literário garante à produção de discursos literários. Dessa maneira funciona com a
Religião, a Ciência e a Filosofia que buscam produzir discursos portadores de verdades absolutas, no entanto, não é qualquer um que está autorizado a falar em nome desses Campos.
Por exemplo, o martírio, a crucificação e a morte de Jesus tornaram-se gestos
fundadores do cristianismo e toda a discursividade adjacente, como condição paratópica dos enunciadores, os profetas e discípulos. No discurso literário não é diferente, a Paratopia é condição necessária. Tanto o enunciador quanto o seu enunciado
devem localizar-se em espaços paratópicos, pois, para escrever sobre a cidade o
escritor deve ausentar-se dela, deve situar-se num lugar próximo, mas não estabilizado e sempre à beira.
Essa não seria a condição do escritor no Campo Literário? Sim, pois a Paratopia é condição e produto. Condição do autor, sem diploma e pouco ou nada remunerado pelo seu trabalho, e produto materializado no discurso.
Deste modo, as crônicas de Clarice nos interessam na medida em que são
discursos literários e, portanto, constituintes e investidos de paratopia. No entanto, é
interessante pensarmos que, para produzi-las, Clarice estava no lugar tópico do jornalismo, ou seja, formalmente registrada como tal e estabilizada na sociedade capitalista. No entanto, produzindo discursos paratópicos, que por sua vez operam e
operaram como gesto conjurador capaz de promover e tramar a produção literária.
Nessa perspectiva, exploraremos as crônicas no decorrer desse trabalho, como um
lugar limite entre a Literatura e o Jornalismo, um gênero híbrido, capazes de promover o Campo Literário e seus enunciadores.
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II. SER CRONISTA (50.)
as Cenas de Enunciação nas crônicas de Clarice Lispector

Nos meus livros quero profundamente a comunicação profunda comigo e
com o leitor. Aqui no jornal apenas falo com o leitor e agrada-me que ele
fique agradado (50. Ser cronista – 22junC).
Por que é que eu escrevia com as entranhas e neste momento estou
escrevendo com a ponta dos dedos? (73. Fartura e carência – 14setB).

A entrada de Clarice Lispector no meio literário aconteceu por via do Jornalismo. Foi por meio do contato com outros jornalistas/escritores, dentre os quais Lúcio Cardoso e Rubem Braga; do reconhecimento do valor estético de seus escritos e
da possibilidade de publicar textos puramente literários, como contos, que Clarice foi
galgando um lugar para si na Literatura.
Nessa perspectiva, nos esclarece Moura que “o escritor brasileiro, historicamente, confirma sua inserção no campo da produção cultural e artística pela via de
sua inserção no jornalismo, como forma de garantir sua subsistência material e divulgação do seu trabalho” (MOURA, 2008, p. 3). O escritor brasileiro, deste modo,
vê-se compelido a produzir textos jornalísticos, ou seja, a atuar verdadeiramente
como repórter ou redator, ou a emprestar/vender seus escritos ficcionais para engrandecer páginas de jornais e revistas.
Acreditamos que esses atravessamentos operam para além da questão material, pois são também formas de agenciamento do escritor e de seu trabalho. Considerando que “a literatura é também um produto social, exprimindo condições de cada civilização em que ocorre” (CANDIDO, 2006, p. 28), o jornalismo impresso, como
veículo primordial para a comunicação no século XX, tornou-se espaço privilegiado
para literatos dispostos a ganhar dinheiro empunhando a pena e, nesse caminho,
também socializar suas ideias, sua literatura.
Acreditamos também que o binômio Jornalismo & Literatura possa estar relacionado não somente à difícil condição material do escritor que, sem chances para
sobreviver exclusivamente de sua produção ficcional, é levado às redações jornalísticas para extrair sustento, pois, nesse transito, há outras questões concernentes à
entrada e à manutenção de um posicionamento no Campo Literário: como a cons-
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trução de um Ethos (ver seção VI) e o fortalecimento de uma Identidade Paratópica
(ver seção V).
Nesse mesmo sentido, as epígrafes que abrem esse capítulo apontam-nos
para uma interessante dicotomia estabelecida pela própria autora para diferenciar as
especificidades dos campos jornalístico e literário, quanto à relação com os leitores/co-enunciadores e quanto ao nível de aprofundamento exigido nas duas formas
de expressão. Nos livros, Clarice deseja estabelecer uma comunicação profunda
com os leitores, no jornal seu desejo é agradá-los. Nos livros Clarice diz escrever
com as “entranhas” e no momento em que escreve a crônica se pergunta por que
está escrevendo “com a ponta dos dedos”.
A pesquisadora Vilma Arêas (2005) defende, no entanto, que os textos escritos “com a ponta dos dedos” possuem uma profunda relação com o restante da
obra, pois revelam um movimento coerente e circular. Assim, “é como se Clarice tivesse escrito apenas um livro durante toda a vida, [...] ao sabor de dificuldades pessoais e profissionais experimentados, sobretudo, após o seu regresso ao Brasil, em
1959” (ARÊAS, 2005, pp. 15-16).
Corroborando esse raciocínio, desejamos argumentar que a relação estabelecida com os leitores nas crônicas é uma operação de “tecelagem” com o objetivo de
incorporar novos co-enunciadores e “alinhavar” um determinado posicionamento no
Campo Literário. Pois, nas crônicas, Clarice Lispector constrói quadros cênicos que,
discursivamente, operam como forma de ação interativa orientada para a adesão de
novos leitores e para a construção de um Ethos, ou seja, Clarice não quer agradar
somente, porém, cooptar novos agentes para sustentar a legitimidade da totalidade
de sua obra.
Para entendermos isso, devemos nos reportar à proposição da AD de que a
emergência dos discursos ocorre de forma contextualizada e a respectiva análise
deve ser feita preservando o contexto, afinal o discurso coopera para construí-lo e
pode modificá-lo. Assim, um dos grandes esforços dessa teoria é não separar o discurso do contexto de produção de onde ele emerge, mas relacioná-los de um modo
extremamente radical, considerando a materialidade discursiva parte de um processo de gestão de fala. Por isso, na AD, o foco de análise é transferido do enunciado
para o fenômeno da enunciação, enquanto processo e produto discursivo.
Assim, é-se conduzido a dar toda a importância às circunstâncias de enunciação, compreendidas não como um entorno contingente do enunciado,

34

mas como um dos componentes do seu ritual. Não se tem, por um lado, um
texto e, por outro, o lugar e o momento, mas o ‘modo de emprego’ é uma
dimensão completa do discurso (MAINGUENEAU, 2001, op. cit., p. 66).

Deste modo, a noção de contexto torna-se condição e produto da enunciação,
ou seja, um texto é, verdadeiramente, parte de um discurso no qual a fala é “encenada”. Segundo Maingueneau (idem., p. 122), “a situação dentro da qual a obra se
enuncia não é um contexto preestabelecido e fixo: encontra-se tanto a montante da
obra quanto a jusante, pois deve ser validada pelo próprio enunciado que permite
exibir”.
A partir desse entendimento, na obra de Maingueneau supracitada, O contexto da obra literária (2001, op. cit.), o linguista francês argumenta sobre a condição
indissociável entre obra e contexto e, para tanto, cunha a noção de cenografia. Assim, para o autor, “a cenografia constitui de fato uma articulação insubstituível entre
a obra considerada como objeto estético autônomo, por um lado, a condição do escritor, os lugares, os momentos da escrita, por outro” (idem., p. 134).
Posteriormente, em Análise de textos de comunicação (2004) e Discurso Literário (2006, op. cit.), o autor introduz a noção de Cena de Enunciação, na qual ele
integra à cenografia dois outros planos: a cena englobante e a cena genérica, os
quais explanaremos a seguir. Reforçando que, para ele, a cena de enunciação “não
se trata simplesmente de uma moldura, de uma decoração, como se o discurso aparecesse no interior de um espaço já construído e independente dele, mas da enunciação que, por seu próprio desdobramento, institui a cena de enunciação que a legitima” (MAINGUENEAU, 2010, op. cit., p. 206).
Em síntese, ao introduzirmos o conceito de Cena de Enunciação neste estudo, consideramos que, de acordo com AD, a enunciação e as condições de sua produção devam ser analisadas num movimento contínuo, imbricado. Texto e contexto
são indissociáveis, irredutíveis a unidades estanques. Deste modo, deve a obra ser
analisada a partir de sua Cena de Enunciação. Portanto, “quando se fala de cena de
enunciação, considera-se esse processo ‘do interior’, mediante a situação que a fala
pretende definir, quadro que ela mostra (no sentido pragmático) no próprio movimento em que se desenrola” (MAINGUENEAU, 2006, op. cit., p. 250).
Consequentemente, ao analisar a crônica enquanto fenômeno de enunciação,
ou seja, a partir da perspectiva das cenas construídas pelo discurso, poderemos
compreender os caminhos pelos quais a produção delas opera como gesto conjurador da literatura de Clarice Lispector em sua totalidade, a partir da relação intrínseca
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entre o Jornalismo e Literatura, dois Campos sobre os quais argumentamos serem
intercambiáveis na produção do seu discurso.
Por essa perspectiva, a obra tem de justificar a cenografia que ela mesma
cria. É a enunciação que, ao se desenvolver, esforça-se para constituir, progressivamente, o seu próprio dispositivo de fala. Ela é simultaneamente fonte do discurso
e aquilo que ele cria. Maingueneau postula:
Na ‘cena de enunciação’, distingo, de minha parte, três cenas que atuam
em planos complementares: a cena englobante, a cena genérica, a cenografia. [...] a ‘cena englobante’ é a que corresponde ao tipo de discurso (político, religioso, administrativo...). Na verdade, os locutores só interagem nas
cenas englobantes através de gêneros de discursos específicos, de sistemas de normas: pode-se então falar de ‘cena genérica’. Quanto à ‘cenografia’ ela é construída pelo próprio texto (2010, op. cit., p. 206).

Assim, entendemos que a cena englobante diz respeito à pragmática (a finalidade do texto); a cena genérica corresponde ao gênero do discurso empregado; enquanto que a cenografia é gerida no e pelo próprio texto, tratando-se de sua “encenação”. Por exemplo, o que denominamos por Literatura é parte de uma cena englobante característica da conjuntura que surgiu no início do século XIX, com a publicação e circulação do romance, enquanto cena genérica, e do indianismo, por
exemplo, como uma cenografia literária de então.
Os gêneros discursivos, por sua vez, determinam o que pode ou não ser dito
em determinadas condições enunciativas previamente estabelecidas. Além disso,
um enunciado não é somente a expressão de ideias, mas a construção e legitimação da enunciação. Esse processo consiste na construção simultânea de uma Cena
de Enunciação.
Colocados os termos, passemos a investigação empreendida com o objetivo
de depreender a Cena de Enunciação nas crônicas de Clarice Lispector aqui balizadas. De antemão, apresentaremos três proposições surgidas no decorrer da análise
e por meio das quais construiremos nossas argumentações: (1) Elas possuem dupla
cena englobante; (2) se inserem numa cena genérica híbrida e (3) apresentam múltiplas cenografias.
II.I – A dupla cena englobante (1)

As crônicas possuem duas cenas englobantes: aquela relacionada ao Jornal,
que determina uma finalidade e uma organização específica, e aquela relacionada à
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Literatura, ou seja, as particularidades de discursos que dizem respeito ao Campo
Literário. Estão elas, portanto, num lugar e noutro. Neste tópico, no entanto, por um
esforço didático, nos deteremos ao jornal, cena englobante primeira das crônicas,
ainda sabendo que é na relação dialética entre um Campo e outro que elas se materializam.
O Jornalismo, enquanto cena englobante suporta um número limitado de gêneros discursivos em suas páginas, ou melhor, há gêneros habitualmente encontrados em jornais, tais como a reportagem, a entrevista, o artigo de opinião, os classificados, dentre outros. Além disso, a finalidade última do jornalismo é transmitir informações e a crônica, nesse espaço, satisfaz a demanda estética do leitor. Como uma
pausa para a reflexão poética a respeito dos assuntos do dia.
Um exemplo histórico sobre a força significativa de existência de gêneros habituais do jornalismo ocorreu no Brasil, justamente, durante o golpe militar, quando a
publicação de receitas culinárias tornou-se comum em substituição a matérias censuradas. Assim, a presença de um gênero “estranho” operava como uma forma de
dizer, nas entrelinhas, que ali havia um discurso interdito.
O jornalismo também impõe forças coercitivas que definem o que pode ou
não ser enunciado e, mais ainda, quem ali pode se colocar como um legítimo enunciador do veículo. Hoje, bem sabemos que para ser jornalista não é necessário nem
sequer um diploma. Mas, há outros predicativos que garantem aos sujeitos a inserção nesse Campo, como escrever de acordo com a norma culta do português, estar
a par dos temas em voga e ser capaz de recolher argumentos suficientes para sustentar uma notícia, as provas, os depoimentos e as imagens.
Um produtor de literatura, ao ser convidado a produzir crônicas num jornal,
não, necessariamente, precisa recolher os argumentos externos, da ordem do dia,
para sustentar seu discurso. A inserção desses sujeitos ocorre, principalmente, por
meio do posicionamento que lhe foi conferido externamente, especificamente, no
Campo Literário. Em outros termos, para ser um cronista de jornal é necessário já
possuir uma rica produção literária pelo menos conhecida e valorizada pela crítica
ou um lugar no Campo, seja como crítico literário ou especialista em Literatura. O
Campo Literário é condição necessária para a produção de crônicas no jornal.
Foi dessa maneira, já inserida no Campo Literário, que Clarice Lispector, com
cinco romances então publicados – PCS, L, CS, ME e PSGH –, estreou como cronista do Jornal do Brasil em 19 de agosto de 1967, atividade que realizou semanalmen37

te, até 29 de dezembro de 1973. No decorrer daqueles seis anos e meio, Clarice
apresentou textos cujo conteúdo contemplou desde temas metafísicos até situações
prosaicas da vida doméstica. A reunião póstuma dessas crônicas está no volume A
descoberta do mundo, cuja primeira edição saiu em 1984.
Anos antes, na década de 1940, foi também no Jornalismo que Clarice pôde
iniciar sua produção literária. O Jornalismo como condição contingente para o exercício da Literatura. Devido à insistência de Clarice e à decorrente indicação de Norival Fontes, em 1941, ela foi empregada como redatora da Agência Nacional. Lá conheceu Lúcio Cardoso, a grande paixão de sua vida, paixão não consumada, pois o
escritor preferia rapazes a moças. Lúcio tornou-se, a partir de então, um dos grandes interlocutores literários de Clarice.
Na perspectiva de Ruy Castro, o escritor, fora um dos excêntricos personagens de Ipanema em meados do século XX. Segundo o pesquisador
dependendo da época Lúcio foi posto à margem por não ser realista, não
ser de ‘esquerda’, não ser de ‘vanguarda’ e não ser o que quer que fosse a
exigência do período. Era um autor de livros sombrios, com pouca ação e
muita reflexão. [...] Não eram livros de apelo popular e as editoras não tinham pressa alguma em publicá-los (CASTRO, 1999, p.221).

Como o amigo, Clarice também fora colocada à margem tanto por seus pensamentos, quando por sua literatura, no entanto, acreditamos que a diversificada e
recorrente atuação de Clarice no Campo Jornalístico tenham contribuído para que
sua literatura ganhasse popularidade e sua imagem despertasse maior simpatia de
leitores e editores.
A Agência Nacional era uma espécie de imprensa oficial que distribuía notícias panfletárias por meio do telégrafo para emissoras de rádio e jornais de todo o
país nos tempos do Estado Novo. Clarice inicialmente foi contratada como tradutora,
mas trabalhou como redatora e repórter. Sobre aquela época, Moser afirma que
enquanto escrevia seus primeiros contos, Clarice também conheceu muitos
membros do grupo dos ‘introspectivos’, que, com Lúcio Cardoso, se reuniam no Bar Recreio, no centro do Rio. [...] se encontrava com escritores mais
um pouco mais velhos – Octavio Faria, Vinícius de Moraes e Cornélio Pena
–, interessados, como ela, em metafísica (op. cit., p. 162).

Deste modo, percebemos que o trabalho na Agência e a amizade com Lúcio
Cardoso possibilitaram o encontro de Clarice com outros escritores de sua época,
assim a autora começou a estabelecer laços editoriais, estreitando contatos e construindo o que chamaríamos hoje de “networking”, ou seja, uma rede ou trama de re-
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lações através da qual Clarice poderia apresentar seus escritor e buscar meios para
publicá-los.
Aparecida Maria Nunes (2006) faz um excelente trabalho investigativo e recompõe a história da Clarice Lispector em sua faceta profissional de carteirinha: a
Clarice Jornalista. A segunda seção da primeira parte de seu livro curiosamente
chama-se “Fazendo o caminho”. Um caminho duplo na constituição da escritora e da
jornalista.
Um caminho complexo de negociações no qual o escritor precisa a um só
tempo construir e trilhar, posto que a obra literária não é o produto final de um gênio
criativo, mas um dos muitos exercícios de legitimação de sua própria Cena de Enunciação. O jornalismo, como demonstra a pesquisadora, foi imprescindível para a ascensão da Clarice Lispector enquanto legítima produtora de Literatura. O exercício
de jornalista como “fios” na “tecelagem” de Clarice Lispector.
Voltando a essa atividade profissional, ainda em 1942, Clarice foi transferida
da Agência Nacional para o jornal A noite, contratada para trabalhar como repórter.
No jornal, Clarice era a única mulher, marcando inclusive a insígnia de ser uma das
primeiras repórteres brasileiras.
Recebendo 600 mil réis mensais, é admitida em 2 de março de 1942; antes
mesmo de completar um ano de serviço, é aumentada para 800 cruzeiros
mensais. Mas, no Serviço de Identidade Profissional, Clarice Lispector será
registrada anos mais tarde. Sob o número 2416, é considerada jornalista
profissional em 10 de janeiro de 1944 (NUNES, 2006, p. 63).

A redação do jornal ficava no mesmo prédio, localizado na praça Mauá, no
centro do Rio de Janeiro, onde funcionava a redação da revista Vamos ler!, na qual
Clarice publicou textos posteriores ao “Triunfo” de 1940. Esse conto, publicado em
25 de maio de 1940, foi o primeiro texto literário de Clarice colocado em circulação.
Sobre ele, Munes, afirma que
foi em Pan que se deu, portanto a estreia de Clarice. O semanário circulou
de 1935 a 1940, totalizando 241 edições. [...] Entre os textos literários publicados por Pan, está o de Clarice Lispector, “Triunfo”, em três páginas, com
ilustrações primorosas que realçam o ambiente familiar e momentos de tensão na vida de um casal (op. cit., p. 37-39).

Já na Vamos ler!, auxiliada pelo experiente jornalista Raimundo Magalhães
Junior, que havia prometido publicá-la, Clarice terá atividade diversificada, escrevendo contos e fazendo entrevistas, reportagens e traduções. Assim,
a revista semanal Vamos Ler!, que pertencia à empresa A Noite, com edição às quintas-feiras, dirigida por Raimundo Magalhães Júnior, se não publica o primeiro conto de Clarice, publicará os seus textos subsequentes: o
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conto “Eu e Jimmy” (10/10/1940), uma entrevista com Tasso da Silveira
(19/12/1940), o conto “Trecho” (09/01/1941), uma tradução de “O missionário” (06/02/1941) e a reportagem intitulada “Uma visita à casa dos expostos
(08/07/1941) (GOTLIB, 1995, p. 154).

Simultaneamente, Clarice procurava editores para a publicação de seus textos. Afirmam Nunes (op. cit.) e Gotlib (op. cit.) que essa busca exigia muito de Clarice posto sua timidez. No entanto, como “tímida e ousada” fora procurar dentre outros Álvaro Moreira, da revista literária Dom Casmurro, que veiculou o conto “Cartas
a Hermengardo” em 30 de agosto de 1941.
Tanto as publicações na Vamos Ler! quanto as da Dom Casmurro não renderam numerário para a autora, porém, timidamente, no início da década de 1940, Clarice pôde ver a publicação de algumas de suas peças literárias. Publicações essas
agenciadas pela trajetória jornalística da autora, tanto pelo retorno financeiro possibilitado pela carreira de jornalista quanto pelos contatos estabelecidos com editores,
“publicadores” em potencial. Assim,
pode-se afirmar, portanto, que a produção literária de Clarice Lispector nasce para o público concomitantemente a uma atividade jornalística. Além da
contemporaneidade da produção, efetiva-se um intercâmbio de recursos entre tais modos de trabalhar a linguagem – o literário e o jornalístico – que se
autocomplementam (GOTLIB, op. cit., p. 156).

Justamente, nesse contexto, além da já frequente publicação de contos em
veículos jornalísticos, Perto do Coração Selvagem foi publicado, em 1943, pela editora do jornal A noite, a mesma que publicará A cidade Sitiada em 1949. Assim, a
profissão de jornalista prosseguiu em diálogo com a produção literária. Nunes
(op.cit., p. 71) conclui que a impressa é determinante para a antecipação da publicação do trabalho literário de Clarice, fazendo caminho para a enunciação desses textos.
As publicações na imprensa, em 1950, quando não lançou livros, são exemplares nesse sentido. Portanto, através da impressa, os anos cinquenta tornaram-se
determinantes na carreira da escritora. Os seus mais célebres contos ganharam lugar de destaque na famosa revista Senhor. Além disso, naquela década viu-se
emergir, também, a instigante e curiosa produção da Clarice colunista de seções
jornalísticas dedicadas ao público feminino.
A revista Senhor é um dos símbolos do Brasil urbano e em modernização da
década de 1950. Naqueles anos, o eco da primeira geração do movimento modernista iniciado em 1920 ganhava corpo em experimentalismos estéticos nas artes
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plásticas, na arquitetura e na música, em oposição ao modelo europeu e nem por
isso rural ou selvático como a arte brasileira até então.
A pintura de Portinari, a concretização dos primeiros projetos de Oscar Niemeyer, Lúcio Costa e Burle Marx e a inventividade musical apresentada pela Bossa
Nova, dentre outros fenômenos culturais, davam o tom de uma produção artística
genuinamente brasileira, mas não menos internacionalizada e vanguardista.
A revista, voltada para o público masculino da classe A, pretendia ser uma
síntese ou reflexo de tudo aquilo, apresentando textos rigorosamente escolhidos e
acompanhados por ilustrações artisticamente inovadoras. Moser salienta que
os rigorosos critérios da revista quanto à excelência artística se estendiam a
questões visuais: pintores famosos ilustravam a capa, e até mesmo os
anúncios que não correspondessem ao seu padrão eram rejeitados. Clarice
Lispector, no entanto, era uma das favoritas. A cada três edições, ela aparecia em uma. Seus contos eram anunciados com destaque na capa e, a
partir de 1961 manteve uma coluna fixa (op. cit., p. 340).

O rigor era tamanho que texto de Érico Verissimo chegou a ser recusado. No
entanto, Clarice foi convidada, por meio de carta e pessoalmente, pelos idealizadores da revista, dentre eles o saudoso jornalista Paulo Francis.
Com a publicação na revista Senhor, Clarice, já conhecida no meio intelectual
tornou-se uma espécie de ícone cult, conhecida por um público mais amplo. Em entrevista, a autora afirmou: “sempre andei com o pé na imprensa. Na revista Senhor,
por exemplo, todo mês publicavam uma coisa minha. Em termos de popularização
talvez tenha sido muito importante” (LISPECTOR apud NUNES, op. cit., p. 72).
A coluna fixa, à qual se referiu Moser, chamou-se Children’s Corner e era assinada somente pela sigla C. L. No conteúdo, tinha o aspecto semelhante ao das
crônicas que, posteriormente, foram escritas para o Jornal do Brasil. Segundo Nunes, eram “pequenos textos, fragmentos de romances, anotações e até contos inteiros” (op. cit., p. 79).
A passagem pela revista Senhor teve importância não somente pela popularização da autora, como também ajudou a superar certa imagem negativa que o seu
nome representava nos círculos editoriais, conforme apontou Paulo Frances em depoimento apresentado por Gotlib
‘Tinha fama sim, mas entre intelectuais e escritores. Os editores a evitavam,
como a praga’, o que se devia, segundo Paulo Francis, ao caráter ‘moderno’
da sua literatura que não seguia o ‘realismo socialista’ e representava a realidade ‘em relances, indireta e indutivamente’ (op. cit., p. 310).
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Se por um lado, em 1959, o casamento entre Clarice e Maury Gurgel Valente
encaminha para o fim, por outro, o encontro entre o projeto editorial inovador de Senhor e a inclassificável modernidade presente nos textos da jovem escritora foi um
casamento perfeito. Clarice publicou na revista de março de 1959 a janeiro de 1964.
Em meio aos novos ares que a revista trouxe ao jornalismo brasileiro, os textos de
Clarice lá publicados colocaram-na em consonância com a vanguarda cultural daqueles anos que tiveram na construção de Brasília em 1960 a materialização estética da modernidade.
Uma visita àquela cidade foi convertida em crônica e, por meio desse texto,
destacamos uma característica marcante na produção de Clarice relacionada à trama entre o Jornalismo e a Literatura: a recorrência de fragmentos dos mesmos textos em obras distintas. Vê-se que crônicas são incorporadas aos romances, contos
são publicados no espaço da crônica e trechos de romances foram convertidos em
contos. O texto “Brasília” é exemplar nesse sentido. Nela, ao descrever suas impressões ao conhecer a cidade, Clarice diz:
mas se digo que Brasília é a imagem da minha insônia, veem nisso uma
acusação; mas a minha insônia não é bonita nem feia, minha insônia sou
eu, é vivida, é o meu espanto. É ponto e vírgula. Os dois arquitetos não
pensaram em construir beleza, seria fácil; eles ergueram o espanto
inexplicado. A criação não é uma compreensão, é um novo mistério (PNE,
1999, p. 133, grifo nosso).

