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RESUMO 

 

MOREIRA, Fernando de Freitas. Transfigurando o código:  A presença sensível 

na ressignificação da palavra em seu deslimite. 2021, 145 f. Dissertação (Mestrado em 

Semiótica e Linguística Geral) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, FFLCH, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021.  

 

Tratamos de extensões de emergência do sentido em Água viva, de Clarice Lispector, à luz da 

Semiótica discursiva. Parte-se da estratégia enunciativa de deixar, na enunciação-enunciada, 

lampejos do processo criativo que resultou em uma grade de leitura contínua, sem divisões em 

capítulos, um simulacro da enunciação sendo enunciada. O sujeito da enunciação escreve por 

esboços, como que a pinceladas: cria efeitos de sentido mais abertos a interpretações ao negar 

a cristalização compartilhada erigida pela tradição ditada pela doxa que relega o discurso à 

clausura, promovendo um deslimite e uma dismorfização. A oposição semântica fundamental 

entre vida e morte deixa de existir. Ambas se fundem em um só objeto com estatuto de sujeito 

- que toma o ator do enunciado numa metáfora da ressignificação das palavras em relação com 

outras. A narrativa se interessa por tudo que é, pelo ser daquilo que é descrito como it, que não 

é a coisa ontológica e não pode ser nomeado. A obra é tomada, neste trabalho, como rica fonte 

de reflexão semiótica acerca de um projeto geral e abstrato que garante à língua possibilidades 

de ultrapassagem de limites de sentido, mostrando a força das construções sintagmáticas do 

discurso no percurso da significação no qual o afeto é subjacente, em face à categorização do 

lexema. Procurou-se responder à pergunta: diante do confronto com a linguagem, como se dá 

a tensão e o alargamento dos sentidos em Água viva? Chegou-se à conclusão, a partir do 

ferramental teórico, de que a grade de leitura proposta pelo enunciador  se aproxima do que é 

da ordem da iconicidade, ou figural, para, em seguida, ultrapassar-lhe reconstruindo sentidos. 

Ao longo da pesquisa, demonstramos como o enunciador de Água viva promove esses efeitos 

analisáveis semioticamente, lutando contra o abreviamento redutor de significações que 

caracteriza nossa sociedade. Tais descobertas científicas foram ao encontro do ponto nevrálgico 

de nosso trabalho, que trata do devir, da expansão do sentido pela lentificação, da negação da 

aceleração – que gera uma perda de sentido –  além de discutir a semiose na literatura de 

Lispector sob uma perspectiva diferente, aos moldes do que ocorre na iconografia, devolvendo 

ao plano da expressão seu estatuto de presença, ao lado do plano do conteúdo por meio do 

afeto e da tensão sem, contudo, deixarmos de reconhecer que tratamos de fenômenos graduais 

do conteúdo. A perspectiva do enunciador, da travessia do oposto, de aproximar-se pela 

negação ou distanciamento daquilo que se diz correntemente sobre algo é um percurso 

semelhante ao do que faz emergir o sentido no plano da expressão, método coerente para 

pensarmos a significação diante do projeto transfigurador libertador em nosso objeto de análise. 

 

Palavras-chave: Lispector. Semiótica. Afetos. Figuratividade. Andamento. 



 
 

   
 

ABSTRACT 

 

MOREIRA, Fernando de Freitas. Transfiguring the code: sensitive presence as a process of 

resignification of the words to overcome them. 2021, 145 p. Dissertation (Master in Semiotics 

and General Linguistics) - Faculty of Philosophy, Letters and Human Sciences, FFLCH, 

University of São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

We discuss the extensions of the emergence of meanings in Água viva, by Lispector, in the light 

of French-oriented semiotics. It is based on the author's strategy of letting, in the enunciation-

enunciated, flashes of a creative process that resulted in a continuous reading grid, without 

divisions in chapters, simulacrum of enunciation being enunciated. The enunciator does this by 

writing sketches, as if by brushstrokes: creating a more open meaning effects to interpretations 

by denying the shared crystallization erected by the tradition dictated by the doxa that relegates 

discourse to cloistering. The fundamental semantic opposition between life and death ceases to 

exist. Both are merged into a single object with status of subject - that takes the actor of the 

utterance in a metaphor of the resignification of the words in relation to other ones. The 

narrative is interested in the being of what is described as it, which is not ontological and cannot 

be named. The book is taken as a rich source of semiotic reflection on a general and abstract 

project that guarantees to the language possibilities of surpassing discursive limits, showing the 

strength of syntagmatic constructions of discourse in the course of signification in which 

affection is underlying the categorization of the lexeme. An attempt was made to answer the 

question: to what extent does linguistic abstraction, figurativized in dysmorphia dictated by a 

tempo that tends to detach itself from the rapidity that characterizes the crystallization of social 

meanings, bring a broadening of sense, including the summoning of the affects in Água viva? 

We concluded that the reading grid proposed by the enunciator promotes an approximation to 

what is of the order of iconicity to, then, overcame it reconstructing meanings. Throughout the 

research, we demonstrate how the Água viva’s enunciator promotes these semiotic analyzable 

effects, fighting against the abbreviation that characterizes our society and narrows the 

possibilities of emergence of meaning. Such scientific discoveries are in line with the main 

point of our research, which deals with what is to come, the expansion of meaning by slowing, 

the negation of acceleration, which generates a loss of meaning, besides discussing the semiosis 

in Lispector’s literature from a different perspective, molds of what occurs in iconography, 

returning to the plane of expression its status of presence, alongside the plane of content through 

affection and tension without, however, failing to acknowledge that we are dealing with content 

phenomena and its gradations. The perspective of the enunciator, of crossing the opposite, of 

approaching through denial or distancing from what is currently said about something is a path 

similar to that which brings out meaning on the plane of expression, a coherent method for 

thinking of meaning in the face of the liberating and transfiguring project observed in our object 

of analysis. 

 

Keywords: Lispector. Affections. Semiotics. Figurativity. Tempo.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O que dizer de uma escrita que subverte o que é esperado para um objeto-arte, como 

um livro: personagens sem nome, história sem enredo fechado, sem divisões entre capítulos, ou 

um clímax narrativo, desvencilhando-se de um contrato conforme os pressupostos tradicionais 

do esquema canônico (manipulação – ação – sanção) – ou os disfarçando, de modo que não 

sejam cartesiana e facilmente identificáveis? O que se mostra nesse objeto-arte, vespeiro que 

nos desafiamos a tentar analisar, parece ser a junção de esboços subjetivos, conferindo-lhes sua 

emergência por uma racionalidade fragmentária, aos moldes de pensamentos que vão se 

construindo e formando um emaranhado antes mesmo de sua reprodução em estrutura textual. 

O enunciado disfarça-se de processo (enunciação sendo enunciada). Tal efeito de sentido 

presente na obra nos leva a ter uma dimensão de tamanho requinte em seu processo produtivo 

discursivo. Em Água viva[1973], de Clarice Lispector, tem-se a impressão não de uma 

narratividade sendo apresentada em leves doses para manter o apelo e a intersubjetividade com 

o leitor (enunciatário), mas do fazer discursivo em ato, mesmo tendo o leitor plena ciência de 

que o livro já foi acabado. Esse é apenas um dos esgarçamentos na enunciação na obra. Partindo 

desse efeito de sentido, Lispector provoca uma discussão mesma sobre a linguagem. 

No livro, um sujeito do enunciado, do sexo feminino, dirige-se a um interlocutor do 

sexo masculino a quem alega ter deixado de amar. Esse instante ganha dramaticidade à medida 

que o narrador se reconhece em um embate visceral com a linguagem para expressar em 

palavras seus sentimentos, sensações e percepções mais interiores, o que está “atrás do atrás do 

pensamento” (LISPECTOR, 1998 [1973], p. 65). O que se desvela nesse esforço enunciativo é 

a própria colocação da língua em funcionamento. Há uma metalinguagem que flerta com os 

estudos da percepção e da significação. Mesmo o leitor menos familiar com os textos 

lispectorianos notará que há um vazio que angustia o sujeito do enunciado, precisamente, os 

espaços brancos entre a coisa e o discurso sobre a coisa, entre o instante e o discurso que tenta, 

em vão, reproduzir esse instante fugaz que se esvaiu. Há uma inquietude e uma busca pela 

compreensão das nuances, das gradações entre a virtualização e a realização discursivas. Uma 

linha tênue, pois, ora, a linguagem não é, senão, essa instância de contato em que a 

representação da coisa não é mais a coisa per se?  
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Ao propor um efeito de enunciação em fluxo contínuo, um projeto de leitura é 

instaurado no livro, obra em que o protagonismo é dado à expansão do momento presente, 

aquém e além dele próprio, no processo concatenado de construção do momento seguinte que 

é figurativizado pela isotopia do nascimento do sentido. A essa emergência, negam-se sentidos 

doxológicos tradicionais. O nascimento é também a morte, a complexidade do fim para o 

recomeço, a perda de um sentido para a emergência de outro, menos triado. O que acaba de 

nascer é it. É o impessoal que perpassa o pessoal. Se no inglês, a palavra tem correspondência 

com o que poderíamos traduzir como a coisa ou o objeto, em português, essas duas letrinhas, 

nessa disposição, não remetem a algo que tenha um significado socialmente partilhado em 

muitos dos dicionários da língua portuguesa. Há, contudo, o registro no Houaiss: “um quê, um 

certo traço ou alguma coisa que fascina, encanta, atrai; charme magnetismo” (IT apud 

HOUAISS, 2020, [on-line]). A delimitação do verbete é semelhante no Dicio: “Mais ou menos 

O mesmo que charme e glamour; encanto, atrativo: aquela mulher tem um it irresistível” (IT2 

apud DICIO, 2020, [on-line]). O termo, difundido na imprensa nos anos das décadas de 1950 e 

1960 foi apropriado por parte da classe média, empregando-o em contextos pretensamente 

sofisticados. Em Água viva, Clarice subverte tal emprego e dá ao vocábulo uma conotação 

absolutamente original. 

O que se pretende com esses esboços iniciais? Acreditamos que Água viva mostre, em 

uma prosa com toques de poesia, que um sentido já desgastado precisa morrer, como dissemos, 

para a irrupção de outro, menos fechado, menos triado. Carlos Drummond de Andrade, talvez 

aquele que representou o sentimento de pertencimento à sua terra, Minas Gerais, de modo mais 

genuíno, expôs no poema “A palavra” sua inquietude em relação à fé, ou crença partilhada, 

que permite imediata semiose, tendo por pressupostos trocas culturais ou contratos sociais já 

muito bem consolidados entre os falantes de uma língua natural: 

 

Já não quero dicionários   
consultados em vão.   
Quero só a palavra   
que nunca estará neles   
nem se pode inventar.   
   
Que resumiria o mundo   
e o substituiria.   
Mais sol do que o sol,   
dentro da qual vivêssemos   
todos em comunhão,   
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mudos,   
saboreando-a  

(ANDRADE, C.D.A., 2014 [1980], p. 47). 
   

Sem fazer uma analogia entre as obras de Drummond e de Lispector, a ideia presente 

nesses versos do poeta itabirano nos inspira a discutir as inquietudes na enunciação que nos 

comovem em Água viva1: o it clariciano é um circundamento das afirmações de edifícios 

epistemológicos estabelecidos, um entreabrir de possibilidades para que enxerguemos um 

paradigma diferente, um elogio à dúvida, que nos leva a perceber a existência, sempre possível, 

de outro(s) caminho(s) de emergência de sentido, sem que um deles tenha uma prioridade 

predeterminada. São apenas, como qualquer paradigma, ligados a escolhas – que podem ter 

relações com afetos e inteligibilidade em maior ou menor gradação. Esse campo das motivações 

ainda é aberto a muita investigação e não foi exatamente o nosso foco. Aqui, o que pretendemos 

é admitir essas outras possibilidades de emergência de sentido, incentivando maior discussão 

para o fortalecimento da teoria, em sintonia com a direção trilhada pela Semiótica desde fins da 

década de 1980 e início de 1990, priorizando o sensível e investigando suas relações com o 

plano da expressão, de certo modo negligenciado, anteriormente, em favor do conteúdo. É, 

ainda, um exercício teórico de mostrar em nosso objeto índices (não teóricos, mas literários, 

contudo, todos os indícios estavam ali) do que, mais tarde, foi discutido e teorizado por Greimas 

especialmente em Da Imperfeição [1987] no que se refere a uma perspectiva teórica de 

reiteração da coexistência (e do estatuto que precedeu à tensividade, mas já, a nosso ver, 

continha a semente das ideias que viriam) e por Zilberberg, em diversos de seus livros e artigos, 

tratando da tensividade propriamente dita. 

A semiótica tensiva parece se apresentar como elo perdido entre esses planos e que 

surgiu para reaproximar expressão – que mobiliza sensações e afetos, impactando a emergência 

do sentido – e conteúdo que, para fins metodológicos, acabaram desagregados, mas, como o 

pai da Linguística moderna concebia desde o início, são partes indissociáveis, uno, contínuo. 

Para não deixar dúvidas, referimo-nos a Saussure [1916] e a sua postulação da 

indissociabilidade do signo. A teoria revista por Zilberberg, conferindo aos afetos, a gradações 

e ao andamento as condições de estados de existências no mundo, parece permitir uma vigorosa 

resposta semiótica às críticas de que esta seria um método de análise similar a uma camisa de 

 
1 Não se trata, aqui, de uma analogia entre estilos ou éthos do enunciador em Lispector ou em Drummond. 
Referimo-nos, especificamente, ao poema citado e à coincidência temática. É nisso que reside a 
intertextualidade que identificamos: no âmbito da tematização.  
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força. Lança luz às mais diversas possibilidades que essa área das ciências humanas carrega e 

nos mostra o quanto ainda é possível avançar nos estudos do devir. 

Enxergamos um projeto ousado na obra, que subverte verdades imutáveis, com força 

catastrófica de promoção de uma dismorfização libertadora. O texto perde sua forma 

tradicional, o sentido emerge não pelo processo de enriquecimento ou agregação de elementos 

(do abstrato ao concreto – das sensações ou conceitos ao discurso, passando pelo nível 

narrativo), mas por meio de subtrações, abstrações em que a própria estrutura do texto apresenta 

ausências, que demandam uma intersubjetividade com um enunciatário pressuposto – uma 

necessidade de catálise. Em linhas gerais, o enunciador deixa ausências propositais no texto, 

convocando o enunciatário a preenchê-las primando pelo sensível, sem negligenciar, contudo, 

que este é indissociável do inteligível e é, então, uma espécie de valência que atua em uma 

correlação inversa (mas indissociável e passível de nuances) com aquele para a produção de um 

valor, precisamente a produção de sentido. Essas ausências propositais na enunciação tornam o 

texto mais acelerado, como um uníssono, uma grande carta sem pausas, o que para o 

enunciatário pressuposto, por outro lado, imprime uma necessidade de desaceleração. Toda 

aceleração textual exige do interlocutor uma leitura mais apurada, mais lentificada, por vezes 

carecendo de iteração. A própria Clarice disse em sua última entrevista (TV CULTURA, 1977) 

que ganhava na releitura e se mostrava satisfeita com isso. Semioticamente, podemos inferir 

que há uma intencionalidade enunciativa de que, para o leitor, o andamento se lentifique, 

buscando refutar um abreviamento temporal, comum à pós-modernidade (ato contínuo desde o 

Modernismo) e gerador de tanto mal-estar, visto que não permite uma atualização para a 

conjunção com o sentido, em razão de sua cifra acelerada por um andamento desumano, o que, 

fatalmente, carrega consigo uma perda de sentido nesse processo veloz, ideia presente no 

conceito mesmo de acontecimento para Zilberberg, “marcado por um andamento rápido demais 

para o sujeito” e que, com isso, “leva o sensível à incandescência e o inteligível à nulidade” 

(2011 [2006], p. 190). 

Antes da apresentação em detalhes de nosso objeto de estudo, porém, faz-se necessário 

indicar os principais eixos ou tópicos que mereceram atenção em nossa investigação. 

Acreditamos que esse pequeno esboço esquemático facilitará a compreensão e ajudará a 

justificar as escolhas teórico-metodológicas da análise, a principal delas, o esquema tensivo. 

Terão, portanto, importância singular em nossa análise: 
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• A enunciação  

 

• A figuratividade e o desfalecimento da forma2 em Água viva. 

 

• Essa abstração formal irá se refletir e se somar a uma abstração 

linguística ou ao escrever por esboços como pressuposto para um alargamento de 

sentido. 

 

• Da mesma maneira, uma desaceleração, pressuponente de uma expansão 

de sentido, em detrimento da aceleração, promovendo, com isso, maior foco, triagem 

(absoluto em lugar de universo, sob a perspectiva do objeto). Ideia de permanência, de 

capturar o instante-já clariciano. Discutiremos, nessa perspectiva, o andamento, o ritmo 

e a musicalidade e sua curva entoativa na narrativa, ou, como notou Luiz Tatit, a partir 

dos estudos de Zilberberg, por sua vez inspirados em Gisèle Brelet  (1949), a 

prosodização do conteúdo (2019, p. 19). 

 

• A complexidade, ou suposta neutralidade (Termo Complexo) que 

subsome, em um mesmo eixo contínuo, termos vistos anteriormente ao esquema tensivo 

como contrários (s1 e s2), como morte e vida, por exemplo. A tensão estará presente em 

todo o processo. 

 

• Um elogio ao repulsivo como parte de um processo de falência de tudo o 

que pode ser culturalmente cristalizado e para se chegar a uma libertação semântica. 

 

Ao partir desses pressupostos, podemos avançar ao início de nossos trabalhos com a 

segurança de que nem nós mesmos, nem os enunciatários do presente estudo, perderemos de 

vista os pilares desse programa de construção de sentido às avessas. Sigamos. 

  

 
2 A forma de que tratamos é, especialmente, a forma da expressão, o que irá desenhar novos contornos na 
forma do conteúdo, como será apresentado. 
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1.1 Navegando Água-viva-oceano adentro 

 

Ucraniana que veio na infância para o Brasil, onde se tornou uma das escritoras de maior 

reconhecimento, Clarice Lispector tinha uma escrita fragmentária e fluida, aos moldes do que 

ocorre com o pensamento: "Lispector escrevia em ritmo intermitente, por surtos, durante 

períodos de completa absorção no ato de escrever (...) fixou-se na descontinuidade do fragmento 

(...) Descobria então, como diria mais tarde, o seu método” (NUNES, 1988, p. XXXV). Esse 

método, ainda de acordo com Nunes, era parecido com criações musicais, que desabrocham em 

torno de um ou mais temas, conduzindo a linhas diferentes de variações de uma só tonalidade.  

Nesse mesmo dossiê, o crítico parece sugerir que ela tentava falar sobre algo próximo da difícil 

interseção do pensamento com a linguagem. “Um processo incógnito que a comandava (...) 

pelas entrelinhas do silêncio, palavra e coisa. Por isso a fixação que ela tomou do momento, do 

instante de intuição, do debate entre linguagem e auto compreensão de sua escrita" (p. 

XXXVII).   

Essa fixação está presente de forma muito marcada em Água viva [1973], obra em que 

Clarice faz um ensaio sobre as entrelinhas, sobre o dizer também ao não dizer, buscando o 

silêncio, numa sofisticação textual muito característica: “Que música belíssima ouço no 

profundo de mim. É feita de traços geométricos se entrecruzando no ar. Música de câmara é 

sem melodia. É modo de expressar o silêncio. O que te escrevo é de câmara” (LISPECTOR, 

1998 [1973], p. 47). Eis aqui, neste outro trecho, apresentado por meio de imagens metafóricas, 

o embate enunciado/enunciação, dolorosamente vivenciado por quem persegue o máximo do 

efeito sensível: 

 

Então escrever é o ato de quem tem a palavra como isca: a palavra pescando 

o que não é palavra. Quando essa não palavra – a entrelinha – morde a isca, 

alguma coisa se escreveu. Uma vez que se pescou a entrelinha, poder-se-ia 

com alívio jogar a palavra fora (LISPECTOR, 1998 [1973], p. 21-22). 

 

Há provocação e questionamento sobre a ocorrência do processo de fluidez do sentido. 

Na obra, o gênero literário não é bem delimitado, uma quebra dos parâmetros formais para 
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priorizar a fluidez. A professora de literatura brasileira da Universidade Federal Fluminense, 

Lúcia Helena, escreveu na orelha da edição do livro lançado pela Rocco:  

 

Água viva, publicado em 1973, adensa o processo característico de sua 

narrativa, enfatizando-lhe a fragmentação, a contaminação do romanesco com 

o lírico e o abrandamento das linhas descritivas e representacionais [...] Água 

viva é um lindo poema em prosa, no qual se comemora a vida de tudo o que, 

intensamente, é (HELENA apud LISPECTOR, 1998 [1973], n.p). 

 

 Tais características foram potencializadas em Água viva, tendo, em menor gradação, 

perpassado outras obras da autora, como nota Gilda de Mello e Souza a respeito do romance O 

Lustre: “[...] ele se situa exatamente naquele limite vago entre a prosa e a poesia” (2015 [1946; 

1989], p. 172). Em Água viva, a experiência é extremada, na medida em que se une a outros 

elementos que reiteram a ideia de maleabilidade de sentidos e de forma; trata-se de limites e 

limiares da forma e da substância (a figurativização da placenta, a ausência de enredo 

tradicional, os temas diversos ligados por uma profusão enunciativa, como se fossem um ensaio 

mimético do pensamento).  

 

Tudo que te escrevo é tenso [...] Há muita coisa a dizer que não sei como dizer. 

Faltam as palavras. Mas recuso-me a inventar novas: as que existem já devem 

dizer o que se consegue dizer e o que é proibido. E o que é proibido eu 

adivinho. Se houver força. Atrás do pensamento não há palavras: é-se. Minha 

pintura não tem palavras: fica atrás do pensamento. Nesse terreno do é-se sou 

puro êxtase cristalino. É-se. Sou-me. Tu te és (LISPECTOR, 1998 [1973], p. 

27 e 29, destaques nossos). 

 

O jornalista Alberto Dines escreveu sobre suas impressões a respeito de Água viva a 

Lispector. De acordo com Dines, no livro, que ele disse ter lido “de um jato só”, Clarice “venceu 

o enredo, libertou-se do incidente, do evento, do acontecimento. Mas mesmo sem estes o livro 

prende e se enovela porque dentro da abstração há uma série de vivências muito nítidas e muito 

lindas” (DINES [1973] apud MASTROBERTI, 2009, p. 317-318). 
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Em Interfaces estéticas em Clarice Lispector (2010), Maria Eugênia Curado resgata 

uma entrevista da autora a Germana Lamare, realizada em 1972, ano anterior ao do lançamento 

de Água viva, antes mesmo de o livro ter seu título definitivo3. 

 

Germana – Fui até o Leme atrás de sua Felicidade clandestina, mas [...] 

descubro o Objeto gritante, sobre a mesa, seu décimo terceiro livro. 

Clarice – Ele já está pronto, sim, mas acho que só vou editá-lo o ano que vem. 

Sabe, eu estou muito sensível ultimamente. Tudo que dizem de mim me 

magoa. O Objeto gritante é um livro que deverá ser muito criticado, ele não é 

conto, nem romance, nem biografia, nem tão pouco livro de viagem. [...] Sabe, 

Objeto gritante é uma pessoa falando o tempo todo (LISPECTOR apud 

CURADO, 2010, p. 67). 

 

A impossibilidade de classificação do gênero textual e de eixos temáticos bem 

delimitados em Água viva marcou a inquietação comum à recepção crítica da obra. Talvez uma 

das mais fidedignas seja a de Nunes, que transcrevemos, parcialmente, abaixo: 

 

[...] Água viva (1973) une as duas vertentes, a do transe visionário, da 

iluminação extática, instantânea, e a do pensamento conceptual, num fluxo 

narrativo contínuo, feito de momentos descontínuos, tematicamente diversos. 

Comparado pela própria narradora a um improviso musical, a narração é o 

prolongamento do movimento errante da escrita de A Paixão Segundo G.H., 

criando o espaço agônico da linguagem, onde a narradora se perde à busca de 

um sentimento que a ultrapassa, e onde ela se acha sem outra identidade senão 

a de instância enunciadora da palavra, água viva batismal em que se banha.  

Improviso, o texto, contando a história de ninguém em histórias episódicas, 

reclama o leitor ativo que o retome e que possa fundir, através dos intervalos 

de silêncio, da entrelinha do sentido das palavras, que se distende com o 

discurso, o real ao imaginário e o imaginário ao real. A realidade dialogal 

reconquistada transfere-se, com o novo pacto ficcional, a esse leitor mais do 

que implícito, a quem se dirige a narradora-personagem. 

Refratário à “sequência lógica do relato”, mais fiel à dialética da experiência 

vivida, o discurso, em que a introspecção rebenta no improviso, mantém a 

pulsação descontínua do instantâneo, incorporando vestígios isolados de 

intuição, sob a forma parcelar, fragmentária, da escrita momentânea que os 

recriou. Basicamente uma “colagem de fragmentos”, Água viva revela essa 

técnica de sutura, utilizada com frequência por Clarice Lispector, como a 

 
3 Para saber mais, cf. nota 21 do presente estudo. 
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contraparte composicional da primazia do fragmentário, da expressão 

intensificada, instantânea e passional que a impeliu ao desvio estético 

(NUNES, 1988, p. XXX- XXXI, destaques do autor). 

 

O trecho é longo, mas de uma precisão dificilmente igualável ou questionável, cumpre 

uma importante função ao ser aqui reproduzido: a de esmiuçar melhor do que poderíamos e de 

forma concisa a direção tensiva da enunciação no livro. Para a professora da UFF, Lúcia Helena, 

“a trama do livro é tênue, o que faz dele um ‘romance sem romance’. Um eu, declinado no 

feminino, escreve a um tu, no masculino, expondo suas ânsias e procuras, num discurso de 

fluidez ininterrupta entre o delírio, a confissão e a sedução” (HELENA apud LISPECTOR, 

1998 [1973], n.p, destaques da autora). Mastroberti (2009) faz a respeito desse mesmo tu 

interessante indagação: “e se o Tu não for nada mais do que um elemento do próprio discurso 

— e, por consequência, parte da existência de Eu que só existe, por sua vez, na função de 

ser/gerar o discurso ele mesmo?” (MASTROBERTI, 2009, p. 322). A autora se vale de trecho 

de Água viva em que o sujeito da enunciação assume na alteridade não o outro, mas o que é 

próprio: “E se eu digo ‘eu’ é porque não ouso dizer ‘tu’, ou ‘nós’, ou ‘uma pessoa’. Sou obrigada 

à humildade de me personalizar me apequenando mas sou o és-tu” (LISPECTOR, 1998 [1973], 

p. 13). Da provocação confrontada com o excerto, Mastroberti conclui que “o eu-tu remetentes 

da narrativa implica apenas um único narratário, papel que assumo enquanto leitora que ali se 

viu como parte de um jogo fictício à espera da minha intromissão” (2009, p. 322). Para a 

analista, esse tu do discurso não passaria de mero “estímulo para atingir o it [...] voz 

assumidamente intra e homodiegética, sem a qual o Tu não sobrevive, tão imbricado está à 

narradora” (p. 322). Mastroberti compara o it, ainda, ao id descrito pela psicanálise como 

“reduto das nossas pulsões ou impulsos instintivos, dominados pelo desejo” (p. 322). Nesse 

sentido, quem também se vê intersubjetivamente no tu é o enunciatário de Água viva, em seu 

contrato de intersubjetividade com o enunciador:  

 

A impressão de que se trata de uma mensagem endereçada a um Tu não-

amoroso, duro como o inatingível it, entretanto, se esvanece, uma vez que ela 

parece feita justamente para a atitude interceptativa de um leitor. Fosse de fato 

dirigido a um Tu-persona, esse discurso não seria o seu reflexo. O espelho de 

Água viva, eu o enxergo vazio e cristalino. Delicadamente, penetro nesse texto 

e vejo refletir-se nele a minha face (MASTROBERTI, 2009, p. 328-329). 
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A impessoalidade do it clariciano é também a sua [inter]subjetividade. O impessoal é 

da ordem da complexidade, já que o termo complexo é a coadunação de opostos em um 

continuum, o sim e o não, a morte e a vida, ele e ela, eu e tu, o mistério, as forças do caos, as 

ausências e as presenças. 

 

Quando estou só, eu não estou só, mas, nesse presente, já volto a mim sob a 

forma de Alguém. Alguém está aí, onde eu estou só. O fato de estar só, é que 

eu pertenço a esse tempo morto que não é o meu tempo, nem o teu, nem o 

tempo comum, mas o tempo de Alguém. Alguém é o que está ainda presente 

quando não há ninguém. Ali onde estou só, não estou ali, não existe ninguém, 

mas o impessoal está: o lado de fora, como aquilo que antecipa e precede, 

dissolve toda a possibilidade de relação pessoal (BLANCHOT, 2011 [1955], 

p. 23). 

 

Há, ainda, outras observações acerca do que podemos, com segurança, chamar de temas 

atemáticos que preenchem o enredo, parafraseando a própria classificação do sujeito do 

enunciado em Água viva. Sobre isso, voltemos a recorrer à professora da UFF: 

 

O eu e o tu de Água viva ganham dimensões permutáveis de significação, 

integrando-se com o não humano: a natureza, as palavras, os animais, a 

“coisa” ou o “it” [...] Sem nome, escondida sob o pronome eu, a personagem 

procura entender o significado da solidão e o de seu estar no mundo, no 

desencadear dos instantes que prefiguram um presente contínuo onde os 

limites cada vez mais esgarçados entre o que é interior e exterior à personagem 

desaparecem (HELENA apud LISPECTOR, 1998 [1973], n.p, destaques da 

autora). 

 

A confluência entre o que é interior e exterior de que falou a professora Lúcia Helena e 

a sutura dos retalhos de temas atemáticos, levando a um desvio estético, observado por Benedito 

Nunes, direcionam o livro para uma discussão em torno da língua, da expressão do subjetivo. 

É esse o desvio que se faz na obra. Esse subjetivismo está subentendido, mostrando-se em 

lampejos “Quero lonjuras. Minha selvagem intuição de mim mesma. Mas o meu principal está 
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sempre escondido. Sou implícita. E quando vou me explicar perco a úmida intimidade” 

(LISPECTOR, 1998 [1973], p. 25).  

O discurso em Água viva é apresentado em primeira pessoa. Diferentemente do que 

ocorre em um romance tradicional, personagens, inclusive a principal (a narradora), não têm 

nomes: “Eu me ultrapasso, abdicando de meu nome, e então sou o mundo” (LISPECTOR, 1998 

[1973], p. 47). A narradora chega a ensaiar um simulacro de um estado epistêmico incoativo, 

um protótipo de nebulosa de saberes, para a emergência de novos sentidos, promovendo a 

instauração de um novo sistema de valores, livre de conhecimentos a eles incrustados: “Como 

o Deus não tem nome vou dar a Ele o nome de Simptar. Não pertence a língua nenhuma. Eu 

me dou o nome de Amptala. Que eu saiba não existe tal nome. Talvez em língua anterior ao 

sânscrito, língua it” (p. 45). De acordo com Welington Andrade: 

 

À autora interessa empreender a busca da “coisa em si”, do inefável, daquilo 

que não se consegue pronunciar. Entretanto, destituídos de tom 

grandiloquente e sem a pretensão de proferir verdades definitivas, os textos 

priorizam o detalhe, o circunstancial, as bordas da vida, assentando-se por 

sobre um discurso que é epifania pura (ANDRADE, W., 2007, p. 55). 

 

O vigoroso projeto proposto em Água viva é justamente o de revisitar o âmago tensivo 

do ser, por meio da abstração, para uma expansão do sentido. Esse será o ponto central de nossa 

discussão a respeito da figuratividade na obra. Antes, note-se, à luz da teoria sobre a 

tensividade, a discussão a respeito da ressignificação ou ressemantização da língua, sua 

figurativização, que passa pelo necessário contrato de veridicção entre o ser e o parecer4 - 

questões que também serão semiotizadas nesta pesquisa e que se ligam à figuratividade, 

racionalidade sintagmática para Greimas (2014 [1983], p. 140), como parte integrante do 

nascedouro do sentido e não mais do acabamento do discurso, conforme se pensava 

anteriormente. Ainda em relação à potencialidade linguística, nossa leitura é a de que o sujeito 

enunciativo em Lispector, ao falar sobre a dificuldade de discursivizar o subjetivo perante 

limitações que a ele são impostas por um código excessivamente semantizado, referia-se muito 

 
4 “Ser (o estado), ele também, pode ser modalizado. Pode ser determinado pela apreciação que se faz sobre 
ele: combinar-se-ão, neste caso, um ser e um parecer. É o jogo das aparências e das realidades que se abre 
aqui” (FLOCH, 2001, p. 25). 
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mais ao que Hjelmslev chama de processo5 (a articulação sintagmática, concatenada, que possui 

uma relação sequencial) do que ao sistema em si, ou seja, a escolha paradigmática (a língua). 

Por isso, a narradora reconhece que esse sistema tem força, carecendo ser desafiado e prova sua 

hipótese escrevendo por esboços, deixando ao enunciatário, o leitor, a tarefa de compartilhar 

com ela o sentido, vislumbrando a intersubjetividade, composta pelo valor que esse enunciatário 

passa a atribuir aos valores já dados pelo discurso, visto que "tendo o sensível ganhado 

paulatinamente a primazia no concurso da emergência da significação, o afeto passa de efeito 

à 'razão' das razões do sentido" (BEIVIDAS, 2011, p. 19). 

O livro é uma emergência, durante a discursivização, do impulso fórico tensivo do 

existir do sujeito - existência semiótica. Da oposição semântica fundamental entre vida e morte, 

o sujeito da enunciação em Lispector retira o sumo. A ele, parece-nos, importam as relações, 

as estruturas e, ao mesmo tempo, a falibilidade, o instante que se esvai, um projeto geral e 

abstrato que garante à língua a possibilidade de ultrapassagem semântica de limites, pelo 

discurso. É negando a língua, mas por meio dela, numa riquíssima e angustiante 

metalinguagem, carregada de inquietudes e beleza, que a escritora sem nome em Água viva 

salva suas palavras de limites impostos a elas pela tradição doxológica. Nesse projeto, o sujeito 

valoriza o instante-já, que o deixa de ser no próximo instante- já. Nascer e morrer se aproximam 

como um só sujeito frástico e o tempo na narrativa lispectoriana pode ser quanto dura um 

pensamento, como a própria autora escreveu. A obra se interessa por tudo que é, pelo ser 

daquilo que é descrito como it, que não é o objeto ontológico. É o Deus, o mistério, o primeiro. 

O esforço é o de abstração, à procura de uma estrutura que justifique o sentido mais geral e na 

qual o afeto subjaz a sua emergência. Essa abstração não é absoluta, contudo, em razão de o 

discurso não abandonar por completo o figurativo, como poderia fazer, diferentemente, o autor 

de um tratado filosófico. Em vários fragmentos, nota-se o figurativo como interpretante do não-

figurativo, pelo emprego de metáforas, das comparações, entre elas aquelas a motivos musicais. 

O tempo subjetivo na contemplação dos objetos estéticos nascimento/morte expande-se, torna-

se durativo. Ele continua, está enfeitiçado. 

 

 
5 "A todo processo corresponde um sistema que permite analisá-lo e descrevê-lo através de um número 
restrito de premissas” (HJELMSLEV, 2013 [1943], p. 8). 
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1.2 A gramática modernista: um projeto de abalo de limites e expansão de limiares  

 

A obra de Lispector é delimitada pela crítica como integrante da terceira fase do 

movimento modernista literário no Brasil. O modernismo literário costuma ser referendado 

como vinculado às manifestações da Semana de Arte Moderna, no ano de 1922 em São Paulo, 

inspiradas em vanguardas europeias e que primavam pelo rompimento com a tradição 

romântico-realista. O moderno evocou o contraste ao ultrapassado. As manifestações culturais 

e artísticas passavam a operar mudanças estéticas e formais na sua concepção e no seu formato, 

portanto, padrão, estilo e estética seja nas artes, música, literatura. 

 

[...] a mudança proposta na esfera da ficção rompia os parâmetros naturais do 

gênero - o tempo e o espaço narrativos -, para impor uma noção nova para a 

espécie: a noção de texto. E isso acontecia em nossa plena sincronia de 

modernidade com a ficção de língua inglesa ou francesa, a contar mesmo do 

Ulisses de James Joyce. Assim, a propósito de obras como Memórias 

sentimentais de João Miramar (1924), de Oswald de Andrade, e Macunaíma 

(1928), de Mario de Andrade, podemos falar francamente em, romances-

textos e não mais em romances tout court como os que nos vinham da tradição 

romântico-realista (ÁVILA, 1977, p. 35). 

 

 O Modernismo na literatura brasileira foi marcado, primeiramente, pela fase heroica, de 

1922 a 1930, em que se buscava a renovação estética inspirada em movimentos no Velho 

Continente datados das primeiras duas décadas do século XX. 

 

Esse princípio valorizador da experimentação exerce-se em nível de reflexão, 

com o escritor voltado de início para a inerência linguística imediata - a 

palavra, a frase, o sintagma -, daí evoluindo para operações mais complexas 

que abarcam toda a problemática estrutural de seu texto. Entretanto, o que 

passa a ser questionado e reflexionado não é tão só uma linguagem literária 

brasileira que se precisa rever e reformular, mas a própria modernidade da 

escrita naquilo que as correntes internacionais do momento impõem então 

como força renovadora do pensamento criador. O modernismo quer também 

utilizar-se da lição das culturas mais amadurecidas, assimilando técnicas e, se 

possível, reduzindo-as a uma necessidade nossa de expressão, de atualidade 

de expressão. E aqui que o processo da reflexão modernista, como um grande 

leque de arejamento crítico, primeiro se abre ao sopro novo da viração 
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universal, para depois fechar-se sobre nossa própria perplexidade e repensá-la 

já não apenas em termos de linguagem, mas sobretudo de realidade. O pêndulo 

linguagem/realidade, experimentação/construção ritmará o desenvolvimento 

do projeto literário brasileiro ao longo de uma vigência cíclica em que 

viremos, afinal, a conhecer a nossa opção maior de originalidade (ÁVILA, 

1977, p. 34). 

 

A segunda fase, conhecida como de consolidação e que durou de 1930 a 1945, firmou-

se com temáticas nacionalistas em especial. A fase posterior, também conhecida pela atuação 

de um grupo de escritores denominado Geração de 45, ou neoparnasianos, é chamada por 

muitos de fase pós-modernista. Sobre isso, não há um consenso. Para alguns, a fase modernista 

ainda se prolonga até os dias de hoje; para outros, teve fim na década de 1960; outros, ainda, 

falam em um término na década de 1980. A despeito da polêmica, pode-se dizer que nesse 

período derradeiro, há diversidade da prosa urbana, intimista e, também, regionalista. À luz 

desse contexto, ao se referir à literatura modernista de Lispector, Yudith Rosenbaum não deixa 

de observar que: 

 

Estamos imersos na atmosfera da dissonância, da ruptura, do fragmento, da 

ruína benjaminiana. O que a arte pode exprimir, como bem mostrou Adorno 

ao tratar do romance moderno, explode os limites do Belo artístico, uma vez 

que a modernidade do pós-guerra mutilou a integridade de qualquer 

experiência. Trata-se, agora, de uma nova estética, inclinada ao que se ilumina 

no escuro, ao que seria o recalcado da história (ROSENBAUM, 1999, p. 200). 

 

Reconhecemos, no movimento, um projeto maior e englobante de questionamento 

formal nos trabalhos de uma miríade de intelectuais que, a despeito de estilos diversos, tinham 

em comum essas marcas de uma vanguarda que pretendia reposicionar as artes no país, dando-

lhes, se não em um primeiro momento, gradativamente, mais liberdade e independência e, nesse 

sentido, pode-se dizer que Lispector não foi uma voz isolada em seu tempo ao propor 

experimentações linguísticas e estilísticas, como é de notório conhecimento a partir dos estudos 

literários, contudo, a autora chega a um limíte paroxístico em que não conseguimos delimitar 

paralelos entre seus contemporâneos modernistas brasileiros no sentido de romper com o 

contrato de narratividade em romance tradicional e, ainda assim, ser o seu livro um romance, 

ou um híbrido entre a prosa e o lirismo. Ao se referir a Água viva, a pesquisadora do movimento 
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modernista na literatura, Larissa da Mata, observa que há características que o destacam do 

cânone que marca, de forma corrente, o período: 

 

O cânone modernista é, portanto, orientado pela antropofagia, na qual, por 

meio do reviramento das raízes formadoras do brasileiro (europeu, indígena 

ou africano), buscava-se consolidar a cultura e a literatura nacionais na 

qualidade de mescla, de mistura desses diversos elementos. Por conseguinte, 

o cânone e as obras modernistas se tornariam homogêneos, de “forma” 

determinada por aspectos herdados e, portanto, existentes a priori.  

Uma alternativa a essa perspectiva seria uma tentativa de interpretação que se 

afastasse das especulações em torno do caráter nacionalista do movimento e 

que, por outro lado, estivesse desassociada da forma como ponto de partida. 

Além disso, para que se torne possível um exame literário do devir, do “vir a 

ser”, é necessário, para além da forma, encontrar pontos de confronto, de 

tensão, o que se dá pela valorização da heterogeneidade em detrimento da 

homogeneidade (mescla), da força em detrimento da forma.  

Nesse trabalho, encontram-se intenções que caminham nesse sentido: 

enfatizar a heterogeneidade e a fuga da forma em um romance brasileiro. Isso 

será feito com relação ao livro Água viva, de Clarice Lispector (MATA, 2007, 

p. 08). 

 

 A autora ainda observa algo comumente comentado sobre a enunciação no livro e que 

é de singular importância para o presente estudo: um certo descompasso entre os planos da 

expressão e do conteúdo.  

  

Água viva, romance de Clarice Lispector, é um exemplo de como o 

modernismo brasileiro pode tomar uma dimensão que pende à tensão 

resultante da heterogeneidade e do informe através da valorização de uma 

unidade híbrida e da percepção da incapacidade do signo de constituir um 

sentido único. A escritora produz um excerto literário no qual a linguagem 

libera-se em um fluxo contínuo e desordenado que demonstra a intenção de 

desvincular o significante do significado (MATA, 2007, p. 09-10). 

 

 Entendemos esta última afirmação do excerto acima à maneira como acreditamos que a 

própria autora vislumbrou a análise de Água viva, a saber, no âmbito da conotação, em face de 

não se privilegiar o mero significante no livro, em puros jogos sonoros ou gráficos, nem haver 
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uma exploração de significados desatenta aos significantes, como pode fazer um discurso 

teórico em filosofia. O que há são certos trechos em que se acentuam significados e, em outros, 

são enfatizados os significantes, contudo, a relação que se pretende inscrever aqui é de outra 

ordem, precisamente, a cisão entre o significado e o significante que, em algum momento 

anterior erigiram uma cristalização discursiva a tal ponto que a cotidianidade se transmutou em 

monotonia, afastando de si novos significados possíveis. É a essa desvinculação que lançamos 

nosso olhar analítico: o it, o Amptala (LISPECTOR, 1998 [1973], p. 45), lexemas inauditos que 

instauram novos discursos ao seu redor, contraindo relações entre significado e significante 

diferentes daquelas que cristalizavam a língua. É como se dá a articulação no discurso 

clariciano: o questionamento da língua pela língua, ressignificado, no romance, pelo 

esgarçamento6 entre essas instâncias de forma e substância, sem que se rompa a coesão absoluta 

entre eles, o que seria um contrassenso linguisticamente. É, ainda, nesse ambiente 

transfigurador que se pode estabelecer um paralelo, no que tange ao embate com a língua, não 

com outro(a) autor(a) brasileiro(a), mas entre Lispector e o escritor irlandês Samuel Beckett, 

representante do movimento modernista na literatura europeia e ganhador, em 1969, do Nobel 

de Literatura. As aproximações entre Lispector e Beckett não são inovação nossa. Há estudos 

em que se vislumbra essa correspondência, entre eles o ensaio “O impronunciável”, de Plínio 

W. Prado Jr.: “É isso que busca uma escritura da ‘não-palavra’ (assim como os escritos de S. 

Beckett procuram, a seu modo, uma literatura do ‘unword’)” (PRADO JR., 2015 [1989], p. 26). 

Em sua trilogia pós-Segunda Guerra Mundial (Molloy [1951], Malone Morre [1951] e O 

inominável [1953]), essa não-palavra atinge seu ápice no último dos livros, mas perpassa os 

três. Em uma de suas entrevistas, o próprio autor falou a esse respeito: “Ao fim de minha obra, 

não há nada a não ser o pó – o nomeável. No último livro, O inominável, há uma desintegração 

completa. Nada de ‘eu’, nada de ‘ter’, nada de ‘ser’. Nada de nominativo, nada de acusativo, 

nada de verbo. Não há meio de ir adiante” (BECKETTT apud ANDRADE, F., 2001, p. 186).  

 

[...] sou todas essas palavras, todos esses estranhos, essa poeira de verbo, sem 

fundo onde pousar, sem céu, onde se dissipar, reencontrando para dizer, 

fugindo-se para dizer, que sou todas elas, as que se unem, as que deixam, as 

 
6 Esse esgarçamento se dá ainda dentro da premissa saussuriana da indivisibilidade do signo, contudo, trata de 
afastar o uso convencionado (ou cristalizado) das palavras e dos discursos, dando-lhes uma nova emergência 
de sentidos. Nessa instauração da experimentação do novo, que nega convenções, reside o esgarçamento, isto 
é, usa-se a língua para operar uma outra inscrição entre forma e substância. A rebeldia e o confrontamento ao 
código se dá pelo próprio código, alterando sua forma, seu ponto focal, sua localização discursiva e, com isso, 
seu significado. 
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que ignoram, e nenhuma outra coisa, sim, toda uma outra coisa, que sou toda 

uma outra coisa, uma coisa muda, num lugar duro, vazio, fechado, seco, 

nítido, negro, onde nada se mexe, nada fala, e que eu escuto, e que eu ouço, e 

que eu procuro, como um animal nascido numa jaula de animais nascidos 

numa jaula de animais nascidos numa jaula de animais nascidos numa jaula 

de animais nascidos numa jaula de animais nascidos numa jaula de animais e 

mortos numa jaula nascidos e mortos numa jaula de animais nascidos numa 

jaula mortos numa jaula nascidos e mortos nascidos e mortos numa jaula numa 

jaula nascidos e depois mortos nascidos e depois mortos, como um animal 

digo eu, dizem eles (BECKETT, 2009 [1953], p. 150).  

 

Esse conceito da essência do acontecimento que se debate violentamente e não se 

distende em palavras segue como uma crescente, perpassando a trilogia ao borrar a 

narratividade, desintegrando-a gradualmente e trazendo à tona o grande discurso que se faz: na 

dificuldade de expressar, com exatidão, o que há de mais subjetivo e inexplicável, opera-se um 

desvio temático que enfoca a forma, o meio e a condição para a expressão. Há uma contingência 

no percurso, a pedra no caminho. Dela, sim, pode-se dizer, inclusive para reclamar o que, para 

o sujeito da enunciação, é inexprimível, indizível: “Nomear, não; dizer, não, nada é dizível” 

(BECKETT, 1986 [1951], p. 150). Pesquisadores da obra beckettiana não se furtam a delimitar 

essa questão central na trilogia “[...] esse projeto, denominado por Beckett de uma ‘literatura 

da despalavra’, também o aproxima de uma concepção nominalista de linguagem, como ele 

mesmo dá a entender ao contestar a correspondência entre a multiplicidade de objetos e a 

unidade do conceito” (GATTI, 2015, p. 109). É também o que postula Maciel:  

 

Conscientes da impossibilidade que temos de dar conta do ser em si das coisas, 

resta-nos pensar a realidade da língua, que, por outro lado, não deixa de 

dialogar com aquilo que nos está dado. 

[...] 

O texto aparenta explorar, através de um conjunto de relatos imprecisos, os 

limites do dizível. As tensões criadas por Samuel Beckett, nesse romance, 

extrapolam qualquer expectativa de linearidade. Aqui o tema da narrativa 

torna-se a própria impossibilidade de narrar; a linguagem deixa exposta sua 

fraqueza. Todo esforço de Malone em criar um método para suas narrativas e 

para composição de seu inventário resultará em algo novo, longe do controle 

do narrador que não sabe ao certo o que deve dizer (MACIEL, 2016, p. 09 e 

82). 
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Notam-se muitas aproximações ao texto clariciano. O animalesco, a coisa, o embate 

com a língua, o silêncio. Há, ainda, as temáticas de morte e vida muito presentes e se 

misturando: “Este é o tema principal dos textos de Beckett. A morte deve ser tratada como a 

possibilidade insuperável, um poder ser que se revela fenomenologicamente na incerteza do vir 

a ser” (MACIEL, 2016, p. 57-58). Não podemos deixar de observar o paralelismo entre 

excertos, como as últimas linhas de O inominável: “[...] vai ser eu, vai ser o silêncio, ali onde 

estou, não sei, não saberei nunca, no silêncio não se sabe, é preciso continuar, não posso 

continuar, vou continuar” (BECKETT, 2009 [1953], p. 185) e as derradeiras em Água viva: “O 

que te escrevo é um ‘isto’. Não vai parar; continua. Olha para mim e me ama. Não: tu olhas 

para ti e te amas. É o que está certo. O que te escrevo continua e eu estou enfeitiçada” 

(LISPECTOR, 1998 [1973], p. 95). Aqui é preciso pontuar, contudo, que o que aproxima – a 

linguagem e a busca pela expansão dos sentidos em uma batalha para fazer caber no plano da 

expressão toda a dimensão do conteúdo– entrelaça-se com o que afasta as obras de Lispector e 

Beckett. Trataremos, assim, após as pontuações a respeito das aproximações com Beckett, 

muito mais fortes do que com contemporâneos modernistas brasileiros, dos afastamentos, que, 

a nosso ver, inspiram cautela ao fazer analogia entre as obras, o que não procede de interdição, 

especialmente, pelo pressuposto de os discursos valerem por si e existirem as 

interdiscursividades temática e formal entre as obras. A [in]conclusão de O inominável se liga 

à sua abertura “Onde agora? Quando agora? Quem agora? Sem me perguntar: Dizer eu. Sem 

pensar” (BECKETT, 2009 [1953], p. 29) e trata de um apagamento do sujeito, de um niilismo 

em um contexto muito específico em que, apesar do acontecimento bárbaro, deve, mas não sabe 

se pode, continuar. Em Lispector o acontecimento foi passional por uma não-conjunção e a 

tentativa de restabelecimento levando a novos acontecimentos: a experiência do instante 

extremada ao seu paroxismo transfigurador.  

No que se dirige ao confronto com o código linguístico, a analogia é premente. Quando 

derivamos nosso olhar para outros aspectos, é que podemos vislumbrar os distanciamentos. 

Lispector parte de uma paixão (um aleluia porque ninguém a prende mais) para tentar se dirigir 

a um interlocutor e, no percurso, depara-se impossibilitada em dizer tudo o que deseja em 

palavras. Na trilogia pós-guerra de Beckett, não se pode deixar de levar em conta o 

acontecimento do horror e da barbárie da desumanização, da violência, do esfacelamento 

coletivo em uma Europa fragmentada e sangrando após o período mais cruel de sua história. 

Rumar ao nada e ao indizível em Beckett, passando pelas limitações da linguagem, constrói 

sentidos inseparáveis desse contexto e, nisso, não nos apoiamos em quaisquer transcendência 
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discursiva. A trilogia nos permite a analogia intertextual com o horror do período posterior ao 

assombro que dividiu o mundo, a partir de então, conhecendo uma tecnologia massiva de 

ataques, a indústria da morte nas câmaras de gás, humanos enjaulados e coisificados. Água viva 

foi lançado em 1973, no Brasil. Em contexto histórico, a obra de Lispector surge no mais 

sombrio momento da ditadura civil-militar de 1964. Pode ser lida em chave política? Talvez, 

mas, como quer que seja, não se deve fazer uma projeção pura e mecânica do contexto imediato 

e da obra, pois seria uma redução abusiva acerca do sentido desta – muito embora seja inegável 

a inserção, do ponto de vista cronológico. A obra de Beckett, por sua vez, foi lançada no início 

da década de 1950, na Europa. Ademais, Beckett apresenta personagens e uma narrativa que, 

contudo, vai se esfacelando e há um desvio para a centralidade da linguagem, como lemos na 

contracapa do primeiro livro da série, Molloy, de 1951: “Não falta ação dramática ao romance, 

incluindo um caso de amor e um de morte. Mas a verdadeira ‘ação’, tratando-se de Beckett, 

está na própria linguagem – ainda que seja a de comunicar a incomunicabilidade moderna” 

(2014 [1951], n.p). Em Água viva, há apenas a personagem sem nome e a menção a seu 

interlocutor, também sem nome. A narratividade é trivial, apesar de o desvio temático-

linguístico ser um forte elo observado entre as produções. 

 

1.3 A pena e o pincel 

 

Aliás, verdadeiramente, escrever não é quase 

sempre pintar com as palavras? (LISPECTOR, 

1999 [1984], p. 198). 

  

No contexto modernista, como dissemos, as vanguardas europeias do começo do século 

XX e que inspiraram as artes, em geral, e a literatura e as artes plásticas, em particular, tinham 

como fio condutor um rompimento com um certo realismo ingênuo e as experimentações em 

relação à forma da expressão. Pode-se citar o cubismo na pintura7, em que as formas eram muito 

mais como uma mímese de pensamentos, problematizando e desautomatizando a reprodução 

dos objetos e/ou natureza; o dadaísmo, com experimentações e ressignificações formais, tendo 

 
7 Tendo sido o pintor espanhol Pablo Picasso (1881-1973) seu maior esplendor. Picasso também é relacionado 
ao surrealismo. 
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os chamados ready-made8 (objet trouvé, no original em francês) como símbolo, questionando 

os estatutos desses objetos e mesmo o da própria arte, em um contexto lato sensu; o 

expressionismo9 com os contrastes, intensidades cromáticas, distorções e a ideia de valorização 

da subjetividade em detrimento do dito objetivo / real; o abstracionismo10, em que se rompe 

com a figura de maneira paroxística; e o surrealismo, que tem nas colagens, na escrita dita 

automática, características muito marcantes, uma certa tentativa de representação do mundo 

dos sonhos, mesclando figuratividade, abstração e imagens do inconsciente. Vários artistas 

plásticos e escritores modernistas são apontados pelos críticos como representantes não apenas 

de uma, mas de várias dessas vanguardas. Por haver um fio condutor comum, há muitas 

características que as aproximam e que justificam que sejam partes de um todo – o próprio 

movimento modernista nas artes. 

 Poderíamos enxergar intertextualidade em Água viva que remetesse a elementos de 

diversas dessas tendências que compuseram o guarda-chuva modernista. Apreciaremos dois 

em especial. O abstracionismo, por motivos óbvios, já que há uma relação declarada desde a 

epígrafe do livro (cf. seção sobre figuratividade), um excerto do pintor belga que usava o 

pseudônimo de Michel Seuphor (1901-1999), e o surrealismo, em que se pode notar uma 

intertextualidade mais fina entre a obra La Trahison des Images [A traição das imagens] (1928-

1929), do também artista belga René Magritte (1898-1967), e o texto lispectoriano. 

 Aproximar literatura a outras artes é algo que foi feito por muitos analistas11. As figuras, 

ou não figuras do discurso, os efeitos de sentidos, a visualidade ou até mesmo a sonoridade 

podem ligar o fazer literário-discursivo ao iconográfico, pictório, lírico, sonoro-musical (o que 

 
8 Não se pode deixar de mencionar o maior responsável pela popularização do conceito, o artista francês 
Marcel Duchamp (1887-1968). 
9 Costuma-se apontar como precursor dessa manifestação o pintor norueguês Edvard Munch (1863-1944). Sua 
obra mais famosa é O grito, de 1893. 
10 Os nomes de maior estofo são os do artista russo Wassily Kandinsky (1866-1944), do holandês Piet Mondrian 
(1872-1944) e do suíço Paul Klee (1879-1940). Esses mesmos artistas também são incluídos em vanguarda 
como o expressionismo que, por não ser homogênea, englobava representantes de várias correntes como o 
cubismo, o futurismo etc. Também destacamos entre os abstracionistas o belga Fernand-Louis Berckelaers 
(1901-1999) que usava o pseudônimo de Michel Seuphor (anagrama de Orfeu), citado na epígrafe de Água viva 
em um excerto que questiona a necessidade da figura nas artes e, em um sentido mais amplo, no próprio 
discurso. 
11 Curado (2010, p. 14-15) faz referência a diversas obras, entre elas Literatura e artes visuais (1982), de Mário 
Praz; A correspondência das artes: elementos de estética comparada (1987), de Étienne Souriau; Alquimia do 
verbo e das tintas nas poéticas de vanguarda (1991), de Maria Adélia Menegazzo; Literatura e artes plásticas: o 
Künstlerroman na ficção contemporânea (1993), de Solange Ribeiro de Oliveira; O pincel e a pena: outra leitura 
de Cesário Verde (1999), de Danilo Lobo; Poesia e pintura: um diálogo em três dimensões (1999), de Valdevino 
Soares de Oliveira. 



36 
 

   
 

também é premente em Lispector e inspira discussão específica neste trabalho – cf. seção sobre 

o andamento tensivo). Em Água viva, temos ainda mais motivos para a analogia. A voz que 

narra a não-história ensaia trocar as tintas e o pincel pelas palavras, promovendo a evocação da 

isotopia da liberdade que, como um recém-nascido, parece gritar ao longo das páginas e reiterar 

essa ideia perene da separação. Da separação amorosa à separação de uma certa conotação de 

um parto discursivo, uma ode à dismorfia vai se compondo. Antes mesmo disso, parece-nos 

não haver metáfora mais bela da transfiguração, carregando a libertação da forma, que a 

placenta, órgão que é criado a partir da fecundação de um óvulo pelo espermatozóide, e essa 

origem, que gera o novo, irá, de forma complexa, ser responsavél pela nutrição do óvulo 

fecundado que ensejou sua aparição, intermediando, ainda, a transformação em embrião, em 

feto, em bebê. É essa mesma figura que irá se desprender do útero, morrendo para que o bebê 

venha à vida exterior, em que há o rompimento do cordão que o liga à mãe. Para entender esse 

mistério, é preciso ir do concreto ao abstrato, retirando camadas de significação no discurso. 

Partindo do nascimento em direção a sua concepção pela fecundação do óvulo. A essa travessia 

do oposto é que se lança o sujeito da enunciação numa metáfora do nascimento do sentido, uma 

espécie de “estética da decomposição” (GREIMAS, 2017 [1987], p. 60). É sobremaneira 

premente esse efeito de sentido, tanto que o sujeito da enunciação chega a comparar o que 

escreve a  um “clímax” (LISPECTOR, 1998 [1973], p. 12), afirmando não ser um livro aquilo 

que ele está produzindo. Uma curiosidade: na primeira página do datiloscrito anotado de Água 

viva (cf. Figura 1), há indicações manuscritas da autora, de que o trabalho consistia em um 

“anti-livro” (LISPECTOR apud CURADO, 2010, p. 66). 

 Um leitor minimamente atento, ainda que não tenha tido acesso a esse manuscrito, 

apenas pela indicação da página 12 de Água viva (“Este não é um livro”) e, mesmo não sendo 

familiar ao surrealismo de Magritte, ou ao dadaísmo nos ready-made de Duchamp, ficará 

intrigado sobre a metalinguagem da ressignificação da forma, do gênero. A nós, foi patente o 

intertexto com A traição das imagens (cf. Figura 2), a conhecida imagem de um cachimbo com 

a legenda “Ceci n’est pas une pipe [Isto não é um cachimbo]”, de Magritte, o que nos levou a 

pensar em aproximações dada a relevância da discussão sobre a correspondência entre figura e 

efeito de sentido, expressão e conteúdo, forma e substância presentes em nosso objeto de 
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pesquisa, ou o “figurativo do inominável12” (LISPECTOR, 1998 [1973], p. 81). Foi, então, que 

nos deparamos com a análise de Curado: 

 

Nas poéticas surrealistas, o acaso objetivo é uma forma de manifestação, 

interrogação e revelação daquilo que está por detrás das aparências, isto é, o 

desvelamento do que se objetiva diante de nós. O texto “visivalmente” 

figurativo de Lispector mostra primeiro a dimensão concreta do objeto, para 

em seguida apontar, via estranhamento, a possibilidade da geração de outras 

figuras que existem sob as aparências (CURADO, 2010, p. 105). 

 

 Como não relacionar o trecho citado ao “atrás do pensamento” (LISPECTOR, 1998 

[1973], p. 13)? As figuras, realmente concretas, são maleáveis e remetem à não-concretude. 

Seja uma placenta, seja uma água-viva, ou flores, que trazem em si beleza e falibilidade; uma 

gruta, a escuridão, as folhas, o abismo e o espelho que, em um caleidoscópio, reflete o reflexo 

do reflexo do reflexo, assim como o pensamento se liga a outro indefinidamente. “Lispector dá 

ao enredo seu objeto, mas seu interesse transcende o visível e alcança outro significado, de 

modo que aquilo que os olhos veem não é só o que deve ser visto” (CURADO, 2010, p. 107). 

Segundo a analista, parte-se das figuras palpáveis para se atingir o surreal, desvelando ou 

alterando significados.  

 Ao relacionar Magritte a Lispector, Curado observa que “Na obra de ambos, o figurativo 

conta com poucos elementos no construto textual e recolhas sígnicas semelhantes” (2010, p. 

113), o que leva a autora a sustentar a hipótese de que a tradução do que chamou de 

“cosmovisões similares” se dá por modos diferentes, concluindo com a sustentação de que os 

textos literários têm pares em outras linguagens e vice-versa. O processo de ressignificação das 

palavras e discursos é uma prerrogativa da enunciação. Temos ciência de que a língua é 

recursiva e se ultrapassa a si mesma por meio dela própria, contudo, o que percebemos é a 

avultação dessas possibilidades em Água viva em um esgarçamento entre forma e substância. 

 

A palavra aparece, portanto, como um meio de identificação com o objeto. Ao 

negá-la, Lispector chama a atenção não só para a “realidade exterior, mas para 

o mistério por trás dessa realidade”, revelando a impotência e a limitação da 

 
12 E, aqui, poderíamos fazer mais uma intertextualidade com O inominável, de Beckett... 
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palavra que também “pertence ao mundo do que é visível” (Paquet, 2000, p. 

67). Apoia-se, tal qual Magritte,  na “heterogeneidade de reflexão e [no] 

reflexo de especulação de espelho e imagem, a fim de resolver a exclusão 

mútua da visão e do pensamento (p. 79). Se Lispector questiona a palavra, 

Magritte perscruta o objeto, e ambos (des)realizam o que buscam realizar na 

medida em que negam seus meios de expressão, ou seja, a palavra e a forma 

(CURADO, 2010, p. 94). 

 

Cabe, também, refletirmos sobre observação de Ivã Carlos Lopes de que “Ao lidar com 

o estético em qualquer de suas manifestantes, somos forçados a desacelerar nossa atenção para 

com o plano da expressão, contrariamente ao que costumamos fazer na comunicação 

corriqueira e utilitária do dia-a-dia” (LOPES, 2003, p. 67), o que nos parece fazer muito sentido 

ao apreciarmos Água viva. 

Depois de apresentarmos essa perspectiva estético-formal que perpassa a obra e que 

encontra amparo em outros artistas que repensam a forma da expressão, resta a dúvida: o quanto 

há de traços figurativos e qual seria o tipo de figuratividade, que se instala na nascente do 

sentido e não em seu acabamento, em Água viva? Como essa transfiguração constrói novos 

enunciados e estados de ser na enunciação, por meio de uma presença sensível do enunciador? 

Faremos uma discussão pormenorizada sobre essas pontuações aqui lançadas em nosso “ensaio 

semiótico” considerando a ideia da figura na teoria discursiva. 
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Figura 1 – Reprodução da primeira página do datiloscrito anotado de Água viva. 

 

Fonte: (CURADO, 2010, p. 66). 
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Figura 2 – Reprodução de La Trahison des Images [A traição das imagens] (1928-1929), de 

René Magritte (1898-1967), óleo sobre tela, 63,5 x 93,98 cm. 

 

Fonte: https://arteeartistas.com.br/a-traicao-das-imagens-de-rene-magritte/ 

 

1.4 Adendo à delimitação do objeto de pesquisa 

 

Operamos, aqui, em razão de extensa fortuna crítica acerca de Água viva, delineamentos 

do projeto modernista e possíveis aproximações ao nosso objeto de estudo para que se possa ter 

uma dimensão mais aproximada de seu estatuto, se é que isso seja possível sem o experienciar. 

Também era nossa intenção trazer à tona algum nível do contexto de produção cultural do 

momento em que Água viva se desenvolveu apenas a título de introdução ao objeto de estudo, 

sem, com isso, partirmos desse pressuposto para nossa análise, que se restringirá às estruturas 

discursivas em Lispector. Registramos, com isso, desenhos iniciais que inscrevem a obra em 

seu tempo – e como esta também o ultrapassa e se torna atemporal – antes de passar à sua 

análise. 
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1.5 Nosso percurso 

 

O presente estudo foi desenvolvido no Departamento de Linguística da Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH USP), integrou o 

programa de Semiótica e Linguística Geral e a linha de pesquisa Análise dos textos verbais e 

não verbais, tendo financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq). Após as presentes introdução e delimitação de nosso objeto de pesquisa, 

em que promovemos a contextualização da obra, herdeira de um projeto vanguardista, e fazendo 

paralelos com outros representantes desse ideal nas artes, passaremos a apreciar aspectos, 

primeiramente, que tangenciam a teoria semiótica. Na seção, trataremos de forma mais 

detalhada de nossa questão de pesquisa que foi apresentada no resumo e justificaremos a 

metodologia adotada, mencionando os pressupostos e princípios teórico-analíticos das 

abordagens clássica e tensiva da Semiótica. Entendemos necessário o uso de princípios de 

ambas em face de o livro visar ao figural e à sutura de retalhos discursivos. No mesmo item, 

delimitaremos, ainda, a pesquisa na inscrição desse campo do conhecimento. Os estudos sobre 

Lispector, uma das escritoras de maior notoriedade no país e no exterior, ainda são 

demasiadamente acanhados sob essa perspectiva teórica, em especial se direcionarmos nosso 

olhar para a análise semiótica tensiva do livro, o que é lamentável em função de a tensividade 

perpassar de forma premente a enunciação lispectoriana. Esperamos que nosso trabalho 

contribua para esse construto e motive outros analistas, em face de o texto de Clarice não ter 

um ponto final, mas, sempre, reticências e interrogações permeadas pelo mistério da 

coexistência de polos antagônicos em articulação tônica. Ainda à guisa de teoria, 

desenvolveremos nossas hipóteses, após essa primeira aproximação teórica. Nesse tópico, 

traremos construções verbo-visuais, com o auxílio de esquemas e gráficos que ilustrem tais 

questões à luz da Semiótica. No tópico posterior, passaremos a detalhar algumas considerações 

greimasianas sobre a palavra para, então, apresentar duas concepções nevrálgicas em nossa 

investigação: a noção de enunciação tensiva e a de presença sensível nos enunciados, que se 

potencializaram a partir da centralidade estatutária do estudo dos afetos na emergência do 

sentido. Importante notar que a abordagem tensiva da Semiótica é vista por alguns estudiosos 

como meras continuação e ampliação de seus pressupostos clássicos. Por outros, como uma 

ruptura. Em nosso trabalho, enfocamos mais as contribuições em que as abordagens se tocam 

e em que a mais recente se mostra tributária da anterior, mas não deixamos de observar que 
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apenas pelos princípios clássicos nossa análise seria pouco fértil para a apreciação de nosso 

objeto. A discussão sobre ruptura ou continuidade na teoria é candente, assim como incipiente. 

Inspira um amadurecimento e uma apreciação maiores e não nos mobilizou em nosso trabalho 

em função de não haver, para nossa análise, qualquer choque entre os pressupostos. Dessa 

maneira, damos foco à semiótica do afeto, da presença e das gradações, mas também nos 

utilizamos da semiótica da conjunção e da disjunção e dos níveis de análise e tópicos situados 

nas estruturas de superfície, como o estudo das figuras discursivas.  

Feitas as delimitações epistêmicas, passaremos à análise de nosso objeto de pesquisa. O 

primeiro tópico da seção de nosso ensaio semiótico irá contemplar uma apresentação ainda mais 

pormenorizada do nosso objeto de análise, a partir de então já devidamente iniciando uma 

adequação às observações semióticas. Começaremos com pinceladas, em “um romance sem 

romance”, adentrando nossa visada semiótica em um voo de condor sobre a enunciação em 

Água viva, para que possamos atingir máxima imersão semiótica nos tópicos seguintes, a saber, 

a figuratividade e o figural na obra, o escrever por esboços e a abstração, o esgarçamento entre 

expressão e conteúdo, a dismorfia em busca do alargamento dos sentidos no deserto agônico 

da linguagem, o it clariciano, a discussão sobre a complexidade semiótica no livro, assim como 

sobre o andamento tensivo do sujeito da enunciação. Por fim, discutiremos, a partir de vários 

pontos de vista sobre a noção de tempo, a expansão do momento do agora, do instante-já, numa 

busca visceral pelo paroxismo da experiência transfiguradora. Esse percurso nos guiará aos 

resultados de nossa investigação, que apontam para a ampliação do[s] sentido[s] em Água viva. 

 

2 À GUISA DE TEORIA 

 

2.1 A perspectiva tensiva  

 

Ao justificarmos nossa escolha por determinada abordagem teórica, faz-se necessário, 

primeiramente, informar demais aspectos metodológicos de nossa investigação. Nosso estudo 

pode ser classificado como o que Creswell considera ser análise qualitativa (2003, p. 4), 

adequada ao seu desenho de um estudo de caso (p. 14). Acrescentaríamos que se trata de uma 

aplicação da teoria a um objeto a ser analisado, portanto, um método dedutivo em que se parte 
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de um conhecimento científico para observar o objeto de estudo, o que é, também, uma 

prerrogativa metodológica em Semiótica, que pressupõe a análise imanente. Como postulou 

Hjelmslev, o procedimento deve ser o de analisar e de especificar e não o de sintetizar e 

generalizar (2013 [1943]). 