A mesma passagem é retomada num dos fragmentos da autora apresentados
por Olga Borelli, na biografia Esboço para um possível retrato (1981). Porém, nesse
caso Clarice utiliza a mesma imagem para caracterizar sua produção. “A minha insônia sou eu, é vivida, é o meu espanto. Eu não penso em escrever beleza, seria
fácil. Eu escrevi espanto e o deixei inexplicado. A criação não é uma compreensão, é um novo mistério” (LISPECTOR apud BORELLI, 1981, p.8, grifo nosso).
Dessa recorrência podemos inferir que Clarice, na década de 1960, desejava
estar próxima do projeto estético dos modernistas, como fizeram na arquitetura Lúcio Costa e Niemeyer, dispostos a romper com os ideais clássicos em direção ao
coloquial, ao irônico e ao inconsciente surrealista. Clarice nunca conseguiu ou quis
enquadrar-se nos modismos de seu tempo, mas parece ter havido um alinhamento
entre o seu projeto literário e a estética moderna da arquitetura e do urbanismo brasileiro.
Nesse sentido, a atuação na revista Senhor foi determinante, especialmente,
no lançamento em grande estilo, no centro de São Paulo, em 1964, do livro de con42

tos Laços de Família, cujo convite para o coquetel de lançamento fora assinado pela
editora do livro, a Francisco Alves, e a revista. Jornalismo e Literatura se entretecendo na obra de Clarice.
Além do impacto dos textos na revista Senhor, vê-se surgir, naqueles anos a
Clarice das colunas femininas. Teresa Quadros, Helen Palmer e Ilka Soares foram
três nomes por meio dos quais Clarice se apresentou às leitoras. Os dois primeiros
foram pseudônimos utilizados para assinar, respectivamente, a coluna “Entre Mulheres”, na revista Comício de Rubem Braga, em 1952, e “Feira de Utilidades”, no jornal
Correio da Manhã, de 1959 a 1960. Ilka Soares foi uma atriz e manequim de quem
Clarice fora ghost writer na coluna “Só para Mulheres” do Diário da Noite, entre abril
de 1960 e março de 1961.
Voltando a tese de que o retorno financeiro é a única justificativa para a entrada do escritor no jornalismo, a qual procuramos refutar, observamos que em entrevistas, crônicas e relatos é recorrente a afirmação da escritora de que escrever
para jornal fora uma atividade realizada, primordialmente, pelo retorno financeiro
certo.
Portanto, escrever textos tão opostos às características de seus contos e romances, como foram as colunas femininas, possa ser justificado pelo ganho econômico. No entanto, as inserções de Clarice na imprensa revelam nuances e intencionalidades para além do pragmatismo apontado pela própria escritora. Moser (op. cit.,
p. 350), inclusive, salienta que a pensão de quinhentos dólares enviada mensalmente por Maury permitiria uma vida digna para Clarice e os filhos, após o divórcio.
Analisando os textos das colunas femininas para além do protocolo jornalístico, Nunes conclui que
são receitas e segredos que Clarice Lispector soube manejar e misturar em
seu caldeirão alquímico, dividindo com a leitora de jornal uma visão às vezes estereotipada, mas, às vezes também, implodindo os próprios estereótipos, em busca de um rosto de mulher que não representasse o ideal masculino de feminilidade (op. cit., p. 276).

Um rosto, portanto, em consonância com a proposta estética que a autora
vinha forjando para si e para sua literatura: uma imagem que sorrateiramente foge
aos estereótipos óbvios.
Nunes, sobre o Jornalismo e a Literatura na carreira de Clarice Lispector,
conclui que
o vínculo de Clarice com a imprensa, portanto, embora tenha sempre sido
estimulado por razões financeiras, em face da dificuldade – comum, aliás, à
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grande maioria dos escritores nacionais – de sobreviver com direitos autorais, acabou desempenhando importante papel como canal de comunicação entre Clarice e seu público. Foi na imprensa que a escritora divulgou seus contos e breves textos literários, os tais ‘fragmentos’.
Numa época em que as editoras não se interessavam por seu trabalho, a
imprensa lhe deu crédito e, mais do que isso, um tratamento digno (Ibidem,
p.106-107, grifo nosso).

A partir de 1967, Clarice intensificou o trabalho na imprensa, no Jornal do
Brasil e na Revista Manchete. Da atuação no Jornal do Brasil, Moser salienta que
“Se a Senhor apresentou Clarice aos literatos, o JB a levava à classe média, semana após semana, e seu trabalho como colunista lhe trouxe uma fama que ela nunca
conhecera” (op. cit., p. 418).
Ainda, segundo Moser, Alberto Dines, atualmente apresentador do consagrado programa Observatório da Imprensa da TV Brasil, então editor de Clarice no Jornal do Brasil, publicava tudo o que ela mandava, exatamente como ela mandava.
Além da produção cronística; em maio de 1967, Clarice começou a realizar
entrevistas para revista Manchete, na coluna Diálogos Possíveis que será publicada
até outubro de 1969, cujo conteúdo está registrado nos livros De corpo inteiro de
1975, publicado pela editora Artenova e Entrevistas de 2007, publicada pela Rocco,
editora que atualmente detém o direito de publicar a obra da escritora no Brasil.
Assim como nos anos cinquenta, Clarice passa a década de sessenta atuando nas redações jornalísticas, paralelamente a produção literária. Afinal, o reconhecimento editorial não lhe proporcionou retorno financeiro suficiente para garantir a
subsistência exclusiva com a publicação de livros, e, possivelmente, também porque
o jornalismo garantiria maior visibilidade para a autora e para sua produção.
Ainda, do ponto de vista econômico, Clarice tinha dificuldades para lidar com
os contratos e o lucro decorrente de suas publicações. Sobre o recebimento de direitos autorais, Borelli afirma que, na década de 1970, Clarice,
ao serem publicados seus livros em outros países, recebia um pequeno
adiantamento, mas nunca mais ouvia falar em direitos autorais. Sequer lhe
prestavam contas. Mesmo no Brasil, algumas edições foram ao mercado
sem o seu conhecimento e consequente pagamento de direitos – além dos
contos incluídos em antologias, ou em obras didáticas, ou reproduzidas em
apostilas, tudo sem lhe render o menor centavo (op.cit., p. 45).

Deste modo, já bastante conhecida e no final de sua vida, Clarice via-se obrigada a lutar pelos direitos decorrentes de sua produção. E também, para manter-se,
Clarice permanece atuando na impressa, nesses últimos tempos, fazendo entrevistas para a revista “Fatos e Fotos/Gente” da editora de Adolfo Bloch.
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Há um vasto material publicado hoje em circulação decorrente da profícua
atuação jornalística de Clarice, principalmente, entrevistas, colunas “femininas” e
crônicas que foram convertidas em livros no decorrer dos últimos 30 anos. Em 2012,
saiu o compêndio Clarice Lispector na cabeceira – Jornalismo. As entrevistas compõem os volumes De Corpo Inteiro (1975) e Entrevistas (2007). Além disso, as colunas femininas foram organizadas por Aparecida Maria Nunes em Correio Feminino
(2006) e Só para mulheres (2008). As crônicas estão em Para não esquecer (1978)
e A descoberta do mundo (1984). Especialmente as crônicas desse último volume,
produzidas para o Jornal do Brasil, tornar-se-ão objeto do estudo que vai se construindo.
II.II – Inserção na cena genérica hibrida (2)

Como demonstramos no tópico anterior, ao pontuarmos os atravessamentos
entre o Jornalismo e a produção literária de Clarice Lispector, o Campo Literário é
condição necessária para a produção de crônicas no jornal e o Jornalismo é condição contingente para o exercício da Literatura. Ou seja, ser jornalista foi caminho
trilhado por Clarice para apresentar sua escrita, conhecer escritores e publicadores e
publicar pequenos textos literários, como os contos. E, localizar-se no Campo Literário fora condição para que Clarice escrevesse crônicas no JB.
Passemos a inscrição genérica das crônicas. A Linguística contemporânea
postula que toda manifestação de linguagem, literária ou não, deve ser estudada por
meio da materialidade discursiva apreendida num gênero específico, ou seja, numa
cena genérica.
Nesse sentido, podemos, no contexto desta pesquisa, classificar a crônica
como um gênero discursivo que consiste num olhar poético sobre a realidade ordinária, veiculado na imprensa e sujeita às contingências de produção desse meio, principalmente aquelas relacionadas ao tempo curto para a produção de textos, a efemeridade da circulação e a referência a temas relacionados aos acontecimentos relevantes do dia.
Por essa via, a cena genérica de um texto consiste no cumprimento de rotinas
preestabelecidas e em modos de organização e inscrição sócio-histórica que moldam o que se diz. Segundo Bakhtin, a existência de gêneros discursivos confere certa economia cognitiva, pois “aprendemos a moldar nossa fala pelas formas do gêne45

ro e, ao ouvir a fala do outro, sabemos logo (...) seu gênero, seu volume, a estrutura
composicional usada.” (BAKHTIN, 1984, p. 285 apud MAINGUENEAU, 2006, p. 63).
Sensível à sociedade e à época, na qual emerge a produção discursiva, a
cena genérica também se reorganiza, a partir de mudanças de suporte, finalidade e
outras relacionadas a tipos de conteúdos e a modos de organização textual. A crônica, no caso, apresenta, nos dias de hoje, características distintas daquelas de séculos atrás. É interessante pensarmos que um relato de viagem, como a Carta de
Caminha, possui o estatuto de “crônica”, tanto quanto os textos de Clarice Lispector
veiculados no JB. Um rótulo, portanto, abrangente que tem como condição central o
olhar sobre um determinado tempo, uma época, um cenário histórico.
Os gêneros discursivos perpassam toda a sociedade e acompanham suas
transformações, entretanto, é preciso destacar que a origem do conceito de gênero
remete-nos ao domínio restrito da Literatura, com destaque às reflexões de Aristóteles sobre a poética. Segundo ele, a arte poética compreendia o gênero épico e o
dramático, ou seja, a narração e a representação como imitação materializada em
versos.
No entanto, as transformações sociais do século XIX fizeram emergir novos
gêneros – o romance e a poesia – dilatando a noção original de Aristóteles, “dissolvendo o velho sistema de gêneros” (CONPAGNON, 2003, p. 32). Assim, do ponto de
vista aristotélico, as crônicas de Clarice Lispector e a Carta de Caminha estariam
fora da Literatura. No entanto, a teoria literária hodierna atribui-lhes valor literário.
Afinal, “na medida em que os gêneros são instituições de fala sócio-historicamente
definidas, sua instabilidade é grande, e eles não se deixam apreender em taxonomias compactas” (MAINGUENEAU, 2008c, p. 116).
Deste modo, as produções de Caminha e Lispector assumem características
distintas e até opostas ainda que, como já dissemos, tenham sido inscritas no gênero “crônica”. A primeira, produzida na época das grandes navegações, se traduz na
visão europeia sobre o Novo Mundo, ou seja, na crônica histórica marcada pela alteridade e o colonialismo. A segunda é resultado da força do suporte impresso, o jornal, e do surgimento do folhetim, espaço de Literatura no jornal, a partir do século
XIX.
Sobre a crônica veiculada nos jornais, Drummond afirma ser um gênero entre
notícias e não-notícias. Portanto, gênero intimamente relacionado ao momento de
sua escrita, à temporalidade, e o cronista, por sua vez, como o sujeito que deve de46

vorar sua época, recriar o real no espaço jornalístico. Assim, as circunstâncias de
enunciação da crônica obrigam o escritor a sujeitar-se à rotina jornalística. Afinal,
os gêneros literários não poderiam, portanto, ser considerados como ‘procedimentos’ que o autor ‘utilizaria’ da maneira que lhe aprouvesse para
‘passar’ de forma diversa um conteúdo estável, mas como dispositivos de
comunicação em que o enunciado e as circunstâncias de sua enunciação
estão implicados para realizar um macroato de linguagem específico (MAINGUENEAU, 2001, p. 66).

Por essa perspectiva, adotamos o conceito de crônica proposto por Moura
que a concebe
como um projeto poético-jornalístico, [...] uma prática de escritores nos domínios do jornal, [...] [com] componentes híbridos, ou seja, os poéticos, organizados a partir de uma visão subjetiva do mundo, gerados por um investimento figurativo na linguagem, e um outro, mais referencial, gerado pela exigência do
veículo impresso destinado a um público heterogêneo (MOURA, 2008, p.3).

Conforme tal definição, o hibridismo da crônica é caracterizado pela presença
de elementos poéticos e referenciais, o primeiro, vinculado à poises, a criação artística e, o segundo, aos fatos do cotidiano, próprios do veículo impresso. Deste modo,
para o escritor, um romance pode esperar, a crônica não, pois, ao escrevê-la, ele
deve se submeter ao tempo do jornalismo.
O tempo, como se vê, é a maior contingência jornalística sob a qual estaria o
escritor submetido. Paradoxalmente, justamente o tempo e sua transitoriedade o
material de que a crônica é feita. Na crônica, os fatos do cotidiano precisam adquirir
outros matizes. Cabe ao escritor tal tarefa, afinal é o que o jornal espera dele.
Em razão disso, observamos que um autor, ao escrever crônicas, se submete aos protocolos do Campo Jornalístico e, consequentemente, se afasta do ideal da
criação literária romântica ao sabor das veleidades criativas. Impõem-se para ele um
dilema: como conciliar a escrita por vocação e a escrita sobre pressão?
Assim, entre a Literatura e o Jornal, há, deste modo, um certo caráter marginal desse gênero literário. Vinícius de Moraes, na crônica O exercício da crônica,
afirma que os cronistas são marginais da imprensa. O marginal é o ser que não se
enquadra, que transgride, como o emergente grupal – aquele que revela os segredos conscientes e inconscientes do grupo – nas palavras de Enrique Pichon-Riviere,
psicanalista argentino.
Por conseguinte, podemos pensar na crônica como uma produção literária
antípoda, pois estrangeira tanto no Jornalismo, quanto na Literatura. Mas, disposta a
desvendar e invalidar os segredos do formalismo, pois submete a literariedade à
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prova e tenciona o cânone literário, estendendo-o até o seu limite. Alfândega, do jornal à Literatura. Um “estar à beira” que Moura (2008) chama de hibridismo, pois entre o Jornalismo e a Literatura estaria a crônica.
Assim, se considerarmos a produção ficcional num lugar central da Literatura,
somos levados a acreditar que a crônica, próxima do Jornalismo, está numa posição
fronteiriça. Nessa perspectiva, acreditamos no transbordamento do gênero, ou seja,
em sua fixação num lugar à margem da Literatura. Localização parasitária, capaz de
revelar os bastidores da Literatura, aquele lugar para além do romance, onde o autor
e a própria Literatura podem ser observados enquanto instâncias sociais sujeitas às
contingências materiais de existência e produção. Daí, a concepção de uma cena
genérica hibrida.
Deste modo, há de se pensar na crônica enquanto produção cultural estritamente vinculada às condições de sua produção. Nas palavras de Antonio Candido,
“a obra depende estritamente do artista e das condições sociais que determinam sua
função” (CANDIDO, 2006, p. 40). Consequentemente, não podemos pensar num
autor à margem da sociedade, trancado em seu gabinete convivendo com os personagens de seu romance, porém, num artista disposto a cumprir o dever da crônica,
lutando por espaço para publicação, subsistência e leitores.
A crônica de Vinícius de Moraes que citamos é uma espécie de metacrônica,
na qual o autor descreve, com matizes de ironia, o processo de produção do gênero,
destacando o percurso através do qual a criação artística é submetida ao serviço do
jornal e às contingências imputadas ao escritor para produzi-la.
Ele nos oferece uma interessante análise do processo de criação de um cronista. O autor concebe o gênero, em oposição à “prosa de um ficcionista”, como uma
“prosa fiada”. Na sequência, a aliteração “prosa fiada, como faz um cronista... a
coisa fia mais fino (grifo nosso)” dá pistas para inferirmos, com mais clareza, em
que termos o autor considera o exercício do cronista.
Ou seja, a crônica é um texto feito por encomenda. No entanto, o poeta, agudo na escolha vocabular, faz também ecoar o verbo fiar que possui uma dupla natureza semântica, pois fiar corresponde a dois verbos homônimos, dos quais os sentidos são, respectivamente, dar crédito e tecer. Deste modo, acreditamos que, além
de ser uma atividade fiada (vendida a crédito), a escrita (o tecido) de um cronista
seria uma forma de tecer/fiar o seu projeto literário, ampliando o alcance, divulgando-o, apresentando-o a outros leitores.
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Em estudo sobre a Literatura Brasileira, Afrânio Coutinho (1978) afirma que o
gênero, nos termos apresentados, ganhou estatuto literário de natureza ensaística,
símbolo da diferenciação e especificidade da literatura nacional. Segundo o crítico,
a crônica é um gênero literário que tem assumido no Brasil, mormente no século presente [XX], além de personalidade de gênero, um desenvolvimento e uma
categoria que fazem dela uma forma literária de requintado valor estético, um
gênero específico e autônomo (COUTINHO, 1978, p.304).

Deste modo, o gênero crônica foi um objeto de elevado valor para a produção
literária dos escritores do Modernismo brasileiro. Afinal, a crônica em nosso país viveu o seu apogeu nas décadas de 1950 e 1960, com destaque para os textos de
Rubem Braga e Carlos Drummond de Andrade. Sobre esse posicionamento também
assumido por Clarice Lispector, Maingueneau nos esclarece que “não basta levar
uma vida boêmia ou frequentar cenáculos para ser um criador. O importante é a
maneira particular como o escritor se relaciona com as condições de exercício da
literatura de sua época” (2001, op. cit., p. 45).
Assim, escrevendo crônicas como condição para o exercício da literatura de
sua época, Clarice estava num espaço central da Literatura de seu tempo, pois tal
atividade fora parte relevante da Literatura naquela época. Os grandes escritores
faziam isso. Era uma área de comunicação específica do Campo Literário.
Por mais que Clarice asseverasse não ser cronista e somente escrevê-las por
dinheiro, a publicação delas operava como um gesto conjurador de sua obra, como
uma maneira de fiá-la/tecê-la. Afinal, a crônica também funcionou como uma plataforma de diálogo com e sobre os leitores e como possibilidade para a divulgação da
obra literária.
Paradoxalmente, pois, submetido aos ditames do jornal, foi a crônica o espaço no qual Clarice Lispector pôde se expressar criticamente sobre a subordinação
ao gênero, o cânone literário e o seu lugar na Literatura. Afinal, com sua produção, o
escritor passa de vítima a algoz. Submissão à cena englobante e à cena genérica
para o enfrentamento, para transgredi-las, como veremos nas crônicas de Clarice.
II.III – Múltiplas cenografias (3)

Segundo a AD, os gêneros discursivos exigem a escolha de uma cenografia.
Esse conceito diz respeito tanto ao “cenário” discursivo, quanto ao “papel” dos atores envolvidos. Ou seja, a cenografia considera que o discurso tem por fundamenta-
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ção a situação de enunciação. Ela estabelece a articulação entre o que é dito e o
mundo. O enunciador, para tanto, determina um estatuto para si e para o seu coenunciador. A crônica, ao instituir uma enunciação específica, entre o Jornal e a Literatura, estabelece papeis para esses atores.
Assim, no gênero crônica, tem-se enunciadores e co-enunciadores, os quais
sejam, respectivamente, um ator do Campo Literário e leitores de jornal. Esses
compõem um público amplo e heterogêneo que procura informações sobre temas,
também heterogêneos, relacionados à “ordem do dia”, ou seja, aos assuntos e acontecimentos relevantes e de interesse público no momento da produção e veiculação
do jornal. É assim que, como cena englobante, o jornal interpela o seu leitor.
Do mesmo modo, o enunciador das crônicas é nutrido de atributos específicos, pois a Literatura no jornal só pode ser praticada por aqueles que podem enunciar em nome dela. A Literatura, portanto, opera como um metagênero, como um
macroato de linguagem, que define protagonistas qualificados. Afinal, a comunicação literária liga o que diz à colocação de condições de legitimação de seu próprio
dizer. Ou seja, “ocupar uma certa posição será, portanto, determinar que as obras
devem ser enquadradas em determinados gêneros e não em outros” (MAINGUENEAU, 2001, p. 69). Ou seja, a crônica é gênero literário, pois quem a escreve vem
do respectivo Campo.
A partir dessas especificidades do enunciador e dos co-enunciadores, podemos concluir que a crônica é um dispositivo de comunicação que o autor, produtor
de Literatura, utiliza, ainda que submetido às coerções do jornal, para contactar leitores que não, necessariamente, são os mesmos que vão às livrarias. A maneira como
esse contato se estabelece é resultado da forma com que o discurso é construído,
ou seja, como se desenvolve a Cenografia, que é instituída pelo próprio discurso.
Nesse sentido, sugerimos que, por meio de múltiplas cenografias – múltiplos
“cenários” discursivos – Clarice fez dilatar os paradigmas da crônica. Além disso, a
maneira particular como a autora as construiu revela-nos diferentes modos de interpelar o leitor. Clarice o surpreende, propondo-lhe novas cenografias para o gênero.
Clarice faz sua tapeçaria com diferentes tons e texturas de fios. Fala das obras literárias publicadas, apresentando-as, abrindo espaço para que falem sobre elas e tecendo comentários sobre o mercado editorial e a Literatura.
Já afirmamos que os textos de Clarice Lispector, em análise, apresentam-se
como crônicas (cena genérica) veiculadas no jornal (cena englobante). A cenografia,
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por seu turno, é instituída pelo próprio discurso. “Em uma cenografia associam-se
uma figura de um enunciador e uma figura correlata de co-enunciadores. Esses dois
lugares supõem igualmente uma cronografia (um momento) e uma topografia (um
lugar)” (MAINGUENEAU, 2008c, p. 117).
Assim, o hibridismo da crônica impõe-lhe uma cronografia imediata, a do jornal, e outra, perene, a da Literatura. O autor vem do Campo Literário e o estatuto do
texto passa do Jornalismo para a Literatura, na forma de livros, compilações que
atravessam o tempo, diferentemente do jornal, cujas páginas amarelam rapidamente. O livro eterniza aquilo que a efemeridade do jornal torna obsoleto. Problemas que
denominamos por dupla cena englobante, cena genérica híbrida e, neste momento
pela perspectiva das múltiplas cenografias.
Nas crônicas de Clarice, o leitor encontra-se preso numa armadilha, afinal, se
a cenografia é bem explorada, ele recebe esse texto primeiramente como uma conversa, um conto, um relato ou um ensaio, e não mais como uma crônica. Clarice
Lispector, deste modo, tece com seus co-enunciadores um universo bastante particular de enunciação.
Quanto mais o co-enunciador avança no texto, mais ele é persuadido de que
é aquela cenografia, e nenhuma outra, que corresponde ao mundo configurado pelo
discurso. A cenografia age para persuadir o destinatário, conforme aponta Maingueneau, ao afirmar que
uma crônica de variedades em um jornal obedece a rotinas, sem sofrer tal
coerção: ela pode, por exemplo, adotar uma cenografia de romance policial.
Os gêneros do discurso que mais recorrem a cenografias são aqueles que
visam agir sobre o destinatário, a modificar suas convicções (2008a, p. 97).

Desta maneira, o enunciador “encena” um determinado papel e também determina um outro para seus parceiros. Nesse sentido, as cenografias construídas por
Clarice Lispector nas crônicas são múltiplas e variadas a ponto de fazer com que o
gênero e o veículo sejam passados para segundo plano.
Afinal, se as crônicas de Clarice partissem exclusivamente do contexto histórico de sua produção, qual seja o ano de 1968 e respectivos desdobramentos sociais, políticos e culturais, a cena genérica estaria em primeiro plano, dado que o gênero crônica corresponde a textos que entrelaçam a poética e as circunstâncias de
sua produção, a “ordem do dia” do jornal. Mas, definitivamente, não é o que ocorreu
naquele ano nos textos de Clarice Lispector.
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Em 1968, a autora publicou, no Caderno B do Jornal do Brasil, 122 textos no
decorrer de 49 sábados. A cada semana ela propunha variadas formas de “agradar
o leitor”, ora apresentando um texto único que ocupava todo o espaço do jornal, ora
compilando pequenos textos. Alguns desses, de uma única linha. Há 21 textos conforme o primeiro caso e os demais, 101, compõem mosaicos com temas e gêneros
variados. Assim,
nas mãos de nossa autora a crônica é feita de restos de outros textos – ficção, cartas, pedaços de entrevistas, retratos etc. – que rodopiam no espaço
do jornal; com a consequência de que juntos eles perturbam qualquer decisão a respeito de compreensões estéticas (ARÊAS, 2005, p. 38).