 

O único procedimento possível para isolar o sistema que esse texto subentende 

é uma análise que considera o texto como uma classe analisável em 

componentes; estes componentes são, por sua vez, considerados como classes 

analisáveis em componentes, e assim por diante até a exaustão das 

possibilidades de análise (HJELMSLEV, 2013 [1943], p.14). 

 

Feitas essas considerações, partamos para a justificativa no que tange à abordagem 

tensiva na apreciação de Água viva. Procuraremos responder à pergunta: diante do confronto 

com a linguagem, como se dá a tensão e o alargamento dos sentidos em Água viva?  Após os 

delineamentos nas seções anteriores, acreditamos que já seja compreensível que a narratividade 

na enunciação do livro de que tratamos não apresenta todos os pilares tradicionais observados 

por Vladimir Propp (1984 [1928]) a partir de recorrências nos contos russos. A morfologia dos 

contos, termo que compõe o título da obra, preocupa-se justamente com o estudo das formas, 

entendendo o autor configurarem essas formas alguns padrões independentemente da narrativa 

a que se refiram. O estudo de Propp tem absoluta relevância, mas há um vácuo entre suas 

constatações teóricas e nosso objeto de análise justamente em razão de as observações 

proppianas se basearem em narratividade, que, semioticamente concebida, é a transformação 

de estado pela ação (fazer). Em Água viva, tratamos, predominantemente, dos enunciados de 

ser que modalizam o sujeito. É certo que se pode apontar várias das 31 funções notadas por 

Propp, ao nos debruçarmos sobre Água viva, como o afastamento (F1) do sujeito da enunciação 

de uma pessoa que deixou de amar, assim como esse afastamento, ou disjunção, daquilo que se 

deseja exprimir em palavras – por ser da ordem dos afetos. Também temos a proibição (F2) 

que é a interdição imposta à personagem de se expressar a não ser pelas palavras, o que a 

consome. Há, ainda, o antagonista, ou antissujeito, que é a cristalização do sentido nos 

discursos, assim como pode ser a ausência do amor. Há a partida (F11) do herói (sujeito da 

enunciação) em busca de cumprir sua prova (F12) de dar novos sentidos aos enunciados e seria 

essa a conjunção pressuposta com o objeto-valor (atingir a beatitude, ou a sua margem, por 

meio da liberdade e de um estado de graça). Nota-se o combate (F 16), no espaço agônico da 
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linguagem, um deserto que se atravessa em busca da emergência do novo a partir de uma 

ressignificação pela forma que recorta e dá existência ao conteúdo (dismorfia). Esse confronto 

com a linguagem é vigoroso. Outras funções, contudo, não parecem muito bem explícitas, assim 

como o enredo não o é, a saber, vitória, reconhecimento, êxito, desmascaramento, dentre outras, 

além da sanção (quer cognitiva, quer pragmática). O que fica é uma grande pergunta e não uma 

grande resposta. O processo é o que vale por si, pelo seu acontecimento no atual, pelo paroxismo 

da experiência transfiguradora e da dificuldade de expressão, visto que “[...] a língua não 

reconstitui as vivências. O falar, o escrever, o ouvir, enfim. A linguagem não pode reproduzir 

uma experiência vivida. Ela é uma representação e sempre instaura ou cria um novo sentido” 

(FRONCKOWIAK, 1998, p. 72). O acontecimento é o momento mesmo de suspensão iminente 

da próxima frase, à espera do inesperado. Sendo assim, faz pouco sentido tentar encaixar a 

enunciação em Água viva nesses grandes eixos observados por Propp. Apesar de o próprio 

Greimas ter dito que era preciso sair de Propp, consideramos difícil vislumbrar, mesmo após a 

semiótica dos enunciados de ser, uma noção que reduzisse consideravelmente a herança da ação 

nos princípios tradicionais e, em Água viva, a narratividade mesma, ao contrário da 

cotidianidade ressignificada pelo enunciador, é trivial, não sendo o núcleo indispensável que 

lhe confere pertinência discursiva. Ao contrário, o que há de mais tônico e premente na obra 

são as potências, os vetores tensivos que desenham direções discursivas e de existência do 

sujeito no enunciado – sua inscrição no mundo. Sendo assim, cremos que, atualmente, o método 

capaz de abarcar com mais razoabilidade tais forças criadoras na enunciação não é outro senão 

o da semiótica que valoriza a direção, os afetos, a complexidade, as gradações e, especialmente 

o continuum e as tensões que atuam nesse espectro. 

Quando tratamos de continuum é bom que se tenha em mente uma premente 

transdisciplinaridade. São questões de tamanha envergadura que atravessam a história do 

pensamento da Humanidade, de modo que não iremos nos alongar, o que seria tarefa para uma 

extensa tese; nem pretendemos tergiversar, ao contrário, acreditamos ser relevante traçar um 

contexto de como tal pensamento instiga os pesquisadores, culminando na ancoragem aos 

estudos discursivos a partir de uma observação muito atenta de Claude Zilberberg a respeito de 

uma mudança de visada científica em curso que revolucionou as ideias em todos os campos do 

conhecimento. Um dos exemplos do que queremos dizer encontramos em Ivã Carlos Lopes, 

que identificou o elo entre a noção de tensividade e a Teoria das Catástrofes, de René Thom, 

como sendo, precisamente, o contínuo: 
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Catástrofes (Thom) e tensividade em semiótica (Zilberberg, Fontanille, Luiz 

Tatit...). Têm muito a ver, uma coisa com outra, o que me parece justo afirmar, 

apenas, sob a condição de não desprezar a distância entre o escopo de cada 

teoria. Ambas estão refletindo sobre o conhecimento enquanto resolução 

descontínua de variáveis contínuas. Isso é René Thom puro – e também é um 

tanto de Zilberberg, impuro em sua incorporação das oposições de tipo 

participativo, hoje felizmente já um pouco mais admitidas pela tribo dos 

semioticistas (LOPES, 2014, p. 190). 

 

O trecho é, também, exemplar para o que discorremos a seguir em torno da centralidade 

da compreensão de continuum. Para isso, retrocedamos para inscrever, ao menos, uma noção 

de avanço e a disseminação do conhecimento científico em uma espiral crescente às alvíssaras 

dos primeiros anos do século XX – na física, com Albert Einstein e a Teoria da Relatividade 

Restrita (1958 [1905]), que considera a continuidade do movimento sob o ponto de vista diverso 

de dois ou mais observadores – descoberta imprescindível no que tange ao eletromagnetismo e 

à própria noção de que tempo e espaço não são absolutos, ao contrário, podem ser expandidos 

ou contraídos; na matemática, com Minkowski e o continuum espaço-tempo (1923 [1908]) 

formando uma correlação de dependência entre os dois eixos e não de discrição ou absoluto – 

o que também seria visto, posteriormente, na Teoria da Relatividade Geral [1915] de Einstein. 

Não podemos deixar de mencionar ícones precursores dessa construção científica sobre o 

contínuo, a saber, Isaac Newton (1642 – 1727) e as leis que tratam de forças vetoriais atuando 

sobre a continuidade do movimento de objetos, assim como respostas idênticas em direção 

oposta a determinada atuação de uma força, a depender de condições gerais de não interferência 

de outros vetores (como o atrito, por exemplo), dando a ideia de complexidade e de 

continuidade nos fenômenos físicos que foram vitais para a mecânica. Como toda descoberta 

de altíssima complexidade, houve imprescindíveis contribuições anteriores, como a Teoria do 

Continuum, de Aristóteles (384 a.C. - 322 a.C.), que apontava a existência de vácuo entre os 

átomos, apesar de as convicções aristotélicas apresentarem resistências no campo filosófico-

metodológico para uma extensão dessa própria noção que descobrira. 

 

Do ponto de vista matemático, a ideia de continuum não ganhou verdadeiro 

desenvolvimento na Grécia por falta de um conceito geral de número; do 

ângulo filosófico, o obstáculo foi promovido pela oposição – direcionada, 
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como um todo, contra a metafísica especulativa de Platão – de Aristóteles 

(384-322 a.C.) e da escola peripatética, cujos ensinamentos priorizavam uma 

visão indutiva da ciência, ainda que Aristóteles repudiasse a indivisibilidade 

de segmentos.  

Aristóteles, ao explicar o continuum como “o que é divisível em divisíveis que 

são infinitamente divisíveis” (cf. [9]), nega que o mesmo seja produzido por 

números na medida em que não pode haver contato entre eles (cf. [1]). É 

devida ainda a Aristóteles a distinção entre infinito atual, cuja existência 

recusara, e potencial, o qual asseverava existir somente nos casos de divisão 

de magnitudes contínuas “infinitamente” pequenas e de números 

“infinitamente” grandes (SBARDELLINI, 2005, p. 10-11, destaques do 

autor). 

 

Todas essas pesquisas apontam para a maneira como se inscreve a transversalidade que 

perpassa o mistério em torno da continuidade concreta / abstrata que nos rodeia e de que somos 

partes constitutivas e constituintes tanto física e metafisicamente quanto em relação às nossas 

produções simbólicas. Não iremos nos alongar além dessas leves pinceladas sobre esse contexto 

de descobertas e implicações da noção de continuum na ciência. Fez-se o esboço, reitere-se, 

para que pudéssemos localizar que o tema está no epicentro pulsante das investigações 

científicas nas mais diversas áreas do conhecimento e abalou paradigmas epistêmicos, 

transformando limites em limiares. Faremos um corte no tempo, chegando à 

contemporaneidade, ao tomarmos de empréstimo algumas reflexões filosóficas do pensador 

francês Edgar Morin, o que também será uma medida da dimensão dessa espiral científica e de 

como a percepção do que é da ordem do contínuo revolucionou o pensamento moderno e é 

relevante para toda nossa discussão aqui apresentada. 

Morin parte de princípios da física de que unidades que estão em descontinuidade são 

partes componentes de outras unidades em continuidade “O universo material emerge 

constantemente a partir de elementos microfísicos, desprovidos de materialidade, mas cuja 

combinação faz emergir nossa materialidade. A matéria não é realidade primeira, mas realidade 

emergida” (2020 [2017], p. 28). Essa realidade, para o filósofo francês, é uma realidade 

hipercomplexa. 

 

O contínuo e o descontínuo, o separado e o inseparado são ao mesmo tempo 

inseparáveis. Ilogicamente, o real e o irreal estão um no outro. A matéria do 
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nosso real comporta camadas, buracos, emergências que são sublógicas, 

supralógicas, alógicas, extralógicas, sabe-se lá o quê... 

A emergência é logicamente indedutível: só podemos constatá-la. Não é uma 

explicação, é um mistério próprio à realidade física.  

O caos não é apenas anterior ao cosmo, ele é interior ao cosmo (MORIN, 2020 

[2017], p. 30). 

 

O filósofo tem consciência de que “A vida está ao mesmo tempo em descontinuidade e 

em continuidade com o mundo físico-químico” (2020 [2017], p. 46) e conclui que “A 

contradição a que chega todo o conhecimento aprofundado não é erro, mas última verdade 

concebível. É preciso então reconhecer a validade dos paradoxos e das contradições como 

últimas manifestações do conhecimento” (p. 98). Lidamos com a experiência complexa no 

ajustamento de gradações que avançam em direções opostas. Há, nessa abordagem científica, a 

coexistência, o que nos ajuda a compreender, em um objeto delimitado, as potencialidades do 

pensamento tensivo em que tratamos de analisar forças, vetores, direções e, em menor medida, 

narrativas e recorrências actanciais. Referimo-nos a um genuíno exemplo do apego, como 

declarava Zilberberg, à noção de estrutura, ou seja, do entrelaçamento de relações para 

emergência do sentido, muito mais do que ao estruturalismo. Fechando nosso percurso que 

começou no pensamento racional, passando pela matemática, pela física e pela filosofia, 

chegamos, assim, ao nosso alvo de interesse: o discurso stricto sensu. No que se refere aos 

enunciados, pode-se constatar que a semente dessa ideia de continuidade estava presente na 

Semiótica discursiva dita clássica. 

 

1. A categoria contínuo/descontínuo, não definível, deve ser arrolada no 

inventário epistemológico dos “primitivos”. Em semiótica toda grandeza é 

considerada como contínua, antes da análise (cf. a “nebulosa” de Saussure), a 

qual é a única que permite a construção de unidades descontínuas ou discretas. 

 

2. Em semiótica discursiva, a oposição contínuo/descontínuo apresenta-se 

como uma categoria aspectual, que articula o aspecto durativo em durativo 

contínuo / durativo descontínuo (GREIMAS; COURTÉS, 1983 [1979], p. 82-

83, ênfases dos autores).  
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Mesmo previsto pela semiótica greimasiana, foi em Claude Zilberberg (1938-2018) que 

se deu a teorização de forma pormenorizada do continuum como condição de emergência dos 

sentidos, ao coadunar a complexidade da coexistência de termos antes vistos, 

predominantemente, como discretos nos enunciados. Essa inspiração na física já podia ser 

notada em Tensão e significação (2001 [1998]): “analogamente, a física, em sua própria ordem, 

inverteu a relação admitida entre a matéria e a energia e pôs a matéria na dependência dos 

destinos da energia” (FONTANILLE, ZILBERBERG, 2001 [1998], p. 133). Passou-se a pensar 

a articulação desse contínuo em planos cartesianos (cf. Gráfico 1) para explicitar de maneira 

mais racional o que se pretendia descrever. Sob o ponto de vista da Semiótica, a experiência 

enunciativa lispectoriana, em busca da conjunção com o sentido não cristalizado é, 

marcadamente, a de uma presença sensível, que passa a ter seu estatuto também com a chamada 

virada fenomenológica da teoria, com Greimas e Fontanille (1993 [1991]), aprimorada por 

Fontanille e Zilberberg (2001 [1998]) e, com este último, consagrada como uma vertente 

semiótica (ZILBERBERG, 2006 [1988]; 2011 [2006]). Este autor tem como um dos pontos 

centrais de seu pensamento, a ideia de que a intensidade regula a extensidade, de modo que 

tempo e espaço (subdimensões da extensidade) são controlados pela tonicidade e pelo 

andamento (subdimensões da intensidade). O andamento se refere à velocidade com que o 

objeto penetra no campo de presença, ou percepção, de um sujeito. A tonicidade, por sua vez, 

diz respeito à força com que o sujeito entra nesse campo. Pensamos a análise de Água viva 

como tocante às sensações, a partir de temas e da discussão sobre a não-figura, no nível 

discursivo. Da abstração vem a força impulsionadora da obra. Abstração e certo grau de 

lentificação favoreceriam a expansão dos sentidos. 

 

Esquema 1 – Reprodução do esquema das categorias primeiras da tensividade. 
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Fonte: (ZILBERBERG, 2011 [2006], p. 66). 

 

Sendo a Intensidade (regente) composta por andamento e tonicidade e a Extensidade 

(regida), por temporalidade e espacialidade, em se considerando que a tensividade pressupõe 

uma função de um dado ponto “A” em um plano cartesiano –composto por forças intensivas e 

extensivas simultaneamente – pode-se admitir que sua predominância (ou acento de sentido, 

conforme Zilberberg teorizou a partir de Cassirer) será mais extensa ou menos, mais intensa ou 

menos, mas o referido ponto será, sempre, resultado de ambas as forças vetoriais atuando sobre 

A:  [A = X1, Y1], em que o eixo das ordenadas [Y] é o da intensidade e o das abscissas [X] é o 

da extensidade.  

 

Gráfico 1 – Categorias de segunda geração da tensividade. 

 

Fonte: organização nossa, a partir do pensamento tensivo de Claude Zilberberg. 

 

Considerando, ainda, ser o ponto “A” um retrato estático de um estado qualquer e que 

esse referido ponto transposto para o discurso só se encontra estático para fins de análise, visto 

que a tensividade pressupõe direção, portanto, movimento, temos os seguintes efeitos quando 
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ocorrem influências (que podem ser conversas ou inversas) dos componentes do eixo da 

intensidade (ordenadas) sobre o da extensidade (abscissas): 

 

Esquema 2 – Reprodução do esquema de correlações tensivas. 

 

Correlações Conversas Correlações Inversas 

 

Subdimensões pertencentes à 

mesma dimensão 

 

 

 

 

Andamento x Tonicidade = o 

transporte 

 

 

Temporalidade x Espacialidade 

= a generalização 

 

Subdimensões pertencentes a 

dimensões distintas 

 

 

 

 

Tonicidade x Temporalidade 

= a persistência 

 

 

Tonicidade x Espacialidade = 

a profundidade 

 

Subdimensões pertencentes a 

dimensões distintas 

 

 

 

 

Andamento x Temporalidade = 

o abreviamento 

 

 

Andamento x Espacialidade = 

o estreitamento 

 

 

 

Fonte: (ZILBERBERG, 2011 [2006], p. 72, os destaques são nossos). 

 

Muito além dessa apresentação de conceitos como a conjugação dos eixos intensidade 

/ extensidade, contudo, houve uma densa discussão a respeito do que é a tensão e de como ela 

se apresenta em todo o recorte do discurso, estando até mesmo em uma instância anterior aos 

níveis mais abstratos, descritos por Greimas como nível profundo. Essa constante tensão, muito 

bem instaurada na teoria por Zilberberg, revolucionou os estudos discursivos mais recentes.  
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Ao optar pela tensividade, o pensador francês, e o brasileiro Luiz Tatit, este responsável 

pela mais aprofundada compreensão, aplicação e divulgação da obra daquele, dão ao conceito 

um estatuto central na emergência do sentido nos enunciados. A depender do discurso – e 

mesmo em trechos diferentes de um discurso – poderemos observar características de maior 

inteligibilidade ou mais ligados ao que foi cunhado como sensível, sem perder de vista, 

contudo, a imprescindível e sempre presente coexistência entre eles, havendo, dessa forma, uma 

predominância discursiva de um ou de outro. Admitir essa hipótese é trabalhar com o conceito 

de mais e de menos, ou gradações de estados (de alma, ligados ao sensível e de coisa, ao 

inteligível). Nessa perspectiva, a cifra tensiva dos atores de um discurso deverá ser regida nos 

termos pressupostos pela tensividade.   

Cabe, ainda, fazer algumas observações adicionais sobre o andamento. Trata-se do 

ponto central da teoria que, a partir do advento de seu termo complementar e 

adjuvante, tonicidade, ambos compuseram o sensível que irá reger o inteligível, composto 

por temporalidade e espacialidade, como foi dito. Segundo Zilberberg, essas subdimensões da 

intensidade podem atuar sobre as da extensidade de maneira a formarem correlações conversas 

ou inversas. A tonicidade atuando sobre a temporalidade extensa13 é um exemplo de uma 

correlação conversa, que promove o sentido de persistência, que é o que percebemos em Água 

viva. Como exemplo de correlação inversa, poderíamos citar o que o enunciador quer combater: 

o abreviamento, resultante da ação do andamento sobre a temporalidade. Tal combate 

promove aceleração que, por sua vez, cobrará do leitor o movimento contrário. 

Tais descobertas científicas vão ao encontro do ponto nevrálgico de nossa pesquisa, que 

trata do devir, da expansão do sentido pela lentificação, da negação da aceleração, que gera 

uma perda de sentido. Vemos, em Água viva, os efeitos de sentido de persistência e de 

profundidade, frutos da atuação da tonicidade sobre a temporalidade e sobre a espacialidade. 

Dessa maneira, ocorrem as expansões de sentido que defendemos, por ser a tonicidade uma 

potente adjuvante do andamento, compondo com ele a intensidade, ligada aos estados de alma, 

complementarmente aos estados de coisas, ligados à extensidade.  

 
13 A versão do livro traz apenas o termo temporalidade, contudo, o Professor Dr. Luiz Tatit, um dos tradutores, 
disse a este autor ter conversado longamente com Claude Zilberberg, que lhe teria dito que tal efeito de 
persistência só poderia ocorrer na ocasião em que a subdimensão tonicidade atuasse sobre uma subdimensão 
temporalidade que fosse durativa, o que nos parece bastante coerente.  
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A inquietude e o inconformismo em relação à rapidez, que gera perda de sentido, leva 

a um andamento mais desacelerado. Isso se dá em face de, a um certo grau de aceleração, haver 

sempre, em contrapartida, a mesma proporção de desaceleração na direção oposta, mas ainda 

pertencente a um continuum de sentido. A todo aumento, há uma pressuposição de uma 

diminuição em um quadro de ajuste tensivo. A hipótese que se pode depreender, cremos, é a de 

que o ator do enunciado, em Lispector, intuitivamente sentia tais premissas, acelerando seu 

discurso que tende à mímese dialógica do pensamento e, assim, forçaria uma desaceleração no 

enunciatário. A inteligibilidade de tal discurso fragmentário, que pretende escapar à 

narratividade padrão, aberto e inconclusivo se daria, portanto, nesse processo intersubjetivo 

forçoso por parte de um leitor pressuposto que também deseja circundar as obviedades literárias 

e narrativas. Busca-se retirar o máximo de possibilidade de sentido, promovendo, juntamente 

com a abstração e a falência da forma [re]figurativizada na placenta e na água-viva – discutidas 

na seção sobre figuratividade, essencialmente – uma ultrapassagem semântica que convoque 

afetos.  

Importante reiterar que a candente, e incipiente, discussão sobre ser a tensividade uma 

ruptura ou uma continuação da Semiótica pensada por Greimas não nos comove em nossa 

análise pelo simples fato de não haver, no âmbito de nossa inestigação, qualquer choque entre 

os pressupostos. Reconhecemos que há ainda muito a se refletir sobre esse locus epistêmico 

estatutário das abordagens, mas, no presente estudo, entendemos ser perfeitamente coerente a 

coadunação – e não apenas dessas contribuições, como de outras, inclusive, por ter a Semiótica 

uma ascendência absolutamente transdisciplinar14. Isso exposto, ressaltamos não conceber 

quaisquer incongruências metodológicas em nossas escolhas. 

 

2.2 Nossa hipótese 

 

 
14 O principal autor da Semiótica de matriz francesa, Algirdas Julien Greimas, produz seu paradigma semiótico 
(ZILBERBERG, 2006 [1988], p. 91) a partir de inspirações antropológicas lévi-straussianas; linguísticas 
saussurianas [1916] e hjelmslevianas [1943]; formalistas, da Escola de Praga e da Rússia, com Vladimir Propp; 
fenomenológicas husserlianas e de Merleau-Ponty. Autores como Zilberberg, Landowski e Lottman vão manter 
essa tradição estrutural. 
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Ao considerarmos os estudos de Claude Zilberberg sobre a quebra com o rotineiro, 

identificamos o acontecimento, em que se opera o regime da concessão em detrimento daquele 

da implicação. É só a partir de uma busca pela resolução, a qual vai constituir a contraparte do 

acontecimento à proporção que se perca alguma intensidade sensível e se comece a ganhar 

alguma extensidade inteligível, que esses gradientes da ordem do que poderíamos chamar de 

racionalidade entrarão em ação para acudir o excesso de intensidade que vigora no estatuto do 

sobrevir (mais do mais). Esse momento seguinte ao impacto será o início do menos do mais. 

Sendo o momento do acontecimento o recrudescimento, Zilberberg (2011 [2006], p. 85) 

identifica no que tange à tonicidade a avultação, o que é excessivo. É o paroxismo que emudece 

e paralisa. Em geral, vem em somatória ao andamento, em mesma direção, marcado por 

precipitação. O passo seguinte para uma primeira tratativa pelo sujeito é a minimização desse 

estado de ser, que segue pela extenuação no eixo das observações tônicas e pelo estado de se 

arrastar no de andamento tensivo. Ele, então, dirige-se a uma desaceleração que caracteriza a 

atenuação no andamento e à atonização da tonicidade. Ocorre, então, o restabelecimento, 

marcado por nova tonificação e nova aceleração do sujeito que havia sido golpeado. Seria, 

basicamente, uma atualização de um estado de força potencial. Essa potencialidade permanecia 

no âmago do sujeito, apesar de abalada. Após esse último estágio, haveria condições, também 

potenciais, para um novo acontecimento. 

Consideramos que, no que tange às direções tensivas, Água viva já se inicia indicando 

medidas da extensidade em socorro a uma alta intensidade que marcou a preponderância do que 

havia ocorrido à personagem-narradora. O sujeito da enunciação, após uma não conjunção com 

o amor de alguém que diz ter apreciado um dia, tenta coadunar gradientes de razão ao que lhe 

acometeu. Chama de aleluia essa cisão, alegando que ninguém o prende mais. Tomando a não 

conjunção na enunciação lispectoriana como uma metáfora e o tu como parte do eu (que se 

constrói apenas pela alteridade), observamos que menção retrospectiva a esse sujeito, o 

narratário, ocorrerá de forma muito superficial no discurso. O alvo não parece tanto esse tu, 

mas o próprio eu e o enunciatário, que passam a operar intersubjetivamente em prol da 

racionalização e da colocação em palavras da experiência como em um improviso. É então que 

a grande e premente experiência transfiguradora elevada ao paroxismo ocorre. O embate com 

a língua toma as rédeas do discurso e ameaça emergir agonizantemente: o acontecimento da 

próxima frase.  
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Para ensaiar um desenho dessa movimentação das forças na enunciação, podemos dizer 

que os vetores tensivos apontam para uma direção descendente, de início, rumo a uma 

inteligibilidade do aleluia que se instaura após a separação; a uma racionalidade, e isso ocorre 

até que se chegue a um ponto em que a linguagem e o falar sobre a experiência consomem o 

sujeito. Essa curva descendente, então, estabiliza-se e passa a percorrer a trajetória ascendente, 

restabelecendo-se para subir rumo a um novo recrudescimento, precisamente, a ocorrência da 

próxima frase em um processo agônico que busca despir a linguagem de sua cristalização para 

exprimir o que é da ordem do afeto. Nesse ambiente de maior abstração e redução de concretude 

no enunciado, tempo e espaço passam a não mais referenciar o discurso. É a instauração do 

caos criador, do qual falaremos em detalhes na seção “um romance sem romance”. Seria uma 

espécie de percurso do mais ao menos e ao mais, novamente, sem que, contudo, o novo 

acontecimento se dê, ocorrendo em seu lugar a expansão da experiência que o precede. Da cisão 

e não conjunção com o amor, metáfora de uma busca de si ao invés de um tu, ao embate com 

as palavras na espera pelo sobrevir enunciativo resta uma incompletude que se mantém, que 

permanece.  

 O que tentamos demonstrar nas linhas acima é um retrato, o congelamento de um 

movimento que se agita na enunciação. Parte da propagação de uma onda tensiva, afinal, ondas 

do mais ao mais, do mais ao menos, do menos ao mais, do menos ao menos nos acometem 

constantemente, em permanente modulação e ajuste. Em Água viva, o ajuste é o desajuste. Do 

confronto com o código produtor dos discursos, a presença sensível do enunciador busca o 

deslimite, a libertação, o aleluia. A negação do recorte, da forma para que haja, então, uma 

asserção em nova forma, questionando a língua pela língua e a ultrapassando também em um 

patente processo imanente (cf. Esquema 3). Nada parece ter delimitações, nem o livro, nem a 

palavra, nem as figuras, nem o amor que faz reféns. A expansão se dá pela transfiguração seja 

literal, seja metafórica, em uma retroalimentação. Em Lispector, o menos é mais.  
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Esquema 3 – A transfiguração lispectoriana. 

 

 

Fonte: Organização própria, a partir do modelo do quadrado semiótico. 

 

Nessa experiência à montante, da foz à nascente e jamais o contrário em Água viva, 

nasce o atual, o hoje, o agora, o instante do já. É a interrogação que se instaura e é só o que 

parece modalizar o elã do sujeito. Curado (2010) considera que o instante-já que percorre a 

obra, conduzindo-a, “poderia ser a síntese, a tentativa de racionalização para entender a 

instantaneidade das coisas e, paradoxalmente, a eternidade na relação antitética entre a vida e a 

morte” (CURADO, 2010, p. 25). Essa tentativa vale pela própria busca ou experiência 

momentâneas e, ao mesmo tempo, eternizadas. Não se fala em alcance ou conjunção. A água-

viva é o que não se pode segurar, pois é incandescência que fere. Há a consciência maturada 

pela “sabedoria da fatalidade” (LISPECTOR, 1998 [1973], p. 41) nesse projeto enunciativo de 

expansão de sentidos. 

 

2.3 Antes de avançar, uns passos atrás: aproximações semióticas e a palavra de Greimas 

 

O Evangelho segundo São João (1, 1–3) relata: 

“no começo, a palavra já existia [...]. Tudo foi 

feito por meio dela, e de tudo o que existe, nada 
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foi feito sem ela” (Bíblia, 2000). Como primeira 

forma de expressão, a palavra representou 

acúmulo, construção, desconstrução e criação do 

mundo. Entretanto, para os poetas, é “atrás do 

pensamento” (AV, p. 49), no descomeço, que está 

o verbo. Ou seja, não no início, mas naquele 

ponto em que tudo se une e se separa como a veia 

que pulsa (CURADO, 2010, p. 28). 

 

Palavra, esse mistério que, ao mesmo tempo, enclausura e amplifica. Dimensão nuclear 

em nosso estudo e a respeito da qual nos cabe fazer considerações semióticas antes de avançar 

de forma mais densa na enunciação. A palavra delimita e permite a comunicação mais ampla. 

É mistério pelo fato de ela engendrar uma complexidade, uma dicotomia que se sustenta na 

coexistência de dois termos opostos não categórica, mas gradualmente. A língua simplifica, 

reduz possibilidades de sentidos justamente para permitir um aumento de alcance, uma 

comunicação efetiva compreensível pelo maior número possível de pessoas falantes dessa 

mesma língua. 

Para Greimas, não havia dúvidas de que inexistia, desde os anos de 1930, uma definição 

satisfatória para a palavra. Ora, que ironia, por ser tal ideia, ou conceito, a mensageira 

definidora das coisas do mundo natural, recortando-o e lhe conferindo sentido. Fiorin, ao 

escrever para quem dá os primeiros passos em Linguística, lembra que o mundo só é apreensível 

porque damos nome às coisas (2015 [2002], p. 53), mas alerta, à luz dos pressupostos 

saussurianos, para o fato de que a língua não é nomenclatura, mas um princípio de classificação.  

 

O mito quer mostrar o poder criador da linguagem, que dá ao homem a 

capacidade de ordenar o mundo, de categorizá-lo. Com os signos, o homem 

cria universos de sentido. As línguas não são nomenclaturas que se aplicam a 

uma realidade preordenada, mas são modos de interpretar o mundo. Por isso, 

estudar a linguagem é a forma de entender a cultura, de compreender o homem 

em sua marcha sobre a Terra (FIORIN, 2015 [2002], p. 73). 

 

Greimas aponta a palavra como o núcleo mítico da Linguística (1989, p. 58)15 e, 

contudo, não se admite mais uma Linguística pensada como simples junção de palavras.16 Em 

 
15 “ [...] le mot reste le noyau mythique de la linguistique” (GREIMAS, 1989, p. 58). 
16 “ [...] une linguistique conçue comme un agencement de mots n’est 
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seu “Estatuto incerto da palavra”, o teórico discorre sobre o lexema como representação de algo 

muito mais amplo que ele próprio, como um sintoma, ou algo de ordem indicial, uma espécie, 

popularmente falando, de ponta do iceberg: 

 

Lugar superficial, preenchido por palavras-sintomas, o plano lexemático da 

linguagem atesta, ao mesmo tempo em que oculta, a presença de formas 

semióticas mais profundas: lugar de uma práxis, de uma renovação contínua 

das possibilidades estruturantes da “fala”, ela é a língua viva, ao mesmo tempo 

comunicação e significação (GREIMAS, 1989, p. 58, tradução e destaque 

nossos).17 

 

Assim, a palavra poderia ser vista de duas maneiras: apenas como parte formadora de 

um todo, portanto, ainda incompleta em si própria, sob um ponto de vista emissivo; ou, sob um 

ponto de vista remissivo, um retrocesso diante desse suposto sentido completo, a simplificação, 

de que falamos, característica da língua. Como veremos, ela é a existência concomitante do 

sentido em retenção e protensão, podendo representar um significado cristalizado ou um 

avançar (uma ultrapassagem semântica de si própria que acreditamos fazer o enunciador em 

Lispector), a depender da escolha de mecanismos enunciativos. 

Questões desse tipo, ainda segundo Greimas, diferem-se do estudo da gramática 

normativa habitual da língua, que se preocupa com características distintivas, semas, sememas, 

de um lado e, de outro, segmentos discursivos, sequências narrativas, isotopias, ou seja, aquilo 

que está não apenas contido nas palavras, mas ao seu redor, circundando-as e as ornando de 

sentidos amplificados no que podemos considerar, inclusive, a ausência de palavras. O silêncio 

enunciativo, ou, ao menos, sua busca, intercalado entre expressões, esboços, fraturas e suturas 

durante o dizer. Dessa maneira, a palavra, antes absoluta sob o ponto de vista gramatical e 

normativo, da doxa, é diluída nesse caldo discursivo, perdendo esse seu estatuto primeiro, 

quando observada sob uma visada não discretizante. No discurso, ela se mistura, transcende a 

si própria e se dilui, esvaindo-se, em alguns casos. O mais surpreendente é perceber a 

 
plus pensable” (id.) 
17 “ [...] Lieu superficiel, peuplé de mots-symptômes, le plan lexématique du langage atteste du même coup, 
tout en la cachant, la présence des formes sémiotiques plus profondes : lieu d’une praxis, d’un renouvellement 
continuel des possibilités structurantes de la « parole », il est la langue vivante, communication et signification 
tout à la fois” (id.). 
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constatação seguinte de Greimas. É justamente no campo discursivo que essa mesma palavra 

que perde sua identidade em prol do contexto, reafirma-se, voltando ao protagonismo:  

 

Mas a palavra reaparece – e coloca novos problemas para o semioticista – no 

discurso figurativo: literário, poético ou sagrado, quando se trata de "dizer o 

indizível" – ou ler o ilegível –, quando um pensamento nascente, frágil e 

evanescente procura se agarrar a migalhas que são, às vezes, palavras-figuras 

ou exploram sua espessura, um pouco de frescor para alguns, fogos de artifício 

para outros. No horizonte do sentido, a dignidade da palavra é então restaurada 

(GREIMAS, 1989, p. 58, tradução nossa).18 

 

Em Lispector, a palavra que tenta dizer o indizível, da ordem do afeto, é reformada e 

remodela, com isso, o discurso.  

 

2.4 A enunciação tensiva 

 

Nesta seção, traçaremos ligeiras considerações teóricas que, a despeito de serem gerais, 

precisam ser desenhadas, o que nos dará maior compreensão analítica durante nosso ensaio 

sobre Água viva. Antes de passarmos diretamente à perspectiva tensiva, contudo, faremos um 

esboço dos pressupostos enunciativos ditos clássicos. Como já adiantamos, a despeito da 

discussão sobre uma perspectiva ser herdeira ou dissidente da outra19, faremos os apontamentos 

que nos permitirão avançar na apreciação de nosso objeto. A absolutização de uma ou outra 

perspectiva não é relevante para o nosso trabalho. Mais do que isso, acreditamos que 

confluências, desde que bem relacionadas – o que pode ser estabelecido pela enunciação –, são 

bem-vindas. 