Nesses mosaicos ou “restos de textos” fragmentados, observamos que há
diálogo entre os textos, por conta da mesma temática e forma. Porém, muitos deles
tratam de assuntos completamente distintos. Clarice estaria fazendo uma colagem
aleatória ou montando um filme? Que tal questionamento fique como hipótese para
pesquisas futuras. De qualquer forma, é interessante pensarmos na existência de
uma lógica para a escolha dos textos que foram apresentados num mesmo dia.
Em busca dessa lógica a perpassar os textos, tomando por base as condições de produção e circulação e o posicionamento de Clarice Lispector no Campo
Literário, realizamos nossas análises.
Numa pesquisa analítica, categorizar o objeto de estudo, por mais que o reduza e quebre a fruição estética, é uma prática útil, pois possibilita a fragmentação
do todo, proporcionando um olhar generalizado. Deste modo, categorizamos os textos em três grandes grupos. Num extremo, aqueles mais próximos da Literatura; no
outro, aquelas mais próximas do Jornalismo e, num ponto central, as crônicas
exemplares, aquelas que mais facilmente aderem aos pressupostos do gênero.
No ponto central, temos 40 crônicas escritas conforme o que a rotina que esse gênero pressupõe, ainda que, na maioria delas, Clarice parta de temas de seu
cotidiano familiar e os desenvolva ao lago da “ordem do dia”. Num ponto oposto, temos 25 crônicas puramente ficcionais, próximas da Literatura, trata-se de contos e
fragmentos do romance ALP. No mesmo ponto, próximo à Literatura, temos 26 textos metalinguísticos que versam sobre a atividade literária, a escrita e a língua portuguesa, 13 que se aproximam do discurso filosófico, na forma de ensaios, e três
textos de citações alheias. No outro extremo temos 15 crônicas que, genericamente, aproximam-se da linguagem puramente jornalística, por serem colunas, reportagens, entrevistas e carta de leitores. Esquematicamente, temos:
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QUADRO 2 – Esquema de classificação das crônicas

Uma primeira conclusão a que podemos chegar por meio desse olhar panorâmico é a constatação da dilatação do gênero, posto que apenas um terço do nosso objeto seja a crônica enquanto um olhar poético sobre a realidade ordinária. Deste modo, acreditamos que o rótulo de crônica atribuído a esses textos é, essencialmente, um esforço da crítica literária, dos “analistas da literatura”. Como aponta Maingueneau, ao afirmar que
o vínculo de uma obra a um gênero pode proceder dos próprios autores (figurar num subtítulo, num prefácio..., provir de indícios dados pelo texto).
Pode igualmente dever-se a uma elaboração retrospectiva devida aos analistas da literatura. Muitas vezes as classificações dos últimos não coincidem com as dos autores, que podem muito bem dar uma denominação genérica nova a obras que, contudo, se afastam pouco da tradição, ou ao contrário, produzir obras muito diferentes, sem por isso mudar de denominação
genérica (op.cit., 2001, p. 64-65).

Ou seja, vincular os textos de Clarice Lispector publicados no JB à crônica é
um esforço externo, afinal a autora se distancia do gênero. No entanto, a denominação genérica não se altera, devido à veiculação na imprensa. Nota-se que a maneira
como Clarice se afasta da tradição cronística é marcada pela dúvida constante sobre
o que é a crônica e o cronista.
Esse é o mote dos textos metalinguísticos, mais próximos da Literatura, dos
problemas relacionados à inserção e permanência no Campo Literário. Neles, Clarice afirma não saber como fazer crônicas ou ser cronista. Assim se faz o exercício
ontológico de Clarice: “Crônica é um relato? É uma conversa? é o resumo de um
estado de espírito? [...] E acho mesmo que vou ter uma conversa com Rubem Braga
porque sozinha não consegui entender” (50. Ser cronista – 22junC).
As crônicas metalinguísticas são (4. Gratidão à maquina – 20janB), (10. Ao
linotipista – 04fevD), (15. Anonimato – 10fevE), (20. Hermética? – 24fevC), (30. Armando Nogueira, futebol e eu, coitada – 30mar), (32. Adeus, vou-me embora! –
20abr), (36. Declaração de Amor – 11maiA), (48. Ainda sem resposta – 22junA), (50.
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Ser cronista – 22junC), (53. O meu próprio mistério – 13julB), (54. A opinião de um
analista sobre mim – 13julC), (71. Mistério – 07setB), (72. Escrever – 14setA), (75.
Fernando Pessoa me ajudando – 21setA), (88. Fidelidade – 12outB), (89. Estilo –
12outC), (90. Delicadeza – 12outD), (97. Sensibilidade inteligente – 02novA), (98.
Intelectual? Não. – 02novB), (99. O que eu queria ter sido – 02novC), (100. Trecho –
09novA),102. Um conto se faz ao largo – 09novC), (104. Aprofundamento das horas
– 16novA), (107. Mário Quintana e sua admiradora – 16novD), (114. Como é que se
escreve? – 30novC), (116. Conversa telefônica – 30novE).
Dos 40 textos localizados no ponto central, entre o Jornalismo e a Literatura,
apenas três extrapolam acontecimentos da vida familiar de Clarice. Os outros 37 são
marcados por sua relação com os filhos, suas convicções existências e seus “afazeres” domésticos. Temas que perpassam seus romances e contos e que, na ótica de
Clarice, ganham perspectivas e aprofundamentos e já muito discutidos e analisados
pela crítica.
Há, no entanto, três crônicas que consideramos exemplares do ponto de vista
genérico, são elas (52. Cérebro eletrônico: o que sei é tão pouco – 13julA), (65. Morte de uma baleia – 17ago) e (84. As dores da sobrevivência: Sérgio Porto – 28setF).
Tomemos por análise o segundo deles, (65. Morte de uma baleia – 17ago).
No primeiro parágrafo, Clarice apresenta um acontecimento público:
Em minutos espalhara-se a notícia: uma baleia no Leme e outra no Leblon
de onde tinham tentado sair sem no entanto poder voltar. Eram descomunais apesar de apenas filhotes. Todos foram ver. Eu não fui: corria o boato
de que ela agonizava já há oito horas e que até atirar nela haviam atirado
mas ela continuava agonizando e sem morrer.

O acontecimento é o mote a partir do qual Clarice constrói sua reflexão poética/literária. Um ensaio filosófico sobre a condição humana. Justamente essa capacidade de transcendência é o que aproxima a Literatura da Filosofia, enquanto discursos constituintes. A crônica como um ensaio filosófico.
Nunca atingiremos em nós o ser humano: a busca e o esforço serão permanentes. E quem atinge o quase impossível estágio de Ser Humano, é
justo que seja santificado.

Próximos do jornalismo, temos os textos nos quais Clarice parece manipular
as diferentes inscrições genéricas que circulam no jornal. Esse jogo com os gêneros
chamaremos de gêneros jornalísticos reinventados. São crônicas nas quais Clarice
“encena” outros gêneros jornalísticos: a coluna social, carta do leitor, classificados,
editorial (carta do jornal), entrevista, reportagem e, colunas femininas.
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1) Carta do leitor
(08. Um telefonema – 04fevB), (18. Sentir-se útil – 24fevA), (19. Outra carta –
24fevB), (22. O grito – 09marA), (95. São Paulo – 19outC)
2) Coluna social
(16. Chico Buarque de Holanda – 10fevF), (26. Oi, Chico! – 23marA)
3) Coluna feminina
(40. Estritamente feminino – 25maiA), (44. Mulher demais – 08junA)
4) Reportagem
(33. Escândalo inútil – 27abr), (38. A matança dos seres humanos: os índios –
18maiA)
5) Nota
(63. O suéter – 03agoE)
6) Anedota
(115. Um diálogo – 30novD)
7) Classificados
(94. “Precisa-se” – 19outB)
8) Editorial/Carta Aberta:
(17. Carta ao ministro da educação – 17fev)
Há, no outro extremo, os textos que divergem completamente da doxa cronística. São 25 textos ficcionais. Mais Literatura, sendo textos que operam como “ritos
de escrita”, como ato conjurador do autor e da gênese de sua obra. Desses 25 textos, 19 são parte do romance ALP, posteriormente publicado.
Arêas (op. cit., 2005) e Gotlib (op. cit., 1995, p. 386) falam dessa passagem
de fragmentos das crônicas para o romance ALP. A primeira afirma que os textos
fluem de um gênero a outro como “vasos comunicantes”. Além disso, numa perspectiva pragmática a autora sugere que o ritmo massacrante do jornal e a necessidade
de cumprir essa rotina para ganhar dinheiro impuseram essas colagens como meio
de sobreviver ou “ganhar a vida”.
A segunda autora fala da retomada dos textos, do “autoplágio”, nas crônicas
como uma atitude assumida por Clarice Lispector. A autora também destaca que os
textos das crônicas e dos romances se comunicam entre si e sugere que essa comunicação representa certo desgaste de conteúdo e temas. Sugerimos, entretanto,
que essa atitude possa ser um dos muitos recursos de uma escritora que deseja fazer eco, ressoando os próprios escritos para outras e mais pessoas.
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O trabalho de gerir a própria obra Clarice encanta o público leitor do jornal
para convertê-los em leitores de seus romances, para agenciá-los. Por isso, em alguns sábados os leitores são surpreendidos com contos e fragmentos de ALP. Na
perspectiva da AD, “esse trabalho sobre o texto (rascunho, correções...), poderíamos chama-lo de ritos de escrita, eles próprios parte dos ritos genéticos, comportamentos diretamente mobilizados a serviço da criação” (MAINGUENEAU, 2001,
op.cit., p. 48).
Ao compararmos o conteúdo das crônicas e ALP, percebemos que Clarice e
Lóri – a protagonista do romance – são a mesma pessoa. A personagem se confunde com a autora. Pudemos identificar esse como o traço de maior recorrência ao se
cotejar os textos. Nas crônicas, as falas, os pensamentos e as ideias vêm de Clarice,
o discurso é direto. Por outro lado, no romance, o narrador empresta a Lóri o mesmo
texto que fora dito por Clarice Lispector nas crônicas.
Destacamos a seguir três exemplos nesse sentido.
...eu acho que a máscara é um dar-se tão importante quanto o dar-se pela
dor do rosto. [...] É a liberdade horrível de não ser. E a hora da escolha.
Mesmo sem ser atriz nem ter pertencido ao teatro grego – uso uma
máscara. [...] Mas é que esse rosto que estava nu poderia, ao ferir-se, fechar-se sozinho em súbita máscara involuntária e terrível. É, pois, menos
perigoso escolher sozinho ser uma pessoa (21. Persona – 02mar, grifo
nosso).

...ela achava que a máscara era um dar-se tão importante quanto o dar-se
pela dor do rosto. [...] Era a liberdade horrível de não ser. E a hora da escolha. Também Lóri usava a máscara de palhaço da pintura excessiva.
[...]. Mas é que esse rosto que estivesse nu poderia, ao ferir-se, fechar-se
sozinho em súbita máscara involuntária e terrível: era pois menos perigoso escolher, antes que isso fatalmente acontecesse, escolher sozinha
ser uma "persona" (ALP, p. 46, grifo nosso).

***

O estado de graça de que falo não é usado para nada. [...] É uma lucidez de
quem não adivinha mais: sem esforço, sabe. Apenas isto: sabe. Não perguntem o quê, porque só posso responder do mesmo modo infantil:
sem esforço, sabe-se (31. Estado de graça – trecho – 06abr, grifo nosso).

O estado de graça em que estava não era usado para nada. [...] Era uma
lucidez de quem não adivinha mais: sem esforço, sabe. Apenas isto: sabe.
Que não lhe perguntassem o que, pois só poderia responder do mesmo modo infantil: sem esforço, sabe-se (ALP, p.74, grifo nosso).

***
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Pois a hora escura, talvez a mais escura, em pleno dia, precedeu essa coisa que não quero sequer tentar definir. Em pleno dia era noite, e essa
coisa que não quero ainda tentar definir é uma luz tranquila dentro de
mim, e a ela chamariam de alegria, alegria mansa (34. A alegria mansa –
trecho – 04maiA, grifo nosso)

Mas a hora mais escura precedeu aquela coisa que ela não queria sequer
tentar definir. Esta coisa era uma luz dentro dela, e a essa chamariam de
alegria, alegria mansa (ALP, p. 79, grifo nosso).

Há outros textos ficcionais que não correspondem a ALP, são eles: (06. Como
uma corça – 27jan), (25. Restos de Carnaval – 16mar), (55. O arranjo – 20julA), (64.
Uma história de tanto amor – 10ago), (67. A perseguida feliz – 31ago), (86. O terror
– 05outB).
Definitivamente, o que Clarice escreveu no JB foram crônicas à maneira de
Clarice. Estaremos seguros ao dizer que Clarice escreveu as crônicas não somente
para ganhar dinheiro, mas também como forma de gerir sua obra. Clarice é camaleônica, pois mimetiza sua escrita e a veicula sob qualquer gênero. É o que chamamos hoje de artista “multiplataforma”.
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III. PERTENCER (47.)
o Campo Literário e Clarice Lispector

Minha grande altivez: prefiro ser achada na rua. Do que neste fictício palácio onde não me acharão porque – porque mando dizer que não estou, ‘ela
acabou de sair’ (PNE, p. 19).

O último romance de Clarice Lispector publicado em vida, sobre o qual disse
ela possuir treze títulos na antológica entrevista concedida a Júlio Lerner na TV Cultura em 1976, consagrou-se como A hora da estrela, o segundo título. O décimo terceiro, no entanto, que foi Saída Discreta pela Porta dos Fundos, aponta-nos para o
estratégico caminho trilhado, ou ao menos enunciado, pela autora no Campo Literário, a saída, ou o que denominaremos por alheamento.
Se considerarmos a Literatura um campo social onde há produção de discursos e, consequentemente, produtores que desejam ser legítimos representantes
desse Campo, poderemos aceitar que, a partir desse lugar de enunciação, Clarice,
contraditoriamente, disse não fazer parte, não pertencer a Literatura Brasileira de
sua época. Ao afirmar que “acabara de sair”, como citado na epígrafe dessa seção,
Clarice fomenta um posicionamento para si. Como se ela se colocasse alheia à Literatura Brasileira, como estratégia enunciativa.
Certa vez, por conta de um convite para conferenciar na Universidade do Texas, ela afirmou não gostar de pensar sobre o fenômeno literário e que o mesmo
não fizera parte do seu caminho. Por isso, alertou os organizadores do evento, por
meio de carta, posteriormente publicada como crônica, de que não seria a pessoa
mais indicada para falar sobre o tema.
Literatura para mim é o modo como os outros chamam o que nós fazemos.
[...] De início pareceu-me desagradável: seria, por assim dizer, como uma
pessoa referir-se a si própria como sendo Antônio ou Maria. Depois a experiência revelou-se menos má: chamar-se a si mesmo pelo nome que os
outros nos dão, soa como uma convocação de alistamento. Do momento em que eu mesma me chamei, senti-me com algum encanto inesperadamente alistada. Alistada, sim, mas bastante confusa [...] O que estarei
fazendo nessa rápida conferência é, além do lado informativo, o que se
chama de ‘abrir uma porta aberta’. Só que para mim era fechada... (56. De
uma conferência no Texas – 20julB, grifo nosso).

Por meio dessa crônica/carta, podemos concluir que Clarice nunca encarou a
literatura de fora para dentro, pois via seus escritos como uma força interna, subjetiva, portanto única e pessoal. Estando, deste modo alheia ao fenômeno literário bra58

sileiro, mas alhear é também desvairar, perturbar. Clarice se diz alheia, quando o
que quer e propõe com sua literatura é fundar uma nova geografia de enunciação,
um subcampo, no Campo Literário.
Há na obra de Clarice Lispector, verdadeiramente, o “gosto” por alistar-se, por
pertencer. Pertencer ao Brasil, pertencer à Língua Portuguesa, mas “pertencer à literatura por motivos que nada tem a ver com literatura, pois nem ao menos sou uma
literata ou uma intelectual. Feliz apenas por ‘fazer parte” (47. Pertencer – 15jun). Um
pertencimento paratópico, posição do escritor que jamais poderá fixar-se numa localização estável.
Clarice Lispector bem sabe que a escrita não é uma atividade sólida, seja pelo instável retorno financeiro, seja pela variável aceitação crítica e pública à obra.
Escrever é alguma coisa extremamente forte mas que pode me trair e me
abandonar: posso um dia sentir que já escrevi o que é o meu lote neste
mundo e que eu devo aprender também a parar. Em escrever eu não tenho nenhuma garantia (37. As três experiências – 11maiB, grifo nosso).

A Literatura, ainda que seja um dentre inúmeros outros discursos produzidos
na sociedade, é um espaço que envolve valorações estéticas específicas e intangíveis a impor aos seus enunciadores uma posição instável e sem “nenhuma garantia”, posição sugerida pela ADL e conscientemente vivida por Clarice.
Nesse espaço há também outros atores literários – editores, críticos, livreiros,
leitores – que contribuem para determinar quem pode ou não entrar nesse clube secreto, nessa maçonaria. Para o escritor não há outro modo, a não ser escrever conforme a estética valorizada, para que se torne um ator exemplar do Campo Literário
de seu tempo, pois é no âmbito interdiscursivo, ou seja, em diálogo com a Literatura
da época, que o produtor de discursos literários pode se construir e se afirmar como
tal.
Entretanto, no caso de Clarice Lispector, negar o fenômeno literário foi, paradoxalmente, uma estratégia para fundar o seu posicionamento no Campo. Ao tornar
pública sua obra, por meio de contato com outros autores e editores, ela abre as
portas. No entanto, é por meio dos enunciados publicados que a autora recusou o
pertencimento. Afinal, a produção da obra também é uma forma de geri-la, um gesto, uma estratégia para pertencer a esse lugar limitado, o Campo Literário, até mesmo quando o projeto é negar, alhear o lugar nesse Campo, como o faz Clarice.
Isso é o que nos ensina a AD ao afirmar que a produção da obra literária não
deve ser remetida em primeiro lugar à sociedade considerada em sua globalidade,
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mas a um setor limitado dela, o Campo Literário. Segundo Maingueneau (2001, p.
28), “a existência social da literatura supõe ao mesmo tempo a impossibilidade de se
fechar sobre si e a de se confundir com a sociedade ‘comum’. (...) A literatura define
de fato um ‘lugar’ na sociedade, mas não é possível designar-lhe qualquer território”.
Sua realização manifesta-se, portanto, num território balizável: um campo discursivo. E “o campo é o espaço em que se definem as trajetórias efetivas dos escritores, que estão constantemente reajustando suas trajetórias em função da maneira
como evolui sua posição (MAINGUENEAU, 2010, p.52)”. Assim, “cada gesto criador
mobiliza, queiramos ou não, o espaço que o torna possível, e esse espaço só se
mantêm graças aos gestos criadores que ele mesmo possibilita” (MAINGUENEAU,
2006, p. 54).
Em síntese, como apontamos nas seções anteriores, a ADL toma por base
perguntas como: Quem pode falar em nome da Literatura/ do Campo Literário? O
que esses autores devem construir para se tornarem legítimos porta-vozes desse
discurso situado num certo espaço da sociedade?
Para tal, o motor da atividade literária é justamente essa instituição discursiva,
o Campo, que permite alicerçar a obra e suas condições de enunciação. Por essa
perspectiva, em se tratando de obra literária, o conceito de Campo Discursivo aparece na obra O contexto da obra literária (2001) e consiste numa nova abordagem
da teoria dos campos do sociólogo Pierre Bourdieu (1930-2002).
Bourdieu põe luz sobre as estratégias de legitimação dos agentes dentro de
um Campo, avaliando a luta desses agentes pelo monopólio do poder simbólico. Tal
conceito é descrito pelo sociólogo francês no artigo O discurso Científico (1976) no
qual o foco é a discussão sobre a produção do discurso científico. Gênero que, socialmente, enfrenta problemas semelhantes ao Discurso Literário, afinal um e outro
estão inscritos na categoria de Discursos Constituintes e aqueles que os produzem
encontram-se em situação semelhante. Assim
o campo científico, enquanto sistema de relações objetivas entre posições
adquiridas (em lutas anteriores) é o lugar, o espaço de jogo de uma luta
concorrencial. O que está em jogo especificamente nessa luta é o monopólio da autoridade científica definida, de maneira inseparável, como capacidade técnica e poder social; ou, se quisermos, o monopólio da competência científica, compreendida enquanto capacidade de falar e de agir legitimamente (isto é, de maneira autorizada e com autoridade), que é socialmente outorgada a um agente determinado (BOURDIEU, 1976, p.88,
grifo nosso).
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Destarte, um Campo corresponde a um universo incluído da sociedade, mas
autônomo em relação a ela, um espaço específico de luta concorrencial. Assim também, a Literatura não opera como qualquer outro domínio da atividade social e também não pode ser concebida alhures. Seus enunciadores devem estar imbuídos da
capacidade de falar e agir em nome dela para que desse Campo possam fazer parte.
Como no futebol, o Campo é um espaço de enfrentamento, pois existem produtores que desejam ser reconhecidos como os mais legítimos que outros. Como
numa geografia, o Campo possui um centro, uma periferia e uma fronteira. Sobre o
posicionamento no Campo Literário, Maingueneau considera a existência de três
casos hipotéticos:
(a) alguns são posicionamentos que em um estado anterior se encontravam
no centro do campo e foram marginalizados; (b) outros são recém-chegados
que esperam chegar ao centro;(c) outros, por fim, pretendem constituir um
subcampo relativamente autônomo em relação ao centro. Nesse último caso, seria necessário distinguir duas situações muito diferentes: (a) de lado,
os subcampos que se desenvolvem dentro do mesmo espaço; (b) de outro,
aqueles que se apoiam em uma disjunção geográfica (MAINGUENEAU,
2010, p. 51-52).

Assim, compreendemos que coexistem estratégias dinâmicas dentro do
Campo. Há estratégias centrípetas de integração e estratégias centrífugas de desenvolvimento de subcampos. Acreditamos que a presença de Clarice no Campo
Literário opera-se nesses dois movimentos, especialmente o segundo marcado pelos enunciados das crônicas do JB.
Na seção que se segue, nos esforçamos em demarcar três grandes momentos na produção de Clarice Lispector: no primeiro, a entrada da escritora no Campo
Literário, com a publicação de seus três primeiros romances: Perto do Coração Selvagem (1944), pela editora A noite; O lustre (1946), pela editora Agir e A cidade sitiada, novamente pela editora A noite.
O segundo momento, de consolidação da autora, corresponde aos romances
A maçã no escuro (1961), pela editora Francisco Alves; A paixão segundo G.H., pela
editora do Autor e Uma aprendizagem ou o Livro dos prazeres (1969), pela editora
Sabiá; além dos livros de contos publicados igualmente pelas mesmas editoras dos
romances, sendo: Laços de Família (1960), A legião Estrangeira (1964) e Felicidade
Clandestina (1971).
O terceiro momento, de subversão do cânone literário, com as publicações do
romance/ficção Água Viva (1973) e dos conjuntos de contos Via crucis do corpo
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(1974) e Onde estivestes de noite (1974) pela editora ArteNova; além do romance A
hora da estrela (1977), pela editora José Olympio e, finalmente o romance/ficção Um
sopro de vida, postumamente, pela editora Nova Fronteira.
É justamente entre o final do segundo momento e o iniciar desse terceiro que
Clarice produziu as crônicas para o JB. Nesses enunciados fica nítido o empenho da
autora para se afastar do cânone literário, para intensificar a produção de uma obra
de exceção. Como já argumentamos, Clarice subverte a crônica e, por conseguinte,
constrói cenários enunciativos por meio dos quais interpela e coopta leitores e, como
veremos mais adiante, enuncia certo distanciamento do Campo Literário, distanciamento a que chamaremos de alheamento.
Ainda que no conjunto desta dissertação tenhamos afirmado, por diversas
vezes, a importância quase que determinante das produções oriundas do campo
jornalístico para a entrada e consolidação da produção literária de Clarice, será
abordado, nos parágrafos a seguir, o trabalho de Clarice para publicar os seus textos puramente literários, ou seja, os livros, ainda que muitos deles, como alguns contos e partes do romance ALP tenham a imprensa por primeira divulgação pública.
Ao fazermos este recorte de Clarice no Campo Literário, acreditamos poder,
com mais clareza, apresentar as estratégias da autora no espaço, exclusivamente,
literário ao relacionarmos ele, enquanto Campo discursivo e social, à trajetória de de
Clarice. Mais adiante, apresentaremos algumas reflexões sobre a coerência do projeto literário de Clarice e, finalmente, o posicionamento da autora no Campo Literário
expresso nas crônicas de 1968.
***
Embora o primeiro romance, de 1944, PCS, tenha sido suficiente para elevar
Clarice Lispector à condição de escritora reconhecida pela crítica literária acadêmica
de então, a publicação do livro foi resultado da busca incansável de uma escritora
desejosa por ter seus textos lidos e publicamente reconhecidos.
A partir daquele ano, 1944, Clarice Lispector tornar-se-ia figura proeminente
no Campo Literário brasileiro. Proeminente, mas não estabilizada, pois, não há estabilidade, afinal os escritores vivem na “corda bamba” do Campo Literário, entre as
posições máxima e mínima.
A profícua produção literária que seguiu até o ano de sua morte é composta
por sete romances, duas obras situadas entre o romance e a prosa poética, cinco
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compilações de contos e cinco narrativas direcionadas ao público infantil. Dessa
produção original, de seu falecimento aos dias de hoje, inúmeras reordenações vêm
sendo feitas ao sabor dos interesses editoriais em resposta a curiosidade despertada pelo nome de Clarice Lispector e sua escrita encantatória.
Além das atualíssimas reedições, outra peculiaridade de Clarice é sua repercussão internacional em traduções e estudos. Pesquisas acadêmicas sobre suas
obras já foram publicados por diversos autores estrangeiros, como Claire Varin (Canadá) e Hélène Cixous (França). Segundo Arêas (2005, p. 14), a entrada de Clarice
no mercado editorial internacional ocorreu no final dos anos 1970, após a descoberta de seus textos pela Édition des Femmes. Além disso, a mais recente e completa
biografia da autora foi escrita pelo americano Benjamin Moser, em 2009.
No entanto, cabe-nos salientar que Moser parece tingir a imagem de uma mulher com dificuldades de se relacionar socialmente, excêntrica, inadequada, insone,
um misto de genialidade e estranhamento, e o Brasil um acidente de percurso na
vida da autora. Por outra via, é proposta dessa dissertação a tentativa de justificar
que toda a excentricidade de Clarice Lispector corresponda a uma estratégia enunciativa de pertencimento/recusa ao Campo Literário, como argumentaremos ainda
neste capítulo e nos que se seguirão.
Por mais que em seus textos ecoe um universo introspectivo de especulações
metafísicas, a entrada de Clarice no universo das letras não tem nada de etéreo e
místico. Por meio da imprensa e com a edição de seus livros, Clarice percorreu uma
trajetória de luta objetiva para se sustentar e, principalmente, para dar vazão à necessidade de escrever e, consequentemente, para ser lida por meio da publicação e
divulgação de sua produção.
Desde o Recife, onde passou a infância, Clarice buscou a imprensa como canal para veicular sua literatura, com toda a dificuldade de uma “tímida ousada”, como costumava se referir a relatar a procura por mercado editorial, conforme aponta
Gotlib (1995, p. 155). Naquele tempo, com a ajuda da irmã Tania, Clarice mandava
contos através do correio para a seção infantil do jornal Diário de Pernambuco. No
entanto, as primeiras tentativas de publicação foram frustradas.
Esses contos, eles nunca publicaram. Por quê? Ela esclarece: ‘eu sabia por
quê. Os que eles recebiam começavam assim: ‘Era uma vez e isso e isso...’
Os meus eram sensações’ [...] Grande distância separam essas histórias
das de Clarice, em que ‘nada’ acontece de fato. E onde uma nova moralidade, por vezes, aflora, pela qual vence aquele que não agrada e, além disso,
contraria, transgride, subverte (GOTLIB, op. cit., p. 87-88).
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Torna-se interessante observarmos que Clarice já produzia textos com o caráter excepcional que a consagrou, mas que, naquela época, tornaram-se impublicáveis no contexto daquelas seções infantis, naquele pequeno nicho de literatura infantil.
Ainda assim, Clarice não se rendeu às histórias lineares com “era uma vez”. E
manteve fidelidade ao então precoce projeto literário e ao estilo singular que a consagrará anos mais tarde, mesmo correndo o risco de não ser publicada. “Mais sou
teimosa e não fiz ao longo de minha vida senão perseverar na minha trilha, suprimir
os fatos e privilegiar as sensações. Com o risco de não ser publicada” (LISPECTOR
apud WALDMAN, 1992, p.88).
A publicação do primeiro romance ocorre pouco tempo depois da entrada da
escritora na Agência Nacional. Lá, Lúcio Cardoso aconselhou Clarice a enviar originais do primeiro livro – PSC – para conhecidos seus do meio literário em Minas Gerais; um desses chega às mãos de Fernando Sabino, que a época também buscava
um lugar ao sol da Literatura e, posteriormente tornar-se-ia outro grande interlocutor
literário e também editor de Clarice.
Mesmo que tenha produzido textos jornalísticos para a Agência Nacional, o
primeiro veículo oficial, no entanto, a publicar um texto literário de Clarice foi a revista Pan (o semanário circulou de 1935 a 1940, totalizando 241 edições). “Era uma
revista de perfil bastante popular, de interesse geral, que traduzia e republicava todos os tipos de notícias, ensaios, contos e reportagens de publicações estrangeiras,
ao lado de contribuições de escritores brasileiros” (MOSER, 2009, op. cit., p. 143).
No dia 25 de abril de 1940, a revista levou a público o conto “Triunfo”. Moser
(ibidem.) salienta que, naquela época, era raro uma mulher escrever para um jornal.
As poucas que existiam eram de altíssimo calibre como Cecília Meireles que trabalhava para o Diário de Notícias, nos anos 1930, e Raquel de Queiroz, nos anos 1940
para a revista O Cruzeiro. Sobre o valor literário do conto “Triunfo”, Aparecida Maria
Nunes ressalta a idiossincrasia estética de Clarice já naquela primeira aparição literária.
O resgate desse texto configura sua importância como documento que revela a escritora em formação. O estilo literário, o cuidado na escolha das palavras para apresentar as sensações das personagens femininas, o fluxo da
consciência, o discurso centrado na mulher, a exposição de conflitos íntimos
sobre os diferentes modos de amar são alguns aspectos que estão presentes nessa primeira publicação e que já caracterizam a escrita clariceana
(NUNES, 2006, op. cit., p. 41).
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Também no ano 1940, Clarice ingressa no curso de Direito na Faculdade Nacional, na época a mais destacada instituição de ensino superior do Brasil. A jovem
Clarice ficou em quarto lugar no vestibular, entre trezentos candidatos de todo o país, segundo Moser. Ainda segundo o biógrafo, a faculdade “era um campo de treinamento para influentes jornalistas, políticos, diplomatas e homens de negócio, quase qualquer pessoa que aspirasse a uma profissão não científica” (MOSER, 2009,
op. cit., p. 141).
Gotlib (1995, op. cit.) salienta que a autora cursou a faculdade sem grandes
entusiasmos, possivelmente, para buscar inserção no grupo de influentes intelectuais da época. Clarice chega a afirmar, inclusive, que o curso de direito não serviu
nem mesmo para discutir sobre direitos autorais com os editores. Clarice jamais assumirá o direito, profissão para a qual se graduou, mas será no Jornalismo que buscará um posto de trabalho, afinal, conforme a ADL, ser um escritor jamais garantirá
estabilidade para aqueles que se predispõem a escrever, exclusivamente, obras literárias.
Além disso, podemos argumentar que a escrita jurídica, por mais necessária e
funcional que venha a ser, está restrita ao círculo de seus operadores e inapta à inventividades estilísticas. Por outro lado, o amplo público leitor de textos da imprensa
e a possibilidade de torná-los criativos e instigantes podem ter tornado o campo jornalístico um espaço mais atrativo para alguém com um ambicioso projeto literário em
curso.
Assim, o início da década de 1940, a autora estava dividida entre os estudos,
na faculdade de direito, a atividade jornalística na Agência Nacional e a preparação
do seu primeiro romance, Perto do Coração Selvagem. Um ano antes da publicação
do livro, Clarice dará início, também, ao projeto de constituir uma família. Um projeto
que pode ser pensando como destino feminino ou como necessidade de companhia
ou até mesmo como um estágio para pertencer ao Brasil.
O casamento com o também estudante de direito, Maury Gurgel Valente,
acontece em 23 de janeiro de 1943. O jovem era filho de um dentista de uma família
de latifundiários do Ceará, Mozart Gurgel Valente, e Maria José Ferreira de Souza,
filha de um barão da borracha do Pará.
O relacionamento não recebeu a aprovação da família de Clarice, pois Maury
era um gói, um não judeu. “O casamento era uma declaração da independência de
Clarice em relação à comunidade que a criou” (MOSER, 2009, op. cit., p. 181). O
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casamento, deste modo, marca tanto a saída do grupo familiar, quanto a oficial naturalização brasileira, identidade que será fortemente defendida pela autora no decorrer de sua carreira, principalmente no que se refere ao uso do português brasileiro
como língua materna. Uma forma de pertencimento.
Segundo Clarice, aos sete anos, quando aprendeu a ler e escrever em língua
portuguesa, decidiu fazer dela a sua vida interior. “Adestrei-me aos sete anos de
idade para que um dia eu tivesse a língua em meu poder” (LISPECTOR apud WALDMAN, 1992, p. 18).
O pedido de naturalização foi solicitado em caráter de urgência, pois Maury
fora aprovado para ingressar no corpo diplomático brasileiro e os diplomatas não
podiam se casar com estrangeiras. Assim, em vistas do casamento e com 21 anos,
Clarice, em três de junho de 1942, escreve uma comovente carta ao então presidente do Brasil, Getúlio Vargas:
Quem lhe escreve é uma jornalista [...] casualmente russa também. Uma
russa de 21 anos de idade e que está no Brasil há 21 anos menos alguns
meses. Que não conhece uma só palavra de russo, mas que pensa, fala
escreve e age em português, fazendo disso sua profissão e nisso pousando
todos os projetos de seu futuro, próximo ou longínquo. Que não tem pai
nem mãe – o primeiro, assim como as irmãs da signatária, brasileiro naturalizado – e que por isso não se sente de modo algum presa ao país de onde
veio, nem sequer por ouvir relatos sobre ele. Que deseja casar-se com brasileiro e ter filhos brasileiros. Que, se fosse obrigada a voltar à Rússia, lá se
sentiria irremediavelmente estrangeira, sem amigos, sem profissão, sem
esperanças (LISPECTOR, 2002, p. 33).

A epístola veio a ser tornar mais um dos inúmeros exercícios reveladores do
poder político e encantatório de Clarice Lispector ao empunhar a pena ou dispor
uma Olympia portátil em seu colo, posto que a escrita tornar-se-ia a arma de sobrevivência psíquica e material da autora, o seu domínio sobre o mundo.
A publicação do conto “Triúnfo” e dos seguintes “Eu e Jimmy” e “Trecho”, fora
um ensaio, pois foi o romance PCS, em 1944, que marcou a entrada definitiva e, por
que não, triunfal da autora na Literatura. O romance narra a trajetória existencial de
Joana, desde a infância até a vida adulta de um modo bastante peculiar. A narrativa
rompe a linearidade dos fatos, adentrando o universo inconsciente de uma forma
como não se via até então na literatura brasileira que, à época, estava repleta de
romances regionalistas.
Foi como se Clarice provocasse um movimento contrário ao que vinha sendo
feito, produzindo um discurso subjetivo quando a proposta literária em voga era um

66

olhar para fora, para o social. Clarice, como estratégia para a “saída discreta pela
porta dos fundos” investe sua escrita no oposto.
Segundo Nunes (2006, op.cit.) o título do romance foi sugerido pelo amigo
Lúcio Cardoso, o primeiro a ler o original. Ela escreveu o livro em 1942, de março a
novembro daquele ano e, ao final de 1943, a primeira edição de 1000 exemplares
estava disponível nas livrarias. A edição rapidamente esgotou-se. Sobre as vendas,
Gotlib (1995, op.cit., p.173) salienta que o sucesso deixou Clarice surpresa, pois ela
estava “ciente de que se tratava de um romance diferente dos que se publicavam na
época” e, por isso, não seria facilmente recebida pelo público leitor.
Como exemplo da complexa trajetória de um escritor, para Clarice não foi fácil
ter seu livro impresso. Waldman nos conta que a escritora “dirigiu-se a uma editora
importante, mas o original foi recusado” (1992, op. cit., p. 27), talvez por conta da
temática e do estilo distantes das produções literárias da época. Ela o publicou assim mesmo. Fez um arranjo com A noite: não custeou nada, também não ganhou
nada. Havendo lucros, eles seriam da Editora, como Sá (1979, p. 750) aponta em
nota de roda pé. Clarice, deste modo, não teve retorno financeiro com a edição primeva de seu livro, mesmo com a estrondosa repercussão crítica.
Hoje, com status de raridade, um dos exemplares dessa 1ª edição está disponível no site Mercado Livre por R$ 750,00. É curiosa também a informação de que a
grande editora a recusar o original de Clarice foi a celebrada J. Olympio. O editor,
consagrado como o descobridor de escritores brasileiros, então, se recusou a descobrir Clarice, sendo a autora rejeitada na histórica confraria de escritores da Rua do
Ouvidor, 10. No entanto, a José Olympio estará presente na trajetória de Clarice,
ironicamente, publicando o último romance da autora, publicado em vida. Romance
que, curiosamente, apresenta um “Olímpico” personagem bronco, grosseiro e insensível.
Sobre a repercussão do primeiro livro, destacamos aquela que ficou consagrada como a primeira crítica sobre a produção da autora: o artigo de Antonio Candido “No raiar de Clarice Lispector”. Originalmente publicado na forma de dois textos
no jornal Folha da Manhã, um em 25 de junho e o outro em 16 de julho de 1944. Segundo Olga Sá (op.cit., p. 23), a abordagem foi bastante elogiosa de maneira a
acentuar o caráter inovador tanto no âmbito linguístico, no uso da língua, quanto na
construção narrativa. O crítico considerou ser a obra uma exceção. Conforme Olga
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Sá, naquele tempo, Clarice Lispector já se anunciava como escritora que não se resigna à rotina literária, subvertendo-a.
Em O Diário Crítico, Sérgio Milliet será o primeiro a avaliar a receptividade da
autora em veículo exclusivamente acadêmico. O crítico destacou a alegria da descoberta a respeito do romance e, mais uma vez, evidenciou a capacidade para dar
vida própria às palavras, emprestando-lhes um conteúdo inesperado, aproximandoas da linguagem da poesia. Num outro momento, ainda em janeiro de 1944, Álvaro
Lins apresentou o artigo “A experiência incompleta: Clarice Lispector”, cujo tom, segundo Waldman, “embora não negue originalidade à escritora, considera Perto do
Coração Selvagem uma obra incompleta e inacabada, situando-a na categoria do
que chama de ‘literatura feminina’, porque traz à tona as características do temperamento feminino (narcisismo, lirismo etc)” (1992, op. cit., p. 31).
Clarice costumava dizer que não se importava com a crítica. No entanto, de
Belém do Pará, para onde fora morar em função da carreira diplomática do marido,
remeteu um telegrama, publicado em 26 de janeiro daquele mesmo ano no jornal O
Estado de São Paulo, em resposta à crítica de Sérgio Milliet. Assim disse:
Eu tinha me preparado, não sei porque especialmente, para um começo
ácido e um fim solitário. Suas palavras me desarmaram. De repente me
senti até mal em ser tão bem recebida. Eu que não esperava ser recebida at
all. Além do mais, a repulsa dos outros – eu pensava – haverá de me tornar
mais dura, mais presa no caminho do trabalho que eu escolhera. PS. O nome é meu mesmo (LISPECTOR apud MOSER, op. cit., p. 195).

A relação de Clarice Lispector com a crítica apresentou nuances diversas no
decorrer da carreira. Por vezes ignorando-as, ora sentindo falta delas, ora interessando-se por elas. Sobre essa relação, Gotlib afirma que Clarice
sente a necessidade de um reconhecimento não conseguido, sobretudo nos
anos 40, em parte por causa do Álvaro Lins, lamentando ou o silêncio ou a
‘má interpretação’, o que lhe deixa mágoas. Já nos anos 60, sente muita satisfação ao conquistar o reconhecimento e a atenção de um público mais
vasto. E por vezes irrita-se profundamente com as leituras de especialistas
[...]. Tais fatos levam a concluir que Clarice se interessou, sim, pela crítica,
ainda que de modos diferentes, em função das suas diferentes fases de relacionamento com os críticos que dela se ocuparam (GOTLIB, 1995, op. cit.,
p. 436).

Sobretudo, Clarice gostava de ver o seu trabalho reconhecido. Por Perto do
Coração Selvagem, ela recebeu, em outubro de 1944, o prêmio Graça Aranha, como
o melhor romance de 1943, fazendo com que o livro retornasse à mídia e, talvez por
isso, cristalizando o ano do prêmio como o de seu lançamento.
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Infelizmente, o sabor do sucesso fora sentido de longe, pois, ainda em julho
de 1944, Clarice e Maury se mudam para Nápolis, Itália, primeiro posto diplomático
de Maury no exterior. Lá, a autora se esforça para manter, por meio de correspondências, contato com amigos e escritores brasileiros que viviam na Europa e os que
em nosso país estavam.
Clarice atua [...] como intermediária entre os amigos do Brasil e outros brasileiros que por lá estão, encaminhando, de uns para outros, cartas e livros.
[...] Mas a correspondência mais assídua é com os amigos do Rio, que lá
continuam e cuja lembrança a escritora carrega para a Itália – entre eles,
Manuel Bandeira, Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, Francisco de Assis Barbosa, Lúcio Cardoso, Fernando Sabino (GOTLIB, 1995 op. cit., p.
194).

Em Nápolis, vemos a autora ocupada, cultivando amizades e reforçando laços
com interlocutores do meio literário. Torna-se importante salientar que, pelo tempo
em que viveu no exterior, Clarice estabeleceu um intenso diálogo epistolar com amigos e familiares que viviam no Brasil, dentre os quais Fernando Sabino e as irmãs
Tania e Elisa. É importante observamos que temas recorrentes nessas cartas são o
pedido de Clarice para que seja ajudada na empreitada de buscar a publicação de
seus livros e para que a leitura crítica de seus textos seja feita pelos pares literários.
O registro dessa intensa correspondência está disponível em três compilações: Cartas Perto do Coração (2001), Correspondências (2002) e Minhas Queridas
(2007). Para além do relacionamento familiar, essas cartas constituem um rico material para se compreender os bastidores da produção literária de Clarice, pois “colaborarão para delinear com mais objetividade seu perfil de pessoa e escritora” (BORELLI, 1981, p.103).
Por consequência da interlocução constante, com o auxílio do amigo Rubem
Braga, O lustre (1946), segundo romance de Clarice, foi publicado após dois anos
de espera pela Editora Agir, uma editora católica. O livro começou a ser escrito em
março de 1943, a conclusão da obra se deu quando Clarice estava em Nápolis. Moser (op. cit., p.224) nos conta que, mais uma vez, Clarice deseja publicá-lo pela José
Olympio. Mas, pela segunda vez, a editora não a publicou.
A crítica ao romance foi parca, o que deixou Clarice entristecida. Moser afirma que “uma razão para sua infelicidade em Berna talvez fosse a indiferença com
que O Lustre fora recebido. [...] Agora o que a surpreendia era que mesmo os críticos que haviam elogiado seu primeiro livros estavam ignorando o segundo” (Ididem,
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p. 251-252). O que nos revela a instabilidade do Campo Literário, no qual obras e
escritores possam ser elogiados, criticados e até desprezados.
Na sequência, o terceiro romance parece emergir da dificuldade de se enquadrar nos moldes de uma existência pequeno-burguesa-mulher-de-diplomata e da
condição de estrangeira porque, naquele tempo Clarice vivia em Nápolis, e, posteriormente, na cidade de Berna, Suíça, vivenciando uma enorme solidão e com informações fragmentadas sobre a repercussão de seu trabalho literário.
O livro Cidade Sitiada narra a relação simbiótica entre São Geraldo, um subúrbio se urbanizando, e a trajetória existencial de uma jovem, Lucrécia Neves. Curiosamente, com as letras no nome Lucrécia forma-se o nome de Clarice. A obra
ficou pronta horas antes do nascimento do primeiro filho em 10 de setembro de
1948. Mais uma vez, a crítica permanece reticente à publicação. E, mais uma vez, a
editora do jornal A Noite publicará o romance da autora. E, mais uma vez, a recusa,
desta vez, a editora Agir que havia publicado o livro anterior, recusa a publicação do
seguinte.
Com toda a dificuldade, será a própria autora que, em terras brasileiras, buscará meios para colocar o livro no prelo. A família Gurgel Valente viaja ao Brasil em
três de junho de 1949. A estadia se estenderá por mais de um ano. Moser (2009,
op.cit.,p. 283) afirma que será a partir de então que Clarice irá encontrar a sua voz.
Sobre o retorno de Clarice ao país, Nunes descreve:
Clarice é recebida como fenômeno literário. O Letras e Artes a entrevista no
escritório da editora A noite, onde segundo a reportagem, Clarice verifica as
provas do romance A cidade sitiada. A matéria dá enfoque especial à volta
da escritora, fazendo breve retrospectiva do início de sua carreira, quando
descoberta por Lúcio Cardoso, divulgando as impressões de Clarice sobre a
Suíça e da literatura de lá e noticiando a publicação do novo romance
(2006, op. cit., p. 67).

Apesar da ovação, segundo Moser (Ibidem, p.284), o livro foi um fracasso. As
poucas resenhas foram bastante negativas. No entanto, em 1969, num estudo de
149 páginas, Assis Brasil fez uma análise didática da obra de Clarice destinada a
estudantes de Letras, na qual elogiará o romance, destacando seu valor formal. No
ensaio, segundo Sá, o crítico buscou mostrar que
os motivos ficcionais de Clarice já não podem ser enquadrados em ismos.
Ela se situa em relação a uma linguagem universal da arte e, em especial,
da literatura. Ao contrário de Sérgio Millet, Assis Brasil considera A cidade
sitiada como o livro formalmente mais realizado da escritora, embora, desde
o seu primeiro romance, ela apresentasse amadurecida e definida (SÁ,
1979, op. cit., p. 48).
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Com seu projeto literário claramente definido, acreditamos que, com a publicação de A Cidade Sitiada, encerra-se o primeiro ciclo da produção literária de Clarice. PSC, L e CS foram, deste modo, os alicerces do lugar de Clarice no Campo Literário do modernismo brasileiro e, consequentemente, formulam o arcabouço da produção futura. Os três romances apresentaram uma escritora vanguardista, dificilmente classificável pelos ismos literários, incompreendida pelos críticos e editores e,
ainda, lida por um público bastante restrito, formado quase que exclusivamente por
pessoas ligadas ao meio literário.
Assim, temos o primeiro estágio de Clarice Lispector no Campo Literário.

Perto do Coração Selvagem (1944)
Editora A noite

A cidade Sitiada (1949)
Editora A noite

O lustre (1946)
Editora Agir

QUADRO 3 - A. Entrada no Campo

Na década de 1950, ainda que a atuação na imprensa tenha sido intensa,
Clarice não publicou nenhum livro. O jejum teve fim em 1961, com o lançamento de
seu quarto romance, A maçã no Escuro. Trata-se da narrativa mais extensa da escritora, possivelmente a mais hermética. Esse será o único romance a ter um sujeito do
gênero masculino como protagonista, Martin. A obra levará cinco anos da conclusão
à publicação.
Clarice retorna ao Brasil em julho de 1959, ano que marca o que consideramos ser o início da segunda fase de sua carreira: a consolidação de sua literatura no
cânone literário brasileiro. O retorno foi definitivo dado o desenlace matrimonial, que
por iniciativa de Clarice, fora pacífico. Moser (2009, op. cit., p. 343) aponta duas
causas para a insatisfação da autora com o casamento: a dor de viver em exílio e a
dificuldade para publicar seus livros longe do Brasil.
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Aqui, Clarice buscará ativamente por editores e retomará a carreira jornalística, na qual trabalhará até o ano de seu falecimento, sempre com a justificativa que
precisava do retorno financeiro para sobreviver e criar seus dois filhos. Na chegada
ao Brasil, a medida inicial foi batalhar a publicação de dois livros que estavam prontos há cinco anos: a coletânea de contos Laços de Família e o romance A maçã no
escuro. O romance, após a promessa de Ênio Silveira, foi recusado pela editora Civilização Brasileira e o livro de contos teve contrato firmado com a Agir, mas a publicação não se realizou, conforme Moser (Ibidem, p. 353).
Incansável, Clarice, pessoalmente, agilizou as publicações firmando contrato
com a editora Francisco Alves que publicou os dois livros. Laços de Família sai em
1960 e A maçã no escuro em 1961. Sobre esse período, Moser diz que “foi no início
dos anos 60 que uma escritora obscura e de reputação difícil se tornou uma instituição nacional, ‘Clarice’, imediatamente reconhecível só pelo primeiro nome” (2009,
op. cit., p.559).
Laços de Família foi um sucesso editorial, sendo a primeira obra da escritora
a merecer uma segunda edição, depois que os dois mil exemplares da primeira se
esgotaram. O coquetel de lançamento que aconteceu na sede social da livraria
Francisco Alves, no centro de São Paulo, contou com uma exposição do reconhecido cenógrafo e artista plástico Cyro Del Nero, autor da capa e de ilustração do livro,
além disso, os convites para o evento foram assinados pela editora e a revista Senhor, duas grandes fiadoras de Clarice, no início dos anos 1960.
Segundo Moser (ibdem., p. 357), a coletânea de contos consolidou a reputação de Clarice Lispector. O livro, de certo modo, solidificou o sucesso que a escritora
vinha fazendo na revista Senhor, exemplarmente na dialética entre o jornalismo e a
literatura.
Um ano depois de Laços de Família, o romance A maçã no escuro foi publicado em julho de 1961 pela mesma Francisco Alves, portanto, cinco anos após de
ter sido concluído na cidade Washington, EUA, em maio de 1956. Sobre a publicação, Moser assevera: “o livro, assolado por problemas desde o início, saiu tão cheio
de erros que Clarice nem podia olhar para ele, e ela estava constrangida por seu
preço exorbitante, 980 cruzeiros. (Na época, foi de fato o romance mais caro já publicado no país.)” (ibdem., p. 359).
Será a partir de então que Clarice se sentirá incomodada e até constrangida
com o sucesso. Ao ser laureada com prêmio Carmem Dolores Barbosa de melhor
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livro publicado em 1961, fica insatisfeita com o prêmio de vinte cruzeiros por um livro
que custava quase cinquenta vezes mais. O livro começou a ser escrito em Torquay,
no final dos anos 50, ainda sob o título de A veia no pulso. A mudança para A maça
no escuro foi sugestão de Fernando Sabino, como aponta Nunes (2006, op. cit., p.
69).
O ano do golpe militar, 1964, ainda que marco de um retrocesso à democracia brasileira, foi glorioso para Clarice, primeiro porque a autora não precisou mais
buscar editores para suas obras, pois seus amigos Fernando Sabino e Rubem Braga haviam fundado a editora Do Autor, segundo porque naquele ano o romance
PSGH, considerado um dos maiores romances do século, fora publicado.
O livro é, indubitavelmente, um marco na Literatura Brasileira. Trata-se de um
suspense existencialista, no qual a protagonista G. H. vivencia uma vertiginosa e
surreal experiência diante de uma barata encontrada no quarto de empregada, no
alto de uma cobertura na zona sul do Rio de Janeiro. Entre o sublime e o grotesco,
Clarice ensaia o paradoxo da paixão, entre o amor e o ódio. Na época da publicação, o livro não despertou interesse. Moser afirma que “só uma resenha foi publicada em 1964, escrita por Walmir Ayala, um amigo de Lúcio Cardoso” (2009, op. cit., p.
394).
Assim, a editora Do Autor, tentando, possivelmente, repetir o sucesso da dobradinha Laços de Família e A maçã no escuro, publicados pela Francisco Alves,
respectivamente, em 1960 e 1961, levou às livrarias, em 1964, um romance e uma
coletânea de contos, respectivamente, A paixão segundo G. H. e A legião estrangeira. Mesmo que tenha sido pouco comentado na época da publicação, desta vez, o
romance acabou por abafar o volume de contos.
Ambos, no entanto, tornaram-se sucesso de vendas e críticas, confirmando a
popularidade de uma escritora desdobrável à multiplicidade de gêneros, mas não
menos coesa em suas escolhas estilísticas e temáticas. Assim,
Há quem considere os contos de Clarice Lispector a melhor parte de sua
obra. Talvez a necessidade de condensação requerida pelo gênero force a
autora a não alongar-se em excesso, evitando divagações [...]. De qualquer
modo, o processo criativo da autora na realização dos contos segue as
mesmas trilhas dos romances (ROSENBAUM, 2002, p. 64).