 
18 “ Mais le mot resurgit – et pose de nouveaux problèmes au sémioticien – dans le discours figuratif : littéraire, 
poétique ou sacré, lorsqu’il s’agit de « dire l’indicible » – ou lire l’illisible –, lorsqu’une pensée naissante, fragile, 
évanescente cherche à s’accrocher à des brindilles que sont parfois des mots-figures ou à explorer leur épaisseur, 
un peu de fraîcheur avec certains, un feu d’artifice pour d’autres. Sur l’horizon du sens, la dignité du mot se trouve 
alors restituée ” (GREIMAS, 1989, p. 58). 
19 Aos que se interessam pela discussão, cf. artigos de José Luiz Fiorin e de Renata Mancini na revista Estudos 
Semióticos sobre a enunciação tensiva. As referências completas se encontram na bibliografia. 
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Para Benveniste, enunciar é “colocar em funcionamento a língua por um ato individual 

de utilização” (BENVENISTE, 2006 [1974], p. 82). Ao fazer isso, o sujeito que enuncia articula 

pessoa – um eu que fala a um tu, pois o ele, nessa incorporação masculina generalizante, pode 

designar uma imensidão de pessoas ou mesmo coisas. Benveniste o chama, então, de não-

pessoa, em contraposição à pessoa, ou os referidos eu e o tu (1991 [1966]) –, espaço (aqui, nos 

enunciados enunciativos; lá, nos enuncivos) e tempo (agora, nos enunciados enunciativos; em 

um então nos enuncivos). Podemos supor por tais delineamentos, contudo, para não deixar 

dúvidas, reforçamos que enunciados enuncivos são aqueles em que há um efeito de sentido de 

apagamento de pessoa no discurso. É, precisamente, o efeito que busca o enunciador de textos 

jornalísticos, jurídicos e científicos, ou seja, um efeito de distanciamento ou objetividade. Os 

enunciativos são aqueles em que se pode, sem grande esforço, identificar as marcas de pessoa 

no discurso, isto é, maior aproximação. 

Dessa primeira noção, como corolário linguístico, passemos às implicações na 

Semiótica pensada por Greimas. O verbete no Dicionário (1983 [1979], p. 145-147) se mostra 

tributário das considerações benvenistianas, mantendo a enunciação como instância mediadora, 

contudo, questiona-se sobre o mediado, o aquém (nascente) e o além (efeitos produzidos) dela 

mesma. Enquanto em Benveniste há a ideia hjelmsleviana de articulação do sistema, língua, 

pelo processo, enunciação, em Greimas e Courtés há, além desse pressuposto, um detalhamento 

ainda mais refinado de tal observação. Ao se levar em conta a emergência do sentido por 

camadas de geração, de um estrato mais volátil a um mais concreto, mantém-se a ideia de um 

fazer operativo, utilitário, funcionalista, mas também há um atrelamento da enunciação a um 

locus primordial numa relação de dependência gradual, apontando para a tributação àquilo que 

se encontra a montante da enunciação e que não é apenas a língua, ou seja, o sistema que permite 

tal operação. Instaura-se essa noção de atualização de virtualidades semióticas, por um lado e, 

por outro, a manifestação, o que está além ou resulta dessa instância de mediação. Trata-se da 

semiose, que se localiza a jusante da enunciação.  

Nessa operação, não se pode deixar de entender o papel da intencionalidade que 

Greimas e Courtés distinguem de intenção, rejeitando esta última por entenderem que há 

enunciação não motivada, como nos discursos oníricos. Essa intencionalidade seria a “função-

predicado” da enunciação que, por sua vez, tem como objeto o “enunciado-discurso” 

(GREIMAS; COURTÉS, 1983 [1979], p. 147). A intencionalidade é “como uma ‘visada do 

mundo’, como uma relação orientada, transitiva, graças à qual o sujeito constrói o mundo 
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enquanto objeto ao mesmo tempo em que constrói a si próprio” (p. 147), em uma reiteração da 

relação de dependência que performa a existência semiótica. 

A enunciação é, ainda, diferente do enunciado, sendo, em verdade, seu pressuposto 

lógico. A enunciação enunciada é, assim, um simulacro do fazer enunciativo. É o local da 

competência discursiva em que o ato de significar encontra “as coerções da substância da 

expressão que obrigam a fazer uso de procedimento de textualização” (GREIMAS; COURTÉS, 

1983 [1979], p. 147). Durante a enunciação, utilizam-se mecanismos como a debreagem, ou a 

instauração de pessoa, tempo e espaço no enunciado, e a embreagem, em que uma (ou mais) 

dessas categorias perde seu caráter diferencial. Isso ocorre quando se usa uma pessoa com valor 

de outra, como a referência a si própria na terceira pessoa do singular (ou não-pessoa), uso de 

verbos no presente para se referir a ações passadas, como numa reconstituição de fatos ou, 

ainda, o espaço do lá em lugar do aqui para um efeito de distanciamento discursivo, ainda que 

se esteja tratando do aqui, âncora da proximidade espacial. Há, ainda a convocação 

(GREIMAS; FONTANILLE, 1993 [1991], p. 12-13). Segundo Fiorin: 

 

A enunciação convoca as possibilidades ausentes e torna-as presentes. Dessa 

forma, a enunciação não só discursiviza as categorias que compõem o 

chamado aparelho formal da enunciação, mas também as grandezas 

manifestadas pela tematização e pela figurativização (FIORIN, 2020, p. 128). 

 

Tratamos, até aqui, de fenômenos em que há uma distinção, ou discretização importante 

para a concepção do discurso. Sob o ponto de vista greimasiano, a ideia de graus, ou níveis, 

existe em alguma medida escalar (modalizações, mudanças de estados, percurso gerativo em 

três níveis – fundamental, narrativo e discursivo), mas não considera uma dependência 

inequívoca e universal de termos em um continuum, mesmo na passionalização, que convoca 

os afetos e concebe a complexidade na gestação de camadas de estados do ser em um espectro. 

É algo muito próximo, no limiar do contínuo, mas ainda não o é literalmente conforme a 

pertinência teórica da epistemologia semiótica considerada como a perspectiva clássica por 

muitos semioticistas.  

O momento derradeiro de avanço e maturidade intelectual na carreira  de Greimas, 

coroado com o afeto e as discussões sobre estesia em Da Imperfeição (2017 [1987]), é o ponto 
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de confluência que permite aos adeptos da tensividade como uma corrente continuísta entender 

o desenvolvimento das ideias greimasianas à maneira de uma progressão que foi se 

autorregulando, chegando a um novo patamar epistêmico que abriu caminho para o que se 

discute em relação aos vetores, direções, coexistência e andamento. Os que não admitem tal 

possibilidade, por sua vez, entendem a teoria com suas bases sólidas e creem ser impertinente 

conceber o contínuo após tantas postulações sobre o descontínuo. Acreditamos ser uma questão 

de visada. Não nos parece inconcebível qualquer dos pontos de vista, por mais incoerente que 

possa soar tal afirmação. O que muda, a nosso ver, como dito, é o ponto de vista: se se trata de 

uma progressão diante dos impactos da chamada virada fenomenológica e suas implicações 

posteriores ou se o pressuposto é o construto teórico basal que sustentou a maior parte do 

pensamento greimasiano. Lembrando que mesmo em Semiótica das Paixões (1993 [1991]), que 

ensejou a alcunha da referida virada, ainda se preza pela discretização em Greimas: “a 

enunciação é o lugar de mediação, onde se opera – essencialmente graças às diferentes formas 

de debreagem/embreagem e de modalização – a convocação dos universais semióticos 

utilizados em discurso” (1993 [1991], p. 12). Independentemente da visada, contudo, o que 

temos de patente em relação a uma enunciação semiótica aos moldes greimasianos e 

zilberberguianos pode ser resumido no excerto, abaixo, de José Luiz Fiorin: 

 

Uma das tendências da semiótica pós-greimasiana é a chamada semiótica 

tensiva, que busca construir um modelo para descrever os fenômenos 

contínuos, diretamente associados ao universo sensível. Depois da 

importância que o modelo greimasiano deu à descontinuidade, busca-se dar 

lugar à continuidade, à gradualidade. Os principais elementos descritivos 

propostos por Greimas dizem respeito à descontinuidade: quadrado semiótico, 

esquema narrativo, percurso gerativo do sentido, modalidades, debreagem, 

embreagem etc. [...] A semiótica tensiva tem por objetivo analisar as 

grandezas dinâmicas e instáveis. Por isso, o que é pertinente nessa orientação 

da semiótica é a direção da continuidade, ou seja, o aumento e a diminuição. 

Por essa razão, dá-se um espaço particular ao aspecto, que não é senão “a 

análise do devir ascendente ou descendente de uma intensidade” (Zilberberg, 

2006, p. 167). Se se fala em devir, leva-se em conta a velocidade, o andamento 

(FIORIN, 2020, p. 129). 

 

Em Lopes (2006) também encontramos postulações sobre delimitações 

zilberberguianas e greimasianas e seu impacto na análise da práxis enunciativa. Segundo o 

pesquisador, no modelo tensivo: 
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[...] as instâncias mais “profundas” são ocupadas por valores de um tipo que 

chama de “missivo”, relacionados à continuação e à parada: “O nível mais 

profundo – profundidade, para nós, significa abstração, direção e limite da 

análise – é o nível tensivo (N1); a alternância que lhe diz respeito se dá entre: 

remissão e emissão”. Independentemente das decisões específicas de 

Zilberberg acerca da natureza dos valores mais profundos, a inspiração geral 

do modelo continua a mesma, quanto à sua organização vertical e ao princípio 

do progressivo incremento de sentido, à medida que se “sobe” de patamar em 

patamar. Anos mais tarde, essa ideia de profundidade “na vertical” passaria a 

estar acompanhada, na semiótica, por uma profundidade, se se pode dizer, “na 

horizontal”, da qual devemos agora dar alguma notícia, para verificar, no final 

das contas, se esta pode ser tida como proveitosa também no que se refere à 

capacidade descritiva, prática, do modelo (LOPES, 2006, p. 09). 

 

É desse modo que, como já havíamos discutido no começo deste capítulo, há um ponto 

de vista sobre forças vetoriais e, especialmente, forças em estado potencial que podem 

determinar direções e configurações discursivas. Feitos tais desenhos, acreditamos que nossa 

discussão poderá ser mais bem aproveitada à luz desses pressupostos. 

 

2.5 A presença sensível 

 

Lispector propõe um modo de escrita cuja 

operação busca o invisível por meio do visível ou, 

ainda, a realização por meio da (des)realização. 

Tal realização textual acontece na captura do 

avesso da palavra em uma relação paradoxal, 

porque é ao negar a palavra que Lispector 

reafirma sua presença (CURADO, 2010, p. 93). 

  

Em Tensão e significação (2001 [1998]), Jacques Fontanille e Claude Zilberberg 

entendem presença como um jogo tensivo, “uma categoria ‘impura’ cujo termo complexo 

presença + ausência parece mais facilmente atualizável e mais produtivo do que os outros 

[precisamente, o discurso filosófico que opera com existência em oposição à essência]” 

(FONTANILLE; ZILBERBERG, 2001 [1998], p. 123, destaques dos autores). 
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O conceito, contudo, deriva mesmo da filosofia de Merleau-Ponty, que foi quem 

concebeu a ideia de campo de presença, fortemente assimilada e apadrinhada entre os 

semioticistas que compreenderam que a significação passa pelos sentidos e, também, pela 

maneira como o sujeito é afetado ou afeta em sua existência semiótica: “[...] o ‘eu’ semiótico 

não se reduz ao ‘eu’ linguístico. O ‘eu’ semiótico é um ‘eu’ sensível, afetado, muitas vezes 

atônito, quer dizer, comovido pelos êxtases que o assaltam um ‘eu’ mais oscilatório que 

identitário. A presença se torna, por isso, uma variável” (FONTANILLE; ZILBERBERG, 2001 

[1998], p. 128). Ao se considerar a presença como existência semiótica, por definição há que 

se levar em conta essa existência como um objeto de saber para um sujeito cognitivo, contudo, 

tendo ciência de que a cognição é produto da apreensão que parte de uma base perceptiva 

geradora de significação. Para Zilberberg, presença é, sobretudo, uma existência acentuada. 

Esse acento instaura um ponto de vista prosódico, não apenas semiótico, como veremos em 

nossa análise. 

  

2.5.1 A perspectiva paradigmática da presença 

 

 Para compreender esse jogo tensivo não se pode perder de vista, ainda, as instâncias que 

constituem o ambiente enunciativo: pessoa [actante], espaço e tempo. Em cada uma dessas 

dimensões poderá haver uma configuração de presença / ausência, ou seja, as operações de 

aparecimento / desaparecimento “pelas quais os entes ‘sensíveis’ se destacam do ‘ser’ 

subjacente, e depois retornam a ele” (FONTANILLE; ZILBERBERG, 2001 [1998], p 123) 

dependerão de uma ancoragem ou um ponto de vista discursivo: 

 

• Sendo o do sujeito, pode-se admitir o espanto (novo) ou o hábito (antigo).  

 

• Quando a visada é sob o foco espacial há que se levar em conta a profundidade, o que 

instaura a dicotomia próximo / distante.  
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• Se o ponto de vista é temporal, há o atual (presença realizada) e o ultrapassado (forma 

intensiva do passado).  

 

 Há, segundo os autores, uma possibilidade de desdobramentos em função de ocorrer 

uma relação da ordem da catálise no que tange ao tempo e ao espaço. Os funtivos mnésia 

(versão despsicologizada da memória), da função tempo, e profundidade, da função espaço, são 

afetantes, de modo que próximo e atual (realização espacial e temporal, respectivamente) 

podem se metaforizar. É o que acontece quando se faz referência à profundidade temporal da 

memória (originalmente, a profundidade é da ordem do espaço), como exemplificam Fontanille 

e Zilberberg. Modulações e aspectualizações vão ocorrendo conforme o sujeito afeta e é afetado 

no campo tensivo em que esse mesmo sujeito, assim como todas as instâncias da enunciação, é 

concebido como produto relacional (um ponto x agindo sobre um ponto y, como discorremos 

no início deste capítulo sobre tensividade). É dessa maneira, também, que presenças e ausências 

predominam, ajustando-se em função de maior atonia de uma, enquanto coexiste maior 

tonicidade da outra, ou vice-versa. Em Lispector, temos desdobramento de tempo e espaço em 

instâncias do discurso que parecem estar esmaecidas em favor de um alargamento do instante. 

O sujeito, por sua vez, luta contra o hábito, buscando a [re]forma, o novo. Essa é a atmosfera 

de ajustamento, em linhas gerais, em que o sujeito que sente ressignifica o hábito, o discurso 

empoeirado. É pela focalização, valor de absoluto, triando e expandindo o momento, tentando 

forjar o devir no atual – e atualizando a si próprio para o próximo instante – que a tonicidade 

faz da experiência o seu ápice em Água viva. Como não poderia ser de outra maneira, estamos 

tratando de predominâncias e não de discretizações. 

 

A profundidade espácio-temporal proporciona à presença um devir e uma 

extensão; ela permite além disso, na medida em que é sempre passível de se 

contrair ou se estender, de recuar ou avançar os horizontes, uma 

perspectivização da presença ou da ausência, uma em relação à outra, de sorte 

que o campo de presença aparece como modulado, mais do que recortado, por 

diversas combinações de ausência e de presença, isto é, por correlações de 

gradientes da presença e da ausência (FONTANILLE; ZILBERBERG, 

2001 [1998], p. 129, destaques dos autores). 
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 Seguindo o modelo dos autores (cf. Esquema 4), podemos localizar a enunciação na 

passagem de uma vacuidade (foco e apreensão átonos), em face de haver um hábito que pouco 

afeta euforicamente o sujeito da enunciação, precisamente a cristalização discursiva, 

transfigurando-se em falta (foco tônico e apreensão átona) e visando à plenitude (foco e 

apreensão tônicos), ou a beatitude, estado de graça, em que há a libertação da forma, por meio 

da instauração de um novo recorte formal, a operação de uma ante-língua, como discutiremos 

adiante, com base no que nos aporta Bertrand (2003). 

 

Esquema 4 – Reprodução dêixis da presença / ausência 

 

 

Fonte: (FONTANILLE; ZILBERBERG, 2001 [1998], p.131). 

 

 As articulações da base perceptiva, ou modos de existência, (plenitude [realizante], 

inanidade [potencializante], vacuidade [virtualizante] e falta [atualizante]) levaram os autores 

a refletir sobre a modalização existencial no discurso, o que passa pelo conceito greimasiano 

de junção, que inspirou Greimas a fundar a tipologia dos modos de existência. Para Fontanille 

e Zilberberg, a categoria presença/ ausência substituiria a de junção, esta última ainda atrelada 

a operações lógico-narrativas que se distanciavam das questões inerentes à existência. Dessa 

maneira, podemos entender um distanciamento entre a noção de relação primordial de afetação 

entre sujeito e objeto, não a extinguindo, mas dando maior protagonismo às forças potenciais, 

virtuais, atualizantes e realizantes nessa interação do sujeito com o mundo. Tratamos da noção 

de vetores tensivos e o produto dessa relação (ou função) é que passa a ser foco de interesse, 

haja vista ser o que ditará a direção nesse processo de ajustamento. A semiose, segundo os 

autores, seria resultado de modulação entre “o excesso de presença do mundo natural (o ‘pleno’ 

da expressão, a plenitude sensível das tensões) e, por outro lado, o excesso de ausência do 
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mundo interior (o vazio de conteúdo, a ausência de articulações)” (FONTANILLE, 

ZILBERBERG, 2001 [1998], p. 133). 

 Essa instabilidade, pressuposta pela noção de tensividade, levou Discini (2015) a fazer 

uso do que seria o complexo entre a dêixis da presença, de consistência compacta, e a da 

ausência, difusa. Em suas palavras, é a quase-presença que se manifesta ou se ausenta de acordo 

com a aspectualização de pessoa, tempo e espaço em um enunciado. 

 

A percepção oscila segundo um enfoque que concerne ao “acento de sentido” 

de um olhar quantificado como mais (ou menos) intenso e impactante no 

encontro com o mundo. Em correlação à intensidade desse olhar, o mundo é 

espacializado de modo mais (ou menos) concentrado e é temporalizado de 

modo (mais ou menos) breve (DISCINI, 2015, p. 24). 

 

2.5.2 A perspectiva sintagmática da presença 

 

 Falamos de um maior enfoque nas definições paradigmáticas da presença (presença e 

ausência). Não podemos nos esquecer de que sua articulação em gradações, ou nuances, é dada 

pelo eixo sintagmático, o que ocorre em simultaneidade e concordância com as modulações na 

perspectiva paradigmática (há dependência mútua e não autonomia), aos moldes do plano 

cartesiano da intensidade e extensidade atuando como forças vetoriais sobre um ponto “A” 

qualquer. A separação, como tudo em Semiótica, é apenas abstração para apreciação teórica. 

No que tange à visada sintagmática, há marcadamente uma apreciação sobre as modulações 

existenciais de que falamos, ou modos de existência. No eixo paradigmático, teríamos: 

 

• A respeito do sujeito e seus modos de existência, há os seus estados: 

 

a) Realizado – compacto (presença viva), no que tange à intensidade e uno (singular) 

em relação à extensidade. 
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b) Potencializado – distribuído (fracionamento das tensões - morfologia resultante da 

cisão) no que tange à intensidade e dividido (a própria cisão) em relação à 

extensidade. 

 

c) Virtualizado – difuso (morfologia da distensão no que tange à intensidade e 

numeroso (pluralização) em relação à extensidade, culminando em distância e sua 

manutenção entre sujeito e objeto. 

 

d) Atualizado – concentrado (reconstituição da intensidade pela atualização) no que 

tange à intensidade e massivo (ou reorganização juntiva) em relação à extensidade. 

 

 

• Espacialmente, a tensão se dá entre o próximo e o distante. Disso, depreende-se o 

próximo como realizado. Distante, por óbvio, estaria na instância da virtualização, 

estranho se encontraria na ordem da potencializado. Por sua vez, familiar seria da ordem 

da atualização.  

 

 

• Em visada temporal, os autores vislumbram: 

 

a) Tempo ascendente se tensiona entre o iminente e o futuro, em que a iminência é a 

realização; o futuro, a virtualização; o adiamento, a potencialização e a antecipação, 

a atualização. 

  

b) Tempo decadente se tensiona entre o recente e o antigo. Aqui, temos o recente como 

realização; o antigo, virtualização; esquecido, potencialização e reminiscente, 

atualização. 

 

O sujeito da enunciação em Água viva, então, no que concerne à perspectiva 

sintagmática da presença, encontra-se na passagem entre um modo de existência virtualizado, 

em que o sentido é incrustado e trivial, para um modo de existência atualizado, conforme os 

conceitos de Fontanille e Zilberberg que resumimos acima. Os autores fazem uma relação entre 
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o modo de existência virtualizado e uma crescente lassidão, um tédio, e citam o Renascimento 

que têm na lassidão em expansão o seu correlato, oferecendo “[...] essa beleza libertadora que 

sentimos como um bem-estar geral e um crescimento regular de nossa força vital” 

(WÖLFFLIN apud FONTANILLE; ZILBERBERG, 2001 [1998], p. 137, destaques nossos). 

Fontanille e Zilberberg voltam a citar Wölfflin (1989, p. 69) para estabelecer uma relação 

metafórica entre o estado ou modo de vida atualizado e a arte barroca: “O contorno é destruído 

por princípio, a plácida linha contínua cede lugar a uma zona terminal, as massas não podem 

ser delimitadas por linhas nítidas, mas ‘perdem-se’” (apud FONTANILLE; ZILBERBERG, 

2001 [1998], p. 138). Água viva promove a instauração desse universo agônico da linguagem 

em que o sujeito da enunciação encena um estágio incoativo de sentidos para promover um 

recorte (contorno) já ajustado tensivamente às necessidades de ampliação de significações 

como mostramos, ao longo desta pesquisa, nosso entendimento sobre o enunciado. 

Temporalmente, há uma instabilidade, da mesma maneira, entre a virtualização (futuro) e a 

atualização (antecipação), precisamente o trazer o futuro para o hoje, o instante-já, o 

alargamento da experiência transfiguradora à espera da próxima frase. Não há conjunção, o que 

é, continua. Espacialmente, por sua vez, a passagem que se tenta imprimir é entre o estranho e 

o familiar, o espaço do discurso, da agonia da linguagem em busca da significação que nos 

alivia e nos conforta com sua proximidade. 

  

3 NOSSO ENSAIO SEMIÓTICO 

 

3.1 “Um romance sem romance”20 

 

Ouve-me, ouve o silêncio. O que te falo nunca é o 

que eu te falo e sim outra coisa. Capta essa coisa 

que me escapa e no entanto vivo dela e estou à 

tona de brilhante escuridão. Um instante me leva 

insensivelmente a outro e o tema atemático vai se 

desenrolando sem plano mas geométrico como as 

figuras sucessivas em um caleidoscópio [...] 

 
20 Usamos a expressão em alusão ao termo usado na orelha do livro Água viva. Cf. HELENA apud LISPECTOR, 
(1998 [1973], n.p). 
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Estou atrás do que fica atrás do pensamento 

(LISPECTOR, 1998 [1973], p. 14 e 13). 

 

Água viva tenta abordar temas, mas se recolhe. Circunda assuntos, sem os adentrar, 

talvez por serem incômodos e áridos, ou pela dificuldade em colocar em palavras o âmago 

tensivo dos afetos. Pergunta-se, retoricamente, o sujeito do enunciado emendando resposta a si 

próprio: “Como reproduzir em palavras o gosto? O gosto é uno e as palavras são muitas” 

(LISPECTOR, 1998 [1973], p. 46). Esse diálogo reflexivo, começa na primeira página do livro 

e, na última, indica não ter fim – “Não vai parar: continua” (p. 95). Ele permanece, sem uma 

conclusão, “Como vês és-me impossível aprofundar e apossar-me da vida, ela é aérea, é o meu 

leve hálito. Mas bem sei o que quero aqui: quero o inconcluso” (p. 26). A personagem quer 

“não o que está feito mas o que tortuosamente ainda se faz” (p. 12), o que garante à enunciação 

seu alargamento e seu inacabamento, no que nos parece coerente estabelecer analogia filosófica 

à consciência do inacabamento, de Paulo Freire, “Na verdade, o inacabamento do ser ou sua 

inconclusão é próprio da experiência vital. Onde há vida, há inacabamento” (FREIRE, 2017 

[1996], p. 50). Essa consciência é latente no livro, dela não foge o narrador em sua enunciação 

que sugere tratar de uma generalidade de questões aparentemente desconectadas, mas cujas 

estruturas têm um ponto comum conforme se demonstrará. A força propulsora é a gestação de 

uma paixão complexa, gradual, conforme previsto por Greimas (2014 [1983], p. 235), que 

pressupõe um “estado original”, “neutro, mas de um sujeito fortemente modalizado” e “um 

estado terminal” bem diferente do referido estado incoativo. Assim como na análise da paixão 

da cólera, tais configurações começam a se deslocar a partir da espera do sujeito e da fidúcia 

que o modaliza. 

O narrador é uma mulher que se dirige a alguém a quem diz ter amado: “Eu sou antes, 

eu sou quase, eu sou nunca. E tudo isso ganhei ao deixar de te amar” (LISPECTOR, 1998 

[1973], p. 18), contudo, como o dizer nem sempre é o que literalmente se diz, nota-se uma 

resiliente tentativa de resolução desse sentimento amoroso por parte do sujeito do enunciado, 

em um processo gradual de mudança aos moldes de uma paixão complexa: “O anel que tu me 

deste era de vidro e se quebrou e o amor acabou. Mas às vezes em seu lugar vem o belo ódio 

dos que se amaram e se entredevoraram” (p. 84). Desse sujeito do enunciado pouco se sabe, 

apenas que é uma pintora que decide trocar o plano da expressão, pintura, pelo das palavras 

para se dirigir a esse enunciatário pressuposto, sofrendo no processo de transferência. O 
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sofrimento, contudo, não se deve a um programa narrativo da vingança, o que não se observa 

na obra após o fim do amor, assim como não há um prolongamento do rancor ou do desejo 

explícito de permanência ou retorno à conjunção. Trata-se de um sofrimento agônico de 

incômodo diante da linguagem. 

O interlocutor – se irá tornar-se realizado ou se será mantido virtualizado, não se sabe; 

sequer fica nítido se a mensagem chegou a ele ou se essa não passou de uma reprodução textual 

de conflitos internos da personagem principal–, mostra-se mais por seu efeito atrator de uma 

possibilidade de estabelecimento de resolução do estado passional do sujeito do enunciado, 

promovendo a esperança de um ajustamento tensivo por meio de uma suposta textualização do 

afeto, do que por qualquer outra função, não havendo necessidade de que o mesmo leia o que 

escreve o enunciador. O próprio ato de enunciação é o acontecimento em torno do qual o livro 

se desenvolve. A personagem que também narra nada mais faz do que colocar em palavras tais 

sentimentos, como que se exorcizando deles. É aí, precisamente, que a enunciação ganha corpo 

e validade. Esse é o ponto de virada, ou desvio. Na incapacidade de se esvair de seu interior por 

meio de um código compartilhado socialmente, instala-se o espaço agônico da linguagem, de 

onde o enunciador não consegue escapar. Tudo o que se segue é uma busca pelo paroxismo da 

experiência, o alargamento do instante e uma densa discussão sobre a representação, o dizer 

sobre esse ápice da experiência passional vivida e da sôfrega tentativa de reconstrução 

instaurada pela enunciação, o que faz do sujeito da enunciação em Lispector, nas palavras de 

Gilda de Mello e Souza (2009 [1980], p. 100), “romancista do instante”. Essa busca desesperada 

pela maximização da experiência pode ser observada em diversos trechos, como os a seguir: 

 

Quero sentir nas mãos o nervo fremente e vivaz do já e que me reaja esse 

nervo como buliçosa veia. E que se rebele, esse nervo de vida, e que se 

contorça e lateje. E que se derramem safiras, ametistas e esmeraldas no 

obscuro erotismo da vida plena: porque na minha escuridão enfim treme o 

grande topázio, palavra que tem luz própria (LISPECTOR, 1998 [1973], p. 

19). 

 

Antes rompo o saco de água. Depois corto o cordão umbilical. E você está 

vivo por conta própria. E quando nasço fico livre. Esta é a base de minha 

tragédia. Não. Não é fácil. Mas "é". Comi minha própria placenta para não 

precisar comer durante quatro dias. Para ter leite para te dar. O leite é um 

"isto". E ninguém é eu. ninguém é você. Esta é a solidão. Estou esperando a 

próxima frase. É questão de segundos. Falando em segundos pergunto se você 
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aguenta que o tempo seja hoje e agora e já. Eu aguento porque comi a própria 

placenta (LISPECTOR, 1998 [1973], p. 35). 

 

O que te escrevo não vem de manso, subindo aos poucos até um auge para 

depois ir morrendo de manso. Não: o que te escrevo é de fogo como olhos em 

brasa (p. 31). 

 

E se tenho aqui que usar-te palavras, elas têm que fazer um sentido quase que 

só corpóreo, estou em luta com a vibração última. Para te dizer o meu substrato 

faço uma frase de palavras feitas apenas dos instantes-já. Lê então o meu 

invento de pura vibração sem significado senão o de cada esfuziante sílaba (p. 

11). 

 

Essa que pode ser considerada a principal virada temática do livro acaba construindo, 

ou costurando, uma coluna vertebral entre os demais retalhos temáticos agrupados pela 

personagem, “Há uma linha de aço atravessando isto tudo que te escrevo” (LISPECTOR, 1998 

[1973], p. 37). A dificuldade de textualizar o afeto obriga o sujeito do enunciado a se digladiar 

com a linguagem. Essa confluência espectral, apontando a direção tensiva do discurso, contudo, 

não significa necessariamente, uma mudança absoluta. Tratamos de nuances da medida e há 

confluências temáticas que perpassam toda enunciação, misturando-se, confundindo-se e, no 

fim, parecem querer apontar para o projeto de desfalecimento da forma (ou a referida linha de 

aço). A pintora-escritora recorre às pinceladas textuais sobre o amor e sobre a sempre e 

coexistente presença da solidão: 

 

E eis que sinto que em breve nos separaremos. Minha verdade espantada é que 

eu sempre estive só de ti e não sabia. Agora sei: sou só. Eu e minha liberdade 

que não sei usar. Grande responsabilidade da solidão. Quem não é perdido não 

conhece a liberdade e não a ama. Quanto a mim, assumo a minha solidão. Que 

às vezes se extasia como diante de fogos de artifício. Sou só e tenho que viver 

uma certa glória íntima que na solidão pode se tornar dor. E a dor, silêncio. 

Guardo o seu nome em segredo. Preciso de segredos para viver (LISPECTOR, 

1998 [1973], p. 72). 
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Como se nota, existe uma tentativa de dar à solidão não a medida da disforia, mas a de 

condição humana. Para isso, o sujeito do enunciado prefere a abordar sob o ponto de vista da 

libertação que promove do amor: “É com uma alegria tão profunda. É uma tal aleluia. Aleluia, 

grito eu, aleluia que se funde com o mais escuro uivo humano da dor de separação mas é grito 

de felicidade diabólica. Porque ninguém me prende mais” (LISPECTOR, 1998 [1973], p. 09). 

É de tamanha fixação em fazer-crer que é, precisamente, do que trata o sujeito do enunciado 

que ao longo dos vários temas atemáticos no livro, o morfema liber- tem quarenta e seis 

ocorrências, formando os lexemas liberdade, liberto, libertina, liberadamente, liberta-se, 

libera, libertar, libertou-se. Adicionem-se vinte e cinco ocorrências do lexema livre. São 

setenta e uma ocorrências no decorrer de noventa e cinco páginas. Em uma média aritmética, 

em se considerando apenas a razão entre os números sem se ater a nunances ao longo do 

discurso, poderíamos admitir que há uma ocorrência de alusão a termos relativos à liberdade a 

cada 1,3 página – menos de uma página e meia de distância entre os termos, vislumbrando-se 

esse hipotético esforço abstrato de se assumir uma distribuição equidistante. Transcrevemos 

abaixo algumas dessas ocorrências para indicar sua preponderância na enunciação do texto que 

nos propomos a analisar: 

 

[...] venho do inferno de amor mas agora estou livre de ti. [...] Liberdade? é o 

meu último refúgio, forcei-me à liberdade e aguento-a não como um dom mas 

com heroísmo: sou heroicamente livre. E quero o fluxo (LISPECTOR, 1998 

[1973], p. 16, destaques nossos). 

 

Estou livre? Tem qualquer coisa que ainda me prende. Ou prendo-me a ela? 

Também é assim: não estou toda solta por estar em união com tudo. Aliás uma 

pessoa é tudo. Não é pesado de se carregar porque simplesmente não se 

carrega: é-se o tudo (p. 33, destaque nosso). 

 

Não estou brincando. Estou grave. Porque estou livre. Sou tão simples. Estou 

dando a você a liberdade (p. 35, destaques nossos). 

 

Está fazendo um dia de sol. A praia estava cheia de vento bom e de uma 

liberdade. E eu estava só. Sem precisar de ninguém. É difícil porque preciso 

repartir contigo o que sinto (p. 53, destaque nosso). 
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Sabendo que a distribuição não é equânime, tem-se a certeza de trechos de altíssima 

concentração em torno da ideia de liberdade (ou seu oposto, a interdição), o que torna o núcleo 

dessa intencionalidade ainda mais coeso e não deixa dúvida de como o tema, ou a sombra dele, 

insiste em se fazer presente na enunciação, contudo, de maneira etérea não se deixa tocar ou 

definir. Definir a liberdade já não seria uma ausência de liberdade? A fixação, como que por 

osmose, contamina o ambiente enunciativo holisticamente. Trata-se de uma liberdade formal, 

de uma ruptura com a fixidez, com a forma. Se a forma recorta nebulosas, dando à luz o 

conteúdo a ponto de a semiótica greimasiana se debruçar, essencialmente,  sobre a forma do 

conteúdo, não seria ela, a forma, o que se deve atacar em busca de liberdade e ampliação de 

significações? Quando algo precisa de reparos, usamos o prefixo re em combinação com o 

lexema forma [reforma], ou seja dar forma de novo, reconstruí-la, ou lhe conferir uma nova 

forma. Por um método indutivo, podemos raciocinar reconstruindo esse percurso geracional de 

sentido e chegando à teoria que aplicamos de maneira dedutiva: é a forma que delimita. É 

também, portanto, a forma que pode afrouxar ou ampliar. Há forma, inclusive, no que se 

dismorfiza para se reformular, ou reformar. 

É o que acontece em várias instâncias do projeto enunciativo em Água viva. O livro não 

segmentado em capítulos, em outra frente, apresenta uma forma pouco usual que, por outro 

lado, subdivide-se em uma miríade de temas que parecem, a princípio não constituir conexão 

lógica. Aos moldes do que propunha a obra em seu título original, Atrás do pensamento: 

monólogo com a vida, o efeito de sentido é de um monólogo com ingredientes filosóficos, 

existenciais e psicológicos densos. Também nisso corrobora formalmente o efeito de sentido 

que nos causa impressão de o texto ter sido escrito em um fluxo ininterrupto21, como um 

 
21 Importante reiterar que tratamos de uma abordagem semiótica. Dessa maneira, o parecer é o que se mostra 
e o que interessa no discurso (e, consequentemente, em nossa análise). Nosso objeto é visto a partir do efeito 
de sentido narrativo e discursivo que produz, conforme os princípios teóricos de análise sincrônica (cf. Greimas, 
especialmente). Justamente para demonstrar a potência de significação de uma obra e o pouco controle de seu 
autor sobre ela depois que passa a ser interpretada por um interlocutor, a Semiótica opta por desvincular o 
autor biográfico (no caso, Lispector) daquele que conduz o discurso (e que se torna o foco central da análise: o 
enunciador – ou o autor que não é o de carne e osso, como dizem alguns). Tal abordagem também opta por 
desconsiderar fatores externos à enunciação em si, a não ser que haja uma intertextualidade que justifique e, 
dessa forma, mantenha o princípio de imanência da análise. De toda maneira, documentamos ter ciência de 
que o livro foi escrito ao longo de anos, tendo sua primeira versão ficado pronta em 1971. À época, seu título 
provisório era Atrás do pensamento: monólogo com a vida. Com 151 páginas, o texto original era bem maior 
que a resumida versão final, Água viva, publicada em 1973. Antes da derradeira, contudo, houve uma edição 
intermediária ainda maior, com 185 páginas, intitulada Objeto gritante que, assim como a primeira, não foi a 
opção para publicação. Moser aponta, em sua biografia da escritora (2011, p. 540-541), que Lispector havia 
desistido de publicar esse livro por achá-lo caótico. Olga Borelli a teria convencido e a auxiliado com revisões e 
com a estruturação dos fragmentos do manuscrito. Trechos altamente pessoais e autobiográficos também 
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descarrego enunciativo direcionado ao amor com o qual a personagem principal está em 

disjunção. Há, ainda, uma reiterada recursividade ao que poderíamos chamar de espaços 

brancos na obra, promovendo a necessídade de catálise, o que é uma condição textual, segundo 

observou Hjelmslev (2013 [1943], p. 99), contudo, em excesso pode prejudicar sua coesão e, 

portanto, compreensão. Poderíamos nos aventurar a traduzir a definição de catálise como a 

previsibilidade de que a constituição de algo possa se dar mesmo se parte de seus constituintes 

for interpolada por outras vias (a partir do conceito de função e funtivos)22.  

Em outra instância, observamos, desde o título, uma alusão em duplo sentido ao animal 

marinho e à substância repleta de energia vital. Há figurativização em ambos e estrutura formal, 

inclusive física, embora altamente maleável, também em ambos, assim como em outra figura 

recorrente: a da placenta que, como as duas anteriores, também está ligada ao nascimento, ao 

novo. A proposição da reforma passa pela negação da forma, para uma posterior asserção do 

seu complementar, gerando ao fim um novo, o it. Pode-se pensar, caso se deseje considerar a 

lógica como feito por meio do quadrado semiótico, em um processo em que se nega a forma, 

pela contraditoriedade. Na sequência, pela asserção do complementar, chega-se à dismorfia. 

A passagem gradual da dismorfia para a próxima transformação de estado levaria à instauração 

do espaço incoativo epistêmico, ou seja, a partir de uma reforma, os rígidos sentidos 

cristalizados vão se dissipando e se torna possível instaurar, pela língua, uma nova forma 

(reformular). São processos que se retroalimentam – o desfalecimento da forma no léxico, por 

meio de novas construções sintagmáticas; o desfalecimento das figuras na pintura e no discurso 

textual, buscando o figural; o desfalecimento dos sentidos cristalizados e a instauração de novos 

sentidos23. É quando nasce o impessoal, o it, “Sou-me. Mas há também o mistério do impessoal 

que é o ‘it’" (LISPECTOR, 1998 [1973], p. 30). A retroalimentação entre as instâncias formais 

e conceituais ocorre a todo momento e em fluxos em diferentes partes do livro. Já muito 

próximo do fim, há a indicação do que seria essa impessoalidade no que tange ao amor que 

 
foram suprimidos. Fazemos tal adendo para certificarmos a nosso leitor que, neste estudo, não há uma 
perspectiva crítica genética, optando-se por outra metodologia: o paradigma analítico semiótico discursivo. 
22 Segundo a definição de Hjelmslev, “Uma dependência que preenche as condições de uma análise será 
denominada função. Desse modo, diremos que há função entre uma classe e seus componentes (entre uma 
cadeia e suas partes, entre uma paradigma e seus membros), do mesmo modo como há função mútua entre os 
componentes (partes e membros). Serão denominados funtivos de uma função os termos entre os quais esta 
existe, entendendo-se por funtivo um objeto que tem uma função em relação a outros objetos. Diz-se que um 
funtivo contrai sua função. Das definições, resulta que também funções podem ser funtivos, uma vez que que 
pode haver função entre funções. Deste modo, existe uma função entre a função que as partes contraem entre 
si e a função contraída entre a cadeia e suas partes” (HJELMSLEV, 2013 [1943], p. 39). 
23 Reveja Esquema 3 – A transfiguração lispectoriana, da seção 2.2 do presente estudo. 
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deixou de existir e que não se enveredou para o ódio: “Amor impessoal, amor it, é alegria: 

mesmo o amor que não dá certo, mesmo o amor que termina” (p. 93). 

Não é um processo perfeito, e no livro isso fica explícito. O que se apresenta é o 

questionamento, não as respostas: “E eis que te faço perguntas e muitas estas serão. Porque sou 

uma pergunta” (LISPECTOR, 1998 [1973], p. 39, destaque nosso). Não há qualquer prescrição, 

ao contrário, há um convite ao enunciatário para construção, intersubjetivamente, do conteúdo, 

pela instauração das catálises – “Sou um coração batendo no mundo. Você que me lê que me 

ajude a nascer” (p. 36) –, assim como há uma ciência de que o simulacro de algo nunca será 

algo. Ao analisar Infância, do também modernista (contudo, representante da segunda fase do 

movimento), Graciliano Ramos, Mariana Luz Pessoa de Barros percebeu um efeito de sentido 

que pode ser observado a respeito do que acabamos de apontar em Lispector: 

 

Talvez um texto muito explicativo, construído por meio de estratégias mais da 

ordem do inteligível e em que todos os vazios estivessem preenchidos 

perdesse parte de seu impacto, de sua intensidade sobre o leitor. Ao esconder, 

o discurso mostra ou ainda esconde e mostra. Aquilo que estava esquecido 

força sua aparição no discurso e deixa-se perceber na fragmentação 

(BARROS, M. L. P, 2014, p. 147, destaque nosso). 

 

Em Água viva, ocorre algo similar para tirar do enredo bem amarrado o protagonismo, 

deslocando-o para a experiência em construção, a dúvida, a reforma. Termina em suspensão, 

consciente de que as perguntas serão muito mais impulsionadoras do que poderiam ser as 

respostas à ampliação dos sentidos. A língua ganha, dessa maneira, novos contornos, a partir 

de sua negação - feita por meio dela mesma, num processo imanente: “Estou esperando a 

próxima frase. É questão de segundos. Falando em segundos pergunto se você aguenta que o 

tempo seja hoje e agora e já. Eu aguento porque comi a própria placenta” (LISPECTOR, 1998 

[1973], p. 35). Essa placenta, primitiva, disforme, misteriosa, que oscila entre o divino e o 

profano, entre a luz e as trevas, a vida e a morte é a tônica e a razão de ser da emergência do 

sentido em Água viva. Ao fazer uso dessa figura e trazer o incômodo de pensar em como seria 

comê-la, à maneira de um animal, nasce uma vigorosa discussão sobre a figuratividade na 

maximização da experiência para justificar a ruptura com a cristalização social nos discursos. 
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Nesse caminho, portanto, forma e figura são questionadas, como discutiremos em 

profundidade na seção sobre figuratividade (cf. seção específica sobre o tema). O que 

adiantamos, de imediato, é que se questiona a figuração, ou figurativização, na pintura, na 

escrita e, também, na prosodização discursiva ou no próprio andamento tensivo que rege a 

enunciação. Há um projeto explícito de transfiguração, ou de redução que parte da figura, em 

direção ao figural, um esforço de abstração para posterior reconstrução de sentidos, o que 

ocorrerá, metaforicamente, com o conteúdo ao longo do livro. Não apenas a enunciação tem 

início com uma citação de Michel Seuphor24 sobre a não necessidade da figura, como o próprio 

livro é o elogio supremo ao paroxismo da experiência transfiguradora, transformadora. Uma 

espécie de esmaecimento da figura para que se possa vislumbrar o imaginário da matéria. 

 

Deixo-me ficar jogada no chão agreste, exausta, o coração ainda pula doido, 

respiro às golfadas. Estou a salvo? enxugo a testa molhada. Ergo-me devagar, 

tento dar os primeiros passos de uma convalescença fraca. Estou conseguindo 

me equilibrar. Não, isto tudo não acontece em fatos reais mas sim no domínio 

de - de uma arte? sim, de um artifício por meio do qual surge uma realidade 

delicadíssima que passa a existir em mim: a transfiguração me aconteceu 

(LISPECTOR, 1998 [1973], p. 20-21). 

 

Toda transformação pressupõe criatividade. Para o filósofo francês Edgar Morin, essa 

criatividade atua no mundo e nos seres do mundo por ter sido condição de emergência tanto de 

um quanto dos outros. A criatividade sistêmica que atua no mundo físico possibilitou a auto-

organização e esta, por sua vez, deu origem à criatividade viva. Seguindo a tradição do 

pensamento mitológico grego, Morin refuta a ideia reducionista de caos como desordem, visto 

que para os gregos Caos era pai de Cosmo. Ainda segundo o autor, o caos comporta uma 

complexidade dialógica entre ordem/desordem/organização. Sendo a metamorfose o processo 

que dá origem a uma nova realidade, o pensador considera o estado incoativo do mundo (uma 

espécie de nebulosa) como sendo “um vazio que não é vazio” (2020 [2017], p. 33).  

 

 
24 Cf. tanto a citação completa, que consta do livro a que nos referimos quanto a reprodução de uma tela de 
Seuphor que aborda o tema da transfiguração na seção sobre a figuratividade. Na mesma seção, trazemos mais 
informações sobre o pintor. 
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O mais incrível é que a concepção astrofísica do nosso cosmo não só 

pressupõe um caos subjacente como supostamente derivou daquilo que menos 

parece ter realidade: o vazio. Acontece que esse vazio seria constituído de 

energias virtuais, infinitas, que, ao se atualizarem (depois de um 

acontecimento ou acidente estranho), teriam produzido essa deflagração 

térmica metaforicamente chamada de Big Bang. Assim, o que parece menos 

real, o vazio, teria sido a origem da nossa realidade.  

Não existe, portanto, uma realidade em si, Mas há uma auto-organização do 

universo que produz sua realidade (MORIN, 2020 [2017], p. 29). 

 

Assim, nosso universo não teria nascido do nada, do “vazio”, do ex nihilo, 

nem sequer de um vazio que realmente fosse totalmente vazio, mas de um 

vazio portador de infinitas energias potenciais. Se infinitas energias são 

apenas potenciais no vazio originário, significa também que tudo nele é 

indistinto, nada é separado. Em outras palavras, não existe espaço nem tempo, 

que são os separadores que permitem existência de um universo com uma 

pluralidade de objetos e entidade separados, assim como a sua evolução (p. 

33-34). 

 

As reflexões filosóficas de Morin muito nos inspiram ao fazermos relações com o 

pensamento tensivo e com a enunciação em Água viva, metáfora da metamorfose do sentido, 

da transfiguração, ou do nascimento do it, do desfalecimento de formas, eliminando tempo e 

espaço e alargando o instante ao máximo de sua agonia, à sensação do que se prende nas mãos 

com a força que permite marcar a própria pulsação do sangue bombeado nas veias. Tal 

pensamento nos aproxima e nos permite vislumbrar, inclusive teoricamente, a atuação de 

vetores tensivos, a força que leva adiante, na construção do mundo e, por conseguinte, nos 

enunciados sobre o mundo. Morin acredita no potencial criativo como algo transumano e 

complexo. Está fora, mas, também, no núcleo do ser chamado por ele de “sapiens/demens”. Há 

um processo que escapa à explicação: é o mistério, também presente em Água viva. Esse 

processo é holístico, e toda tentativa de o explicar resulta na insistência em um método 

reducionista, partindo de quaisquer abordagens. O vazio preenchido possui forças em estado 

virtualizado que, ao se atraírem por alguma razão sobre a qual há uma miríade de teorias, 

potencializam-se e, ao se chocarem, realizam-se. O caos é, portanto, medida, também, da 

ordem. Em Lispector, podemos traduzir esse projeto usando palavras de Nádia Gotlib, ao se 

referir à dimensão subjacente à superfície no universo enunciativo da escritora. A uma 

construção mais aparente, “coexiste uma outra, subterrânea, que questiona e desmonta a 

primeira sob o disfarce de outros elementos que instauram o desequilíbrio, a desordem, o caos” 
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(GOTLIB, 1995, p. 70), ou, ainda, nas palavras do próprio sujeito da enunciação em Água viva, 

“Quero a profunda desordem orgânica que no entanto dá a pressentir uma ordem subjacente” 

(LISPECTOR, 1998 [1973], p. 27, destaques nossos). Não apenas coexistem, portanto, as duas 

grandezas aparentemente discretas e opostas (caos e ordem), como a primeira corrobora a 

existência da segunda. Por isso, em Morin, temos que a “criação é inseparável da destruição 

[...] é ao se desintegrar que o universo se organiza” (2020 [2017], p. 39), assim como em 

Lispector, a vida da morte: “Aquilo é lei universal. Nascimento e morte. Nascimento. Morte. 

Nascimento e – como uma respiração do mundo” (LISPECTOR, 1998 [1973], p. 37-38). É 

como o sujeito da enunciação concebe o nascimento do sentido, de maneira complexa, em que 

forças tensivas atuam em concomitância: “Fixo instantes súbitos que trazem em si a própria 

morte e outros nascem - fixo os instantes de metamorfose e é de terrível beleza a sua sequência 

e concomitância” (p. 13). Em Lispector, a “Harmonia secreta da desarmonia” (p. 12), em Morin, 

a ideia de que “[...] o universo vive de maneira heraclitiana entre discórdia e concórdia, 

harmonia e desarmonia” (MORIN, 2020 [2017], p. 39). 

A força, ou caos criador, não se explica, não se encaixa em mitologias gnósticas. Em 

Morin, Deus não é religioso assim como em Lispector também não o é. “Muitos cientistas 

receiam que a criatividade viva remeta exclusivamente ao criacionismo, ou seja, ao desígnio de 

um Deus criador, quando a criatividade se encontra, como pensava Spinoza, no próprio cerne 

da natureza viva” (MORIN, 2020, [2017], p. 62). A essa força-mistério potencial o pensador 

credita o fenômeno da auto-organização. Morin enxerga nos seres uma microdinâmica que 

reproduz a macrodinâmica universal, disso depreendemos que esse elã criador existe em nós e 

não é passível de ser explicado.  

 

A criatividade, ela, sim, é um mistério! Pode ser simulada ou desencadeada 

por interações não elucidadas entre nosso nível de realidade física e o nível de 

realidade quântica, e essas interações são de natureza a provocar a criatividade 

tanto na evolução biológica quanto na criatividade humana do 

espírito/cérebro. Acredito sobretudo que a força criadora escapa a toda 

denominação, permanecendo em última análise um “mistério indizível” 

(Klee) (MORIN, 2020 [2017], p. 96). 

 

Essa mesma criatividade (função) tem entre seus funtivos aquele que só se integra ao 

todo por catálise: “A união dialógica de um princípio de invariância com um princípio de 
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transformação é um caráter essencial da vida” (MORIN, 2020 [2017], p. 59). Uma força interna 

que se autorregula do estado de indistinção ao estado organizador, é quando a forma recorta a 

nebulosa, um processo dinâmico excitado, que ocorre a cada instante ou a cada milésimo de 

instante, assim como há movimento particular entre espaços vagos no nível microfísico mesmo 

nas substâncias mais compactas e coesas no nível físico. Como toda excitação, a criatividade 

pressupõe gasto de energia e se realiza em um esvaziamento de algo que se transmuta em outra 

coisa (forma – ñ forma – reforma). Em Água viva, essa transfiguração criativa se dá por um 

processo de transe que é o caminho para o êxtase (paroxismo da experiência que penosamente 

se faz no espaço agônico da linguagem).  

   

Transfiguro a realidade e então outra realidade sonhadora e sonâmbula, me 

cria. E eu inteira rolo e à medida que rolo no chão vou me acrescentando em 

folhas, eu, obra anônima de uma realidade anônima só justificável enquanto 

dura a minha vida. E depois? depois tudo o que vivi será de um pobre 

supérfluo. Mas por enquanto estou no meio do que grita e pulula. E é sutil 

como a realidade mais intangível. Por enquanto o tempo é quanto dura um 

pensamento. E de uma pureza tal esse contato com o invisível núcleo da 

realidade. Sei o que estou fazendo aqui: conto os instantes que pingam e são 

grossos de sangue. Sei o que estou fazendo aqui: estou improvisando. Mas que 

mal tem isso? improviso como no jazz improvisam música, jazz em fúria, 

improviso diante da plateia (LISPECTOR, 1998 [1973], p. 22-23).  

 

Penso que agora terei que pedir licença para morrer um pouco. Com licença - 

sim? Não demoro. Obrigada. ... Não. Não consegui morrer. Termino aqui esta 

"coisa-palavra" por um ato voluntário? Ainda não. Estou transfigurando a 

realidade - o que é que está me escapando? por que não estendo a mão e pego? 

É porque apenas sonhei com o mundo mas jamais o vi (p. 65). 

 

 O ato criativo, que esvazia o criador, pressupõe transe como condição para o 

atingimento de um êxtase gerado pelo estado contemplativo de criação, sendo o “Estado de 

transe: estado que se manifesta na possessão, na divinação (Pítia), na mediunidade, no orgasmo, 

na inspiração poética, literária e musical, na festa” (MORIN, 2020 [2017, p. 92). Por sua vez, 

“Se o estado de poesia é a aspiração profunda do ser humano, o êxtase é a aspiração suprema 

dessa aspiração” (p.93). O êxtase é, então, o paroxismo do transe: “Gilles Léothaud distinguiu 

claramente transe e êxtase, embora seja possível confundi-los pois um transe extremo pode se 
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transformar em êxtase; mas ele adquire beatitude, extrema serenidade, sentimento do absoluto” 

(MORIN, 2020 [2017], p.93, grifos nossos). 

 Se a transfiguração é o processo penoso que se constrói pelo alargamento da experiência 

elevada à sua mais alta potência, borrando tempo e espaço como unidades definidoras à maneira 

como os conhecemos, o que se observa em uma busca é a saída do universal em direção a uma 

visada do absoluto, é a triagem, em metalinguagem tensiva zilberberguiana. Beatitude é aquilo 

que busca o sujeito da enunciação em Água viva no paroxismo da experiência transfiguradora. 

 

Essa felicidade eu quis tornar eterna por intermédio da objetivação da palavra. 

fui logo depois procurar no dicionário a palavra beatitude que detesto como 

palavra e vi que quer dizer gozo da alma. Fala em felicidade tranquila - eu 

chamaria porém de transporte ou de levitação. Também não gosto da 

continuação no dicionário que diz: "de quem se absorve em contemplação 

mística". Não é verdade: eu não estava de modo algum em meditação, não 

houve em mim nenhuma religiosidade. Tinha acabado de tomar café e estava 

simplesmente vivendo ali sentada com um cigarro queimando-se no cinzeiro 

(LISPECTOR, 1998 [1973], p. 88-89, grifos nossos). 

 

 A referida beatitude é “[...] o pensamento do homem e o modo como esse pensar-sentir 

pode chegar a um grau extremo de incomunicabilidade – que, sem sofisma ou paradoxo, é ao 

mesmo tempo, para esse homem, o ponto de comunicabilidade maior. Ele se comunica com ele 

mesmo” (LISPECTOR, 1998 [1973], p. 90), contudo, é, também, um objeto que não se alcança 

discursivamente, apenas por meio da experiência: “[...] quero ver se consigo prender o que me 

aconteceu usando palavras. Ao usá-las estarei destruindo um pouco o que senti – mas é fatal. 

Vou chamar o que se segue de ‘À margem da beatitude’” (LISPECTOR, 1998 [1973], p. 89). O 

enunciatário acompanha e é instaurado no ínterim, no devir, na espera do inesperado, na 

experiência do instante-já que alimentam o transe enunciativo em busca de seu êxtase. 

 

Exorbito-me então para ser. Sou em transe. Penetro no ar circundante. Que 

febre: não consigo parar de viver. Nesta densa selva de palavras que envolve 

espessamente o que sinto e penso e vivo e transforma tudo o que sou em 

alguma coisa minha e que no entanto fica inteiramente fora de mim. Fico me 

assistindo pensar. O que me pergunto é: quem em mim é que está fora até de 

pensar? Escrevo-te tudo isto pois é um desafio que sou obrigada com 

humildade a aceitar. Sou assombrada pelos meus fantasmas, pelo que é mítico 
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e fantástico - a vida é sobrenatural. E eu caminho em corda bamba até o limite 

de meu sonho. As vísceras torturadas pela voluptuosidade me guiam, fúria dos 

impulsos. Antes de me organizar tenho que me desorganizar internamente. 

Para experimentar o primeiro e passageiro estado primário de liberdade 

(LISPECTOR, 1998 [1973], p. 68). 

 

 Não se trata de um transe qualquer “Não como se estivesse estado em transe - não há 

nenhum transe – sai-se devagar, com um suspiro de quem teve tudo como o tudo que é” 

(LISPECTOR, 1998 [1973], p. 88), mas de um estado de graça, “Não me refiro à inspiração, 

que é uma graça especial que tantas vezes acontece aos que lidam com arte. O estado de graça 

de que falo não é usado para nada. é como se viesse apenas para que se soubesse que realmente 

se existe e existe o mundo” (p. 87). Entre os indícios do transe criativo, no sentido da força do 

caos criador de que fala Morin, isto é, a transfiguração ou dismorfização em Lispector, podemos 

observar repetições, reiterações no enunciado. É como se as questões assombrassem o 

enunciador em uma embriaguez discursiva, sem aparente resolução. Essa técnica diante de um 

conflito, aliás, está presente em outras obras, como em A paixão segundo G.H. [1964]: “Uma 

das estratégias que Clarice utilizou para subverter o conjunto de representações ordenadas que 

compõe um discurso foi a repetição. Na medida em que o discurso se desenvolve, a 

irrepresentabilidade dos objetos aumenta” (MOREIRA et al., 2019, p. 236). Tais repetições 

podem ter, ao menos, quatro funções na enunciação, a saber: a repetição que dessemantiza 

aquele sentido habitual para as palavras poderem ser coisa (apesar da dessemantização, nesse 

caso, há um aumento de gradação do sensível); a repetição cumulativa que vai se intensificando; 

a repetição que interrompe o fluxo narrativo, em um processo também de aumento da 

intensidade; a repetição que encena o improviso, encena a enunciação em ato, o processo, em 

uma recursividade que tende à recriação do efeito de oralidade na escrita em um fluxo contínuo. 

Transcrevemos, abaixo, exemplos dessas repetições em Água viva. 

 

I. O mistério dos números aparece na página 33 e volta a surgir na página 44: 

 

Mas 9 e 7 e 8 são os meus números secretos. Sou uma iniciada sem seita. 

Ávida do mistério. Minha paixão pelo âmago dos números, nos quais adivinho 

o cerne de seu próprio destino rígido e fatal. E sonho com luxuriantes 
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grandezas aprofundadas em trevas: alvoroço da abundância, onde as plantas 

aveludadas e carnívoras somos nós que acabamos de brotar, agudo amor - 

lento desmaio (LISPECTOR, 1998 [1973], p. 33, grifos nossos). 

 

Meu número é 9. É 7. É 8 (p. 44, grifos nossos).25 

 

II. A reiteração da própria ultrapassagem também pode ser notada em mais de um 

excerto: 

 

Eu me ultrapasso abdicando de mim e então sou o mundo. (LISPECTOR, 

1998 [1973], p. 24, destaques nossos). 

 

Eu me ultrapasso abdicando de meu nome, e então sou o mundo (p. 47, 

destaques nossos). 

 

III. Não são as únicas repetições, como podemos observar nos trechos abaixo: 

 

Eu sou a morte (LISPECTOR, 1998 [1973], p. 25, destaque nosso).  

 

Eu – eu sou a minha própria morte (p. 39, destaque nosso). 

 

IV. As isotopias discursivas seguem como a se refletirem no espelho clariciano, 

um espelho convexo que distorce as formas para as amplificar, ressignificando 

suas palavras: 

 
25 Por se tratar de destaque, mantemos o recuo e o tamanho da letra menor em algumas citações diretas 
apenas neste bloco de excertos, mesmo não havendo as três linhas, como prescreve a ABNT. Fazemos isso em 
função de manutenção de coerência estética para visualização dos tópicos em repetição pelos leitores. 



83 
 

   
 

 

Ouve-me, ouve o silêncio. O que eu te falo nunca é o que te falo e sim outra 

coisa. Capta essa coisa que me escapa e no entanto vivo dela e estou à tona 

de brilhante escuridão. Um instante me leva insensivelmente a outro e o 

tema atemático vai se desenrolando sem plano mas geométrico como as 

figuras sucessivas em um caleidoscópio (LISPECTOR, 1998 [1973], p. 14, 

destaques nossos). 

 

Ouve-me, ouve o meu silêncio. O que falo nunca é o que falo e sim outra 

coisa. Quando digo "águas abundantes" estou falando da força de corpo nas 

águas do mundo. Capta essa outra coisa de que na verdade falo porque eu 

mesma não posso. Lê a energia que está no meu silêncio (p. 30, destaques 

nossos). 

 

 Os desvios temáticos bruscos também não são pouco frequentes. No mais eloquente, o 

sujeito da enunciação anuncia: “Agora vou falar da dolência das flores para sentir mais o que 

existe” (LISPECTOR, 1998 [1973], p. 56). Fala de muitas delas, “A sempre viva é sempre 

morta” (p. 58); atenta-se ao fato de que a “rosa não é it. É ela. As encarnadas são de grande 

sensualidade. As brancas são a paz do Deus” (p. 56). Depois de fazer essa derivação que parece, 

a princípio, não fazer sentido, há indício da soência do sobrevir, o inesperado: 

 

Orgulho-me de sempre pressentir mudança de tempo. Há coisa no ar - o corpo 

avisa que virá algo novo e eu me alvoroço toda. Não sei para quê. naquela 

mesma primavera ganhei a planta chamada prímula. É tão misteriosa que no 

seu mistério está contido o inexplicável da natureza. Aparentemente nada tem 

de singular. Mas no dia exato em que começa a primavera as folhas morrem e 

em lugar delas nascem flores fechadas que têm um perfume masculino e 

feminino extremamente estonteador (LISPECTOR, 1998 [1973], p. 62). 

 

Esses afastamentos que beiram o surrealismo, e o nonsense comportado por ele, 

costuram uma relação com discursos que tocam o onírico, em fluxos de consciência 

intermitentes entre a insônia e o desvario, mas um desvario sóbrio, como deve ser em Lispector: 

“Verifico que estou escrevendo como se estivesse entre o sono e a vigília” (LISPECTOR, 1998 

[1973], p. 47). São três as vezes que o sujeito da enunciação se diz acordado às cinco da 

madrugada. Uma delas, no dia 25 de julho, única ancoragem temporal mais bem delimitada no 
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livro. Há, ainda, uma terceira menção às horas, desta vez, cinco e meia da manhã – os trinta 

minutos que se encontram no limiar entre a noite e o dia, a luz e a escuridão. 

Tudo nos leva a pensar em um processo de transe, no limiar da criação, do 

desfalecimento do que é fechado para a abertura que é a viagem sem sair do lugar. Essa isotopia 

ou metalinguagem da passagem de um estado a outro é, ainda, a interseção do referido transe 

ao seu ápice, o êxtase, atingindo o estado de graça, a beatitude, o nirvana. É a negação da 

cotidianidade: “Na extremidade do samsara, há a vida “prosaica”, mais ou menos automatizada, 

mecanizada, submissa. Depois, quando nos afastamos, aparece a vida poética de comunhão, a 

qual, na exaltação, chega às proximidades estáticas do nirvana...” (MORIN, 2020 [2017], p. 94, 

destaques do autor). 

Tudo isso converge na discussão sobre contigência versus liberdade, com impactos no 

que tange ao conteúdo. É a base mesma da discussão sobre os alargamentos de sentido por 

exercícios hipotéticos de cisão com o conteúdo recorrentemente recortado. É a reformulação do 

discurso, ou seu ajustamento.  

O processo de questionamento dos discursos ditos em face aos não ditos – “o melhor 

está nas entrelinhas” (LISPECTOR, 1998 [1973], p. 95) – é outra marca do sujeito da 

enunciação. A partir desse estilo, concebemos a emergência de sentido em um objeto tão 

específico, quanto é Água viva. Lispector relatou na dedicatória do livro A paixão segundo G.H. 

[1964] que a aproximação do que quer que seja é feita gradual e penosamente – atravessando o 

oposto daquilo de que se pretende se aproximar. "A travessia do oposto é a destruição da 

personalização, a destruição da personalidade inútil” (SÁ, 1993, p. 144).  Essa travessia em 

busca da despersonificação também é notada em Água viva, nosso objeto de estudo. A pintora, 

agora mais nova escritora – idealizada pela autora que ganhou o mundo com seus textos e, 

curiosamente, também pintava –, tenta se encontrar em seu recente e errante projeto 

enunciativo. Ela não relega a língua a um patamar de inferioridade. Ao contrário, coloca-a em 

protagonismo. A semantização em um contexto social dessa mesma língua foi o que a 

empobreceu. Nesse sentido, o vigor da travessia do oposto em Clarice, por fragmentos, mostra 

a potencialidade da literatura, força essa que, na avaliação de Barthes, é propriamente semiótica, 

que “consiste em jogar com os signos em vez de destruí-los, em colocá-los numa maquinaria 

de linguagem cujos breques e travas de segurança arrebentaram, em suma, em instituir no 

próprio seio da linguagem servil uma verdadeira heteronímia das coisas” (1989 [1978], p. 27). 



85 
 

   
 

Água viva contém material vasto para discussões no âmbito da Semiótica que valoriza 

o tempo, o aspecto, a aforia26 ou foria27, os afetos e as gradações28. A coisa do que se diz, em 

sua interface com o sujeito, resulta em produção de sentido. Desse encontro, nasce a entrelinha, 

que está além, “atrás do pensamento” (LISPECTOR, 1998 [1973], p. 13), mas depende da 

interface, seja tátil, auditiva, codificada, para vir à tona no discurso. Uma limitação que permite 

a comunicação. Entendemos a apreensão do simulacro da coisa, ou o sentido mesmo, como o 

que o sujeito da narrativa em Lispector, na impossibilidade (e também se negando a isso) de 

dar uma nomenclatura que fielmente a descrevesse, chamou de it: “It é elemento puro. É 

material do instante do tempo. Não estou coisificando nada: estou tendo o verdadeiro parto do 

it. Sinto-me tonta como quem vai nascer” (LISPECTOR, 1998 [1973], p. 34). Há, nesse trecho, 

uma negação da ontologização apesar de, em vários outros, buscar-se a coisa, isso se dá por 

meio da interface discursiva. A personagem principal usa de metalinguagem para discorrer 

sobre a emergência do sentido, sobre os momentos de suspensão na discursivização entre uma 

palavra e outra. "[...] em Água viva, o que constitui eminentemente um evento é a própria 

ocorrência da 'próxima frase': a maravilha de sua vinda, iminente (ameaçante) e todavia 

inesperada" (PRADO JR., 2015 [1989], p. 22). O sujeito da enunciação em Lispector prolonga 

o tempo, fazendo-o o seu tempo subjetivo, no qual o sentido vai sendo costurado e gestado em 

uma placenta que o modela.  

 

3.2 A placenta clariciana: o it vivo e seu instante-já-aleluia 

 

 
26 “Aforia é o termo neutro da categoria tímica que se articula em euforia/disforia” (GREIMAS e COURTÉS, 1983 
[1979], p. 16). 
27 Ou “força que leva adiante” (TATIT, 2012, p. 199). 
28 “Tensividade é a relação que o sema durativo de um processo contrai com o sema terminativo: isso produz o 
efeito de sentido ‘tensão’, ‘progressão’ (por exemplo: o advérbio ‘quase’ ou a expressão aspectual ‘a ponto 
de’). Essa relação aspectual sobredetermina a configuração aspectual e a dinamiza de algum modo. 
Paradigmaticamente, tensividade opõe-se a distensividade” (GREIMAS e COURTÉS, 1983 [1979], p. 457-458). 
Posteriormente, com o advento da semiótica tensiva, a tensividade passará a ser concebida como o eixo 
semântico em que se articulam intensidade e extensidade – sendo intensidade a força da ordem do sensível e a 
extensidade posições de quantidade, da ordem do inteligível. Ambas são eixos graduais. No espaço 
compreendido entre elas se realiza a correlação, já que há sempre uma carga maior de uma ou de outra, 
podendo haver uma correlação direta ou inversa entre essas grandezas.  (MENDES, 2011, p. 192). 
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3.2.1 A figura disforme: não-figura, não-clausura 

 

Logo no início do livro há uma intertextualidade que justifica a desfigurativização 

([re]figurativizada na placenta). É por esse pilar, o da figuratividade, que começaremos a 

análise nesta seção.29 Lispector recorre ao estilo abstrato no pintor belga considerado um dos 

representantes desse movimento nas artes, Michel Seuphor30, em uma tentativa de priorizar o 

sensível, o que há de congruente entre o plano da pintura e o das palavras para expressão do 

subjetivo.   

 

Tinha de existir uma pintura totalmente livre da dependência da figura – o 

objeto – que, como a música, não ilustra coisa alguma, não conta uma história 

e não lança um mito. Tal pintura contenta-se em evocar os reinos 

incomunicáveis do espírito, onde o sonho se torna pensamento, onde o traço 

se torna existência (SEUPHOR apud LISPECTOR, 1998 [1973], p. 7). 

  

A ideia contida na epígrafe é o que fará seu sujeito enunciativo no livro, subvertendo 

saberes cristalizados na medida em que a narradora tenta atingir o efeito de sentido, com as 

palavras, que o trabalho de Seuphor consegue com a iconografia abstrata. A escritora, 

personagem na obra de Lispector, parece buscar o que chamamos de deslimite da palavra. 