De fato, dado o sucesso do romance e dos contos, tanto A paixão segundo G.
H. quanto A legião estrangeira tornaram-se obras determinantes para solidificar a
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popularidade de Clarice para além dos círculos literários, ganhando, inclusive, diferentes leitores e leituras. Assim,
se A paixão segundo G. H. não fora comentado extensivamente na época
do lançamento, seu impacto, uma vez que os leitores começam a absorvêlo, foi profundo e resultou em certa popularização de Clarice. Em 1965, a
primeira dezena de adaptações teatrais de sua obra apareceu no Rio; em
1966, foi publicado o primeiro livro a respeito dela, O mundo de Clarice Lispector, do crítico e filósofo Benedito Nunes (MOSER, op. cit, p. 410).

Por esses rumos, na década de 1960, o leitor “comum” tive acesso à escritora, seja por meio das produções literárias, os romances e as compilações de contos,
seja através das incursões jornalísticas. Clarice, desde então, “caiu no gosto do povo” e seu alcance ultrapassou as livrarias, cobrindo também a adaptação de seus
textos para teatro e a, desde então, incessante publicação de análises sobre a autora e sua produção.
Tornando-se amplamente conhecida, os três primeiros romances começaram
a ser reeditados. “Em 1963, a Francisco Alves lançou uma versão popular, em brochura, de seu outrora famoso livro de estreia. [...] No mesmo ano, outro editor, José
Álvaro, ressuscitou O lustre. A cidade sitiada voltaria em 1964” (MOSER, op. cit., p.
379).
Nessa mesma década, Clarice vivenciou um dos momentos mais trágicos de
sua vida. Na madrugada de 14 de setembro de 1967, ao tentar apagar com as mãos
o fogo de um incêndio acidental em seu quarto, Clarice sofreu graves queimaduras
na mão direita, a que usava para escrever. Naquele tempo, ela já estava fixada no
apartamento 701, da Rua Gustavo Sampaio, no bairro do Leme, Rio de Janeiro – o
imóvel fora comprado pelo marido como parte do processo de divórcio –, onde passou seus últimos dez anos. Sobre o acidente, Gotlib afirma que
do ponto de vista físico, acaba se recuperando, graças às cirurgias plásticas
feitas por Ivo Pitanguy. Mas passa a ter problemas que não tinha antes. Ficam as cicatrizes, na perna e na mão deformada. Sua beleza tinha sido afetada. E entra em depressão. As marcas ficam evidentes também pela frequência com que volta a esse assunto, em ocasiões diversas (Gotlib, 1995,
op. cit., p. 367).

Sentindo-se atingida em sua autonomia, depois desse ocorrido, Clarice passou a temer a possibilidade de ficar sem recursos. Assim, ela intensificou o trabalho
com a escrito, tanto a literária quanto a jornalística. Justamente nessa época, amplamente conhecida e dizendo precisar de dinheiro, Clarice aceita o convite do JB
para escrever as crônicas semanais.
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Por consequência do temor diante da falta de recursos, como se não bastassem as diferentes Clarices que já apresentamos – romancista, colunista, contista e
jornalista –, no ano de 1967 vê-se o surgimento da autora de histórias infantis, com a
publicação de O mistério do coelhinho pensante, pelo qual levará o prêmio Calunga
de melhor livro infantil do ano. No ano seguinte, edita outro para o público infantil, A
mulher que matou os peixes.
O primeiro foi escrito especialmente para um de seus filhos sem a intenção de
publicá-lo, porém, mais uma vez, considerando a possibilidade de retorno financeiro,
Clarice o tira da gaveta e publica. Em 1974, veio a A vida íntima de Laura e, postumamente, em 1987, publicou-se Quase de verdade e Como nasceram as estrelas:
doze lendas brasileiras, esse último, originalmente, encomendado, em 1977, pela
fábrica de brinquedos Estrela para compor um calendário promocional.
Analisando as publicações, Âreas argumenta que tal gênero certamente não
foi um projeto de Clarice, considerando ainda que “essas obras obedecem a sugestões e/ou imposições editoriais, a exemplo de A via crucis do corpo. Nunca foram
muito considerados nem pela crítica, nem pela escritora, que jamais pareceu estar
convencida da segregação de textos por faixa etária” (op. cit., p.110-113). No entanto, a pesquisadora é categórica ao dizer que, apesar do caráter mercadológico, Clarice mantém a seu projeto criativo, ainda que em textos encomendados.
O quinto romance da escritora, Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres,
foi apresentado ao público em 1969 pela editora Sabiá, a mesma editora Do Autor
de Fernando Sabino e Rubem Braga, rebatizada em virtude de desentendimentos
entre e os autores e um outro sócio. A história encerra a segunda etapa da trajetória
literária da autora: sua consagração, popularização e afirmação de um estilo bastante original.
Se por um lado, A maçã no escuro e A paixão segundo G. H. com seus os
perturbadores temas e com a subversão do modelo clássico de narrativa, então centrada na ação, impuseram solidez ao estilo de Clarice, acentuando a repercussão
positiva de sua obra para críticos, escritores e editores que a denominaram monstre
sacré, escritora singular, capaz de domesticar a língua e colocá-la ao seu serviço,
por outro, em Uma aprendizagem ou o Livro dos Prazeres, Clarice aparentou negar
tudo o que esteticamente a consagrou, como se desdenhasse a própria criação e o
valor a ela atribuído pelos outros.
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Embora tenha se tornado um best-seller quando foi publicado, Uma aprendizagem ou o Livro dos Prazeres, ainda hoje, é considerado pelos críticos uma obra
menor dentro do universo ficcional de Clarice Lispector. De fato, não é. Trata-se, na
verdade, de uma obra paradoxal, pois aparentemente superficial, mas carregada de
simbolismos sobre o fazer literário. Pautado pela aparente superficialidade, Assis
Brasil, na análise didática já citada, afirma que nele
Clarice parece fazer uma opção: larga toda a sua pesquisa [...], e dos temas
‘profundos’ parte em busca de uma ‘realidade’ do amor, onde estariam implícitos todos os valores humanos. A sua própria linguagem sofre um retrocesso, neste sentido da pesquisa sem mais a inquietação parafilosófica da
Paixão (BRASIL apud SÁ, op.cit., p. 49).

Verdadeiramente, o livro pode ser considerado, do ponto de vista estilístico,
uma das obras mais “fáceis” de Clarice, pois apresenta uma história de amor bastante arquetípica e linear. Gotlib (op. cit,, p. 387) aponta, inclusive, que a própria autora
não gostou do livro, obra que demorou apenas nove dias para ser concluída. A obra
nos interessa, pois, possivelmente, trata-se de um movimento de recusa da autora
ao estereótipo de monstro sagrado que já se cristalizava.
Notadamente, o livro é uma colagem de outros textos. “Clarice transformou
longas passagens publicadas no Jornal do Brasil nessa ficção, muitas vezes fazendo
pouco mais do que trocar o ‘eu’ por ‘ela’” (MOSER, op. cit., p. 437). Segundo Arêas,
“Uma aprendizagem inaugura os livros feitos de reaproveitamentos ou autocitação,
por pura necessidade” (op. cit., p. 36). Nele, como abordamos no capítulo anterior, a
autora coloca na voz da personagem Lóri aquilo que havia dito nas crônicas do JB.
Acreditamos que ALP é uma obra cifrada, uma escrita secreta, na qual Clarice
sintetiza seu posicionamento no Campo Literário. O cotejamento entre as crônicas e
o romance – apresentado na seção anterior – revela-nos que Lóri é Clarice, e Ulisses, o professor de Filosofia, uma espécie de personificação do Campo, com seus
editores, críticos, autores e leitores, e a aprendizagem são as aproximações de Clarice, ou melhor, o processo de inserção e permanência de Clarice no Campo.
A obra minimiza a transgressão que Clarice deseja empreender no campo, a
medida que conserva a narrativa linear e, simultaneamente, a maximiza reaproveitando trechos das crônicas e recusando o hermetismo identificado em suas obras
anteriores. Nos termo da AD,
os escritores estão divididos entre a necessidade de maximizar sua ruptura,
para transformar o campo literário em seu proveito, e a de minimizá-la, para
fazer surgir sua subversão não como um ato de violência passageiro, mas
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como o retorno a uma norma que teria sido indevidamente ocultado pelos
clássicos (MAINGUENEAU, 2001, op.cit., p. 74).

Nesse sentido, de forma metafórica, após o encontro de amor entre os protagonistas, a fala de Ulisses é interrompida, nas linhas finais do romance, com surpreendentes dois-pontos que fecham o livro. “Eu penso, interrompeu o homem e sua
voz estava lenta e abafada porque ele estava sofrendo de vida e de amor, eu penso
o seguinte:” (ALP, p.88).
O que pensa esse homem? O que pensam sobre Clarice? Supomos que as
leituras possíveis da obra de Clarice sejam a sequência desses dois pontos, o que o
Campo Literário teve e tem a dizer sobre sua obra, como um eco. Como se Clarice
interrompesse a sessão, cabendo a nós a elaboração psíquica. Acabamos presos
nos emaranhados de seus fios. É Clarice enlaçando leitores e leituras.
A coletânea de contos Felicidade clandestina, publicado em 1971, dois anos
após o romance, é sem dúvida uma espécie de álbum de retratos da infância de Clarice no Recife, como o caso do exemplar conto que dá título ao livro e sobre o qual
nos deteremos na última seção desse trabalho. Assim, “no início dos anos 70, a contista Clarice retoma a infância, sob a forma de textos autobiográficos, que publica na
coluna do JB. Alguns deles saem num novo volume, intitulado Felicidade Clandestina” (GOTLIB, op. cit., p. 400).
Com essa coletânea fechamos o segundo momento de Clarice no Campo literário:
Laços de Família (1960)*
A Maçã no escuro (1961)
Editora Francisco Alves
os asteriscos correspodem aos livros de contos

Uma aprendizagem ou o Livro
dos Prazeres (1969)
Felicidade Clandestina (1971)*
Editora Sabiá

A Paixão Segundo G. H. (1964)
A Legião Estrangeira (1964)*
Editora do Autor

QUADRO 4 – B. Consolidação literária
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Fechado esse segundo ciclo, a década de 1970 foi o momento no qual Clarice
mergulhou numa produção ainda mais peculiar e autêntica, como se já não precisasse mais de chancelas externas para legitimar seus escritos. Nesse período, Clarice Lispector aparenta sucumbir e promover a total subversão do cânone literário,
fazendo emergir a monumentalidade de sua produção enquanto discurso de fundação – discurso constituinte – como abordaremos na seção a seguir.
Clarice, que sempre quisera tatear o que vive para além das palavras, chegará ao âmago disso produzindo duas obras que não podem ser classificadas como
romances, pois nos revelam a falência da narrativa linear e do discurso verbal por
meio da criação de universos exclusivamente pictóricos. São elas Água viva de 1973
e Um sopro de vida: pulsação, publicação póstuma, de 1978. Obras, nas quais Clarice tencionou a linguagem verbal para delinear quadros, esculturas e música. Obras
que inauguram a terceira etapa na produção da autora. Curiosamente, ambas trazem “vida” no nome. Um presságio de sua imortalidade literária?
“Em Água viva, ela deseja compor uma espécie de música de palavras, ou um
livro que, como uma escultura abstrata, pudesse ser vista (e não lida) de um aeroplano. Em Um sopro de vida ela diz que quer escrever como uma dança, ‘em movimento puro’” (MOSER, op. cit., p. 484). Um sopro de vida: pulsações, de 1978, é um
romance escrito entre 1974 e 1977 e publicado, a pedido de Clarice, pela amiga e
secretária Olga Borelli por meio da editora Nova Fronteira. Editora também responsável pela publicação, em 1981, de Esboço para um possível retrato que consiste
numa espécie de biografia escrita por Olga, entremeada por fragmentos da própria
Clarice. Desde então, o livro não foi reeditado, possivelmente por questões relacionadas aos direitos autorais envolvidos.
Água viva é uma obra de difícil classificação quanto ao gênero literário, pois
está situada entre a ficção e a poesia. O livro demorou três anos para ser escrito e
exigiu de Clarice a supressão de mais de 100 páginas e a mudança do título por três
vezes, sendo Atrás do pensamento: monólogo com a vida, Objeto gritante e, por fim
Água viva. O volume foi publicado pela editora Artenova de Álvaro Pacheco. Pela
mesma foram publicados os livros de contos A via crucis do corpo e Onde estivestes
de noite, ambos de 1974. Porém com trajetórias editoriais diversas.
Via crucis do corpo foi um livro escrito, a pedido de Álvaro Pacheco, no decorrer de um único fim de semana, entre os dias 11 e 13 de maio 1974. O editor solicita
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que Clarice conte histórias reais, a autora vai muito além e nos apresenta treze sórdidas narrativas sobre erotismo, prostituição e adultérios. O texto inicial é uma espécie de prefácio no qual a autora alerta os leitores sobre os temas que viriam a ser
abordados. É interessante o aviso que dá: “Quero apenas avisar que não escrevo
por dinheiro e sim por impulso. Vão me jogar pedras. Pouco importa. Não sou de
brincadeiras, sou mulher séria. Além do mais se tratava de um desafio” (LISPECTOR, 1998, p. 11).
Clarice deveras não o escreve exclusivamente por dinheiro, conforme temos
argumentado neste trabalho. Como nas crônicas, a escrita de Clarice fora, embora
intuitivamente, parte de seu projeto literário. Para além do retorno material, é o impulso da escrita que move o escritor e mobiliza sua posição no Campo Literário. Só
lhe resta escrever e Clarice o faz sem pudores, Via crucis do corpo foi prova disso.
O livro é um exercício consciente e determinado de ousadia. Clarice parece
catalisar a onda de liberação sexual e feminismo que marcariam aquela década,
além de potencializar, em meados dos anos 70, sua reputação como gênio excêntrico. “Mais ou menos desajustado à vida social, atinge proporções legendárias” (MOSER, 2009, op. cit., p. 499). Como se não bastasse, a imagem de estranha e imprevisível soma-se, agora, a de pornográfica.
Um clima fantástico e, não menos, misterioso ronda o volume Onde estivestes
de noite, um certo presságio do fim da vida da autora, metaforizada em contos como
o exemplar “A procura de uma dignidade” que narra de maneira sombria o ambular
da Sra. Jorge B. Xavier perdida pelos corredores do estádio do Maracanã. A publicação de Água Viva, A Via Crucis do Corpo e Onde Estivestes de Noite pela Artenova não foi um processo tranquilo, não que os livros tivessem sido recusados ou as
vendas fracassadas, mas por conta do parco retorno financeiro que era repassado à
Clarice e o pouco cuidado estético com as edições.
Segundo Dines (apud MOSER, Ibidem, p. 523), a Artenova não passava de
uma gráfica e, por isso, o aspecto estético dos livros não agradaram Clarice. Pela
editora, ela ainda publicou uma coletânea de entrevistas, De corpo inteiro e outra de
contos A imitação da rosa. Mas, tendo pouco lucro, Clarice decide ir a editora conversar com Álvaro Pacheco, que, na ocasião, lhe pagou cento e quarenta cruzeiros.
Segundo Moser (Ibidem, p. 524), Clarice ficou tão aborrecida com o que recebera
que deu o dinheiro a um mendigo.
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Em 1976, um ano antes do falecimento, a Fundação Cultural do Distrito Federal ofereceu à Clarice uma grande homenagem pelo conjunto da obra, com um prêmio no valor de setenta mil cruzeiros.
Prosseguindo as publicações, o sétimo e derradeiro romance de Clarice Lispector foi A hora da estrela, publicado em 1977, agora, finalmente, pela editora José
Olympio. Curiosamente, não encontrei informações sobre a forma como o livro chegou à editora, se por pedido da autora ou convite da editora. Possivelmente, por
convite, dado o sucesso e o reconhecimento de Clarice Lispector àquele tempo.
Para muitos críticos, trata-se do corolário da produção de Clarice. Nele, a autora apresenta-nos seu mesmo estilo, porém, agora condensado numa breve narrativa, mas não tão linear e comum quanto os romances tradicionais. Clarice Lispector
parece estar completamente segura de suas intensões literárias e, diante do fluxo
criativo, não abre concessões nem para a escolha do título, batizando o livro com os
treze diferentes nomes. Se anteriormente o conselho de amigos fora acatado quanto
ao título das obras, agora Clarice opta pela certeza paradoxal da indecisão e da dúvida.
A trajetória da personagem Macabéa ilustra a um só tempo a história de exclusão dos judeus, a migração dos nordestinos para o sudeste brasileiro e a dificuldade de um escritor para executar sua obra. “Muito da fama subsequente de Clarice
Lispector, sua duradoura popularidade junto a um público amplo, repousa nesse livrinho, no qual ela conseguiu juntar todos os fios de sua escrita e de sua vida” (MOSER, op. cit., p. 540).
O romance abre-nos diversas possibilidades de interpretações metafóricas,
por isso análises a partir de múltiplas perspectivas interpretativas tem se aberto, como a de Arêas (1962) que vê em Macabéa a imagem da inocência assexuada e
amoral do clown. Ainda, para a autora,
A hora da estrela significa o final de uma trajetória. Narrativa do limiar, escrita à beira da morte, configura-se como o salto mortal de Clarice [...]. Nesse
pequeno e dilacerante livro é possível discernir os sinais mais explícitos de
uma maneira de ser, de uma voz [...]. A voz fala do equilíbrio precário a pique de por tudo a perder [...] da literatura enquanto atividade diletante,
comprometida com o que se considera ‘a beleza’, ‘o humano’ e seus equivalentes. Sendo mais intuitiva que planificada, a busca é descontínua, muitas
vezes descontrolada, e se reveste das preocupações obsessivas da escritora: dúvidas sobre como e o que escrever, dificuldades de composição e o
modo obscuro de aproximar o pensamento à ‘coisa’. Moduladas de livro para livro, tais questões surgem agora transfiguradas submetidas a um novo
metabolismo (ARÊAS, 2005, p. 74-75).
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Com esse romance, temos, assim, o terceiro estágio de Clarice no Campo
Literário.
Água Viva (1973)
Via Crucis do Corpo (1974)*
Onde estivestes de noite (1974)*
Editora ArteNova

Um sopro de vida:
pulsações (1978)
Editora Nova Fronteira

A hora da Estrela (1977)
Editora José Olympio

QUADRO 5 – C. Subversão do cânone

***
Em síntese, a trajetória de Clarice Lispector no Campo Literário, se dá com a
publicação de seus livros, ainda que a inserção e a manutenção de seu posicionamento perpassem também o Jornalismo. Sobre a publicação dos livros, nos parágrafos anteriores, destacamos três grandes movimentos: a entrada no Campo, com a
publicação dos três primeiros romances; a consolidação da obra, com o sucesso de
crítica e público e, finalmente, a subversão do cânone, atitude que perpassa os demais movimentos, mas, intensificada e assumida com segurança pela autora na década de 1970.
A partir desse esforço de organização sistemática, cabe-nos argumentar, no
entanto, que o projeto literário da autora é bastante coeso, pois ela não se abastardou, mantendo a convicção em não escrever “dentro da realidade”. Tal projeto fora
colocado em prática por meio de uma criação conscientemente planejada e executada ou foi um gesto intuitivamente artístico? Só mesmo Clarice nos responderia!
Mesmo assim, há diversos autores que sustentam a tese de que o ideal literário de
Clarice é coeso e entrelaça todos os seus trabalhos.
Nessa perspectiva, Waldmam, ao comparar contos e romances, afirma que “a
comparação se faz necessária, não para privilegiar um dos dois modos de ficção, já
que Clarice Lispector foi exímia cultora de dois gêneros, mas porque existe uma linha e continuidade temática entre ambos” (op. cit., p. 106). Ainda sobre a continui81

dade temática e estilística de Clarice, Arêas assevera: “Julgo não haver dúvida de
que as estratégias textuais utilizadas pela escritora em toda a sua obra são basicamente as mesmas” (op. cit., p. 114).
Benedito Nunes, um dos únicos críticos e ensaístas admirados por Clarice,
estabelecendo interseções entre a primeira e a última obra da autora, também argumenta sobre a unidade de seu projeto literário ao afirmar que
A hora da estrela, que precedeu de meses o passamento de Clarice Lispector em 1977, e Um sopro de vida, concluído na mesma data, mas só postumamente publicado, permitem desvendar, por uma sorte de efeito retroativo,
certas articulações da obra inteira de que fazem parte, dentro do singular
processo criador da ficcionista, centrado na experiência interior, na sondagem dos estados da consciência individual, que principiou em Perto do Coração Selvagem (NUNES, B., 1989, p. 160).

Nesse sentido, anos antes da publicação de A hora da estrela, em 1970
quando a produção da autora tinha como último romance Uma Aprendizagem ou O
Livro dos Prazeres, em História concisa da Literatura Brasileira, Alfredo Bosi, destacou a manutenção da heterodoxia de Clarice. Segundo o pesquisador
Clarice Lispector se mantém fiel às suas primeiras conquistas formais. O
uso intensivo da metáfora insólita, a entrega ao fluxo da consciência, a ruptura com o enredo factual têm sido constantes do seu estilo de narrar que,
na sua manifesta heterodoxia, lembra o modelo batizado por Umberto Eco
de ‘ópera aperta’. Modelo que já aparece, material e semanticamente, nos
últimos romances, A paixão segundo G. H. e Uma aprendizagem ou o Livro
dos Prazeres (BOSI, 2006, p. 452).

Vê-se que Bosi ressalta a fidelidade de Clarice às suas proposições estéticas
singulares, baseada na ruptura e na heterodoxia. A unidade da literatura de Clarice,
especialmente dos romances, é também brilhantemente apresentada por Claire Varin (2002). A autora, a partir de uma estrela de Davi, símbolo do judaísmo, apresenta-nos a ordenação na aparente desordem.

QUADRO 6 – Organização dos romances de Clarice Lispector,
na visão de Varin (2002, op. cit., p. 151).
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Na perspectiva da autora canadense, os romances de Clarice são categorizados em três grupos, representados pela sobreposição de dois triângulos, sendo o
segundo invertido, compondo uma estrela de Davi, ícone judaico, religião presente
na cultura familiar de Clarice. Deste modo,
três décadas de escritura são coroadas por uma estrela de seis pontas cujo
centro se ilumina no ano mesmo de sua morte, com A hora da Estrela. Estrela-de-davi lacrada para sempre. O primeiro triângulo romanesco grava a
luta de Joana, Virgínia e Lucrécia para tornarem-se rainhas; o segundo, fechado com o livro dos prazeres, imprime a luta de Martin, G.H. e Lóri para
darem a si mesmos um reino à sua altura (VARIN, op. cit., p. 151).

Assim, no primeiro triângulo estariam os três primeiros romances, da década
de 1940; no segundo, os dos anos 1960 e, na parte central, HE, como o coroamento, a obra cabal de Clarice. Nota-se que, nesse esquema, não estão os romances/ficções AV e SV, nem os livros de contos.
Claire Varin, baseada nessa categorização e com um olhar místico e matemático, sugere que
Clarice nos propõe uma chave para captar como, para ela, o informe, toma
forma [...]. Acumula frases, registra tudo que provém dos mundos visível e
invisível, depois acrescenta uma nota à outra. Desde seu primeiro romance,
assim funciona. Sob a aparente desordem, uma ordem profunda [...]. A ordem da criação, a dos sons musicais [...]. A ordem da totalidade: os 7 dias
da criação ou a plenitude de 7 romances (VARIN, 2002, p.110).

Nunes também aponta a unidade temática de Clarice ao destacar que “O gosto por histórias que não termina, o ato de fabular até nas brincadeiras de infância, a
inclinação por tematizar sensações, o impulso por rasgar ou destruir as histórias que
não lhe interessavam mais e a necessidade de publicar o que escreve” (2006, p. 35).
Conclui-se que há uma nítida continuidade temática entre os contos e os romances e, por conseguinte, entre esses e as crônicas. Assim, as estratégias textuais
heterodoxas da autora, pautadas pela experiência interior, revela-nos uma ordem na
aparente desordem, como as sete notas musicais que harmonizam o som.
Pelo exposto, podemos afirmar com Moser (2009, p.433) que o projeto de
Clarice nunca foi estético, pois, ambiciosa, sua meta fora mesmo cuidar do mundo.
Cuidar do mundo, fiando o seu próprio.

***
Por mais que exista uma coerência a perpassar toda a produção lispectoriana, é importante destacar que isso não fora planejado no intuito de alinhar seus es-
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critos aos pressupostos da escola literária modernista, ou, especificamente ao cânone literário.
Nesse sentido, gostaríamos de destacar que o posicionamento de Clarice
Lispector não foi baseado em alianças ou movimentos com vistas à centralidade no
Campo Literário, esse que a cada época determina o que é central e o que é periférico em termos estilísticos e temáticos. Pelo contrário, Clarice, por mais que tenha se
“alistado”, mobilizou sua obra com vistas ao descentramento, à periferia do Campo.
Movimento centrífugo, o qual, no início dessa seção, chamamos de alheamento, dada a recusa em pertencer à Literatura. Assim, sugerimos que a recusa, ou
o que gostaríamos de chamar de alheamento, consiste numa estratégia discursiva
da autora. Afinal
muitos escritores, renegando o ‘tribalismo’ literário e até o campo literário,
pretendem depender apenas de si mesmos. Mas, por mais que se retirem
para o deserto, para as florestas ou para as montanhas, não conseguem sair do campo literário a partir do momento em que escrevem, publicam e organizam sua identidade em torno dessa atividade (MAINGUENEAU, 2001,
p.31)

Entre a centralidade do campo e a fuga para a floresta, Clarice Lispector
sempre procurou escapar dos rótulos, das máscaras que os críticos e leitores quiseram imputar-lhe. Um alheamento sorrateiro, um ato simulado, também manifestado
nas colunas femininas, nas quais Clarice parece aderir à estética da feminilidade
sexista, mas, paradoxalmente, planta elementos que a subverte e denuncia. Metaforicamente, Clarice tece destecendo.
Clarice Lispector nunca aderiu oficialmente a um movimento literário e não
participou de nenhuma confraria de escritores, ainda que tivesse alguns deles como
amigos e “agentes” de sua obra. Por isso, acreditamos que ela buscou desenvolver
sua literatura à margem da formação discursiva literária de seu tempo. Segundo ela,
"a palavra literatura me eriça o pelo como o de um gato" 18. Sentir-se útil (24fevA).
Alerta como um gato com pelo eriçado, Clarice almeja fundar um posicionamento, no
entanto, marginal, no Campo Literário. Nesse sentido, o que vem a ser um posicionamento na perspectiva da AD?
Posicionar-se é demarcar um lugar para si. Por exemplo, na situação “o ator
está posicionado no proscênio” tem-se um sujeito ocupando um determinado espaço. A ideia de posicionamento também ultrapassa a delimitação material de sujeitos
e lugares, pois posicionar-se é também situar-se em relação a um tema, emitir uma
opinião.
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Nesse caso, o sujeito compromete sua identidade e o discurso não pode mais
ser apreendido enquanto objeto estanque. Um aforismo conclamando o uso da camisinha, emitido por um padre, torna-se polêmico tendo em vista o sujeito que o
pronuncia. Assim, o posicionamento passa a ser um laço tácito entre o discurso e a
subjetividade que o enuncia.
Por essa última perspectiva, a noção torna-se um valioso exercício para a
compreensão da íntima relação entre as palavras e as operações que elas desempenham, para além da mera expressão da realidade. Uma pessoa, ao enunciar, expressa determinada ideia e o que diz a inscreve num lugar ideológico. Clarice, por
exemplo, na afirmação "Literata também não sou porque não tornei o fato de escrever livros 'uma profissão', nem uma 'carreira'. (98. Intelectual? Não. 02novB) opera
sobre seu lugar na literatura, um lugar de recusa, portanto de alheamento.
Há, inclusive, discursos que só são legítimos quando proferidos por pessoas
autorizadas a ocupar determinado lugar. Assim, “a fala médica não pode vir de qualquer um; seu valor, sua eficácia, seus próprios poderes terapêuticos e, de modo geral, sua existência como fala médica não são dissociáveis da personagem, estatutariamente definida, que tem o direito de articulá-la” (FOUCAULT, Arqueologia do saber, p. 68, apud MAINGUENEAU, 2006, p. 152). Do mesmo modo que uma crônica
só pode ser legitimamente proferida por alguém autorizado, alinhado ao Campo Literário.
Consequentemente, o enunciador fala também sobre seu lugar indicando como se situa nesse espaço conflituoso, nessa instituição ideológica, buscando garantir legitimidade para si e para seu discurso. Ele procura construir uma identidade social e ideológica com aptidão suficiente para falar em nome ou a partir de uma Formação Discursiva (Foucault) específica.
No nosso estudo, entende-se que a emergência de uma obra literária acontece quando quem a escreve está autorizado a falar em nome da Literatura. Situação
problemática, pois não há diploma que reconheça o direito à palavra. Afinal, quem
pode falar em nome da Literatura? Maingueneau diz que “um posicionamento define
o tipo de qualificação exigida para se ter a autoridade enunciativa” (2006, p. 152).
Deste modo, um escritor assume um posicionamento discursivo ao aderir ou
não aos pressupostos daquilo que é validado pela Literatura da época; da doutrina
ou da escola literária em questão. O que ocorre de forma paradoxal na produção de
Clarice, cujo mote é a recusa literária, recusa que alimenta o seu pertencimento.
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Nesse sentido, nos esclarece Maingueneau, “ninguém pode se colocar fora de um
campo literário que, de qualquer modo, vive por não ter um lugar verdadeiro” (2001,
op.cit., p. 31).
Destarte, existem dois movimentos centrípetos de Clarice, os quais sejam a
recusa ao cânone, pois essa fora uma das premissas do modernismo literário brasileiro e a inserção no campo jornalístico, principalmente, escrevendo crônicas, atividade aceita e valorizada à época de Clarice, quando os grandes escritores produziam para jornais e revistas.
A recusa ao Campo, o alheamento, pode se confirmar pelas afirmações de
Clarice veiculadas nas crônicas de 1968, como esta: "Sou a pessoa que mais se
surpreende de escrever. E ainda não me habituei que me chamem de escritora [...]
Só me considerarei escritora no dia em que disser: sei como se escreve" (114. Como é que se escreve? – 30novC).
Um escritor pode ter a vocação enunciativa, um chamado a produzir literatura,
porém, a depender do estado do campo, não serão os mesmos indivíduos que irão
produzir “literatura”. Clarice estava apta a produzir, dentre outros motivos, pela confluência de sentidos entre a proposta literária em voga e seu particular projeto. Por
isso fora convidada a escrever crônicas.
É desta maneira que “os diversos estados históricos da produção literária filtram, em função dos posicionamentos que neles são dominantes, a população
enunciativa potencial” (MAINGUENEAU, 2006, 152). Por isso, na ADL, o posicionamento é uma categoria básica de análise. Entendida como as operações pelas quais
uma identidade enunciativa se instaura e se conserva num campo discursivo.
Deste modo, o posicionamento explícito ou implícito assumido pelo escritor
diante do Campo Literário de seu tempo, seja reproduzindo-o ou negando-o, tende a
garantir-lhe a autoridade enunciativa exigida para qualificá-lo como Autor. Consequentemente, posicionar-se é colocar em relação a um determinado percurso da
esfera literária com o lugar que, por sua obra, o autor se confere do Campo.
Como já destacamos na seção anterior, Clarice Lispector utilizou o espaço da
crônica para falar de suas obras, de suas impressões sobre o Campo Literário e para reforçar sua identidade perante os leitores. Tudo isso com o objetivo de se aproximar deles, tanto para agradá-los, como dizia, quanto para apresentar-lhes sua
obra literária. Assim,
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o ato fingido e repetido de Clarice como voz textual, nas crônicas, por
exemplo, de dizer que leu muito pouco e sobretudo não leu as grandes
obras da humanidade tem a ver com essa força de pensamento desgarrada
de todo cânone, inventora de seus próprios paradigmas, de uma nova genealogia, a da alteridade, do radicalmente diferente [...]. Cabe alterar a “literatura universal” (sintagma encobridor de ideologias territorializantes e colonialistas) desde suas margens, afirmar certa incultura corrosiva para cultivar
outro terreno, novas sementes, liberando no mesmo gesto uma estrangeira
legião de seres e coisas ( NASCIMENTO, 2012, p. 49).

Clarice dizendo não ser nem intelectual, nem literata reafirma sua posição
desterritorializada, o seu posicionamento alheio, o que não quer dizer alienado, porém, conscientemente paratópico. Assim, ela nos diz: “Ser intelectual é também ter
cultura, e eu sou tão má leitora que, agora já sem pudor, digo que não tenho mesmo
cultura. Nem sequer li as obras importantes da humanidade” (98. Intelectua? Não. –
02novB).
Além disso, nas crônicas de 1968, percebemos que Clarice Lispector recusase ser escritora e a ter sucesso, confessando com os leitores esse descontentamento.
Minha pequena projeção fere o meu pudor. Inclusive o que eu queria dizer
já não posso mais. O anonimato é suave como um sonho (15. Anonimato –
10fevE). [...] Jamais desejei ou desejaria popularidade" (47. Pertencer –
15jun). [...] E raiva do sucesso? O sucesso é uma gafe, é uma falsa realidade (73. Fartura e carência – 14setB). [...] Ivo [Pitanguy] observou que o engraçado é que parece que eu não quero ser escritora. De algum modo é
verdade, e não se explicar por quê. Mas até ser chamada de escritora me
encabula (74. Conversas – 14setC).

Destacamos ainda outros “atos fingidos” de Clarice com vistas ao desgarramento do campo, como a busca por uma forma particular de se usar a língua e o
inverso, a recusa a escrever. Esse último como um ato paradoxal do escritor, pois a
escrita é a única forma de negociação dos que desejam espaço no campo literário.
Assim, Clarice deseja extrair o máximo da língua portuguesa, como se adestrasse o idioma e o colocasse a serviço de seu mundo literário. "Eu queria que a língua portuguesa chegasse ao máximo nas minhas mãos" (36. Declaração de amor –
11maiA). A autora opera, ainda, com ironia sobre os dilemas da escrita. "Eu queria
ficar calada" (15. Anonimato – 10fevE).
Recusar a intelectualidade, o sucesso e a identidade de escritora, desejando
“adestrar” a língua e manter-se em silêncios são gestos do alheamento de Clarice,
gestos que operam como disjunção geográfica, com vistas ao desenvolvimento de
um novo campo, resultado da estratégia centrífuga de autora. Errante, Clarice caminha para a construção de um subcampo, no campo Literário.
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Área de enunciação onde emerge a monumentalidade dos discursos de Clarice Lispector, discursos de gênese e fundação. O que a ADL define como Discurso
Constituinte, como será abordado a seguir.
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IV. DEUS (12.)
o Discurso Constituinte de Clarice Lispector

Queria escrever alguma coisa que fosse tranquila e sem modas, alguma
coisa como a lembrança de um alto monumento que parece mais alto porque é lembrança. Mas queria, de passagem, ter realmente tocado no monumento. Sinceramente não sei o que simbolizava para mim a palavra monumento. E terminei escrevendo coisas inteiramente diferentes (LISPECTOR apud WALDMAN, 1992, p. 21-22).
Era assim que eu queria morrer: perfumando de amor. Morta e exalando a
alma viva (41. “Rosas silvestres” – 25maiB).
Estou falando do nada. Eu sou nada. Depois de morta engrandecerei e me
espalharei, e alguém dirá com amor meu nome (OEN, p. 70).

Michael Foucault, ao atribuir valor material à palavra empenhada, propôs a
“Arqueologia” como projeto para investigar o aparecimento e a circulação de falas
em determinadas circunstâncias, épocas e lugares. Para isso, o filósofo sugeriu a
analogia entre discursos e monumentos. Dominique Maingueneau, por seu turno,
postula haver na sociedade determinados discurso que operam como discursos
constituintes, como monumentos, pois fundam outros.
Num e noutro caso, a materialidade discursiva é o enlace tácito entre os discursos e suas circunstâncias de produção. Nesse sentido, a emergência de enunciados no Campo Literário realiza-se, como temos afirmado no decorrer desse trabalho, quando seus pretensos enunciadores buscam um lugar para si e para suas falas. Há, portanto, condições bastante específicas para a produção e circulação de
textos literários, condições que extrapolam o gabinete do escritor.
A principal condição é a legitimidade do enunciador e seus discursosmonumento. Com o objetivo de legitimar/tecer sua produção, Clarice construiu e
trilhou um caminho de inserção e manutenção no Campo Literário, como abordamos
nas seções anteriores. No entanto, além de enfrentar a instabilidade do Campo, fora
necessário produzir um discurso monumental, ou seja, um discurso constituinte.
Nesse sentido, Clarice alinhava o desejo de ver sua escrita como um monumento ao dizer, tanto no texto que abre esta seção, quanto em uma de suas crônicas, que "queria escrever alguma coisa que fosse tranquila e sem modas, alguma
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coisa como a lembrança de um alto monumento que parece mais alto porque é lembrança" (71. Mistério – 07setD). Um monumento é erguido para o que se quer recordar, para o que valha a pena ser lembrado.
A atemporalidade dos textos, a abordagem de temas universais e a edição
em livro confirmam a monumentalidade das crônicas de Clarice Lispector, que extrapolaram a efemeridade do jornal. Nisso repousa o sentido transcendente da arte
literária que vence o tempo, atualizando-se a cada geração, metáfora de rosas silvestres que
têm um mistério dos mais estranhos e delicados: à medida que vão envelhecendo vão perfumando mais. Quando estão à morte, já amarelando, o
perfume fica forte e adocicado, e lembra as perfumadas noites de lua de
Recife (41. Rosas silvestres – 25maiB).

Como rosas silvestres, a palavra de Clarice é monumental e, a cada dia, vai
perfumando mais, ressurgindo em novas edições e cooptando novos leitores. As
crônicas se tornaram legitimas obras literárias, discursos de origem, inscrições
exemplares, como monumentos de fundação, pois nasceram num campo produtor
de discursos constituintes, o Campo Literário, cujo
caráter constituinte [...] confere a seus enunciados um estatuto particular.
Mais do que ‘texto’, e mesmo de ‘obra’, poderíamos falar aqui de inscrições, noção que desfaz toda distinção empírica entre oral e gráfico: inscrever não é escrever. [...] Uma inscrição é por natureza exemplar; ela segue
exemplos e dá o exemplo. (MAINGUENEAU, 2006, p. 63)

Podemos, assim, afirmar que a literatura produz inscrições não escritas, ou
seja, o cânone literário, ao atribuir aos seus mais exímios representantes a patente
de monumentos exemplares, faz surgir textos com o estatuto de obras, de inscrições. Nesse sentido, um discurso constituinte não mobiliza somente autores, mas
uma variedade de papéis sociais e discursivos encarregados de gerir os enunciados.
São as comunidades enunciativas, os atores do campo.
O caráter constituinte do discurso literário está relacionado ao principal postulado da AD, segundo qual o objeto de análise ultrapassa o discurso em si e seu estudo devendo ser feito a partir do sistema de relações sócio discursivas que permite
a instauração e manutenção da enunciação.
Deste modo, a imbricação entre elementos textuais e sociais leva-nos a analisar a Literatura enquanto comunidade discursiva, essa que, segundo a ADL, é o motor da instituição literária. Em consonância, “todo estudo que se pergunta sobre o
modo de emergência, circulação e consumo de discursos constituintes deve dar con-
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ta do modo de funcionamento dos grupos que os produzem e gerem (MAINGUENEAU, 2006, p. 69)”.
Destarte, o discurso constituinte participa tanto da dimensão textual, quanto
da social e sua análise permite compreender a imbricação entre uma organização
textual e uma prática enunciativa, articulando o texto a uma maneira de inscrever-se
na sociedade.
A dimensão social diz respeito à emergência no Campo, ou seja, o discurso
gere sua própria gênese no interdiscurso, o modo dele se constituir no Campo Literário. A dimensão linguística diz respeito ao universo particular de enunciação, ou
seja, o discurso é constituído a partir de uma forma específica de estruturação dos
elementos textuais.
Para empreender a análise de discursos constituintes, Maingueneau (2006,
2008a e 2008c) determina que se considerem dialeticamente, as instituições, ou seja, a estrutura do campo, o estatuto do escritor e o gênero discursivo; e a forma como o discurso se institui, como ele instaura um mundo em seu enunciado. Mundo
capaz de legitimar a cena de enunciação e o posicionamento do enunciador no
campo.
Ao falarmos do Campo Literário na seção anterior demos conta da instituição
social produtora de discursos constituintes. Cabe-nos, aqui balizarmos que, no âmbito linguístico, o processo de legitimação da enunciação coincide com a elaboração
do texto. Posto que,
enquanto as palavras comuns se movem nos limites do espaço que lhes é
prescrito pelo gênero do discurso ao qual pertencem, as obras literárias
não podem realmente definir seu espaço e seu tempo de difusão (MAINGUENEAU, 2001, p. 42).

É deste modo, enquanto inscrição que gere o espaço e o tempo de sua difusão, que o Discurso Literário aproxima-se dos outros discursos constituintes, quais
sejam o religioso, o filosófico e o científico. Segundo Maingueneau, essas formações
discursivas têm em comum a proposição de uma ontologia, ou seja, validam-se enquanto discursos de Origem.
Eles operam a mesma função na produção simbólica de uma sociedade,
uma função que poderíamos chamar de archeion. Esse termo grego, étimo
do latino archivum, apresenta uma polissemia interessante para nossa
perspectiva: ligado a arché, ‘fonte’, ‘princípio’, e a partir daí ‘comando’, ‘poder’, o archeion é a sede da autoridade, um palácio, por exemplo, um corpo
de magistrados, mas também os arquivos públicos. O archeion associa assim intimamente o trabalho de fundação no e pelo discurso, a determinação
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de um lugar associado a um corpo de enunciadores consagrados e uma
gestão da memória (op. cit., 2008c, p. 38).

Enquanto discurso fundador, localizado numa posição limite no interdiscurso,
não há outro que anteceda o discurso constituinte. São eles zonas de falas que se
pretendem superiores a todas as outras. Discursos de origem que significam autoridade e principio, portanto, práticas enunciativas que participam ao mesmo tempo do
mundo comum e de forças para além dele, autorizadas que estão a falar sobre a
arché.
Deste modo, o discurso constituinte não pode se autorizar senão por sua própria autoridade. Autoridade supostamente exterior ao discurso, mas construída por
esse mesmo discurso. São eles
zonas de fala entre outras e falas que têm a pretensão de pairar sobre as
demais; discursos limite que, assentados em um limite e tratando do limite,
devem gerir textualmente os paradoxos que seu estatuto implica. Eles são
simultaneamente auto e heteroconstituintes: só um discurso que se constitui legitimando rigorosamente sua própria constituição pode exercer um
papel constituinte em relação a outros discursos (MAINGUENEAU, 2010, p.
158).

Ao analisarmos o discurso constituinte a partir do interdiscurso, compreendemos que não há acima deles nenhum outro discurso. Para legitimá-lo, portanto, a
cena de enunciação gere seu próprio estatuto de legitimidade. A constituência/constituição advém do próprio discurso num movimento paradoxal.
As Cenas de Enunciação fundam seu próprio universo discursivo e, além disso, fundam outros discursos. Nessa perspectiva, o universo enunciativo de Clarice
Lispector se auto constitui e, também, constitui outros que estão a sua borda, como
antologias, as resenhas, os ensaios críticos e as dissertações, como essa que vai
sendo feita.
Deste modo, paradoxalmente, os discursos constituintes “devem gerir em
termos textuais os paradoxos que seu estatuto implica, [pois] só um discurso que
constitui ao tematizar sua própria constituição pode desempenhar um papel constituinte com relação a outros discursos (MAINGUENEAU, 2006, p.61)”. Assim faz Clarice ao desejar colocar em palavras, constituir um mundo ininteligível e impalpável,
fundar esse mundo por meio de frases sobre a vida humana ou animal. (98. Intelectual? Não! – 02novB).
Clarice Lispector fomenta, portanto, um mundo particular de enunciação ao
questionar sobre o humano e o animal, sobre a existência sensível e a inteligível e,
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por conseguinte, acaba por romper com a tradição seja a literária, seja a filosófica/existencial. É assim que
a literatura de Clarice Lispector tem ajudado a questionar os limites do humano, na medida mesma em que traz para seu espaço formas concorrentes em relação à tradição, tais como animais e objetos, texturas, paisagens,
cores, trechos musicais, ruídos e silêncios. Uma partitura de matérias e assuntos inusitados para a composição clássica (NASCIMENTO, 2012, p.
25).

A tarefa paradoxal de gerir sua própria constituição ao se constituir aponta
semelhanças entre os discursos filosófico, científico, religioso e literário. Uma seria a
circulação por meio de gêneros estáveis, como os ensaios, as teses, os sermões e
os poemas, que circulam em espaços limitados como a academia, o templo e os salões.
Os discursos constituintes estão vinculados a determinados gêneros e lugares
na sociedade como, no nosso caso, o Campo Literário e seus gêneros enunciativos
tradicionais: o épico, o lírico e o dramático e suas variações, como o romance e,
oportunamente, a crônica. Esse último também em dialogo interdiscursivo com o
Campo Filosófico, pois, em muitos casos a crônica apresenta-se como ensaios, reflexões metafísicas sobre a racionalidade humana e o estar no mundo.
Como faz Clarice ao indagar “Mesmo para os descrentes há a pergunta duvidosa: e depois da morte?” (12. Deus – 10fevB) e, ainda, quando reflete sobre uma
possível “presciência”, ou preconsciência, das galinhas: "as galinhas pareciam ter
uma presciência do próprio destino e não aprendiam a amar os donos nem o galo.
Uma galinha é sozinha no mundo." (31. Uma história de tanto amor – 10ago).
Além das provocações metafísicas e existencialistas, a produção de Clarice,
como a Filosofia, tenciona os valores e suas oposições binárias, produzindo um discurso próximo da filosofia da moral. Assim,
ao não mais lidar com o valor de verdade, sempre devedor de uma metafísica da presença humanista, a literatura pensante de Clarice Lispector abre
a possibilidade de reverter as oposições que, segundo Nietzsche, estão na
base da vontade de saber filosófica, oposições tais como homem/animal,
racional/irracional, bem/mal, inteligível/sensível, vivo/morto, presente/ausente, orgânico/inorgânico, masculino/feminio etc (NASCIMENTO,
2012, p. 37).

O lugar problemático, limítrofe, do discurso constituinte, nem no interior nem
no exterior da sociedade também é o lugar daquele que enuncia em nome do campo
literário. Trata-se de uma espécie de deslocalização, um lugar paratópico, pois no
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limite da sociedade, nem dentro nem fora dela, como um eremita, está o escritor/produtor de obras literárias.
Como nas religiões, a literatura implica determinados gestos ritualísticos. O
produtor de falas constituintes, no caso o enunciador do Campo Literário, é consagrado como um Midas, pois a escrita opera como rito de maldição e benção. Condição paradoxal tematizada por Clarice: "escrever é uma maldição" (10. Ao linotipista –
04fevD) e "escrever é um divinizador do ser humano" (32. Adeus, vou-me embora! –
20abr).
Por vezes, a autora fala de sua literatura como uma maldição, um sacerdócio,
uma pecha. Como se ela tivesse "que passar pelo caminho de Cristo" (21. Persona –
02mar) para escrever e a escrita fosse como uma oração "vou tentar rezar agora
mesmo, despudoradamente em público." (07. Que me ensinem – 04fevA).
Trilhar o caminho de Cristo é a condição para a produção de discursos-ouro,
como o aforismo clichezado de Clarice “Não entendo. Isso é tão vasto que ultrapassa qualquer entender.” (29jan1969) que dialoga com a passagem bíblica “E a paz de
Deus, que excede todo o entendimento” (Filipenses 4:7). Como se a reclusão na Literatura fosse condição para produzir uma obra que ultrapassa e excede.
A tapeceira em seu ateliê confessa a dor dessa paradoxal paratopia, "lembrome agora da dor de escrever livros" (72. Escrever – 14setA). E, assim, “com grande
dignidade, não se mostra atraente apenas para agradar, e com desgosto se refere
sempre à sua ‘desgraçada’ obra literária” (ARÊAS, op. cit., p. 115).
Finalmente, Clarice é uma eremita que passa pelo sacrifício, foge da cidade
em direção ao nada, lugar da gênese de sua criação. "A consciência de minha permanente queda me leva ao amor do Nada" (91. Amor a ele – 12outE). Quando, então, de seu ateliê na montanha, como um oráculo a ver o que ninguém enxerga, ela
observar-nos de longe, perscrutando a sociedade e tecendo falas monumentais, escrevendo discursos constituintes.
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V. ENQUANTO VOCÊS DORMEM (39.)
a Paratopia de Clarice Lispector
Seu nome era Eremita. [...] Sim, havia profundeza nela. Mas ninguém encontraria nada se descesse nas suas profundezas - senão a própria profundeza, como na escuridão se acha a escuridão. É possível que, se alguém
prosseguisse mais, encontrasse, depois de andar léguas nas trevas, um indício de caminho, guiado talvez por um bater de asas, por algum rastro de
bicho. E - de repente - a floresta. Ah, então devia ser esse o seu mistério:
ela descobrira um atalho para a floresta. Decerto nas suas ausências era
para lá que ia. [...] Assim era Eremita. Que se subisse à tona com tudo o
que encontrara na floresta seria queimada em fogueira (06. Como uma corça – 27jan).