Classificamos sua escrita a partir de um empréstimo do termo de Manoel de Barros, ao perceber 

que a autora tenta se libertar da tradição doxológica31 imposta às palavras: “Só as palavras não 

foram castigadas com a ordem natural das coisas. As palavras continuam com seus deslimites” 

 
29 Parte da discussão feita a esse respeito foi publicada, a partir e em desenvolvimento da presente dissertação, 
em periódico científico da Universidade de São Paulo, a revista Estudos Semióticos, sob o eISSN: 1980-4016. A 
referência completa para consulta é: MOREIRA, F. A placenta clariciana: o it vivo e seu instante-já-aleluia. Estudos 
Semióticos [on-line]. Dossiê temático “Discursos políticos na contemporaneidade: desafios teóricos e analíticos”. 
Volume 15, n. 1. Editores convidados: Oriana N. Fulaneti e Alexandre Marcelo Bueno. São Paulo, agosto de 2019, 
p. 212– 235.  Disponível em: <https://doi.org/10.11606/issn.1980-4016.esse.2019.156151> Acesso em: 05 nov. 
2019. 
30 O pintor nasceu em 1901 na Antuérpia, Bélgica, região de Flandres, bem perto da fronteira com a Holanda. 
Sua morte foi em 1999 em Paris, na França. Michel Seuphor era, na verdade, seu pseudônimo (anagrama de 
Orfeu). Seu nome verdadeiro era Fernand-Louis Berckelaers. 
31 Consideramos não apenas a categorização do lexema em si, mas toda a tradição que pressupõe um saber 
social compartilhado a partir do léxico, o que lhe confere o estatuto de signo, que, segundo Barthes, só existe 
na medida em que é reconhecido, em que se repete. Traz em si estereótipo, aquilo que se arrasta na língua. O 
semiólogo francês usa um termo interessante: palavra gregária, que agrega, para referir-se a essa suposta 
naturalidade do signo, ou “semiófisis”. (1989 [1978], p. 14) 

https://doi.org/10.11606/issn.1980-4016.esse.2019.156151
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(BARROS, M., 1997 [1993], p. 77). A singeleza sofisticada tão peculiar de Manoel de Barros 

é usada aqui como uma tradução poética do que pretendemos discutir em Água viva - a força 

da língua, perdida com uma semantização excessiva que, contudo, se fez necessária para que 

valores sociais fossem partilhados em um mesmo sistema para se chegar a um contrato amplo 

de veridicção, de fidúcia. Em Água viva, o que se quer é a “verdade inventada” (LISPECTOR, 

1998 [1973], p. 22), uma emergência urgente da proprioceptividade32, ou timia33, ou, ainda, da 

incorporação do sensível para a construção do sentido no texto.  

Para entender, voltemos a Seuphor, citado por Lispector na epígrafe de seu Água viva. 

A título de exemplificação, mostramos como se dá, em seu trabalho nas artes visuais, a 

expansão dos sentidos. Abaixo (cf. Figura 3), um de seus famosos quadros, Transfiguração do 

Malabarista, em uma tradução livre: 

  

 
32 “Termo complexo (ou neutro?) da categoria classemática exteroceptividade/interoceptividade serve para 
classificar o conjunto das categorias sêmicas que denota o semantismo resultante da percepção que o homem 
possui de seu corpo. De inspiração psicológica, esse termo deve ser substituído pelo termo timia (portador de 
conotações psicofisiológicas)” (GREIMAS; COURTÉS, 1983 [1979], p. 357, destaques do autor). 
33 “(cf. grego thymós, ‘dispoisção fundamental afetiva’), a categoria tímica serve para articular o semantismo 
diretamente ligado à percepção que o homem tem de seu próprio corpo. Ela entra, como termo complexo (ou 
neutro?), na articulação da categoria que lhe é hierarquicamente superior, a da exteroceptividade / 
interoceptividade, empregada para classificar o conjunto das categorias sêmicas de um universo semântico” 
(GREIMAS; COURTÉS, 1983 [1979], p. 462, destaques do autor) 
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Figura 3 – Transfiguration du Jongleur [Transfiguração do malabarista] (1967), de Michel 

Seuphor (1901-1999), caneta e colagem em papel, 66 x 50 cm. 

 

 

 

Fonte: http://www.artnet.com/artists/michel-seuphor/transfiguration-du-jongleur-

DQlZgzUqHGamIoZCgDLewA2 

 

Essa transfiguração plástica não é outra, portanto, senão a que o sujeito da enunciação 

quer imprimir em sua escrita. Há, ainda, essencialmente, outro ponto chave comum entre a 

emergência de sentido em Seuphor e em Lispector. Apesar dos diferentes suportes que cada um 

utiliza, o que semioticamente não poderia ser considerado um divisor discretizante, visto que 

tudo é texto, o que notamos em ambos é a estrutura, a forma da figura não semantizada, livre 

da decodificação social que se pretende unívoca e inequívoca. Assim como na pintura de 

Seuphor, a abstração em busca da expansão dos sentidos é o que move a enunciação em 

Lispector: “Lê então o meu invento de pura vibração sem significado senão o de cada esfuziante 

sílaba” (LISPECTOR, 1998 [1973], p. 11). 

A esse processo difícil de reinterpretação da língua para explorá-la novamente à 

primazia dos afetos, a narradora se refere como um alívio, quase divino, quase profano, uma 
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possibilidade de libertação da clausura: “É uma tal aleluia. Aleluia, grito eu, aleluia que se 

confunde com o mais escuro uivo humano da dor de separação mas é grito de felicidade 

diabólica. Porque ninguém me prende mais” (LISPECTOR, 1998 [1973], p. 9).  Fabbri (2017 

[1987], p. 118) observa que “a atenção ao significante indica uma preponderância do 

inexprimível. Não do indizível, mas do quanto resta ainda para dizer”. Plínio W. Prado Jr. 

identifica esse algo a dizer como uma consciência da ausência, em Clarice Lispector. Ora, 

como ser mais realista do que admitir essa carência na interface entre o sentir e o se expressar? 

 

A escritura então não nomeia o inominável, não designa o indeterminável 

como se fosse um objeto do mundo, um fato determinado, ao contrário: através 

do esforço e do malogro de sua linguagem, ela faz sentir que algo escapa e 

resta não determinado, não apresentado, ela inscreve uma ausência, alude ao 

que se evola [...] uma escritura que busca dar forma ao incomensurável (pô-lo 

em palavras): ela deve fazê-lo de tal sorte que o sem-forma (a "não palavra") 

possa vir se inscrever, no limite do não inscritível. Ela procede, portanto, 

fatalmente, de uma estética do fracasso, da falência ou do desfalecimento da 

forma (PRADO JR., 2015 [1989], p. 24-25). 

 

O desfalecimento de que Prado Jr. fala ocorre devido, segundo ele, ao erro positivista 

de pressupor que "não há senão o que é designável e descritível, ao menos em princípio, todo o 

resto sendo quimera" (PRADO JR., 2015 [1989], p. 25), o que anularia o impalpável. O trabalho 

de Clarice, segundo o autor, derruba essa presunção de que os fatos resolvem tudo, mostrando 

que há um resto que, provavelmente é o que há mais gritante no livro: "Há o inominável, o 

irrepresentável, este não é um 'nada', mesmo se ele não pode ser senão aludido" (p. 25). O 

instante, como "vazio branco", "escuro total" (LISPECTOR, 1998 [1973], p. 52 e 36) é para o 

crítico o que "a consciência, mesmo fenomenológica, não saberia representar" (PRADO JR., 

2015 [1989], p. 23). Ele sustenta que não haverá "comunhão com a 'coisa', presença presente 

a si e nem, portanto, reconciliação possível" (destaques nossos). A constatação de Plínio Prado 

Jr. de que o "sentimento é isto que em princípio excede o que a linguagem sabe ou pode dizer; 

isto que é rebelde à sua colocação em palavras" é algo vital para a compreensão de Água viva. 

O autor identifica em Lispector um “‘desamparo' ou 'defasagem'”, a partir do ponto de vista da 

"estética do fracasso", parafraseando Walter Benjamin e sua estética do choque; ele vê em 

Clarice uma "vertigem ou falência da experiência" que serviria de "[...] 'passagem' por sobre o 

abismo que há entre a forma e o sem-forma, a palavra e o afeto, permitindo exprimir – mas 
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apenas negativamente – o inexprimível, aludir ao inominável; pronunciando-o pela mudez, diria 

C.L." (2015 [1989], p. 26). Ou, segundo Wittgenstein, quando "não se esforça em exprimir o 

que é inexprimível, (Das Unaussprechliche auszusprechen), então nada se perde. Mas o 

inexprimível está - inexprimivelmente (unaussprechlich) - contido no que é exprimível" (apud 

PRADO JR., 2015 [1989], p. 26, destaques nossos). 

É exatamente no terreno em que a escritora prefere estar, o da iminência do sentido, um 

ponto próximo do limítrofe entre o valor do objeto, o it clariciano, e a figura, ou representação 

linguística dessa coisa, que ela bem colocou como acessível por meio de uma palavra-placenta, 

algo que envolve a tal coisa iminente e a gera, mas que é jogado fora depois que se chega a ela, 

ao sentido, ao it, à entrelinha. "O que não sei dizer, confessa C.L., é mais importante do que eu 

digo [...] Cada vez escrevo com menos palavras. Meu livro melhor acontecerá quando eu de 

todo não escrever" (apud PRADO JR., 2015 [1989], p. 26). Clarice se encontra no limiar entre a 

figura (a placenta, a palavra) e o it (o sentido, a entrelinha pescada, a semiose). Para Prado Jr. 

há em Lispector: 

 

[...] um trabalho sobre os limites e no limite da arte, à beira do abismo – onde 

o disforme resiste à forma, impele ao fracasso e deixa adivinhar o 

impronunciável. O feio, o repugnante, que estão sempre associados ao perigo 

e traduzem uma angústia na ordem estética, são então um índice, um analogon 

sensível do “escuro em nós” (PRADO JR., 2015 [1989], p. 29, destaques 

nossos). 

 

A "estética do fracasso" lispectoriana, na visão de Prado Jr., contudo, leva à outra, à 

"estética do sublime". O autor cita Kant que "elaborou filosoficamente uma estética que não é 

mais a do belo" (2015 [1989], p. 28). Seria comparável, por seu caráter contraditório, a um 

estremecimento, um abalo, uma comoção (einer Ershetterung). "Uma rápida sucessão de 

atração e repulsão pelo mesmo objeto". De acordo com o autor, seria um prazer mediado pela 

pena de não conseguir colocar em forma conceitos, como o de infinito, por exemplo. "É nesse 

sentido que o sublime, à diferença do belo, nos prepara para estimar algo contra o nosso 

interesse (sensível)" (destaques nossos). Segundo Greimas: 
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[...] o estremecimento, enquanto conjunto de sacudidas musculares, afeta, pela 

mediação do olhar de perto, o corpus delicti, o objeto, e não o sujeito. Ao 

contrário, a "emoção viva", a "sensação inesperada", isto é, as reações 

patêmica e sensorial, são o próprio sujeito. O estremecimento, como 

concretização da estesia, encontra-se, pois, distribuído tanto sobre o sujeito 

quanto sobre o objeto e marca o sincretismo dos dois actantes, uma fusão 

momentânea do homem e do mundo, reunindo ao mesmo tempo, para dizer 

como Descartes, a paixão da alma e do corpo (GREIMAS, 2017 [1987], p. 

45). 

 

Notemos que essas questões são comuns a autores que se debruçaram sobre 

características que observavam e que iriam designar a modernidade. Na obra de Clarice, vida e 

morte serão um mesmo objeto com estatuto de sujeito, ou "sujeito frástico" (GREIMAS, 2017 

[1987], p. 41): “Nascimento e morte. Nascimento. Morte. Nascimento” (LISPECTOR, 1998 

[1973], p. 37-38). Essa quebra com o belo, essa atração pelo feio, pela morte, pelo que não tem 

forma (como uma água-viva, uma placenta), esse sublime gerador de um estremecimento que 

oscila entre a atração e a repulsão, culminando na paixão da melancolia, da inquietude, da 

ansiedade marcam, na obra, o informe, o feio, ou "análogo sensível disso que resta inexprimível, 

uma figura negativa do infigurável" (PRADO JR., 2015 [1989], p. 27). O autor avalia que a 

questão não deve ser desvinculada de outra maior, que assedia a cultura ocidental moderna: a 

discussão em torno do fim da arte: 

 

Num mundo que se constitui através da objetificação crescente da natureza e 

da concomitante dissolução das certezas religiosas, metafísicas e políticas, 

através do declínio das tradições e da mutilação e destruição da experiência, o 

ideal clássico da "bela totalidade" sem dúvida se arruína. A modernidade não 

poderia se exprimir numa arte que fosse a do belo [...] Com essa irrupção da 

"natureza monstruosa", da "feiura arcaica"(Adorno) na prática artística, é a 

questão do sublime que se introduzirá [...] O que é repulsante para a 

sensibilidade, dizia Adorno parafraseando Kant, tem uma afinidade com o 

espírito, que é infinito (PRADO JR., 2015 [1989], p. 27). 

 

Em “A Cor da Obscuridade”, presente em Da Imperfeição, Greimas, analisando um 

texto de Junichiro Tanizaki, nota algo muito semelhante ao que estamos falando, esse objeto 

que causa atração e repulsa, uma obscuridade profunda, que é elevada à "figura decomponível 
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em seus traços plásticos", transformando-se em "cinza tênue" e se aproximando do sujeito, no 

conto analisado, a ponto de este ser invadido pelo objeto, mas não sem uma hesitação: "Pareceu-

me que iam introduzir-se em meus olhos e, sem querer, bati as pálpebras" (TANIZAKI apud 

GREIMAS, 2017 [1987], p. 57). Para Greimas, essa penetração se traduz na presença da "estesis 

que atingiu os seus limites, no momento em que a consciência do sujeito está no ponto de 

dissolver-se em um mundo excessivo. Por isso, a recusa lhe é oposta, recusa do demasiado 

pleno" (2017 [1987], p. 61, destaques nossos). Essa recusa inconsciente, seria, segundo o 

semioticista, um reflexo de autodefesa perante o insustentável - aquilo que a princípio se 

mostrou repugnante, obscuro, ao se decompor, revelou toda a beleza que trazia em si: 

 

A ausência de cor, que é o preto, oculta, portanto, uma presença multicor 

explosiva. As trevas perfeitas contêm virtualmente todas as cores, toda a 

beleza do mundo. Elas são a cor protopática: nada tem de assombroso o fato 

de que a energia condensada em cada uma das partículas "respland(eça) com 

todas as cores do arco-íris" e que o objeto apareça como uma revelação da 

intimidade do ser. Essa volta às origens de todas as coisas tem por corolário 

uma atitude analítica que repousa sobre um fundo epistemológico que conduz 

a uma estética da decomposição (GREIMAS, 2017 [1987], p. 60, destaques 

do autor em itálico e nossos, em negrito). 

 

Para explicar melhor essa decomposição, discorreremos sobre a figuratividade na 

semiótica e como ela se dá em Lispector.  

 

3.3 Desiconização e o escrever por esboços: o projeto abstracionista clariciano 
 

Há mais sentimentos que palavras. Ao que se 

sente não há modo de dizer. Pode-se 

misteriosamente aludi-los (LISPECTOR apud 

PRADO JR., 2015 [1989], p. 24). 

 

Parceiro intelectual de Greimas na construção da teoria que exaltou a emergência do 

sentido nos textos, Floch nos ensina que texto é tudo aquilo passível de fazer sentido. Pode ser 

uma pintura pendurada na parede ou uma sequência de palavras: “um quadro é um processo 

semiótico tanto quanto um texto […] sua manifestação é diferente, não seu estatuto de objeto 
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de sentido” (FLOCH, 2001, p. 13). Feita essa ressalva fundamental e tão importante no que 

tange à discussão sobre a interface entre o texto verbal e visual, em busca de uma expansão de 

sentido na enunciação em Clarice, valemo-nos das palavras do mesmo teórico para definir a 

coisa clariciana, como o que a semiótica classifica “objeto significante34” (2001, p. 14), sendo 

esse objeto não o referente,  que é, por definição, um elemento não constitutivo da linguagem 

(p. 9): “A tradição saussuriana recusa a pressuposição metafísica de uma correspondência termo 

a termo entre a linguagem e o universo referencial”35. Esse objeto significante, portanto, é uma 

espécie de representação da coisa, ou seu simulacro, segundo parâmetros compartilhados em 

um mesmo sistema de valor. 

Em Água viva, o objeto ao qual o enunciador se refere nos parece ser um objeto no 

sentido semiótico do termo, eis aí mais uma maneira de usar a língua para falar de sua própria 

matéria e aplicação nos discursos, visto que é o tema atacado por Clarice no livro. Segundo 

Greimas: 

 

Uma definição do sujeito que não fosse ontológica ou psicológica levantava 

necessariamente o problema da "existência semiótica", pois de acordo com o 

postulado teórico da preeminência da relação sobre os termos, podia-se dizer 

que a relação, e apenas ela, era suficiente para definir os dois termos-

resultantes, sujeito e objeto, um em relação ao outro, que o sujeito existia 

apenas em razão de sua relação com o objeto e que, consequentemente, o 

primeiro investimento semântico de que ele era provido não era outro senão o 

valor inserido no objeto com o qual estava em relação de junção (GREIMAS, 

2014 [1983], p. 20). 

 

O que a autora parece vislumbrar está na base epistemológica da linguagem. Portanto, 

parece-nos evidente que a descrição feita por ela, o objeto ao qual pretende se aproximar não é 

 
34 Interessante notar a possibilidade de relação com um dos títulos anteriores e provisórios de Água viva 
(Objeto gritante). 
35  Greimas e Courtés negam o conceito de referente como sinônimo de objetos do mundo real. O referente 
pode ser mais amplo, abarcando o mundo imaginário, além das qualidades, ações e acontecimentos reais. “A 
correspondência termo a termo entre o universo linguístico e o universo referencial, que é assim 
metafisicamente pressuposta, não é menos incompleta: por um lado, certas categorias gramaticais - e, 
principalmente, as relações lógicas - não possuem referente aceitável; por outro lado, os dêiticos (pronomes 
pessoais, por exemplo) não possuem referente fixo, e remetem de cada vez a objetos diferentes. Isso equivale 
a dizer que, partindo de pressupostos positivistas, considerados como evidências, é impossível elaborar uma 
teoria do referente que seja satisfatória, suscetível de explicar o conjunto dos fenômenos considerados” 
(GREIMAS; COURTÉS, 1983 [1979], p. 377, destaques do autor). 
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a coisa em si, ontológica. José Miguel Wisnik chama essa tentativa lispectoriana de 

“desvelamento do real”, ao comentar o conto “O ovo e a galinha”, mas logo faz uma ressalva 

quanto ao que seria esse dito real: “embora a palavra real também tivesse que ser apagada e 

zerada para que sobreviesse um contato com um algo real, não-prescrito, não-codificado, não-

trilhado de antemão” (WISNIK, 2006, p. 286). 

Água viva se utiliza de um percurso em que, à medida que tenta valorizar a estrutura em 

busca do que subsome ao pensamento, trata da fugacidade do instante que se esvai e sobre o 

qual só se poderia vislumbrar uma possível estrutura do inacabado (que seria mesmo uma 

estrutura?). Como, então, pensar na teorização dessa estrutura maleável e de andamento 

acelerado ao ponto de não se poder segurar esse instante nas mãos? Tal é a dificuldade de se 

pensar no que subjaz ao instante e ao discurso sobre esse instante. A procura é por algo maior 

que a própria escrita, acima do nível das frases, fazendo desse processo uma metalinguagem 

(ou, melhor ainda, uma metassemiótica). Poder-se-ia, por um lado, aludir a Hjelmslev para 

delimitar melhor parte do que se vislumbra inferir do projeto clariciano, na medida em que tanto 

este quanto aquele visam a uma totalidade que “não se compõe de objetos, mas sim de 

dependências, e que não é a substância, mas sim os relacionamentos internos e os externos que 

têm uma existência científica” (2003, p. 28). Ao mesmo tempo, contudo, em que se notam esses 

indícios (em Água viva não passam mesmo de indícios em que não há qualquer intenção 

científica, diferentemente do denso projeto de pesquisa e aplicabilidade mais geral como é o 

hjelmsleviano), podemos apontar a concessividade, a falibilidade, o querer mas não poder 

alcançar tais estruturas: o que se busca seriam as estruturas subjacentes do instante fugidio, que 

deixam de existir no próximo instante, passando a ser imagem ou reconstrução do então, com 

um efeito de sentido do agora? É nessa confluência complexa que se pode pensar Água viva. 

Fazemos, aqui, um paralelo com o texto da aula inaugural, em 7 de janeiro de 1977, da 

cadeira de Semiologia Literária do Colégio de França, proferida por Roland Barthes. Na 

ocasião, o autor afirmou ser a língua a expressão do objeto em que se inscreve o poder (a 

linguagem) e que o poder está presente em todas as instâncias de intercâmbio social, inclusive 

nas que o contestam, o que o levou a chamá-lo de “parasita de um organismo transsocial, ligado 

à história inteira do homem” (1989, p. 12). Para ele, o poder, ainda que sufocado, renasce em 

outras instâncias. A língua seria, assim, a parte primordial de um projeto humano de poder que 

subjaz a qualquer tipo de relação, a começar pela basal nos estudos da linguagem: aquela 

entre sujeito e objeto de valor. Dessa maneira, além de entrar em conjunção, o sujeito quer 
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possuir, quer de volta o que acredita ser seu por direito, já que este existe semioticamente pela 

relação com aquele, sem o qual reclama sua incompletude.  

 

A linguagem é uma legislação, a língua é seu código. Não vemos o poder que 

reside na língua, porque esquecemos que toda língua é uma classificação, e 

que toda classificação é opressiva: ordo quer dizer, ao mesmo tempo, 

repartição e cominação. Jakobson mostrou que um idioma se define menos 

pelo que ele permite dizer, do que por aquilo que ele obriga a dizer 

(BARTHES, 1989 [1978], p. 12, destaques nossos). 

 

O ator em Lispector busca se esquivar desse poder dominante, dessa cristalização na 

língua - em Barthes comparada ao fascismo (1989 [1978], p. 14) - para explorar suas 

potencialidades, que ultrapassam as convenções. Evidentemente, propondo, como observou 

Barthes36, novas formas de poder, um poder possível a partir do nascimento da figurativização 

intermediada pelas sensações, que dão à língua horizontes ainda mais distantes, mas, sem 

dúvida, um poder sempre limitado. O semiólogo francês considera o fato de que, se por um 

lado, a língua é assertiva e tem papel de constatação, por outro, ao se utilizar de signos, ela só 

existe se estes forem reconhecidos, na medida em que se repetem, criando estereótipos: “nunca 

posso falar senão recolhendo aquilo que se arrasta na língua. Assim que enuncio, essas duas 

rubricas se juntam em mim, sou ao mesmo tempo mestre e escravo” (p. 15), fazendo com que 

servidão e poder se confundam em qualquer projeto enunciativo. Ao negar a cristalização 

inerente ao sentido partilhado socialmente por meio da língua, o sujeito da enunciação de 

Clarice tenta “trapacear a língua. Essa trapaça salutar, essa esquiva, esse logro magnífico que 

permite ouvir a língua fora do poder, no esplendor de uma revolução permanente da linguagem, 

eu a chamo, quanto a mim: literatura” (p. 16), considerada por Barthes não uma sequência de 

obras, mas a prática de escrever, ou o texto em si. 

 Em 1975, em uma entrevista a Celso Arnaldo Araújo (apud VIEIRA, 2015 [1989], p. 

71), Lispector afirmou que “qualquer pessoa pode entender a seu modo. Basta um mínimo de 

sensibilidade. Eu não trago mensagem, só uma forma”. Ao presente estudo, interessa essa 

proposição, com ares hjelmslevianos, essa “grade de leitura” (GREIMAS, 2017 [1987], p. 81) 

 
36 “Assim que ela é proferida, mesmo que na intimidade mais profunda do sujeito, a língua entra a serviço de 
um poder” (1989, p. 7). 
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e de composição dos textos, esse efeito de sentido, por meio de escolhas paradigmáticas e 

sintagmáticas em sua escrita que fazem emergir a imanência do sensível (p. 82).  O exercício 

de abstração em busca de uma teoria geral, em uma análise semiótica, converge com o que 

vislumbramos ser o que a narradora do livro objetiva ao escrever: “estou atrás do que fica atrás 

do pensamento” (LISPECTOR, 1998 [1973], p. 13). Ela busca a relação entre a placenta-

palavra e o it, a semiose. Na escritora, a palavra é um acessório, assim como uma placenta o é 

na gestação de uma criança. É algo necessário, mas que pode ser descartado depois do 

nascimento, após o atingimento do sentido nos textos, depois que se chega à entrelinha do 

sentido: “O melhor ainda não foi escrito. O melhor está nas entrelinhas” (1998 [1973], p. 95).   

O “processo incógnito que a comandava (...) pelas entrelinhas do silêncio, palavra e 

coisa” observado por Nunes (1988, p. XXXVII) e transcrito nas primeiras páginas desta 

pesquisa se apresenta, no livro ao qual nos referimos aqui, na palavra figurativizada na placenta 

de que Clarice fala: "já estudei matemática que é a loucura do raciocínio - quero me alimentar 

diretamente da placenta" (LISPECTOR, 1998 [1973], p. 9). Essa palavra-placenta é um 

mediador entre it como sentido produzido e o objeto. É o parto da significação. Clarice diz que 

it é o Deus e este, o mundo (1998 [1973], p. 30 e 32) e sua duração é a de um instante-já, ou 

apenas o é, do verbo ser, aquilo que surge no campo de presença de um indivíduo.37 de uma 

forma muito vívida.  

Para Bertrand e Estay Stange (2014, p. 19), a figuratividade nos romances "produz as 

impressões referenciais, que se desdobram em participações emocionais e em pequenos 

devaneios sensoriais". Esse ponto pode ensejar uma análise comparativa ao pensamento de 

Merleau-Ponty, que, grosso modo, indica que tudo o que alguém apreende do mundo, mesmo 

por ciência, decorre de uma visão e de uma experiência subjetiva relacionada ao sensório.38  

 

Eu sentirei na exata medida em que coincido com o sentido, em que ele deixa 

de estar situado no mundo objetivo e em que não me significa nada. O que é 

 
37 A noção do campo de presença vem da Fenomenologia, de Merleau-Ponty, colocando em evidência a 

percepção do sujeito na construção não apenas do objeto, mas do próprio ser do sujeito. (MORAES, 2018).  
38Ao fazer, em Semântica Estrutural (2002 [1966], p. 8-9), suas primeiras escolhas epistemológicas, Greimas 

considera a percepção como "o lugar não-linguístico em que se situa a apreensão da significação". Enquanto a 

fenomenologia preocupa-se com o sentido ontológico, a semiótica tem interesse no parecer, ou o simulacro. 

Esta será a orientação neste estudo. 
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admitir que deveríamos procurar a sensação aquém de qualquer conteúdo 

qualificado (MERLEAU-PONTY, 2015 [1945], p. 23).  

 

Adentraremos mais a fundo esse denso campo da figuratividade, central na 

compreensão de Lispector, em seu trabalho de construção de algo próximo a uma maior 

liberdade. Segundo Barthes, essas “forças de liberdade que residem na literatura não dependem 

da pessoa civil, do engajamento político do escritor […], mas do trabalho de deslocamento que 

ele exerce sobre a língua” (1989 [1978], p. 17).  

A discussão mais aprofundada sobre a não necessidade da figura é algo que permeia as 

artes pelo menos desde o século XIX e chegou ao século XX na iconografia como uma 

libertação de “grilhões e rituais” (KLINTOWITZ, 2015, p. 13), responsáveis por uma espécie 

de concessão capaz de tornar a obra de arte acessível “a mecenas e públicos obtusos”.  A partir 

desse novo paradigma, a abstração representou uma autonomia por ser “mercurial, adaptada ao 

tamanho da consciência que a contempla”, segundo o crítico. Contudo, o autor ressalta que: 

 

Ao longo destes tantos anos que nos vêm do impressionismo, os homens 

continuam sequiosos de imagens figurativas, de símbolos figurativos e a 

sociedade continuou a produzi-los. Às vezes, através da arte; outras ocasiões, 

através de novas expressões e mídias surgidas, como a fotografia, o cinema, a 

televisão, a holografia, o computador; ou nas artes aplicadas, como nos objetos 

utilitários, nas artes gráficas e na publicidade. A arte, apesar das teorias 

reducionistas, de qualquer maneira, não se esquecera das imagens figurativas, 

como o provam as expressões realizadas sob rótulos diversos e levemente 

mistificadores, como os metafísico, surrealismo, pop art, nova figuração, 

hiper-realismo, fauvismo, romantismo, expressionismo, etc. Títulos 

justificatórios para permitir ao homem contar as suas fábulas 

(KLINTOWITZ, 2015, p. 13). 

 

O paralelo criado pela enunciação em Lispector entre a arte iconográfica abstrata e a 

escrita em busca do sentido em Água viva questiona temas desse tipo. Klintowitz afirma, ao 

escrever sobre gravuras do artista brasileiro Marcelo Grasmann (1925-2013), que “[…] como 

são figuras arcaicas e atemporais, a perenidade lhes confere, por sua vez, a fatalidade. 

Eternamente esta cena e este olhar se repetirão” (2015, p. 40). Em nossa análise, cremos que 

Água viva tenta evitar essa fatalidade conferida à obra por meio das figuras estabelecidas, que 



98 
 

   
 

pouco suscitam questionamentos. Ela, por sua vez, realiza sua travessia oposta para chegar ao 

que há de eterno, deixando fragmentos de essência em seu percurso gerativo textual.  

Afinal, como a Semiótica define a figuratividade e como ela se dá em Lispector? Na 

medida em que a escritora traça um paralelo entre seu projeto de enunciação e o da pintura 

abstrata, faz-se necessário falar aqui em duas semióticas: a visual e a dita natural, ou 

convencional. Para responder aos questionamentos, faremos o percurso dos semioticistas que 

se debruçaram sobre o assunto, especialmente em um seminário entre os anos de 1982 e 1983, 

documentado no Actes Sémiotiques – Bulletin. Nessa edição, Floch (1983, p. 5) começa a 

discussão aproximando-se do tema ao perpassar questões como o que se cunhou como “ilusão 

referencial” (BARTHES apud FLOCH, 1983, destaques nossos) e a “reprodução do real” ou 

“efeito de realidade ou verdade”. Ele se questiona sobre esses termos que circulam entre os 

semioticistas visuais. Para atacar os problemas, Floch recorre ao dicionário, contudo, encontra 

ainda mais perguntas, ao identificar dois conceitos diferentes para o termo figuratividade. O 

primeiro deles, de origem linguística, no sentido hjelmsleviano, uma unidade constituída de 

dois planos de linguagem (plano da expressão e do conteúdo), não decomponível, sendo uma 

unidade da forma e não da substância. Já a segunda acepção, literária, advém de um universo 

histórico-cultural prévio, que sugestiona um percurso figurativo capaz de tornar algo em “objeto 

do mundo”. É o caso da palavra carro, signo que traz a ideia de um veículo automotor, noção 

partilhada socialmente em comunidades de falantes do português. Dito isto, Floch conclui que 

a ilusão referencial depende da conformação do uso; e que o estudo sintagmático da 

figurativização – seus percursos e encaminhamentos – é pelo menos tão importante quanto o 

paradigmático, das figuras e das etno-taxinomias. Ainda segundo o autor, uma imagem do 

mundo não é uma coleção de figuras. Antes, essa imagem foi alimentada ou investida de traços 

figurativos. A essas imagens do mundo o teórico chamou de ícones e propôs a distinção da 

produção de um “efeito de analogia” e a de um “efeito de integração”, sendo o primeiro a 

respeito da noção de referente interno (no interior do enunciado, levantando questões sobre a 

figurativização-iconização); e o segundo a respeito do conceito de referência externa (entre o 

enunciado e a enunciação). Esses dois sistemas dizem respeito, portanto, ao sistema geral de 

conotações sociais. Ele prossegue dizendo que o “efeito de analogia” interpretável em termos 

do uso intersemiótico (entre uma semiótica dita natural e outra visual, por exemplo) deve ser 

distinto do “efeito de integração” que resulta da ancoragem espaço-temporal ou até mesmo 

actorial da enunciação ao enunciado, constituída em uma “imagem do mundo”. Segundo Floch, 

não são detalhes adicionais que nos fazem olhar para uma imagem como se tivéssemos sido 
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incluídos no mundo que ela representa (de forma mais aproximada ou distanciada), mas a 

perspectiva de apreensão em conformidade de uma época, com um tipo de “realidade” a um 

tipo de observador. O teórico ressalta que nem toda leitura de uma imagem provoca o 

sentimento de uma presença dessa imagem. Há imagens que não se mostram ou não se 

apresentam. Nessa direção, Greimas, na mesma edição do Bulletin, reconhece dois tipos de 

metassemióticas: a denotativa, a partir do significado e a conotativa, a partir da postulação de 

um outro significante, que reside no nível da metáfora, por exemplo, de natureza provavelmente 

taxonômica e a qual permite a interpretação do que chamamos comumente de simbolismo 

convencional39 (1983, p. 51, tradução nossa). 

Floch faz uma importante observação sobre a emergência do sentido na dimensão 

plástica, que se dá, curiosamente, de forma inversa à proposta pelo famoso percurso gerativo 

do sentido de Greimas. Nessa esfera iconográfica, ao invés de seguir do abstrato para o 

concreto, é no sentido oposto que o artista visual constrói seu objeto. Isso porque o pensamento 

plástico parece proceder pela abstração, liberando qualidades sensíveis. De acordo com 

Floch, a apreensão plástica de certos tipos de imagens faz com que saiamos da anestesia da 

leitura figurativa sem, no entanto, causar o receio de que nos tornemos sujeitos receptores de 

uma presença puramente física, isto é, sem privar o objeto de seu estatuto de objeto de sentido. 

Não se pode deixar de considerar a centralidade da discussão da figuratividade em 

Lispector. Assim como Seuphor, que quer pintar sem estar preso à figura, a personagem em 

Clarice sugere não querer contar uma história: “Este não é um livro porque não é assim que se 

escreve. O que escrevo é um só clímax?” (LISPECTOR, 1998 [1973], p. 12). Antes, ela quer 

trazer à tona o embate, os momentos de suspensão entre uma palavra e outra, durante a 

discursivização; quer fazer no texto o que Seuphor faz com a tinta nas telas. Propõe uma 

ampliação dos sentidos pelo efeito de uma maior abstração, convocando os afetos. Nesse 

sentido, vai ao encontro do que escreveu Bertrand (2003) ao constatar que a figuratividade nos 

textos não se interessa mais apenas pelos efeitos de sentido produzidos depois da constituição 

da figura – passa a voltar sua atenção para a origem da figurativização, indicando a importância 

da aproximação com a fenomenologia, à maneira semiótica, evidentemente. Greimas também 

se preocupa com a emergência da figuratividade em consonância com a expansão do sentido 

 
39 "La reconnaissance de deux types de méta-sémiotiques - dont l’une, dénotative, se construit à partir du 
signifiant et l‘autre, connotative, exige   la postulation d‘un signifié autre [...] sémiotiques connotatives (de 
nature probablement taxinomique) permettant l‘interprétation de ce qu‘on appelle communément le 
symbolisme conventionnel ”. 
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nos textos e a batiza de “tela do parecer”, que “consiste em entreabrir, em deixar entrever, 

graças ou por causa de sua imperfeição, como que uma possibilidade de além (do) sentido. Os 

humores do sujeito reencontram, então, a imanência do sentido” (2017 [1987], p. 82), destaques 

nossos). 

Assim como Floch no Actes Sémiotiques, Bertrand – que também participou daquela 

edição do Bulletin, tendo escrito a introdução e um dos artigos – debruçou-se sobre o que é 

figuratividade nos textos. Primeiramente, ele pontuou a origem dessa categoria descritiva. O 

termo, emprestado da teoria estética para distinguir a arte figurativa da abstrata (não figurativa) 

sugere, segundo Bertrand, “semelhança, a representação, a imitação do mundo pela disposição 

das formas numa superfície” (2003, p. 154). Já o conceito semiótico foi estendido a todas as 

linguagens, verbais e não verbais. Bertrand nota que durante a leitura de um texto literário, uma 

imagem do mundo se desenha, instalando tempo, espaço, objetos, valores, e vai além: insere-

se em uma classe mais geral dos discursos, já que “fazer ver é também fazer crer”. A partir 

desta última observação, conclui que “Longe de se reduzir à representação anedótica do mundo, 

portanto, a escrita figurativa não é desprovida de abstração” (destaques nossos). Essa espécie 

de introdução, presente nas primeiras linhas do capítulo 5 do Caminhos da Semiótica Literária, 

irá se desenvolver até culminar nas discussões mais frontais que nos interessam para a análise 

de Lispector, no capítulo 7 da obra do semioticista, em que há uma divisão da figuratividade 

em duas abordagens: a das estruturas figurativas, conforme citamos acima, mediadas por um 

contrato fiduciário de veridicção (o crer compartilhado, cristalizado, que cria um regime de 

circulação); e a abordagem da “tela do parecer”, parafraseando Greimas. Essa segunda 

abordagem nos atinge em nossa análise. Ao inverter posições no regime de circulação ou 

emergência do sentido, subvertendo, ou circundando o que é socialmente pressuposto, o sujeito 

da obra clariciana, impossibilitado de ter no código linguístico cristalizado aquilo que deseja 

expressar, busca a minimização desse saber compartilhado, uma desiconização discursiva. 

Expõe o sofrimento da perda de referências, o caminho doloroso de construção de um sentido 

para além do que circula no âmbito da língua natural. Ao expor essas fragilidades, que são parte 

imprescindível da construção de um todo, de um projeto de sentido, acreditamos haver uma 

empatia, uma paixão complexa sendo gestada. Além da ansiedade, há a compaixão, o sofrer 

junto, ou uma intersubjetividade com o enunciatário, explicitando “as fontes fenomenológicas 

de toda a significação figurativa” (BERTRAND, 2003, p. 235). O semioticista nota que 

estratégias desse tipo trazem à superfície o contrato enunciativo que permite o reconhecimento 

comum de um mundo na leitura e que, antes, situava-se de forma secundária nas análises: “A 
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apreensão da figuratividade dos textos já não se volta para a posterioridade dos efeitos de 

sentido produzidos e sua estruturação; agora, ela está dirigida para o nascedouro da 

figurativização" (p. 235, destaques nossos). Essa nova definição preocupa-se em como a 

figuratividade advém e não em que ela se transforma na manifestação do discurso, com o 

sentido em devir na figuratividade, responsável por um potencial de atração que mantém a 

significação da figura como sua dependente. A questão transforma-se em uma problemática em 

si e não apenas algo secundário de uma axiologia sociocultural, que necessariamente passa 

pela veridicção. Bem mais tarde, Zilberberg (2006 [1988], p. 109) utiliza o termo figural para 

se referir a esse nível a que se procurava indicar, anterior ao traço figurativo, ou ícone, de que 

tratava o seminário do início da década de 1980 (cf. Subseção “O instante já seguro nas mãos” 

deste trabalho). O sufixo /al/ (abstrato, no lexema figural) se distingue, assim, do /ivo/ 

(concreto, no lexema figurativo). Em ambos os casos há a formação de função, segundo 

Zilberberg. No primeiro, a de transitividade. No segundo, a de troca.40 

Dito isso, é importante demarcar que é dessa instância que falamos ao pensar nesse 

percurso em busca do traço mínimo figurativo, recorrendo a toda a discussão sobre a figura, ou, 

no caso em que tomamos como objeto, a não-figura. Dessa maneira, retomando o Bulletin, a 

fidúcia ou crença partilhada, de acordo com Bertrand, está incrustada no fundamento da 

concepção intersubjetiva da enunciação e da interação em semiótica, comandando os jogos do 

parecer do sentido. Passa-se a discutir e considerar, aqui, questões extremamente rebuscadas e, 

ao mesmo tempo basais, para o entendimento da emergência do sentido, que começa a ser 

pensado como o “dilaceramento do figurativo pelo sensível” (destaques nossos). Uma maneira 

pedagógica de discutir tal dilaceramento se encontra na análise de Bertrand (2003) de um 

pequeno texto de Henri Michaux, de 1967, chamado Intervenção. Para promover uma cisão 

com a cotidianidade na pequena Honfleur, são introduzidos camelos, um acontecimento que 

comove os moradores. Camelos não são objetos esperados na cidadezinha de pescadores. Tal 

visão inusitada, o cheiro dos animais que se sobrepõe ao dos peixes e camarões, o barulho de 

seus cascos, tudo isso instaura uma ruptura na rotina e na cristalização do cotidiano local, 

fazendo colapsar o sentido ditado pela doxa (que modaliza o contrato de fidúcia) e exigindo dos 

 
40 Cf. citação: “A função ‘transitividade’ se realiza como ‘troca’ na ordem figurativa; as denominações, 
discutíveis por certo, querem apenas se apropriar de um mínimo fórico, esse não-sei-quê que transcorre, 
parafraseando Valéry, entre as preposições ‘de’ e ‘a’. A ‘transitividade’ se desdobra em ‘direção’ e ‘tensão’, que 
são propriedades do enunciado em seu conjunto, e é nesse sentido que as consideramos extensas; como 
‘direção’ quando o espaço é homotópico, como ‘tensão’ quando esse espaço é heterotópico”. (ZILBERBERG, 
2006 [1988], p. 109).   
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moradores uma resolução ao que se apresenta diante dos seus olhos, o que se dá, gradualmente, 

pelo sensível. 

A análise de Bertrand se inscreve no texto específico de Michaux, contudo, nossa leitura 

desse ensaio identifica recorrências semelhantes àquelas presentes em processos de 

cristalização de sentido mais generalizantes. É pela atonização dos acentos de sentido, que se 

chega a uma cristalização (da ordem da extensidade e da reiteração). Por princípio, pode-se 

inferir que o acréscimo de graus nessa direção à minimização leva o cotidiano ao tédio e, caso 

houvesse ainda mais do menos, poder-se-ia atingir a inércia: “a rapidez demasiadamente rápida 

não passa de precipitação e a lentidão, demasiadamente lenta, torna-se entorpecente: uma perde 

o seu elã e a outra, sua plenitude” (BRELET, 1949, p. 380)41. No caso de Michaux, nota-se esse 

atingimento da entorpecência pelas próprias marcas no texto: “Postava-me perante as coisas e 

paisagens, e as deixava agir [...] Assim, eu estava em Honfleur e me entediava” (MICHAUX 

apud BERTRAND, 2003, p. 244). A cena dos camelos figurativiza a intervenção do sujeito da 

enunciação para fraturar esse tédio: “Basta, agora intervirei [...] Então, decididamente, introduzi 

camelos lá” (MICHAUX apud BERTRAND, 2003, p. 244, destaque do autor). A estratégia 

desperta novas significações:  

 

O cheiro ganhou o porto e pôs-se a abafar o do camarão. Saía-se da multidão 

cheio de poeira e de pêlos, não se sabia do quê. E, à noite, eram de se ouvir as 

patadas dos camelos quando tentavam atravessar as eclusas, gong! gong!, 

sobre o metal e as pranchas! A invasão dos camelos se fez com continuidade 

e segurança. Começava-se a ver os honfleurenses olharem de soslaio a cada 

instante, com aquele olhar desconfiado tão peculiar aos cameleiros, quando 

inspecionam sua caravana para ver se não falta nada e se se pode continuar a 

viajar (MICHAUX apud BERTRAND, 2003, p. 244). 

 

Em um contexto diferente, o sujeito da enunciação em Lispector quer evitar que o 

discurso que se guia pela doxa atinja o tédio entorpecente ao perder sua plenitude e, por isso, 

acredita no desinvestimento de significações, o que ampliará possibilidades de sentido. O 

discurso enclausurado, mas ainda não entorpecido, é dilacerado por aspectos formais (livro que 

 
41 Cf. detalhes sobre a relação da obra da filósofa e musicista e o andamento tensivo, de Zilberberg, na seção 
sobre o andamento tensivo desta dissertação, baseada na análise de Luiz Tatit para o periódico Estudos 
semióticos (2019). 
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não é livro, romance que não é exatamente um romance, tampouco poesia; enredo que não há, 

assim como não existem personagens com nomes e histórias). O que se faz é um 

questionamento de padrões formais para instaurar uma fratura modernista na própria maneira 

de se contar algo, convocando os sentidos, ou os ajustando de forma mais apurada, sem se 

perder de sua consciência da falibilidade. É partindo dos fatos e das figuras do cotidiano que 

surgem significações que só podem ultrapassar a doxa que as ancora por meio de um 

desinvestimento discursivo lispectoriano. 

 

Alimento-me delicadamente do cotidiano trivial e tomo café no terraço no 

limiar deste crepúsculo que parece doentio apenas porque é doce e sensível 

[...] Mas conheço também outra vida ainda. Conheço e quero-a e devoro-a 

truculentamente [...] É tão curioso e difícil substituir agora o pincel por essa 

coisa estranhamente familiar mas sempre remota, a palavra. A beleza extrema 

e íntima está nela. Mas é inalcançável - e quando está ao alcance eis que é 

ilusório porque de novo continua inalcançável. Evola-se de minha pintura e 

destas minhas palavras acotoveladas um silêncio que também é como o 

substrato dos olhos. Há uma coisa que me escapa o tempo todo. Quando não 

escapa ganho uma certeza: a vida é outra. Tem um estilo subjacente [...] Não 

usar palavras é perder a identidade? é perder-se nas essenciais trevas 

daninhas? Perco a identidade do mundo em mim e existo sem garantias. 

Realizo o realizável mas o irrealizável eu vivo e o significado de mim e do 

mundo e de ti não é evidente (LISPECTOR, 1998 [1973], p. 70, 72, 71). 

 

Nessa perspectiva, alinham-se as estratégias dos autores para efeito de descrição e 

análise dos discursos que surgem como uma urgência em questionar a cotidianidade que, em 

Lispector, não se finda no trivial; ou o tédio, visto por Bertrand como resultado da privação do 

vínculo sensível, um investimento disfórico em oposição à passividade do deixar agir e do 

deixar ser, que promove a extinção do vínculo dóxico (do crer fundador do sentir, do qual 

falaremos a seguir). É o dilaceramento do sentido doxológico, também presente em Lispector. 

Assim, nega a apreensão das valências do sentido, que são as condições de aparecimento dos 

valores capazes de sensibilizar o sujeito, instalando-se numa espécie de “grau zero” (destaques 

nossos) de seu regime de intensidade. Esse tédio na análise de Bertrand sobre Michaux 

justificaria, portanto, a crença partilhada42, que se opõe ao crer fundador, ou, segundo Merleau-

Ponty (apud BERTRAND, 2003, p. 245) fé perceptiva, opinião original ou crença-mãe, que 

 
42 Em outras palavras, a maneira como aceitamos convenções semânticas na língua sem questioná-las e 
seguimos recorrendo ao significado das palavras ditado pela doxa, limitando-as. 
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está na geração do entrelaçamento da percepção, “um movimento que nos instala no mundo 

antes de qualquer verificação” e é ao qual Bertrand sugere que certos textos pretendem retornar, 

ou, ao menos, constroem um projeto em que a geração de sentido é vista de uma maneira mais 

coerente, livrando-se das amarras de tudo que é cristalizado em um senso comum, 

generalizável, na compreensão da língua. É também como enxergamos o projeto de iminência 

do sentido em Lispector, em seu embate com o código partilhado socialmente. Ela não o nega, 

mas faz uso dele para ultrapassar o senso linguístico comum por meio do dilaceramento, pelo 

sensível, do figurativo a que Bertrand se refere. Dilaceramento tal que: 

 

[…] assenta essencialmente, não sobre a degeneração de um universo 

figurativo referencializável, como fizeram os poetas surrealistas (as figuras do 

mundo, afinal, estão ali, dispostas no discurso), mas sobre a introdução de uma 

dúvida fundamental quanto a sua confiabilidade. Ao proceder, por tal 

modulação do /crer/, a uma sutil ‘desrealização’ desse universo, ela se situa – 

e nos situa – na intersecção do sensível e do figurativo, no momento vacilante 

do figurável. Esse abalo no edifício da figuração é gerado por um estado 

passional, no caso, ambíguo: o tédio (BERTRAND, 2003, p. 246, destaques 

nossos). 

 

O teórico explica que os valores sociais ficam em suspenso antes mesmo de serem 

investidos no sentido, submetidos à prova da sensibilização que pressupõem. Isso se dá pela 

emergência sensível das formas significantes que faz o mundo dos valores reencontrar a 

intercessão que o funda, com o surgimento do sentido na percepção, reiterando sua vitalidade 

fenomenológica intrínseca. O actante-sujeito lispectoriano parece desejar o que pretende o 

sujeito em Michaux que, segundo o semioticista francês:  

 

[…] não nega o mundo e suas figuras, não põe em dúvida sua existência à 

maneira de um cético; ele opera, ao seu modo, a suspensão fenomenológica, 

a redução do sensível, a qual lhe veda qualquer juízo sobre a existência 

espaço-temporal e, em consequência, qualquer adesão, inserção e 

subordinação ao sistema das formas. Ao fazer tábula rasa de todo discurso 

doxológico anterior, erige a ingenuidade em princípio, antes de reconstruir e 

ocupar seu espaço. Esse mundo do sensível já não tem valor preestabelecido 

pelo sujeito, que o põe entre parênteses, sem atestá-lo, mas também sem 

contestá-lo (BERTRAND, 2003, p. 251, destaques nossos). 
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É onde se encontra o sentido profundo do deixar agir, segundo Bertrand. A proposta é 

a de uma “fratura na duratividade cotidiana do mundo sensível” (2003, p. 253). Em Lispector, 

assim como em Michaux, não há a ausência completa das figuras. Parte-se de figuras disformes, 

como a placenta, naquela autora, e de camelos fora de seu habitat, em Michaux, para sugestionar 

a direção a uma desconstrução de sentidos incrustados. Da mesma maneira que as figuras, as 

palavras não são prescindidas em Água viva, apesar de o sujeito da enunciação declarar que se 

lança rumo à não-palavra. Ele o faz pescando a não-palavra pela palavra, ressignificando-a. 

Para isso, Lispector, assim como Michaux no trecho analisado por Bertrand, opera uma espécie 

de desiconização no espaço socialmente convencionado da figuratividade para, em seguida, 

aplicar a crença-mãe. Pela abstração, que não é absoluta, mas incoativa,  Clarice se coloca em 

um espaço antepredicativo da percepção no qual pretende encontrar uma língua que Bertrand 

define como antelíngua ou precategorial – em Água viva, “língua anterior ao sânscrito, língua 

it” (LISPECTOR, 1998 [1973], p. 45). Haveria, segundo Bertrand, uma visão nostálgica dessas 

antelínguas que foram abandonadas em prol de línguas acabadas, categorizadas. Essa instância 

anterior ainda não estaria bem desprendida da substância do conteúdo, o continuum de sentido 

não analisado, e se moveria junto com ele: 

 

Remete para aquém, para o modo de presença e de ancoragem corporal do 

sujeito sensível no universo do sentido. Ora, o lugar que estamos tentando 

circunscrever é precisamente o de um trânsito entre a substância do conteúdo 

e a forma do conteúdo (BERTRAND, 2003, p. 238).  

 

Esta última, a forma do conteúdo, ainda segundo o semioticista, aparece na linguagem 

como o fenômeno de organização da substância articulada na percepção. Operando esboços, 

acreditamos que o sujeito do enunciado em Clarice queira não o esvaziamento de sentido, mas 

seu transbordamento. O método é o de transformar objetos em figuras iconizáveis, à maneira 

observada por Bertrand e ir além, buscando o figural, mas que dá uma ideia de desiconização, 

de algo anterior ao traço figurativo (anterior ao ícone, ou, até mesmo, ao índice: cf. Subseção 

“O instante já seguro nas mãos” deste trabalho). O it clariciano surge como uma tentativa de 

não categorizar de forma cristalizada o sentido, sem deixar de promover algum tipo de 

categorização, pois não fazê-lo conscientemente não seria possível nem mesmo em um nível 

anterior ao fundamental, no percurso gerativo de Greimas, em que há uma abstração quase 
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absoluta. Não é disso que estamos falando, já que tal projeto não nos parece razoável, visto que 

elimina por completo uma inteligibilidade, e que não era a proposição de Lispector com seu 

sujeito do enunciado. Ela usa a língua, mas tira dela qualquer possibilidade de emergência de 

sentido que não convoque o afeto, ao promover uma dessemantização ou uma ressignificação 

do código linguístico, conjugando esboços. A transferência do conceito de relato de esboços da 

fenomenologia para a semiótica, observou Bertrand, devolve a percepção ao que ela realmente 

é: fragmentos isolados e isoláveis. Esses esboços ainda não têm nome ou valor. 

 

Todos os pontos de vista sob os quais eu sei que posso apreender um objeto, 

todos os acessos que tal objeto oferece ao ato sensível e que produzem outras 

tantas figuras parciais, outros tantos esboços, unem-se numa composição - a 

composição de esboços - que institui a plenitude do objeto (BERTRAND, 

2003, p. 255, destaques nossos). 

 

Entre esses objetos que, semioticamente, são o mesmo que o valor investido neles, estão 

a vida e a morte, ambas formando uma espécie de uno e sobre as quais há um desejo euforizante 

de conjunção.  

 

3.4 Clarice e a emergência do sentido pela via complexa 

 

Nesta seção, discorreremos sobre a conjugação de abstração, Estética do Fracasso 

(PRADO JR., 2015 [1989]), e dissimetrias que fazem emergir novas significações para chegar 

ao ápice da ideia de um olhar metonímico e demorado (GREIMAS, 2017 [1987], p. 97), ou a 

beatitude do instante em Água viva, destacando de que maneira isso ocorre. Essa articulação, 

como vimos desde a seção sobre a perspectiva tensiva, é dada de modo complexo, o que, em 

Água viva, é premente e o que pretendemos indicar em nossas considerações. Antes, retomemos 

alguns pontos: vimos que o objeto de valor para o sujeito do enunciado no livro é o que está 

aquém do sentido em circulação socialmente para, então, possibilitar um além a esse sentido. É 

a expansão, a extensão do tempo e do espaço, a entrelinha, o inaudito, em busca do qual esse 

actante-sujeito irá se colocar: quer reencontrar o momento de junção entre expressão e 

conteúdo, o momento mesmo, portanto, do nascimento da enunciação, um momento primitivo, 
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anterior aos valores sociais, suspendendo seus efeitos na narrativa. O antissujeito é a mediação 

entre a coisa clariciana e a sua significação, ou o it. Esse antissujeito sobre o qual também 

discorremos, não é a língua, mas a sua cristalização.  Na obra, o projeto é o de pescar a 

entrelinha, o sentido, por meio da língua e, ao mesmo tempo, circundando-a, ou, como diria o 

sujeito do enunciado clariciano, “O que salva então é escrever distraidamente” (1998 [1973], 

p. 22, destaques nossos),  já que “a não palavra, ao morder a isca, incorporou-a", ou seja, a 

inteligibilidade do processo de procura do it transforma esse percurso em colapso – reduz a 

não-palavra (o que está até mesmo além do sentido) àquilo que se encontra aquém dele; relega 

o it à categorização de palavra-nomenclatura, com toda a clausura semântica que ela carrega. 

Uma demonstração do que estamos discutindo pode ser observada abaixo: 

 

O que falo nunca é o que falo e sim outra coisa. Quando digo “águas 

abundantes” estou falando da força de corpo nas águas do mundo. Capta essa 

outra coisa de que na verdade falo porque eu mesma não posso. Lê a energia 

que está no meu silêncio. Ah tenho medo do Deus e do seu silêncio 

(LISPECTOR, 1998 [1973], p. 30). 

 

O sujeito da enunciação parece gritar: “Quero escrever-te como quem aprende. 

Fotografo cada instante. Aprofundo as palavras como se pintasse, mais do que um objeto, a sua 

sombra” (LISPECTOR, 1998 [1973], p.14) ao mesmo tempo em que sabe que a língua é 

mediadora da emergência de sentido e impõe coerções, no que reside a consciência do fracasso 

de seu projeto que, no fundo, ainda é uma tentativa, a nosso ver, bem-sucedida de ultrapassagem 

semântica. O esforço para dizer pode carregar – e carrega – seu oposto tensivo: o desejo de se 

calar. Ora, é no silêncio que se multiplicam as possibilidades de criação e significação. A 

tentativa de mímese do silêncio é, também, enunciação. Em Lispector, nem chega a ser isso, 

mas um dizer sobre o silêncio. 

A ampliação de sentido por circundações é o ponto central que se apresenta na obra e o 

que nos é dado, na condição de enunciatários, como tarefa ou exercício para uma ultrapassagem 

de sentidos. Uma espécie de missão de se anular quaisquer cenas predicativas preliminares, no 

intuito de se construir o sentido sob uma perspectiva não de um ponto zero, o que seria 

inconcebível, mas de atenuação da cristalização, tornando a emergência do sentido mais rica e 

aberta ao deleite de descobertas que todo desbravamento rumo ao desconhecido pode 
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proporcionar. Inácio (2018), ao analisar outro livro de Lispector, A Paixão Segundo G.H. 

[1964], fala em algo que vai ao encontro do que identificamos em Água viva e que, afinal, é 

uma tônica extensiva que caracteriza a obra lispectoriana – atinge o éthos do ator da enunciação: 

o exercício reflexivo sobre a linguagem, de forma, como não poderia deixar de ser, 

metalinguística. A analista fala em uma rejeição, pelo ator do enunciado, da “totalidade da grade 

narrativa e, com ela, de todas as ‘formas semióticas já assumidas’” (p.12). Ao fazer disso uma 

estratégia de escrever por desiconizações, apagando as marcas ou memórias predicativas, a 

pesquisadora observa o seguinte: 

 

Instala-se aí o paradoxo: um mundo sem referência e, consequentemente, sem 

forma, não pode ser discursivizado. E mais: uma realidade que exclua todos 

os modelos de referência excluirá, com eles, o próprio discurso. E, no entanto, 

o discurso existe. O romance existe – mas [...] apenas como um simulacro da 

ausência geral de referência (INÁCIO, 2018, p.12). 

 

Exemplo disso ocorre na passagem em que Clarice quer retirar de um espelho, o objeto 

utilitário, a sua semantização cultural incrustada muma metalinguagem com a recursividade 

discursiva: 

 

Mas agora estou interessada pelo mistério do espelho. Procuro um meio de 

pintá-lo ou falar dele com a palavra. Mas o que é um espelho? Não existe a 

palavra espelho, só existem espelhos, pois um único é uma infinidade de 

espelhos. Espelho não é coisa criada e sim nascida [...] Espelho? Esse vazio 

cristalizado que tem dentro de si espaço para se ir para sempre em frente sem 

parar: pois espelho é o espaço mais fundo que existe. E é coisa mágica: quem 

tem um pedaço quebrado já poderia ir com ele meditar no deserto. Ver-se a si 

mesmo é extraordinário. Como um gato de dorso arrepiado, arrepio-me diante 

de mim (LISPECTOR, 1998 [1973], p. 77 e 78). 

 

Bertrand diz, como vimos, que esse tipo de estratégia na escrita, que, em nosso ponto 

de vista, é o mesmo presente em Lispector, coloca o sentido entre parênteses, sem julgamentos 

e fora do circuito dos saberes e valores para, depois, voltar a ser significado (ressignificado, ou 

[re]formado). Ao promover a suspensão, não se atesta, mas também não se contesta o discurso 
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doxológico anterior sobre as coisas, ou, agora, sobre os its, falando em termos lispectorianos de 

ressemantização dos objetos. Essas características também podem ser muito bem observadas, 

ou, além disso, sentidas intimamente, no excerto abaixo: 

 

O que diz este jazz é improviso? diz braços enovelados em pernas e as chamas 

subindo e eu passiva como uma carne que é devorada pelo adunco agudo de 

uma águia que interrompe seu voo cego. Expresso a mim e a ti os meus desejos 

mais ocultos e consigo com as palavras uma orgíaca beleza confusa. 

Estremeço de prazer por entre a novidade de usar palavras que formam intenso 

matagal. Luto por conquistar mais intensamente a minha liberdade de 

sensações e pensamentos, sem nenhum sentido utilitário: sou sozinha, eu e 

minha liberdade. É tamanha a liberdade que pode escandalizar um primitivo, 

mas sei que não te escandalizas com a plenitude que consigo e que é sem 

fronteiras perceptíveis. Esta minha capacidade de viver o que é redondo e 

amplo – cerco-me por plantas carnívoras e animais legendários, tudo banhado 

pela tosca e esquerda luz de um sexo mítico. Vou adiante de modo intuitivo e 

sem procurar uma ideia: sou orgânica. E não me indago sobre os meus 

motivos. Mergulho na quase dor de uma intensa alegria – e para me enfeitar 

nascem entre os meus cabelos folhas e ramagens (LISPECTOR, 1998 [1973], 

p. 23, destaque nosso). 

  

A partir dos exemplos extraídos da obra de Clarice, percebendo os arredondamentos e 

circundações de aproximação do sentido, tornando fluido o seu desenvolvimento – sempre de 

maneira que parece primar pelo instante-já do inacabado de uma escrita que se coloca em 

simulação de ato e, dessa forma, encontra plenitude – concluímos que o sujeito do enunciado 

na obra busca a fluidez. Há um esforço pelo atingimento do que em Água viva se chamou de 

“figurativo do inominável” (LISPECTOR, 1998 [1973], p. 81, destaques nossos). O sujeito 

enunciativo reconhece: “Estou te falando em abstrato” (p. 81). O que pensamos dessa reflexão 

é que, antes de um objeto discreto e concreto do mundo natural, o sujeito enunciativo, 

obstinado, busca o estranhamento de tudo que possa vir a ser culturalmente cristalizado: “ [...] 

quando estranho a palavra aí é que ela alcança o sentido” (p. 83). Em Água viva, notamos que 

há uma busca que se pretende distraída (uma distração necessária) pela experiência estética, o 

que é feito por meio de uma decomposição das figuras do mundo, como vimos: “Não pinto 

ideias, pinto o mais intangível ‘para sempre’. Ou ‘para nunca, é o mesmo” (LISPECTOR, 1998 

[1973], p. 12). Há aí as ideias mais abstratas possíveis de uma figurativização do inominável, 

por meio da decomposição do que poderia ser a figura da morte e do nascimento de algo que se 

pretenda durativo ou pontual – afinal, o que é o para sempre? Qual a sua representação 



110 
 

   
 

linguística? E o para nunca? Essas pontas de um mesmo termo complexo, em Água viva, não 

são contrários, mas matéria do mesmo lexema em construção – o it.  

Em função de sua quebra com a cotidianidade pasteurizadora, acreditamos, também, 

que essa decomposição está relacionada ao que Greimas (2017 [1987], p. 96) propõe como 

sendo “uma nova regra do jogo ‘estético’”, à qual chama de “dissimetria” projetada pela poesia 

em sua forma moderna “ante o temor de que as simetrias assim instauradas produzam de novo 

aquele efeito de sentido da iteratividade de esperas esperadas” (destaques nossos). Tal 

dissimetria é pressuposta como capaz de criar choques e fissuras, responsáveis por outros 

sentidos para um mesmo evento, para um mesmo objeto. É a busca pela cisão, pela quebra de 

expectativas, a negação de um mundo pasteurizado cada vez mais pela “espera esperada do 

inesperado” (GREIMAS, 2017 [1987], p. 97, destaque nosso). No texto clariciano, como nas 

artes, a intenção parece ser fazer fracassar esse projeto pasteurizador da existência, em busca 

do desbravamento do desconhecido, sem muletas facilitadoras de acesso ao sentido, construídas 

a partir de cenas predicativas. É quase um desejo de reencontro com o esvaziamento de 

significações partilhadas para, então, emergirmos novamente, com sentidos mais ampliados.  

Uma nova significação é – e sempre será – possível, parece nos dizer Água viva. Uma 

negação do sentido apresentado a priori, sem o esforço de semiotização do vivido, o mítico 

como experiência e não apenas como transferência de saberes preexistentes. Um elogio ao 

fracasso de um projeto de vida que priorize a tranquilidade plena da continuidade cotidiana, 

optando, antes, pelas rupturas e suas belezas vulcânicas que fazem emergir, após a explosão, a 

satisfação da semiose do close-up, do detalhe, do instante-já: 

 

O fracasso que ameaça um tal projeto de vida [o do cotidiano monótono e 

cristalizado], inspirado pelas artes e letras, vem provavelmente do próprio 

excesso de sua estetização, da demasiadamente copiosa memória cultural, 

enquanto que o seu deliberado enxugamento – que é uma aposta e um risco ao 

qual se expõe toda ambição estética – talvez desse a tal projeto alguma 

oportunidade. Pode-se sonhar: e se, no lugar de uma ambição totalizante, que 

procura transfigurar toda a vida e põe em jogo o conjunto do percurso do 

sujeito, esse pudesse proceder a um desmembramento de seus programas, à 

valorização do detalhe do “vivido”? Se um olhar metonímico e demorado se 

dedicasse a abordar com seriedade as coisas simples? [...] poderia então 

produzir com “quase nada”, um inesperado quase imperceptível, anunciando 

uma nova jornada (GREIMAS, 2017 [1987], p. 97, destaques nossos). 
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O semioticista recorre a Baudelaire para sugerir como esse processo se dá, por meio da 

dissimetria: “aquilo que não é ligeiramente disforme tem ar insensível; de onde se segue que a 

irregularidade, ou seja, o inesperado, a surpresa, o assombro, são uma parte essencial e a 

característica da beleza” (2017 [1987], p. 96). A valorização da não-palavra (pescada pela 

palavra) em Água viva ocorre por meio da recorrência ao não-belo, ao obscuro, como na 

passagem a seguir, que narra o momento em que o sujeito da enunciação do livro tenta “por em 

palavras, mas sem descrição” (LISPECTOR, 1998 [1973], p. 16) a pintura que havia feito de 

uma caverna: 

 

Entro lentamente na escritura assim como já entrei na pintura. É um mundo 

emaranhado de cipós, sílabas, madressilvas, cores e palavras – limiar de 

entrada de ancestral caverna que é o útero do mundo e dele vou nascer […] 

caranguejos iguais a eles mesmos desde a pré-história, através das mortes e 

nascimentos, pareceriam bestas ameaçadores se fossem do tamanho de um 

homem. Baratas velhas se arrastam na penumbra. E tudo isso sou eu. Tudo é 

pesado de sonho quando pinto uma gruta ou te escrevo sobre ela 

(LISPECTOR, 1998 [1973]. p. 15, destaque nosso). 

 

O ator da enunciação vê beleza onde, por convenção, existe o repugnante, aos moldes 

do que discutiu Greimas em “A Cor da Obscuridade” (2017 [1987]). Ao decompor o feio, nasce 

o belo que estava englobado no primeiro. “O que se chama de bela paisagem não me causa 

senão cansaço […] Eu amo o feio com um amor de igual para igual. E desafio a morte. Eu – eu 

sou a minha própria morte” (LISPECTOR, 1998 [1973], p. 39). Essa atração pela morte e a 

complexidade entre a distinção do nascimento e da morte fazem desses eventos pontuais um 

alargamento, uma expansão, tornando-os próximos, fundindo-os, o que nos leva a refletir, 

novamente, sobre o termo complexo, que articula os opostos (termos s1 e s2 do quadrado 

semiótico). Segundo Greimas e Courtés: 

 

Derivado da estrutura elementar da significação, o termo complexo se define 

pela relação “e...e” que contraem, em consequência de prévias operações 

sintáxicas, os termos s1 e s2 do eixo dos contrários no quadrado semiótico. O 

termo complexo pode ser positivo ou negativo conforme a dominância de um 

dos dois termos contrários que entram em sua composição. A ‘coexistência 

dos contrários’ é um problema árduo, herdado de uma longa tradição filosófica 

e religiosa. V. Brondal introduziu-a na linguística, reconhecendo a existência 
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de termos complexos na articulação das categorias gramaticais de certas 

línguas naturais. O problema da geração de tais termos não teve até agora 

solução satisfatória (GREIMAS; COURTÉS, 1983 [1979], p. 65, destaques 

do autor). 

 

Fundem-se, também, destinador transcendente e autodestinador na medida em que a 

narradora faz essa interface, articulando morte e vida e sendo atraída por esses objetos de valor 

para parir o it.  

  

O destinador transcendente possui um estatuto especial. Representa uma 

função transitiva responsável pelo projeto maior do sujeito: sua constante 

busca de junção. Esse destinador articula disjunção e conjunção como estágios 

de um mesmo processo que mantém o sujeito em continuidade. Propõe logo a 

sutura em lugar da fratura. Difere, portanto, - já que pertence a um nível mais 

profundo – do manipulador e do julgador (embora possa eventualmente 

manifestar-se como tais), que constituem, respectivamente, etapas inicial e 

final do percurso narrativo. O destinador transcendente paira sobre todas as 

operações executadas e as paixões vividas pelo sujeito ao longo de sua 

trajetória. Ele acolhe as interrupções como elementos indispensáveis à 

continuidade (TATIT, 2010, p. 20).   

  

É como o sujeito da enunciação se apresenta, expandindo o descontínuo, transformando-

o em sutura, em contínuo. A fratura, geralmente um rápido assomo, é alargada. No livro, ela 

não representa o sentido em si, mas a sua atualização imediatamente anterior à iminência, os 

seus instantes inapreensíveis, aqueles que se tornam outros no instante seguinte. O sentido, sem 

dúvida, representa uma busca em torno da qual se constrói a narrativa. É seu fim, a plenitude, 

a perfeição. Contudo, é na descontinuidade até se chegar a esse contínuo de significação que 

reside a questão principal da obra. Nela, parecem importar os meios mais do que os fins, a 

quase-próxima frase, os momentos de imperfeição: “A harmonia secreta da desarmonia: quero 

não o que está feito mas o que tortuosamente ainda se faz. Minhas desequilibradas palavras são 

o luxo de meu silêncio” (LISPECTOR, 1998 [1973], p. 12). 

Como quem – sem pensar nisso –  antecipa as ideias mais recentes da teoria semiótica, 

que dialoga com a primazia dos afetos, Clarice se preocupa com o devir. Nela, a articulação 

entre o contínuo e o descontínuo é premente na emergência do sentido. O “coeficiente tensivo” 

(TATIT, 2010, p. 24), ou “estilo tensivo” (ZILBERBERG, 2011 [2006], p. 20) da sua 
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personagem é o da “nostalgia dirigida ao porvir” (GREIMAS, 2017 [1987], p. 33), da “espera 

do inesperado” (p. 91), ou “soência do sobrevir” (ROSA, G., 1985 [1962]), expressão “cujo elo 

sintático interno desfaz a contradição entre costume e acontecimento, como se este pudesse ser 

preservado por aquele” (TATIT, 2010, p. 99).  