Na seção do último sábado de janeiro de 1968, Clarice, ao publicar um conto
(06. Como uma corça – 27jan), surpreendeu a expectativa dos leitores por uma crônica convencional. Nele, a autora apresentou uma personagem cujo nome é Eremita. Tal qual um eremita que vive no ermo, longe da cidade para fugir à sociabilidade,
a paratopia é um atributo dos discursos constituintes e seus produtores. Consiste,
pois, numa localização paradoxal, integrada à sociedade, mas distante dela.
Dominique Maingueneau (2001, 2006 e 2010) desenvolveu o conceito relacionando-o à produção de discursos constituintes. Neles a paratopia é condição enquanto cena englobante e, ao mesmo tempo, condição do enunciador, que só se
torna criador ao assumir de modo específico a paratopia dessa cena englobante.
O termo consiste na junção do prefixo grego para- que significa proximidade e
o radical de mesma procedência topia, lugar, logo a paratopia seria um lugar próximo, certa impossibilidade de se fixar. No âmbito da AD, ela corresponde à realização
paradoxal de ordem espacial dos discursos constituintes, pois, ainda que falem da
vida social, não encontram lugar para se instalarem na sociedade.
Uma atitude marginal do escritor não basta para caracterizar a paratopia, pois
ela também está relacionada à atividade de criação discursiva e o seu campo de
produção. É por intermédio das cenas enunciativas que o escritor gere seu posicionamento insustentável. Por essa perspectiva, “enquanto discurso constituinte, a instituição literária não pode de fato pertencer plenamente ao espaço social, mantendose antes na fronteira” (MAINGUENEAU, op. cit., 2006, p. 92).
A fronteira paratópica manifesta-se, então, como condição para a Literatura e
para o criador, ou seja, ela opera como motor e conteúdo do processo de criação.
Dessa maneira, as cenas de enunciação erguem-se por intermédio da paratopia,
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que se manifesta no discurso na forma de, por exemplo, personagens exilados e
messias, como, respectivamente, nos trechos "O espartano, depois de proibido pela
Secretaria, tomou um desdenhoso ar de exilado." (67. A perseguida feliz – 31ago) e
"Terror de estar na Terra, como uma saudade do céu" (86. O terror – 05outB).
Deste modo, nem num lugar nem noutro, o enunciador de um discurso constituinte nutre a condição paratópica que esse enunciado pressupõe. O escritor não
pode se estabilizar na sociedade, não pode ser um profissional ‘tópico’, pois não fala
de um lugar estável, mas negocia, a todo tempo, sua legitimidade, sua localização
dentro do campo.
Pertencer demanda uma negociação entre o lugar e o não-lugar, uma inclusão impossível. Por isso, “por mais que os escritores trabalhem, às vezes como loucos, seu trabalho não pertence ao que se denomina normalmente trabalho” (MAINGUENEAU, op. cit., 2001, p. 31). Negociação constante do escritor a se manifestar
em atitudes textuais e sociais. Assim, viver recluso num bucólico vilarejo na França é
um dentre outros gestos de Paulo Coelho para legitimar sua “literatura mística”.
O alheamento do Campo Literário, como mostrado na terceira seção desse
trabalho, é uma das formas de negociação de Clarice Lispector. Gesto paradoxal
que coexiste ao lado do desejo de pertencer. “Desejo de pertencer ao mundo, à literatura, à família, ao Brasil” (47. Pertencer – 15jun). São, pois, afirmações entre o
linguístico e o social, como formas de Clarice estar mundo e gerir o seu próprio
mundo enunciativo.
Logo, o escritor tem sua maneira particular de se vincular às condições do
exercício da literatura de sua época e essa gestão não opera exclusivamente no exterior da obra, por ser parte de sua criação, afinal
nem suporte nem quadro, a paratopia envolve o processo criador, que também a envolve: fazer uma obra é, num só movimento, produzi-la e construir
por esse mesmo ato as condições que permitem produzir essa obra. Logo,
não há “situação” paratópica exterior a um processo de criação: dada e elaborada, estruturante e estruturada, a paratopia é simultaneamente aquilo de
que se precisa para ficar livre por meio da criação e daquilo que a criação
aprofunda; é a um só tempo aquilo que cria a possibilidade de acesso a
um lugar e aquilo que proíbe todo pertencimento. Intensamente presente e intensamente ausente deste mundo, vítima e agente de sua própria paratopia, o escritor não tem outra saída que a fuga para a frente, o movimento de elaboração da obra (MAINGUENEAU, 2006, p. 109, grifo nosso).

Ao descrever o processo paradoxal de elaboração da obra literária, Dominique Maingueneau faz duas metáforas interessantes acerca da paratopia do escritor,
chamando-o de agrimensor e eremita, respectivamente, por ele gerir seu próprio es-

96

paço de enunciação e por falar sobre a sociedade distanciando-se dela. Como se
estar só no mundo fosse condição para se produzir literatura.
Textualmente, a paratopia apresenta-se de quatro formas: a paratopia de
identidade (familiar, sexual ou social), a espacial, a temporal e a linguística. Ou seja,
a paratopia pode assumir a forma de alguém que se encontra em um lugar
que não é seu, de alguém que se desloca de um lugar para outro sem se fixar, de alguém que não encontra um lugar; a paratopia afasta esse alguém
de um grupo (paratopia de identidade), de um lugar (paratopia espacial) ou
de um momento (paratopia temporal). Acrescentem-se ainda as paratopias
linguísticas, cruciais para o discurso literário, que caracteriza aquele que
enuncia em uma língua considerada como não sendo, de certo modo, sua
língua (MAINGUENEAU, 2010, p. 161).

Por essa perspectiva, acreditamos que a insônia enfrentada pela autora e relatada de forma recorrente nas crônicas possa ser um gesto paratópico, dentre tantas outros, de Clarice Lispector. No caso, uma paratopia de identidade, pois a insônia é uma perturbação subjetiva e, simultaneamente, temporal, pois ocorre quando
todos os outros membros da comunidade dormem.
Como se a perturbação do sono, amálgama de dor e lúcida consciência, fosse
a manifestação da graça e da desgraça do escritor, pois “ele é ao mesmo tempo o
impuro e a fonte de todo valor, o pária e o gênio [...]. Na fronteira da sociedade organizada, o artista é aquele em que se misturam perigosamente as forças maléficas
e benéficas” (MAINGUENEAU, 2001, p. 36).
Essa ambiguidade paratópica manifesta-se nas crônicas de Clarice Lispector
por intermédio da insônia e da madrugada. Porquanto, "quantas vezes a insônia é
um dom. De repente acordar no meio da noite e ter uma coisa rara: solidão." (03.
Insônia infeliz e feliz – 20janA). E, ainda, “o ruído baixo de seu teclado acompanha
discretamente a solidão de quem escreve." (04. Gratidão à máquina – 20janB).
A madrugada é um tempo de solidão, e a solidão uma condição para a escrita. "Acordei de madrugada" (23. O maior elogio que já recebi – 09marB), "para salvar essa madrugada de lua cheia eu vos digo: eu vos amo, [...] sou muito mais lunar
que solar [...] e uma solidão tão maior que o ser humano pode suportar, esta solidão
me toma se eu não escrever: eu vos amo" (32. Adeus, vou-me embora! – 20abr).
A cronografia dos textos coincide com o momento quando todos estão dormindo. E, somente Clarice estaria acordada no mundo. Isso, pois, “uma cenografia
só se manifesta plenamente quando se pode dominar seu desenvolvimento, manter
uma distância em relação ao co-enunciador” (MAINGUENEAU, 2008c, op. cit., p.
118). Clarice mantém a distância, pois escreve quando todos dormem.
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Gesto paratópico da autora que, voltando à cidade ao amanhecer, na página
do jornal, deseja contatar seus interlocutores. "São três horas da madrugada, estou
com uma das minhas insônias. [...] Enquanto vocês dormem, estou conversando
com vocês" (39. Enquanto vocês dormem – 18maiB). A insônia é um gesto constituinte, porém, a autora manifesta desejar uma vida normal, enquanto a sua seria
uma vida “anormal” de escritora paratópica, "e eu que durmo tão mal, dormi de oito
da noite até seis da manhã." (76. Os prazeres de uma vida normal – 21setB).
Dormir mal é a condição para produzir. Na madrugada a consciência mística
se manifesta. "São quatro horas da madrugada e é uma hora tão bela que todo o
mundo que estiver acordado está de algum modo rezando." (107. Mário Quintana e
sua admiradora – 16novD). Rezar é comunicar e Clarice é a serva que intermedeia o
contato entre os leitores e Deus. Serva consagrada que se tornou o retrato do próprio mistério por ser revelado.
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VI. PERSONA (21.)
um Ethos para Clarice Lispector
Falar é o modo mais simples de nos tornarmos desconhecidos.
Fernando Pessoa citado por Clarice Lispector em
(75. Fernando Pessoa me ajudando – 21setA)
Há uma grande curiosidade em torno de Clarice-gente. Ela circula muito
pouco na área literária, foge aos programas de televisão e às tardes de
autógrafo, e são pouquíssimas as pessoas que tiveram oportunidade de
conversar com ela. ‘Clarice não existe’ – dizem. ‘É um pseudônimo de
alguém que mora na Europa.’ ‘É uma mulher linda’ – afirmam outros. ‘Não
conheço, não’ – diz um terceiro. ‘Ouvi falar que era um diplomata’
(MOSER, op. cit., 2009, p.194)
É por isso que eu não ligo muito para essa coisa de ser escritora e dar
entrevista e tudo. É porque eu não sou isso.
Clarice Lispector em entrevista à TV Cultura

Moser define a literatura de Clarice Lispector como a “maior autobiografia espiritual do século XX” (2009, op. cit., p. 16). Para o autor, Clarice teria escrito fragmentos de uma biografia para além do factual de sua existência. Segundo ele, essa
grafia espiritual estaria latente nos textos e teria a singular capacidade de comunicar
com a alma dos leitores, pois, ao falar de seu “eu espiritual”, Clarice apontaria para o
“eu espiritual” do outro. Espírito que não é somente aquilo que se nomeia nas religiões, mas também a condição humana em essência, a universalidade da nossa espécie.
Com o biógrafo, acreditamos que Clarice construiu uma imagem de si capaz
de estabelecer uma relação íntima com os leitores, pois essa imagem de espírito
seria primordialmente conotativa, ou seja, passível de múltiplos significados a serem
atribuídos conforme a expectativa dos leitores. Por isso, também afirmamos que Clarice Lispector escreveu uma autobiografia, porém não de si, mas de sua alma performática, multiforme e antitética, afinal
a alma exposta em sua obra é a alma de uma mulher só, mas dentro dela
encontramos toda a gama da experiência humana. Eis por que Clarice
Lispector já foi descrita como quase tudo: nativa e estrangeira, judia e
cristã, bruxa e santa, homem e lésbica, criança e adulta, animal e pessoa,
mulher e dona de casa. Por ter descrito tanto de sua experiência íntima, ela
podia ser convincentemente tudo para todo mundo, venerada por aqueles que encontravam em seu gênio expressivo um espelho da própria alma
(MOSER, op. cit., p. 17 – grifo nosso).

Texto biográfico sedimentado por um gesto paradoxal, pois quanto mais Clarice se aprofundou em si, mais se distanciou de sua essencial subjetividade. A auto99

ra teceu um discurso que a tornou para sempre desconhecida e, por isso, possibilitou a manifestação da subjetividade do leitor, resultando na forte identificação espiritual entre eles e o que Clarice escreveu.
G.H., por exemplo, é puro significante, pois são as iniciais de um nome não
enunciado. Se não há o nome, o leitor é autorizado a elaborá-lo. Deste modo, Clarice é linguisticamente arguta e generosa, pois sua escrita permite-nos preenchê-la
com nossa significação, tramando o espelhamento de almas.
Por esse contato especular, o leitor de Clarice é sempre um apaixonado disposto a adentrar seu país. Lugar de uma geografia muito bem arregimentada ou de
uma trama de palavras a envolver o leitor. A pátria de Clarice Lispector é a sua Literatura, o seu Campo. A própria autora sugere: “sou uma pessoa que pretendeu pôr
em palavras um mundo ininteligível e um mundo impalpável" (98. Intelectual? Não. –
02novB).
Talvez por serem abduzidos para esse mundo é que os leitores de Clarice
tenham apresentado e publicado tantas pesquisas, leituras e estudos a partir da autora e do que ela escreveu. Como essa que vai sendo feita. Indubitavelmente, hoje,
a popularidade de Clarice é notória. Fato que se confirma pela contínua reedição de
seus livros e o lançamento de diversas antologias e obras críticas.
Há uma legião de “seguidores” crescente e o nome de Clarice Lispector vai se
espalhando pelo mundo. Ao realizar busca no Google, em 29 de setembro de 2013,
ele trouxe três milhões e quatrocentos e sessenta mil resultados (3.460.000); escritores contemporâneos a ela um pouco menos: João Guimarães Rosa, um milhão e
setenta mil resultados (1.070.000) e Rubem Braga novecentos e vinte e um mil
(921.000). Além disso, a produção de teses e dissertações, segundo se informa no
site da Capes, foi de trinta e nove trabalhos tendo a autora por assunto só em 2011.
Próxima à identificação espiritual e por ser quase tudo para todo mundo, instaura-se certa vagueza ao redor de Clarice Lispector, sua biografia e seus escritos.
A canadense Claire Varin, diz que “Clarice nasce sob o signo da vagueza” (op. cit.,
p. 41). Objetivamente, a vida da autora revela-nos isso, posto o nascimento na
Ucrânia, a vinda para o Brasil e a carreira diplomática do marido que compeliu a família a viver por mais de dez anos ao redor do mundo. No entanto, mais uma vez,
para além dos fatos essencialmente biográficos, a condição de vagueza apontada
pela pesquisadora reverbera na opacidade das personagens de Clarice, na constru-
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ção narrativa e na enigmática figura como o senso comum e a observação rasa definem a autora.
Nos dias de hoje, a vagueza da escrita e da persona de Clarice Lispector a
transformou numa espécie de adjetivo que atribuímos às pessoas pouco sociáveis,
circunspectas, introvertidas e misteriosas e a textos metafóricos e herméticos. Por
certo, existem diversos predicativos enigmáticos orbitando em torno do nome da escritora brasileira, cuja produção estende-se entre os anos 1940 e 1970 e, por conseguinte, ao redor de sua biografia, personagens e obras.
Acreditamos que essa vagueza seja resultado do “mistério” atribuído à figura
de Clarice Lispector. Nesse sentido, Moser apresenta uma interessante questão:
como uma escritora tão contemporânea se tornou tão pouco familiar e enigmática?
Para tentar responder essa pergunta, o autor realizou um extenso e aprofundado
trabalho biográfico composto por mais de 600 páginas; portanto, foi o desejo de desvendar o mistério de Clarice Lispector que mobilizou a produção de uma biografia
sobre a autora.
O mesmo Moser (op. cit., p. 195) dirá que o mistério é fundante na obra da
escritora. Segundo ele, a fagulha incendiária apareceu num dos primeiros ensaios
críticos sobre a autora, o de Álvaro Lins “A experiência incompleta: Clarice Lispector”, publicado em 1944. Nele, suspeitou-se que o nome da autora fosse o pseudônimo de um escritor, fato que teria dado início à lenda ao redor do nome de Clarice.
De outras afirmações ali plantadas, ainda crescem, no imaginário dos leitores, o rótulo de “literatura feminina” e a caracterização de seus romances como histórias inacabadas, repletos de ideias desconexas. Portanto,
a aclamação sem precedentes que saudou a estreia de Clarice Lispector foi
também o início da lenda de Clarice Lispector, uma tapeçaria de rumores,
mistérios, conjecturas e mentiras que no imaginário público se tornaram inseparáveis da mulher em si (MOSER, op.cit., p. 194, grifo nosso).

Suspeitamos que tais rumores façam parte da estratégia clariciana de entrada
e permanência no Campo Literário. Suspeita que nos impõe a pergunta: Clarice Lispector se fez um personagem ou fizeram-na um? A partir dessa dupla indagação,
sugerimos que Clarice tenha criado intencionalmente uma imagem caleidoscópica,
ou seja, multifacetada, enigmática e em constante mutação, como estratégia literária, feita ao tecer uma imagem de si no discurso, um Ethos, conforme a AD.
O Ethos que, na concepção de Ducrot, estaria associado à construção da
identidade do enunciador, a partir do momento em que ele toma a palavra, ao que
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Ducrot define como o locutor L em oposição ao locutor λ, o locutor enquanto ser do
mundo. Ou seja, a Clarice dos livros corresponde ao locutor L e a Clarice enquanto
sujeito corresponde ao locutor λ.
É necessário, por isso, destacarmos que a imagem de si no discurso deva ser
desvinculada da Clarice pessoa com identidade civil, pois consiste numa imagem
enquanto estratégia linguística para mobilizar a literatura, espaço de materialização
do ethos. No discurso, Clarice usa uma máscara e constrói uma persona. Ela mesma nos diz: "mesmo sem ser uma atriz nem ter pertencido ao teatro grego – uso
uma máscara" (21. Persona – 02mar). Há, portanto, a Clarice, pessoa, e outra, a
Clarice que emerge no discurso, o Ethos. Entre uma e outra, há a escritora e a autora, sobre as quais pontuaremos a seguir.
Podemos distinguir quatro instâncias, ainda que amalgamadas, da mesma
Clarice, quais sejam: a pessoa, a escritora, a autora e o Ethos. Clarice é uma escritora, na medida em que escreve livros. Clarice é autora, na medida em que a Literatura confere valor estético aos seus textos e sua obra ganha estatuto de excepcionalidade. Por fim, Clarice, ao escrever, faz emergir em seus textos uma determinada
voz, uma Identidade Enunciativa, com uma corporalidade e um caráter, que existe
no e pelo discurso: o Ethos.
A AD tem na existência dessas quatro instâncias um dos problemas centrais
para o desenvolvimento de suas pesquisas, especialmente, quando se deseja caracterizar o sujeito que enuncia determinado discurso. Ainda a respeito dessa perspectiva, a constituência do Discurso Literário lhe impõe uma série de problemas relacionados ao sujeito, como a relação entre o autor e sua obra, entre a vida cotidiana do
escritor e a vida literária, entre a ficção e a realidade.
Quem produz discursos no Campo Literário almeja ultrapassar o lugar de escritor para chegar ao de autor, pois a escrita é o ofício, e a autoralidade é o reconhecimento desse ofício por parte dos outros membros do Campo. Deste modo, o autor
é o produtor estético, ou seja, é aquele que impõe uma ideia nova, um produto original respeitado e valorizado pela comunidade de criadores. O autor consiste, portanto, num estatuto social de criadores singulares.
Do trabalho da pessoa que escreve e busca editores e leitores emerge uma
identidade vinculada exclusivamente aos textos: o enunciador, que consiste na instância ligada ao gênero do discurso e à cena de fala instituída pelo discurso. O
enunciador é, ao mesmo tempo, a condição e o efeito da enunciação. Trata-se de
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uma instância construída no e pelo discurso e não o sujeito da produção verbal de
carne e osso. É o enunciador que manifesta o Ethos que atua na enunciação, principalmente, ao visar à adesão dos co-enunciadores.
Caracterizaremos cada uma dessas instâncias.
VI.I Pessoa
Para além da autora consagrada e do Ethos caleidoscópico agenciador de
leitores, Clarice fora uma pessoa, uma brasileira-ucraniana, com uma identidade civil
específica: Chaya Pinkhasovna Lispector. Nasceu em 10 de dezembro de 1920 na
província ucraniana de Podólia, especificamente, no vilarejo Tchechelnik, cuja etimologia, segundo Moser (2009), viria da palavra turca kaçan lik, que significa refugiado,
prelúdio do que a família Lispector vivera próximo ao nascimento de Chaya.
Dada a conjuntura histórica, viver na Europa Oriental e cultivar os preceitos
hebraicos nas primeiras décadas do século XX apontavam para a perseguição e à
sentença de morte. Por isso, recompondo uma nova diáspora, a família Lispector
ruma ao Brasil. Eles eram Pinkas (Pedro) e Mania (Marieta) e suas filhas: a mais
velha Leah (Elisa), a menor Tania e a bebê Chaya (Clarice).
Em fuga, após uma difícil trajetória burocrática e geográfica entre a Ucrânia e
o porto de Hamburgo, na Alemanha, onde embarcam no navio brasileiro Cuyabá,
eles chegam ao Brasil em 1921. Ao chegarem, Clarice estava com dois meses de
idade. Primeiramente, a família residiu em Maceió e em seguida no Recife. No ano
de 1933, dois anos após o falecimento de Marieta, Pedro e suas três filhas transferem-se para o Rio de Janeiro. Nessa cidade, Clarice naturaliza-se brasileira em 1943
e passa boa parte de sua vida até seu falecimento em 1977. Seu túmulo está no
cemitério israelita do Rio de Janeiro.
Clarice cresceu em meio ao carnaval do Recife e à liturgia judaica, entre o idioma ídiche e o português nordestino. Mesmo que não a conhecêssemos por seus
livros, estaríamos falando de alguém que sofreu no corpo as contradições do século
XX, de guerras e desenvolvimento, de ciência e cisão, de paixões e ódios. Mas, ela
tornou-se conhecida por meio de sua literatura e, necessariamente, através de um
Ethos enunciativo; por isso, a Clarice Lispector que conhecemos é um sujeito de
enunciação.
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VI.II A escritora e a autora
Clarice desde pequena fomentava sua escritura apesar das dificuldades econômicas, da doença e do consequente falecimento da mãe e de outras dificuldades
que os judeus-imigrantes passaram na capital de Pernambuco nos anos de 1920. A
infância retratada pela autora, especialmente, nos contos de Felicidade Clandestina
(1971), fora um período eminentemente criativo, mágico e alegre, no qual a produção futura parecia já existir em latência.
Dentre esses contos, destacamos “Restos de Carnaval” e “Felicidade Clandestina” por exemplificarem a relação atávica de Clarice Lispector com o universo
literário e por apresentarem forte ligação entre a Clarice que emerge nos livros, o
Ethos, e a pessoa de Clarice, o sujeito.
O primeiro, inicialmente, veiculado no JB, corresponde a uma das crônicas de
1968, 25. Restos de carnaval – 16mar. Esse conto é o relato da mulher Clarice sobre uma cena de sua meninice, ocorrida no período de carnaval no Recife. Sobre o
conto, Gotlib salienta um trecho e o comenta
A narradora, já na sua maturidade, recorda-se da menina com seus oito
anos para aí já detectar um seu desejo – deste tempo e de todos os tempos: ‘Naquele carnaval, pois, pela primeira vez na vida eu teria o que sempre quisera: ia ser outra que não eu mesma’. A prática do inventar outras
ou de dramatizar-se em inúmeras máscaras será a condição própria da
produção ficcional de Clarice (ibidem, p. 80-81, grifo nosso).

Conforme aponta Gotlib, a inventividade e o desejo de confabular, criar histórias e fantasias estavam presentes desde a infância de Clarice. O segundo conto é
uma história sobre a paixão pelos livros materializada na luta da menina Clarice para
conseguir emprestado o livro Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. A dona
do livro, cujo pai era proprietário de uma livraria, ao dizer que o possuía passa a
exercer uma dominação sádica sobre Clarice, postergando o empréstimo, que será
feito após a intervenção da mãe da menina.
A história assim se conclui: “já não era mais uma menina com um livro: era
uma mulher com seu amante” (LISPECTOR, 1998, p. 12). Deste modo, “quanto mais
o livro é o homem, mais contundente o ritual de passagem, em que a menina treina
a postergação do desejo, num sutil aperfeiçoamento dessa doce e diabólica arte de
amar – e de ler” (GOTLIB, op. cit., p. 107). Assim, amor e leitura, vida e escritura vão
se constituindo palavras sinônimas no projeto literário de Clarice Lispector.
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A história da menina com o livro possivelmente foi real, a menina malvada
chamava-se Reveca e seu pai, Jacob Bernstein, o dono da, ainda em funcionamento, Livraria Imperatriz. Segundo Moser,
Reveca, filha de Bernstein, tinha a mesma idade que Clarice. De acordo
com Suzana, irmã de Reveca, Clarice teve durante um tempo acesso à livraria e à grande biblioteca particular de Bernstein. Ali ela leu livros de Machado de Assis, Monteiro Lobato e outros que seu pai não podia comprar
(MOSER, op. cit., p. 124).

Dessas duas histórias podemos também destacar a enorme capacidade criativa de Clarice ao converter os acontecimentos prosaicos da infância em fantásticas
histórias ficcionais. Vemos ainda a paixão pela leitura, o amor pelo objeto livro e,
principalmente, a relação simbiótica entre a vida do sujeito Clarice, a produção ficcional da autora Clarice e o Ethos, a imagem de Clarice no discurso.
Clarice costumava dizer que, na sua infância e adolescência, os livros eram
escolhidos pelo título, desprezando-se o nome do autor, a temática ou o tamanho.
Ela acreditava que eles brotavam das árvores e quando descobriu serem escritos
por autores, disse: “eu também quero”. Querendo ser uma autora, Clarice começará
sua produção, primeiro escrevendo para si e para a família, posteriormente, para a
veiculação pública.
Em 1933, quando estava com 12 anos de idade, a família Lispector muda-se
para o Rio de Janeiro. “Os imigrantes russos judeus, que vieram de tão longe, agora
continuam sua caminhada, na condição de nordestinos, que como milhões de outros
procuram a sorte em cidade grande do sul do país” (GOTLIB, op. cit., p. 136). Sete
anos depois da mudança, em decorrência do falecimento do pai, a jovem de 20 anos
passa a morar com a irmã Tania. Naquele ano de 1940, Clarice decide procurar emprego para ajudar nas despesas familiares. É quando chegou à Imprensa Nacional e
trabalhou como jornalista, passo inicial para o surgimento da Clarice Lispector autora. Trajetória apresentada na seção III deste trabalho.

VI.III Ethos
O conceito de Ethos, alvo dessa seção, é passível de diferentes leituras, intepretações e aplicações epistemológicas, além de possuir vocação interdisciplinar.
Por isso, Dominique Maingueneau determina que a noção deva ser apreendida considerando a disciplina e o corpus a ser pesquisado. “O importante, quando se é con-
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frontado com essa noção, é definir por qual disciplina ela é mobilizada, com qual
ponto de vista, e no interior de qual rede conceitual” (MAINGUENEAU, 2008, p. 73).
Na AD o conceito é a ferramenta para a análise da adesão de sujeitos a uma
determinada posição discursiva, pois permite estabelecer a relação entre corpo e
discurso, ou melhor, entre o enunciador e os co-enunciadores. Nos anos 1980, a
noção surgiu das pesquisas sobre Midialogia desenvolvidas por Regis Debray com o
objetivo de firmar a diferença entre propaganda e publicidade. A primeira voltada à
valorização do produto, a segunda à construção do corpo imaginário da marca através do discurso.
Naquele âmbito, o ethos consistiria na imagem da marca materializada no
discurso por meio de uma voz a operar estrategicamente na comunicação com o
objetivo, no campo publicitário, de cooptar novos consumidores. Por isso, “todos os
planos de uma boa publicidade supostamente dependem de um ‘conceito’ diretamente ligado a uma imagem coerente da marca” (MAINGUENEAU, 2010, p. 85).
Maingueneau mostrou que essa “imagem” pode ser depreendida em quaisquer enunciações, pois, na emergência dos discursos, “o destinatário é necessariamente levado a construir uma representação do locutor, que este último tenta controlar, mais ou menos conscientemente e de maneira bastante variável, segundo os
gêneros do discurso” (idem, ibdem, p. 79).
Nesse sentido, sugerimos que a imagem de si, ou a imagem que emerge nas
crônicas de Clarice, seja resultado de um peculiar jogo de linguagem. Jogo criado
conscientemente pela autora, embora ela o chame de intuitivo. “Ser intelectual é
usar sobretudo a inteligência, o que eu não faço: uso só a intuição e o instinto" (100.
Trecho – 30novA). Jogo tangenciado pelo tom confessional, pela busca por cumplicidade com os leitores e pelas fraquezas pessoais reveladas.
Com esses gestos, Clarice aproxima dos leitores, mas paradoxalmente, pois
presente e distante. Por isso, conforme citamos na epígrafe, Clarice escreveu para
tornar-se desconhecida, e por isso, sempre fisgando a nossa sede de compreensão,
portanto, sempre relida.
Até aqui falamos da noção discursiva de Ethos; no entanto, seu surgimento
remete-nos à Retórica de Aristóteles. Na obra, o conceito designa tanto as propriedades associadas ao orador, quanto aos predicativos atribuídos aos indivíduos no
convívio social. Na primeira acepção, trata-se de imagem positiva que o orador de-
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seja transmitir ao público. A segunda consiste no caráter do indivíduo, positivo ou
negativo, conforme os valores morais de uma determinada época.
Ainda em referência à primeira acepção, destaca-se que o Ethos se manifesta
na maneira como o orador discursa e convence a plateia, persuadindo-a, fazendo
com que seja visto nele o mesmo ethos que a plateia vê em si mesma. Assim, “persuadir consistirá em fazer passar em seu discurso o ethos característico do auditório,
para dar-lhe a impressão de que é um dos seus que se dirige a ele” (idem, 2008, p.
58).
Desta maneira, para a retórica clássica, um ethos bem apresentado teria a
capacidade de inverter a hierarquia moral entre o inteligível e o sensível, ou seja, a
empatia do locutor se sobreporia aos argumentos por ele apresentados. O ethos,
deste modo, estaria presente na enunciação, porém, sem estar nela explicitado:
mostrado, sem ser enunciado e percebido, sem ser objeto do discurso.
Dominique Maingueneau concorda com dois pontos a respeito do ethos em
Aristóteles: trata-se de uma noção constituída no e pelo discurso e é um processo
interativo de influência sobre o outro. No entanto, para o autor francês, para além da
oratória, o conceito é aplicável a toda enunciação, cujo “‘conteúdo’ suscita adesão
por meio de uma maneira de dizer que também é uma maneira de ser” (idem, 2010,
p. 80).
Na perspectiva de Maingueneau, a análise do Ethos discursivo prevê a consideração de alguns pontos não considerados por Aristóteles, os quais sejam: a existência um Ethos pré-discursivo, ou seja, o público constrói representações do Ethos
do enunciador antes que ele tome a palavra; ele é, por natureza, um comportamento
que se articula de forma verbal e não-verbal, portanto, provoca efeitos nos destinatários que não decorrem exclusivamente das palavras; e a existência de um Ethos visado pelo locutor e um outro efetivamente produzido.
Desde a estreia, com o romance Perto do Coração Selvagem (1944), a Clarice autora e voz narrativa dos romances despontaram como Ethos pré-discursivo investido de mistérios, como mostrou a crítica de Álvaro Lins. Não podemos afirmar se
o Ethos caleidoscópico de Clarice seja algo visado, mas foi efetivamente produzido.
Afinal, com sua escrita hermética e metafórica, a autora criou uma espécie de vácuo
ou solo fértil onde floresceram múltiplas possibilidades de leitura e leitores.
Nas crônicas de 1968, textos eminentemente pessoais, encontramos uma
Clarice Lispector que conscientemente tenciona o mistério de seu nome, articulando
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o verbal de sua literatura ao não-verbal de sua personalidade . Para isso, a autora
corporifica um Ethos que e se enuncia e se esconde. Vemos isso por meio dos adjetivos com os quais ela se caracteriza:
Logo eu que sou tão colérica e feroz (07. Que me ensinem – 04fevA). [...]
sou áspera (08. Um telefonema – 04fevB). [...] E se você me achar esquisita, respeite também. Até eu fui obrigada a me respeitar (10. Ao linotipista –
04fevD). Sou inquieta, ciumenta, áspera, desesperançosa. Embora amor
dentro de mim eu tenha. (12. Deus – 10fevB). [...] estou cansada de tanta
gente me achar simpática. Quero os que me acham antipática porque com
esses eu tenho afinidade: tenho profunda antipatia por mim." (22. O grito –
09marA). [...] Exatamente porque é tão forte em mim a fome de me dar a algo ou a alguém, é que me tornei bastante arisca" (47. Pertencer – 15jun).
[...] sou tão misteriosa que não me entendo (53. O meu próprio mistério –
13julB).

Acreditamos que essa figura que se denomina misteriosa seja parte da performance literária de Clarice, do jogo que a própria autora cria para simular visões
parciais de sua bem estruturada e monumental, mas fugidia, totalidade. Clarice simula o mistério, controlando-o para nos convencer, mantendo o suspense e guiando-nos até a última linha. Clarice recusa rótulos e desdenha a compreensão, pois
ser rotulada e compreendida encerram quaisquer outras formas de experiência.
Para isso, constrói um Ethos sempre fugidio, uma corporalidade imbuída de
mistérios e contradições. O mistério é, portanto, o artifício de um Ethos que jamais
poderá ser completamente apreendido pelo leitor, sendo percebido em facetas multicoloridas e em mutação como a imagem de um caleidoscópio. Por isso, Clarice
Lispector tornou-se muito conhecida; no entanto, paradoxalmente, ao seu redor há
uma névoa de mistérios. Benjamim Moser (op. cit., p.14) assevera que essa lenda
se tornou mais forte do que a própria escritora.
É importante salientar que essa lenda, apesar de vinculada à figura da Clarice
pessoa, é resultado de suas investidas discursivas, afinal, a Clarice Lispector que
conhecemos é, ainda que por meio de biografias, um sujeito discursivo, uma instância do discurso que ganha corpo no e por meio da enunciação. Segundo Maingueneau, a atividade da palavra implica na existência de um corpo, por isso o Ethos está vinculado ao exercício da palavra, ao papel que corresponde a seu discurso.
A materialidade discursiva supõe a existência de um corpo que corresponde
não somente à figura do sujeito que escreve o texto, mas à instância puramente discursiva investida de um caráter e de uma corporalidade que emerge nos enunciados. Essa instância discursiva prevê a associação entre uma “voz” e um “corpo
enunciante” encarnado na figura de um fiador que atesta o que é dito. Por isso, o
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Ethos, no âmbito do discurso, está vinculado à existência do um fiador, investido de
uma corporalidade e um caráter. Ou seja,
ao fiador, cuja figura o leitor deve construir com base em indícios textuais de
diversas ordens, vê-se, assim, investido de um caráter e de uma corporalidade, cujo grau de precisão varia conforme os textos. O “caráter” corresponde a um feixe de traços psicológicos. Quanto à “corporalidade”, ela é
associada a uma compleição corporal, mas também a uma forma de vestirse e de mover-se no espaço social. O ethos implica assim um controle tácito
do corpo, apreendido por meio de um comportamento global (MAINGUENEAU, 2004, p. 98-99).

A partir desse entendimento, é possível compreender o modo como se dá a
eficácia do discurso, atestada pela capacidade de suscitar a adesão de coenunciadores. O ethos aparece como um dos gestos conjuradores por meio dos
quais o autor, no caso da Literatura, procura tornar seu discurso um legitimo produto
literário. Afinal,
o co-enunciador de uma obra literária nela não decifra significados apenas,
mas entra numa cenografia, participa de uma esfera onde pode encontrar
um enunciador que seja fiador do mundo representado (MAINGUENEAU,
2001, p. 154).

A adesão dos co-enunciadores ocorre por meio da incorporação que consiste
na entrada na cenografia construída pelo Ethos. A incorporação faz com que o leitor
aceite como verdade o mundo construído pelo enunciador em seu discurso. Ela faz
com que a enunciação confira corporalidade ao enunciador, com que o coenunciador assimile a maneira específica do enunciador se relacionar com o mundo
e com que se constitua o corpo da comunidade imaginária que comunga no amor da
mesma obra.
Nesse sentido, podemos pensar na existência de diferentes Clarices para diferentes leitores. A obra possibilita diversas entradas tanto por conta do conteúdo
repleto de metáforas e hipertextualizado, grávido de múltiplos sentidos abertos aos
prazeres criativos do leitor, quanto pela diversidade de gêneros discursivos empregados pela autora. Destaque para os romances, os contos e as crônicas.
Está nessa multiplicidade um dos elementos a compor a natureza caleidoscópica do Ethos de Clarice Lispector. Como apontamos no início da seção, Clarice faz
com que os leitores entrem na cenografia de seus textos à medida que se identificam com ele. Por isso, Clarice pode ser tudo para todos, inclusive por estar presente
em textos que atendam a diversos públicos leitores. Há leitores que a conhecem por
meio dos contos, outros das crônicas e outros dos romances.
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Há também escritos que pipocam em livros didáticos da Educação Básica, em
provas de concursos e vestibulares e, principalmente, em aforismos esparsos pela
internet em sites, redes sociais e blogs que fisgam a atenção de leitores inclusive os
potenciais. Podemos argumentar que, a partir de 1960, Clarice se consolida como
uma escritora presente em “múltiplas plataformas”. Mesmo que ela tenha afirmado
ter sido por dinheiro a aparição em diferentes gêneros textuais, como as crônicas,
essas múltiplas entradas forjaram diferentes facetas de seu Ethos.
Se hoje artistas de um modo geral veiculam seus trabalhos na imprensa, na
televisão e na internet, Clarice já fazia isso àquele tempo, das livrarias às bancas de
jornal, multiplicando sua imagem nos romances, nos contos, nas colunas e nas crônicas.
Assim, intuitiva, premeditada ou acidentalmente, Clarice Lispector soube manejar uma imagem de si admirada por públicos cultural e socialmente diversos, ao
construir um Ethos espiritual, vago, poroso, inominável e caleidoscópico. Segundo
ela, "um nome para o que eu sou importa muito pouco. Importa o que eu gostaria de
ser" (99. O que eu queria ter sido – 02novC). Por isso, sugerimos que Clarice Lispector alcança o que todo escritor deseja: não ser entendido. Assim, Clarice alimenta o próprio mistério e vai sendo novamente lida ad infinitum.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao alvorecer do século XXI, Clarice Lispector é uma das escritoras brasileiras
mais comentadas. Seu nome está em mesas de bar e encontros acadêmicos. Sua
literatura presta um enorme serviço político-educacional, pois, ao apresentar-se em
diferentes formatos, de textos “fáceis” e imediatos, a textos herméticos e extensos,
Clarice desperta a curiosidade dos leitores iniciantes aos mais exigentes. Clarice nos
acompanha no treino literário. Pode-se iniciar desde a tenra idade. Alguém pode, na
escola, ser surpreendido por um conto, uma crônica ou um romance. Quando se vê,
chega-se à Universidade, embalado por Clarice.
O que se sabe é que a obra de Clarice Lispector é a tradução da fertilidade,
como um solo fértil a brotar inúmeras possibilidades de leitura. Clarice exemplificanos uma maneira de se fazer Literatura e de ser um autor literário no século XX.
Seus caminhos atravessam diferentes espaços de aproximação com o leitor e antecipa uma maneira de se fazer tal atividade nos dias de hoje, quando as plataformas
de expressão literária se multiplicam nos meios impressos e nos digitais.
Se a produção literária hodierna presume a escrita em blogs, a publicação de
vídeos e o diálogo imediato com os leitores em chats, redes sociais e feiras literárias,
Clarice já o fazia, porém, utilizando-se dos recursos midiáticos de sua época, os
quais sejam os jornais e as revistas. Clarice modulou sua escrita conforme o leitor
presumido. Nas crônicas, com um discurso coloquial e familiar, Clarice convidou o
leitor do jornal a conhecer seus romances.
Ao finalizarmos esse trabalho, sugerimos que as afirmações aqui apresentadas sejam hipóteses de leitura, proposições, não suposições, pois baseadas em
conceitos epistemológicos. No entanto, está longe de ser uma verdade absoluta, um
parecer categórico. Acreditamos que a arte seja plurissignificativa por natureza e,
por isso, incabível em categorizações e teses definitivas.
Nesse trabalho, procuramos tencionar os fios da relação entre texto e contexto, entre a linguagem e a sociedade, entre o autor e o Ethos, entre o Jornalismo e a
Literatura. Para isso, destacamos os atravessamentos interdiscursivos das cenas
englobantes do Campo Jornalístico e do Literário como forma de gestão do posicionamento de Clarice Lispector na Literatura.
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Vimos que Clarice construiu, nas crônicas analisadas, uma imagem de si capaz envolver os leitores nos fios dos tecidos de suas histórias. Vimos também que
Clarice, ainda que falando para muitos no jornal, manteve a coerência de seu projeto
literário carregado de paratopia e constituência.
Ao partimos da constatação de que a Literatura se realiza num Campo Simbólico que obedece a regras específicas e que o escritor, ao tomar a palavra, busca
estabelecer um posicionamento nesse Campo, acreditamos que Clarice Lispector
assim o faz nas crônicas. Se, de um lado, ela se submeteu as contingências do
Campo Jornalístico, de outro, ela se valeu da distensão e do alcance desse discurso
para se promover e dialogar com seus leitores, tramando para si um lugar na Literatura.
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EPÍLOGO

Penélope e os pretendentes, por John William Waterhouse (1912)

Como Penélope a esperar Ulisses, Clarice teceu e desteceu. O que nos resta
de Clarice Lispector é o vestígio de sua tapeçaria. Sua obra é uma tela tramada, da
qual jamais se poderá desfazer os bordados ou percorrer o caminho das agulhas ou
refazer os pontos. Cabe a nós, leitores, contemplarmos os fios de Clarice. Fios que
poderão compor a nossa própria tapeçaria psíquica.
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APÊNDICE – REFERÊNCIAS E CLASSIFICAÇÃO DAS CRÔNICAS

LEGENDA
TEMAS

ÍCONES
Citações

Clarice autocitada
Cotidiano doméstico
Diálogo com leitores
Ensaio Filosófico
Escrita/Metalinguagem/Língua Portuguesa
Ficção/Contos/Trechos de ALP
Ordem de dia
Personalidades
Religiosidade/Espiritualismo

REFERÊNCIAS
1.
(06jan)
San Tiago
pp. 65-66
2.
(13jan)
Calor Humano
pp. 67-68
3.
(20janA)
Insônia infeliz e feliz
p.69
4.
(20janB)
Gratidão à máquina
pp. 69-70
5.
(20janC)
A irrealidade do realismo
p. 70

CLASSIFICAÇÕES
CRÔNICA DOMESTICA

FICÇÃO

CRÔNICA DOMÉSTICA

METALINGUAGEM (ESCREVER)

CITAÇÃO
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6.
(27jan)
Como uma corça
pp. 71-72
7.
(04fevA)
Que me ensinem
pp. 72-73
8.
(04fevB)
Um telefonema
p. 73
9.
(04fevC)
Chico Buarque de Holanda
pp. 73-74
10.
(04fevD)
Ao linotipista
p. 74
11.
(10fevA)
Um pedido
p. 74
12.
(10fevB)
Deus
p. 75
13.
(10fevC)
Um sonho
p. 75
14.
(10fevD)
Um pintinho
p. 75
15.
(10fevE)
Anonimato
p. 75-76
16.
(10fevF)
Chico Buarque de Holanda
p. 76
17.
(17fev)
Carta ao ministro da
educação
p. 76-77
18.
(24fevA)
Sentir-se útil

FICÇÃO

ENSAIO

CARTA DO LEITOR

CRÔNICA DOMÉSTICA

METALINGUAGEM (ESCREVER)

CRÔNICA DOMÉSTICA

ENSAIO

ENSAIO CURTO

CRÔNICA DOMÉSTICA

METALINGUAGEM (ETHOS)

COLUNA SOCIAL

EDITORIAL/ CARTA

CARTA DO LEITOR

119

p. 78
19.
(24fevB)
Outra carta
pp. 78-79
20.
(24fevC)
Hermética?
p. 79
21.
(02mar)
Persona
pp. 79-81
22.
(09marA)
O grito
pp. 81-82
23.
(09marB)
O maior elogio que já
recebi
p. 82
24.
(09marC)
O vestido branco
p. 82
25.
(16mar)
Restos de carnaval
pp. 83-85
26.
(23marA)
Oi, Chico!
pp. 85-86
27.
(23marB)
Ana Luísa, Luciana e um
Polvo
pp. 86-87
28.
(23marC)
Maria chorando ao telefone
pp. 87-88
29.
(23marD)
Outra Maria, essa ingênua e Carlota
p. 88
30.
(30mar)

CARTA DO LEITOR

METALINGUAGEM (ETHOS)

ENSAIO

CARTA DO LEITOR (“GRITO”)

CRÔNICA DOMÉSTICA

CRÔNICA DOMÉSTICA

FICÇÃO (CONTO)

COLUNA SOCIAL/CARTA DO LEITOR

CRÔNICA DOMESTICA/METALINGUAGEM

CRÔNICA DOMESTICA/METALINGUAGEM

CRÔNICA DOMÉSTICA

METALINGUAGEM (ESCREVER)
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Armando Nogueira, futebol e eu, coitada
pp. 89-91
31.
(06abr)
Estado de graça – trecho
pp. 91-93
32.
(20abr)
Adeus, vou-me embora!
pp. 93-96
33.
(27abr)
Escândalo inútil
p. 96-98
34.
(04maiA)
A alegria mansa – trecho
pp. 98-99
35.
(04maiB)
A volta ao natural – trecho
pp. 99-100
36.
(11maiA)
Declaração de amor
p. 100-101
37.
(11maiB)
As três experiências
p. 101-102
38.
(18maiA)
A matança de seres humanos: os índios
p. 102-104
39.
(18maiB)
Enquanto vocês dormem
p. 104
40.
(25maiA)
Estritamente feminino
pp. 104-105
41.
(25maiB)
"Rosas silvestres"
p.105
42.
(27mai)
Saudade
p. 106

FICÇÃO

METALINGUAGEM (ESCREVER)

REPORTAGEM INVESTIGATIVA

FICÇÃO

FICÇÃO

METALINGAGEM

CRÔNICA DOMÉSTICA/ METALINGUAGEM

REPORTAGEM INVESTIGATIVA

CRÔNICA DOMÉSTICA/ METALINGUAGEM

COLUNA FEMININA/ SOCIAL

CRÔNICA DOMÉSTICA

ENSAIO

121

43.
(01jun)
Frase misteriosa, sonho
estranho
pp. 106-108
44.
(08junA)
Mulher demais
p. 108
45.
(08junB)
E amanhã é domingo
pp. 108-109
46.
(08junC)
Ideal burguês
pp. 109-110
47.
(15jun)
Pertencer
pp. 110-111
48.
(22junA)
Ainda sem resposta
p. 112
49.
(22junB)
Uma experiência
p. 112
50.
(22junC)
Ser cronista
p. 112-112
51.
(06jul)
A descoberta do mundo
p. 113-115
52.
(13julA)
Cérebro eletrônico: o que
sei é que é tão pouco
pp. 115-116
53.
(13julB)
O meu próprio mistério
p. 116
54.
(13julC)
A opinião de um analista
sobre mim
p. 116
55.
(20julA)
O arranjo

CRÔNICA/METALINGUAGEM (ETHOS)

COLUNA FEMININA

CRÔNICA DOMESTICA

CRÔNICA DOMÉSTICA

ENSAIO

METALINGUAGEM (ESCREVER)

ENSAIO

METALINGUAGEM (ESCREVER CRÔNICA)

CRÔNICA DOMÉSTICA

CRÔNICA EXEMPLAR

METALINGUAGEM (ETHOS)
UMA FRASE

METALINGUAGEM (ETHOS)

FICÇÃO (CONTO)
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p. 117
56.
(20julB)
De uma conferência no
Texas
p.118
57.
(20julC)
Em busca do outro
pp. 118-119
58.
(27jul)
"Ritual" – Trecho
pp.119-121
59.
(03agoA)
Como tratar o que se tem
p.121
60.
(03agoB)
Desafio aos analistas
p.121
61.
(03agoC)
Palavras de uma amiga
p. 121
62.
(02agoD)
Miguel Ângelo
pp. 121-122
63.
(03agoE)
O suéter
p. 122
64.
(10ago)
Uma história de tanto
amor
pp. 123-125
65.
(17ago)
Morte de uma baleia
pp. 125-127
66.
(24ago)
Noite na montanha
pp. 128-129
67.
(31ago)
A perseguida feliz
pp.130-132
68.

CRÔNICA/ METALINGUAGEM (CAMPO)

ENSAIO

FICÇÃO

FICÇÃO

CRÔNICA DE UMA FRASE.

CITAÇÃO

CITAÇÃO

CARTA DO LEITOR/ “NOTA SOCIAL”

FICÇÃO (CONTO)

CRÔNICA EXEMPLAR

CRÔNICA

FICÇÃO (CONTO)

ENSAIO
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(07setA)
Os perfumes da terra
pp. 132-133
69.
(07setB)
Familiaridade
p. 133
70.
(07setC)
Dormir
pp. 133-134
71.
(07setD)
Mistério
p. 134
72.
(14setA)
Escrever
p. 134
73.
(14setB)
Fartura e Carência
pp.134-135
74.
(14setC)
Conversas
p. 135-136
75.
(21setA)
Fernando Pessoa me
ajudando
pp. 136-137
76.
(21setB)
Os prazeres de uma vida
normal
p. 137
77.
(21setC)
É preciso também não
perdoar
pp. 137-138
78.
(21setD)
Lição de filho
p. 138
79.
(28setA)
Lembrança de filho pequeno
p. 139
80.
(28setB)

CRÔNICA DOMÉSTICA

CRÔNICA DOMÉSTICA

METALINGUAGEM (ESCREVER)

METALINGUAGEM

CRÔNICA /METALINGUAGEM

CRÔNICA DOMESTICA/METALINGUAGEM

METALINGUAGEM (ESCREVER CRÔNICA)

CRÔNICA DOMESTICA/METALINGUAGEM

ENSAIO

CRÔNICA DOMÉSTICA

CRÔNICA DOMÉSTICA

ENSAIO CURTO
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A fome
p. 139
81.
(28setC)
Mistérios de um sono
p.140
82.
(28setD)
Seguir a força maior
p. 140
83.
(28setE)
Só como processo
p.140
84.
(28setF)
As dores da sobrevivência: Sérgio Porto
p.140
85.
(05outA)
Eu sei que é primavera
p. 141
86.
(05outB)
O terror
pp. 141-142
87.
(12outA)
Talvez seja assim
p.142
88.
(12outB)
Fidelidade
p.142
89.
(12outC)
Estilo
pp. 142-143
90.
(12outD)
Delicadeza
p.143
91.
(12outE)
Amor a ele
p. 143
92.
(12outF)
Mãe-gentil
p.143
93.
(19outA)
Faz de conta

CRÔNICA CURTA

ENSAIO CURTO.

ENSAIO CURTO.

CRÔNICA EXEMPLAR (ORDEM DO DIA)

CRÔNICA DOMÉSTICA

FICÇÃO

ENSAIO CURTO.

METALINGUAGEM (LEITURA)

METALINGUAGEM (ESCRITA)

METALINGUAGEM (ESCRITA)

ENSAIO

CRÔNICA DOMÉSTICA

FICÇÃO
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p.144
94.
(19outB)
"Precisa-se"
pp. 144-145
95.
(19outC)
São Paulo
pp. 145-146
96.
(26out)
A bravata
pp. 146-148
97.
(02novA)
Sensibilidade inteligente
pp. 148-149
98.
(02novB)
Intelectual? Não.
p. 149
99.
(02novC)
O que eu queria ter sido
pp. 149-150
100.
(09novA)
Trecho
p.150
101.
(09novB)
O sonho
p. 150-151
102.
(09novC)
Um conto se faz ao largo
p. 151
103.
(09novD)
Uma revolta
p.151
104.
(16novA)
Aprofundamento das
horas
p. 152
105.
(16novB)
Comer, comer
p.152
106.
(16novC)

CLASSIFICADOS

CARTA DO LEITOR

FICÇÃO

METALINGUAGEM (ETHOS)

METALINGUAGEM (ETHOS)

METALINGUAGEM (ETHOS)

METALINGUAGEM (DESCRIÇÃO DE UM
PERSONAGEM)

CRÔNICA EXEMPLAR (DOMÉSTICA)

FICCÇÃO E METALINGUAGEM

ENSAIO CURTO.

METALINGUAGEM (ESCREVER)

CRÔNICA EXEMPLAR (DOMÉSTICA)

TEXTO CURTO. CRÔNICA
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Dor de museu
p. 152-153
107.
(16novD)
Mário Quintana e sua
admiradora
p.153
108.
(23novA)
O ritual
p. 154
109.
(23novB)
O terremoto
p. 154
110.
(23novC)
A perfeição
p. 155
111.
(23novD)
O nascimento do prazer
(trecho)
p. 155
112.
(30novA)
Angina pectoris da alma
pp. 155-156
113.
(30novB)
Se eu fosse eu
p.156
114.
(30novC)
Como é que se escreve?
p. 156-157
115.
(30novD)
Um diálogo
p.157
116.
(30novE)
Conversa telefônica
p.157
117.
(21dezA)
Anunciação
p.158
118.
(21dezB)
A virgem em todas as
mulheres

METALINGUAGEM (CAMPO LITERÁRIO)
CARTA DO LEITOR

ENSAIO

FICÇÃO

ENSAIO

ENSAIO

ENSAIO

ENSAIO

METALINGUAGEM (ESCREVER)

ANEDOTA

METALINGUAGEM (ETHOS)

CRÔNICA EXEMPLAR (DOMÉSTICA)

TEXTO CURTO. CRÔNICA
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p.158
119.
(21dezC)
Ele seria alegre
p. 158
120.
(21dezD)
A humildade de São José
p. 158
121.
(21dezE)
Meu natal
p. 159
122.
(28dez)
Aprendendo a viver
pp. 160-161

TEXTO CURTO. CRÔNICA

TEXTO CURTO. CRÔNICA

CRÔNICA EXEMPLAR (DOMÉSTICA)

ENSAIO

128