 

Querer dizer o indizível, pintar o invisível: provas de que a coisa, única, 

adveio, que outra coisa seja talvez possível. Nostalgias e esperas alimentam o 

imaginário cujas formas, murchas ou desabrochadas, substituem a vida: a 

imperfeição, desviante, cumpre assim, em parte, seu papel (…) como um 

trampolim que nos projeta da insignificância em direção ao sentido 

(GREIMAS, 2017 [1987], p. 99). 

 

A busca metalinguística em Água viva se desenvolve visando a algo que tenha uma força 

superior àquilo que se consiga explicar, que valha por si, como ocorre com o apreensível pelos 

sentidos, no plano da expressão: “Não quero ter a terrível limitação de quem vive apenas do 

que é passível de fazer sentido. Eu não: quero é uma verdade inventada” (LISPECTOR, 1998 

[1973], p. 22). Esse coeficiente da personagem, contudo, é também o do Guizzo, percebido por 

Greimas (2017 [1987], p. 43) em sua análise de Palomar (1985), de Italo Calvino: “relâmpago” 

que produz a apreensão estética, “um querer recíproco de conjunção, como um encontro no 

meio do caminho entre sujeito e objeto” (p. 42) e, mesmo ansiando o próximo instante, o 

momento da palavra já criada, hesita entre os espaços “brancos” da enunciação, o presente, o 

que ainda está a ser construído. É nesse lugar expandido – essa continuidade do descontínuo – 

que baseamos nossa análise, como um espaço de alargamento da linguagem, do tempo e dos 

sentidos, num ínterim de tensividade aspectual “a espera é ao mesmo tempo paciência e 

impaciência e é gradualmente que o termo complexo que as subsume se modifica, passando de 

uma dominância a outra” (GREIMAS, 2017 [1987], p. 50). Dessa maneira, o eu de Água viva 

se divide entre a ansiedade da espera: “Meu esforço: trazer agora o futuro para já” 

(LISPECTOR, 1998 [1973], p. 30) – para o presente, completaríamos, ou para o “instante-já” 

– e a plenitude, em contraposição à ânsia, desse tempo presente que se expande: “Escrevo-te 

na hora mesmo em si própria. Desenrolo-me apenas no atual. Falo hoje, não ontem, nem 

amanhã, mas hoje e neste próprio instante perecível” (p. 25), não havendo nisso, contudo, 

paradoxo. É um belíssimo improviso: “sei o que estou fazendo aqui: estou improvisando. Mas 

que mal tem isso?” (LISPECTOR, 1998 [1973], p. 23) e ainda: “Estou sendo antimelódica. 
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Comprazo-me com a alegria difícil dos ásperos contrários” (p. 29). E assim, por meio de uma 

cifra músico-aspectual, a personagem impessoal – “Eu me dou o nome de Amptala. Que eu 

saiba não existe tal nome. Talvez em língua anterior ao sânscrito, língua it” (p. 45) – vai 

mostrando o que há nela de complexo.  

 É por meio da palavra pescando a não-palavra e do alargamento do instante que o 

sujeito da enunciação se lança entre o modo de existência virtualizado e o atualizado, 

antecipando o futuro para o agora e transformando o trivial em uma atualização que visa à 

conjunção, mas, em um processo concessivo, finda detido no atual [no atualizado], visto que 

tal conjunção não se realiza (cf. visualização da dêixis temporal na presença na reprodução 

abaixo – Esquema 5).  

 

Esquema 5 – Reprodução do esquema de dêixis temporal da presença 

 

 

Fonte: (FONTANILLE, ZILBERBERG, 2001 [1998], p. 139). 

 

Em Água viva, o sujeito do enunciado assiste ao parto do it, ao mesmo tempo que ao de 

uma morte que antecipa um renascimento. A iteração morte / vida que nasce da consciência de 

que há fracassos contra os quais é inútil lutar (estética do fracasso), pode-se apenas circundá-

los, faz da narradora um destinador transcendente e autodestinado. A personagem diz: “Terei 
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de morrer de novo para de novo nascer? Aceito” (LISPECTOR, 1998 [1973], p. 45). A 

consciência do fracasso instaura a “sabedoria da fatalidade” (p. 41, destaques nossos). 

Contudo, não há o que se lamentar. Ao contrário. Parte-se dessa consciência do problema para 

a negação do conhecimento cristalizado como uma arma potente de expansão de sentidos. É de 

tal maneira que o livro nega a língua por meio da potencialidade da própria língua. É também 

partindo da língua que a narradora instaura uma outra, parafraseando Barthes (1989 [1978]) em 

sua Aula sobre o projeto de poder que subjaz a quaisquer linguagens. É a morte da mediação 

compartilhada de forma universalizante. 

Na obra, há uma dessemantização, para que se atinja o ápice. Morte e vida são onde se 

pretende chegar. Poderíamos dizer, em uma análise em nível narrativo (por mais fluida que seja 

a narratividade no livro) que o sujeito está em falta e busca na morte e na vida seu objeto de 

valor, um mesmo aleluia eufórico: “No fundo de tudo há a aleluia” (LISPECTOR, 1998 [1973], 

p. 36). A língua precisa morrer e renascer a todo instante para a emergência do sentido, e não 

há sanção pragmática ou cognitiva nisso. Apenas é. Não há um ponto de chegada. Dessa 

maneira, a personagem busca a morte da palavra para que ela possa renascer, isto é, para que 

brote dela uma ressemantização. A escritora sem nome em Água viva busca, ao modo da 

observação de Hénault (2006 [1992], p. 149) "circunscrever, ao lado das aspectualizações do 

nível discursivo (as diversas maneiras de fazer existir o espaço, o tempo e a atitude dos atores) 

as aspectualidades profundas", o que se deu pela constatação de que os aspectos não eram 

facilmente apreensíveis em termos exclusivamente binários, categóricos, mas derivavam de 

apreciações graduais, num esforço intelectual de dessemantização, "escapando da 

descontinuação em unidades discretas, como sendo sempre uns em relação aos outros, da ordem 

do mais e do menos". Essa ressemantização, como pressuposto no trecho citado, é, portanto, 

gradual. 

Em sua grade enunciativa, esse sujeito do texto de Clarice se mostra responsável pela 

articulação entre polos tidos como opostos. Zilberberg argumenta que “a oposição só se sustenta 

em virtude da síncope dos sob-contrários, cuja existência, aliás, ela nega; ao fazê-lo, ela está 

negando seu próprio fundamento” (2004, p. 81), e lembra que é cômodo reduzir essas grandes 

questões a uma alternativa categórica. Segundo o autor, a semiótica greimasiana43: 

 
43 O texto a que o autor faz referência – GREIMAS, A. J., Analyse du contenu: comment définir les indéfinis? In: 
La mode en 1830, Paris, P.U.F., 2000, pp. 383-400 – (cujo original data de 1963) foi incluído como um dos anexos 
do livro de Greimas, postumamente organizado por T. Broden e F. Ravaux-Kirkpatrick. 
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[…] lida menos com pares contrastados do que com as combinações e 

dominâncias que eles tornam possíveis. O que observa Greimas nesse caso é 

que os termos opostos são inicialmente dados juntos, que são passíveis de 

acentuação e que a acentuação de um dos termos tende a acarretar a 

desacentuação de seu companheiro – em nome de um impensável e impensado 

princípio de constância (ZILBERBERG, 2004, p. 81).   

 

Da articulação entre a morte e a vida; o futuro e o passado no alargamento do instante 

do agora, a enunciação no livro se deslimita, liberta-se das amarras do que é passível de ser 

socialmente partilhado, torna-se um limiar (ZILBERBERG, 2011 [2006]) aberto a novas 

interpretações, produzindo um efeito de eternidade. Ele sempre estará aberto a novas 

interpretações a cada leitura, a cada enunciatário. Um processo expandido que “É vasto. Vai 

durar” (LISPECTOR, 1998 [1973], p. 95). 

 Da recuperação da avultação, passando pela tentativa de resolução ao novo assomo, 

que é o momento mesmo da ocorrência do próximo instante, numa trajetória ascendente 

(ZILBERBERG, 2011 [2006], p. 20), Água viva parte do inteligível, ao questionar a 

necessidade da figura para a compreensão e busca (em um projeto por meio de um grau de 

abstracionismo linguístico que priorize o sensível, os afetos) o sentido, ou a conjunção com seu 

objeto de valor: essa língua limpa de significações preestabelecidas: “O que te escrevo continua 

e estou enfeitiçada” (LISPECTOR, 1998 [1973], p. 95). Nada melhor para representar 

essa duratividade (efeito de eternidade e de possibilidades de sentido no livro) do que a sua 

figura, que é a anti-figura (uma placenta, uma água-viva), assim como sua palavra é a não-

palavra pescando o it, o incompleto levando à completude de sentido, ou ao atingimento deste, 

por aproximação, por circundamentos:  

  

Eternidade: pois tudo que é nunca começou. Minha pequena cabeça tão 

limitada estala ao pensar em alguma coisa que não começa e não termina – 

porque assim é o eterno. Felizmente esse sentimento dura pouco porque eu 

não aguento que demora e se permanecesse levaria ao desvario. Mas a cabeça 

também estala ao imaginar o contrário: alguma coisa que tivesse começado - 

pois onde começaria? E que terminasse – mas o que viria depois de terminar? 

Como vês és-me impossível aprofundar e apossar-me da vida, ela é aérea, é o 

meu leve hálito. Mas bem sei o que quero aqui: quero o inconcluso 

(LISPECTOR, 1998 [1973], p. 26, destaques nossos). 
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3.5 O tempo expandido do agora 
O que te direi? Te direi os instantes. Exorbito-me 

e só então é que existo de um modo febril. Que 

febre: conseguirei um dia parar de viver? Ai de 

mim que tanto morro (…) à duração de minha 

existência dou uma significação oculta que me 

ultrapassa. Sou um ser concomitante. Reúno em 

mim o tempo passado, o presente e o futuro, o 

tempo que lateja no tique-taque dos relógios (…) 

Sei o que estou fazendo aqui: conto os instantes 

que pingam e são grossos de sangue 

(LISPECTOR, 1998 [1973], p. 22, 23).  

 

Começamos esta seção retomando o estado de transe da “nostalgia dirigida ao porvir”, 

“espera do inesperado” (GREIMAS, 2017 [1987], p. 33-91), ou “soência do sobrevir” (ROSA, 

G., 1985 [1962]) em Água viva: “Por que é que as coisas um instante antes de acontecerem 

parecem já ter acontecido? É uma questão de simultaneidade de tempo” (LISPECTOR, 1998 

[1973], p. 39). Com esse golpe oracular, o sujeito da enunciação deixa sinais em esboços para 

a construção de uma ampla reflexão sobre a suspensão do tempo, o alargamento da fratura 

antes da ação (a próxima frase)44. Está paralisado na paixão da ansiedade, da espera – esse 

misto de paciência e impaciência: “[…] prendi para mim o instante antes que ele morresse e 

que perpetuamente morre” (LISPECTOR, 1998 [1973], p. 24).  

O paroxismo da experiência transfiguradora instaurado pelo desvio estético-temático 

após o sujeito da enunciação se perceber em um deserto agônico e sem saída de uma linguagem 

que não consegue dominar, tampouco nela encaixar o que se pretende expressar é estendido 

como que a compensar um acontecimento que ainda não sobreveio, ansiando-o, contudo. É um 

momento extenso, mas de uma tonicidade alta, o que busca a personagem-narradora (tonicidade 

agindo sobre a temporalidade extensa, em um efeito de sentido de eternidade). Para Gilda de 

Mello e Souza: 

 
44 Parte da discussão feita a esse respeito foi publicada, a partir e em desenvolvimento da presente dissertação, 

em periódico científico da Universidade de Passo Fundo (UPF), a revista Desenredo, sob o eISSN: 2236-5400, 

sob o DOI <http://dx.doi.org/10.5335/rdes.v16i2.9695>. A referência completa para consulta consta da 

bibliografia do presente trabalho. Cf: (MOREIRA; LOPES, 2020). 

 

http://dx.doi.org/10.5335/rdes.v16i2.9695
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O que a romancista visa é apreender o instante exemplar, aquela ínfima 

parcela de duração capaz de iluminar com o seu sentido revelador toda uma 

sequência de atos; mas apreender a olho nu, sem subterfúgios, ‘num 

vertiginoso relance’ [...] Para Clarice Lispector, um instante será suficiente 

para toda a narrativa. E a sua tarefa vai ser, justamente, a de narrar esses 

‘momentos que não se narram’, de dar relevo aos ‘momentos que não contam’ 

e que em geral deixamos escapar, porque acontecem enquanto estamos 

desprevenidos. – No entanto, só eles são significativos, pois revelam o que de 

mais profundo há em nós (SOUZA, 2009 [1980], p. 98 e 100). 

 

O embate entre o desejo de aproveitamento máximo sensível do presente e a consciência 

de sua impossibilidade faz do momento, do instante clariciano, algo precioso: 

 

Mas o instante-já é um pirilampo que acende e apaga. O presente é o instante 

em que a roda do automóvel em alta velocidade toca minimamente no chão. 

E a parte da roda que ainda não tocou, tocará em um imediato que absorve o 

instante presente e torna-o passado. Eu, viva e tremeluzente como os instantes, 

acendo-me e me apago, acendo e apago, acendo e apago. Só aquilo que capto 

em mim tem, quando está sendo transposto em escrita, o desespero das 

palavras ocuparem mais instantes que um relance de olhar. Mais que um 

instante, quero seu fluxo (LISPECTOR, 1998 [1973], p. 16, destaque nosso). 

 

Ao gastar mais tempo do que um relance, perde-se a beleza da distração, do 

acontecimento. É no movimento ascendente em direção ao assomo que Clarice busca o que 

chamamos aqui de descontinuidade durativa45 e não há nada de subversivo nisso, visto que a 

articulação entre descontinuidade e continuidade contrai a função duratividade46, conforme 

notamos no esquema, abaixo, de Diana Luz Pessoa de Barros (cf. Esquema 6). 

 
45 Por nossa hipótese, a iteratividade (duratividade descontínua), representada pelos temas atemáticos, pelas 
repetições, pelas aproximações na enunciação, geraria a descontinuidade durativa (ou busca pela continuação 
da parada, o alargamento do instante). 
46 Segundo Greimas e Courtés, “a duratividade é um sema aspectual que indica, no eixo sintagmático, que um 
intervalo temporal, situado entre o termo incoativo e o termo terminativo, é inteiramente preenchido por um 
processo. Paradigmaticamente, esse sema faz parte da categoria aspectual duratividade/puntalidade. Um 
mesmo intervalo temporal pode ser preenchido por grandezas, idênticas ou comparáveis, situadas no mesmo 
nível de derivação: dir-se-á, então, que se trata da duratividade descontínua (ou iteratividade), opondo-a, 
desse modo, à duratividade contínua, que caracteriza apenas um processo” (1983 [1979], p. 135, destaques do 
autor). 
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Esquema 6 – Reprodução do esquema Durativo X Pontual 

 

 

 

Fonte: Barros, D.L.P., (2001 [1988], p. 91). 

 

O efeito que se nota é o de expansão temporal e semântica: “Gosto de nunca. Também 

gosto de sempre. Que há entre nunca e sempre que os liga tão indiretamente e intimamente? 

[...] o instante é de um escuro total” (LISPECTOR, 1998 [1973], p. 36). Note-se que para uma 

efetiva busca do que escapa ao sentido é necessário certo grau de extensidade, o que permite 

chegar à apreensão. Para isso, portanto, é necessário, da mesma maneira, um certo grau de 

desaceleração.  

 

3.5.1 O instante-já seguro nas mãos 

 

Bertrand (2004) entra nessa árida discussão a respeito do tempo presente – o equivalente 

ao instante-já clariciano. Para ele, o agora (maintenant) é palavra “pendurada em um abismo” 

(p.1), sendo este abismo não apenas ontológico, da temporalidade como tal, mas também 

especulativo das teorias do tempo. Analisando o léxico francês, Bertrand conclui que, em 

termos metafóricos (essa maneira de aproximação a que se tem acesso de forma indireta, por 

meio de uma figura, de acordo com ele), o agora é aquilo que se tem ou se segura na mão (fr. 

main-tenant). É o que o sujeito em Lispector deseja, por não poder “fabricar como na pintura, 



120 
 

   
 

quando fabrico artesanalmente uma cor” (LISPECTOR, 1998 [1973], p. 12) e, assim, tenta 

“escrever-te com o corpo todo, enviando uma seta que se finca no ponto tenro e nevrálgico da 

palavra”. Essa intencionalidade também pode ser observada no trecho a seguir, que se funde de 

uma forma impregnante ao sentido metafórico do agora sobre o qual Bertrand escreveu: 

 

Estou tentando capturar a quarta dimensão do instante-já que de tão fugidio já 

não é mais porque agora tornou-se um novo instante-já que também não é 

mais [...] quero capturar o presente [...] quero como poder pegar com a mão a 

palavra [...] quero sentir nas mãos o nervo fremente e vivaz do já e que me 

reaja esse nervo como buliçosa veia (LISPECTOR, 1998 [1973], p. 9). 

 

Bertrand observa que o lexema maintenant (agora) contém o maintien (manutenção), o 

que opera uma abertura axiológica e também traz um elo importante com o nosso objeto de 

análise: o já, a manutenção, o eterno, a expansão em Água viva. O autor cita a análise de 

Greimas e Keane sobre a fábula A cigarra e a formiga, de La Fontaine, em sua última estrofe, 

a qual envolve a discussão desse agora, o presente: “Por sinal, curiosa palavra, se pensarmos 

nela, a palavra agora [maintenant], em que o presente, nulo e eterno, se acha figurativizado por 

algo que a mão do homem capta, retém por um breve instante”47 (GREIMAS; KEANE, 1990, 

p. 61, tradução nossa). Entre as razões para se chegar a uma discussão sobre esse algo, Bertrand 

aponta uma lacuna, sentida intuitivamente, entre a cena figurativa - sua micronarrativa 

subentendida, o problema de seu objeto-valor - e o significado da realidade temporal. Essa 

lacuna convida a olhar para o que está acontecendo na rede subjacente de significados 

implícitos, o que está se desdobrando entre a ilusão do presente e a profusão de presenças, 

segundo o autor. Bertrand reflete sobre questões seculares, como as que Ricoeur (1985, p. 52) 

revisitou, que discutem o conceito do tempo: sob uma perspectiva, objetivo; sob outra, 

fundamentado numa fenomenologia da experiência íntima, vivida efetivamente. Esta última, à 

maneira como concebemos o tempo em nossa análise do livro e à qual retornaremos em seguida. 

Ricoeur, em outra obra, escreveu que o agora, por um lado, significa qualquer interrupção na 

continuidade do tempo cosmológico e pode ser representado como um ponto sem extensão 

(1990, p. 35). Por outro lado, o presente vivido se encontra entre (e engloba) o passado recente 

e o futuro iminente. O autor reitera que não há conexão lógica necessária entre essas duas 

 
47 "Curieux mot (…) où le présent, nul et éternel, se trouve figurativisé par quelque chose que tient, qu’attrape 
pour un bref instant, la main de l’homme”. 
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interpretações (apud BERTRAND, 2004, p. 3, tradução nossa). Em resposta, de uma forma 

criativa, contudo, sem resolver a famosa aporia: o que é o tempo? Se não me perguntam, eu sei. 

Mas se me perguntam e tento explicar, as palavras me escapam48 (apud BERTRAND, 2004, p. 

1, tradução nossa) presente nas Confissões, de Santo Agostinho, Ricoeur acredita que a ligação 

entre o presente vivido e o instante pontual do agora se faz pelo discurso, que se transforma no 

guardião do tempo e este, por sua vez, coloca-se face a face com aquele, com a narrativa. 

Faz-se necessário distinguir, rapidamente e em linhas gerais, as duas direções de 

interpretação do tempo, concepções que foram retomadas por Ricoeur nos textos citados por 

Bertrand em sua análise do agora. Enquanto em Aristóteles é uma espécie de momento da física 

que marca a ruptura e a conexão temporal ou, na expressão aristotélica, “algo do movimento”49 

(apud BERTRAND, 2004, p. 5, tradução nossa), em Santo Agostinho há um pensamento 

psicológico e subjetivo. Para este pensador, a compreensão do tempo existe apenas no presente, 

que se divide em presente do passado (memória), presente do presente (atenção) e presente do 

futuro (espera). Ou o que Ricoeur chama de “concordância discordante” e “discordância 

concordante” (apud BERTRAND, 2004, p. 5, tradução nossa). Dessa maneira, o tempo só seria 

mensurável na memória e na expectativa a partir do presente. Os sinais antecipatórios do futuro 

estariam inscritos no momento atual e as lembranças, como que imagens gravadas em nosso 

espírito, não seriam percebidas senão também no presente. De acordo com Bertrand, o presente 

agostiniano é ato de presença, significa qualquer momento (presente, passado ou futuro) 

relatado pelo falante ao agora de sua enunciação que é, portanto, o fundador do tempo. Em 

Água viva, “[...] ‘para sempre’. Ou ‘para nunca’, é o mesmo [...] Há o futuro. Que é hoje 

mesmo” (LISPECTOR, 1998 [1973], p. 12, 38).  

Bertrand recorre a Husserl, que contribui de forma vigorosa sobre o que se passa durante 

o evento enunciativo do agora. Trata-se do que o filósofo alemão chama de “consciência íntima 

do tempo”. A abordagem procede pela redução do que é conhecido, partilhado, e remonta ao 

sentido, antes mesmo do significado percebido – esse campo do ante-predicativo que, segundo 

Bertrand, só é apreensível verbalmente por meio de conceitos decantados da impregnação 

metafórica do uso. O agora para Husserl, então, segundo Bertrand, não é algo pontual, nem 

depende de uma intencionalidade que determina a consciência do objeto no que se refere à 

 
48 “Qu’est-ce que le temps ? Si personne ne me le demande, je le sais; mais si on me le demande et que je veuille 
l’expliquer, je ne le sais plus”. 
49 “[...] est quelque chose du mouvement”. 
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percepção. É, precisamente, o local de encontro entre retenções e protensões, uma apreensão 

da duratividade em si, chamada de “intencionalidade longitudinal” por Husserl (apud 

BERTRAND, 2004, p. 6). Ele se interessa pela persistência dos instantes que acabaram de 

passar para o campo da consciência do momento atual e que são mantidos, também, pela 

expectativa da iminência. Retenção e protensão distinguiriam, então, passado e futuro. Ainda 

de acordo com Bertrand, o alemão fala em um misto de não-presença e presença do presente 

na experiência infinitesimal do tempo vivido. Por isso, o semioticista acredita ser possível 

conceber uma narratividade aspectual, em que retenções e protensões formam estruturas-base 

para os programas que nela ocorrem. Bertrand, contudo, observa que são as características da 

retenção as que explicam melhor a natureza singular e complexa do alargamento do agora, sua 

elasticidade. Isso porque há três traços aspectuais contidos na retenção: ela é iterativa; ao 

mesmo tempo incoativa e terminativa; e assegura a captura da duração pontual do presente. 

Segundo Bertrand, a retenção é iterativa porque toda retenção é uma retenção da 

retenção, que modifica e é modificada pela anterior, gerando, nessa interface, uma série de 

gradações que define o alargamento temporal. Contém características de início e término 

porque cada agora pode ser compreendido como o ponto de partida de uma continuidade 

retentiva (ou retenção continuada) mesmo quando esse “instante-já” irrompe na continuidade 

do desenvolvimento de um evento. Por fim, garante a apreensão exata no momento pontual 

porque mantém unida a sequência de momentos e o presente, ao qual se agarra, tornando 

possível o reconhecimento desse presente: a memória do passado recente adere ao presente, 

atualizando-o e fazendo com que a consciência da pontualidade se expanda, o que pode ser 

eufórico ou disfórico para o sujeito, a depender da narrativa. Em Lispector, acreditamos ser 

disfórico, pelo sofrimento da quase iminência da próxima frase. Contudo, numa travessia do 

oposto até o seu encantamento, eufórico, o it, a escrita distraída pescando a não-palavra. É 

nesse ponto que “O tique-taque é it” (LISPECTOR, 1998 [1973] a, p. 45), onde reside a "a 

fixação que ela tomou do momento, do instante de intuição, do debate entre linguagem e auto 

compreensão de sua escrita" (NUNES, 1988, p. XXXVII).  Há, ainda, além dessa retenção do 

passado recente (memória primária), o que Bertrand chama de memória do presente do passado 

(lembrança, memória secundária), configurando a existência de modos relativos de presença. 

Enquanto essa memória primária é caracterizada pela apresentação, pela gradação contínua que 

une o passado ao presente, a secundária seria a reapresentação, definindo a diferença 

descontínua. A lembrança é construída, a partir de então, como uma zona autônoma, dotada de 

suas próprias retenções e protensões. Enquanto a retenção original está totalmente engajada no 
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agora e situada no mesmo nível dele, a lembrança vem de uma fissura que abre sua 

representação ao livre jogo de seleção e reflexão, adaptação e desenvolvimento. O problema, 

então, é o da fronteira entre fenômenos de memória, não tanto do ponto de vista de sua distinção 

fenomenológica quanto de seus modos relativos de presença, de sua copresença potencialmente 

conflituosa no agora, de acordo com Bertrand. 

No que tange às protensões, Bertrand menciona o conceito de Heidegger (“aproximação 

comum”). Dessa forma, o semioticista buscou em Husserl as características da retenção e em 

Heidegger, as da protensão para discutir a cena temporal. O tempo seria, nessa perspectiva, 

“estar à frente de si”. Trata-se da questão da modalidade: partindo da base “modo de ser” (ou 

de vida), lançado ao mundo, o sujeito projeta-se em busca de completude (“ser integral”), 

segundo a modalidade do poder ser. É o que Bertrand chama de preocupação concebida como 

um avanço sobre si mesmo, pelo mecanismo da resolução antecipante, o que nos parece uma 

célula da gestação da “espera do inesperado”, de Greimas (Da Imperfeição). Bertrand diz que 

a temporalização, sob esse ponto de vista, repousa sobre o devir que leva em conta o passado 

("ter-sido") que já está contido no advir. O presente resulta, assim, da combinação entre o porvir 

e o ter sido. E disto, temos que a temporalidade é a unidade articulada do devir, do ter sido e 

do presente (futuro, passado, presente fundidos em uno), o que torna sensíveis as possibilidades 

de alongamento do tempo do agora.  Segundo Bertrand, quando dizemos que “o tempo foge” 

ou que “estamos perdendo tempo”, não é o tempo em si que está em jogo, mas a nossa ânsia - 

ou, na sua versão enfraquecida, a nossa preocupação com o devir. Esse agora absoluto 

(expandido) seria uma concepção diferente do agora pontual. Contudo, de qualquer maneira, o 

agora como projeção incoativa em direção ao futuro e que se liga ao efeito de limiar do passado 

nos leva, na avaliação de Bertrand, a poder interpretar o agora como parada (pontual) e como 

parada da parada (absoluto).  

Bertrand conclui que a questão do agora está relacionada a uma apreensão semiótica. 

Ele retoma as ideias de Jean-François Bordron para defender que o que mais atrai a atenção 

nessa discussão é a iconicidade, entendida não no sentido de figurativização greimasiana, do 

ilusório produzindo impressões referenciais, mas mais radicalmente como o núcleo do que 

ocorre na percepção, o que justificaria, segundo o autor, que realidade e percepção sejam 

consideradas, ambas, como uma linguagem. Um ponto central, na visão de Bertrand, é o que 

se chama “estatuto semiótico do mundo natural”, ao condicionar a integração dos efeitos 

significantes das línguas e discursos aos dos diferentes modos perceptivos. Essa reflexão 
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também levou o semioticista a discutir a ideia husserliana de experiência noética (em que a 

consciência e o mundo liberam um sentido múltiplo e estratificado), analisando a noema 

perceptiva como o plano de expressão do objeto, constituído precisamente por ícones desse 

objeto e instituído como tal pelo movimento de esboços, apreensões icônicas parciais do objeto 

mencionado. Bertrand alega que o objeto-tempo é também apreensível como uma junção de 

componentes icônicos. Ele cita Bordron, que afirmou não poder haver “presente da enunciação, 

na acepção de um agora que coexista a um ato de fala, a não ser na medida em que o próprio 

tempo seja concebido como um ícone”50 (apud BERTRAND, 2004, p. 13, tradução nossa). E 

para esclarecer mais objetivamente o que pretende, também faz referência à reinterpretação que 

propõe Bordron da tríade sígnica de Peirce, redefinindo o estatuto do ícone como a mediação 

entre o índice, o momento primeiro e ainda não qualificado como algo totalmente percebido, e 

o símbolo, em que a elaboração icônica é submetida a regras que permitem o reconhecimento 

da unidade fenomenal do objeto. O ícone seria, então, esse momento complexo, gradual 

(intermediário) com indícios do que o precede e do que lhe sucede, situando-se assim no centro 

da formação do sentido. Para Bordron, “o presente não é nem o tempo experimentado, 

percebido (indicial), nem o tempo submetido a regras de localização ou de medida (simbólico), 

mas o tempo que ganha forma em uma imagem (ícone)”51 (apud BERTRAND, 2004, p. 13, 

tradução nossa). Bertrand nota nessa análise uma reconstituição da ligação entre o dito mundo 

natural e as línguas, que teriam um estatuto semiótico comum. A síntese do agora, para ele, 

seria de natureza icônica e integraria, em simultaneidade, momentos formais indiciais, 

simbólicos e icônicos. Retenções e protensões, portanto, de acordo com Bertrand, são da ordem 

do índice, o que explicaria sua maleabilidade, potencial de gradação (e degradação) e 

modularidade variável. Já a medida do tempo, o que o localiza temporalmente, sua historicidade 

e factualidade seriam da ordem do símbolo. Índice e símbolo se cruzam, na visão do teórico, na 

presentificação do agora como um ícone (termo de mediação) na própria imagem do presente. 

O estatuto semiótico que dá conta da determinação dos objetos pelas três categorias (índice, 

ícone, símbolo) no agora permite a análise, diz o semioticista, a partir dos modos de existência 

- atuam em ocorrência simultânea, competindo quanto ao controle sobre o campo dos diferentes 

agora possíveis. O agora seria, então, objeto de uma narrativização contínua, polêmico-

contratual, de modos de existência e sua suposição enunciativa. Assim, segundo o francês, a 

 
50 “Il ne peut y avoir de présent d’énonciation, au sens d’un maintenant co-extensif à un acte de parole, que dans 
la seule mesure où le temps lui-même est conçu comme un icône”  
51 “Le présent n’est ni le temps simplement éprouvé (indiciel), ni le temps soumis à des règles de repérage ou de 
mesure (symbolique), mais le temps mis en forme dans une image (icône)”. 
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retenção (índice), normalmente chamada de virtualização, pode insistir e se atualizar no agora 

(do arrependimento ou da nostalgia) e, da mesma forma, a protensão (definida como puramente 

indicial) pode ser realizada, ou realizar-se em ícone, pela atualização de uma imanência, ou 

pela febre da ambição (a “soência do sobrevir”). Em ambos os casos, o ícone do presente se 

virtualiza, trazendo consigo o aparato simbólico da medida (temporal - do dia, hora, deveres e 

preocupações que lhe dizem respeito). As diferentes figuras do tempo e do agora relacionadas 

à sua iconicidade fundamental, conclui Bertrand, podem ser apreendidas no campo tensivo dos 

modos de existência e do pressuposto enunciativo do instante. 

Ao analisar La Jalousie, de Robbe-Grillet, Bertrand nota que o sujeito opera “retalhos 

sem continuação”, convocando o sensível, ao cantar “com palavras incompreensíveis, ou 

mesmo sem palavras” (2004, p. 8). Dessa maneira, o observador é situado a montante do 

reconhecimento perceptivo do objeto, no sentimento temporal, por meio do objeto. Esse 

fracasso da identificação do significado percebido é decisivo para a análise, conforme destaca 

o autor. O sujeito da enunciação em Lispector opera algo similar, ao subverter o sentido 

esperado para um livro que seja mais que “um só clímax”. Bertrand diz que a negatividade do 

objeto percebido leva o ouvinte a voltar a recorrer ao sentir, ou às sensações temporais; ao 

encontro das presenças e ausências retentivas e protensivas que narrativizam sua audição. O 

colapso da escuta primária e da memória promove uma ruptura com características aspectuais, 

ou gradações que envolviam essa escuta. Aos moldes da figurativização por meio da escrita por 

esboços, o que antes era plano de fundo, ganha protagonismo na emergência do sentido, por 

meio das sensações íntimas. O instante ocupa esse espaço do é, do ser, do agora, do urgente e 

do presente, por meio do inconcluso. São instantes-já que o sujeito do enunciado clariciano 

conta um a um e que são “grossos como sangue” (LISPECTOR, 1998 [1973], p. 23). 

 

3.6 O Andamento tensivo: do improviso jazzístico a uma [quase] aria cantabile 

 

“A maneira como soa o seu coração faz toda a 

diferença. É o que decide se você vai suportar a 

dor que todos nós sentimos. A maneira como seu 
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coração bate faz toda a diferença em aprender a 

viver” (MYUNG, 1992, tradução nossa)52. 

 

 Mostramos que o sujeito da enunciação em Água viva tenta criar um sentido diverso no 

discurso e o faz por meio do que chama de improviso, estabelecendo explícita relação com o 

jazz – uma modalidade específica, aquela tônica, virtuosa, operando furiosamente um 

andamento veloz em suas escalas melódicas. 

 

Sei o que estou fazendo aqui: estou improvisando [...] improviso como no jazz 

improvisam música, jazz em fúria, improviso diante da plateia [...] O que diz 

este jazz é improviso? [...] Expresso a mim e a ti os meus desejos mais ocultos 

e consigo com as palavras uma orgíaca beleza confusa. Estremeço de prazer 

por entre a novidade de usar palavras que formam intenso matagal [...] Vou 

adiante de modo intuitivo e sem procurar uma ideia: sou orgânica. E não me 

indago sobre os meus motivos. Mergulho na quase dor de uma intensa alegria 

(LISPECTOR, 1998 [1973], p. 23). 

 

Librandi-Rocha (2014) entende o improviso em Lispector como uma “questão de 

movimento, rápido ou lento, mas sempre em sintonia com o evento que desperta a reação 

concomitante e simultânea, de modo que o percebido seja já o pensado e o que se está dizendo 

e sendo lido” (LIBRANDI-ROCHA, 2014, p. 10). Se há algo bastante característico que 

configura um estilo jazzístico, esse algo não é outra coisa, senão, o improviso. É por meio dessa 

cifra tensiva da experimentação que o sujeito da enunciação, portanto, busca o caos criativo, as 

forças potenciais que dele emanam para cunhar um novo recorte de sentido, instaurando aquilo 

que não conseguiria expressar por meio de um sentido cristalizado, gasto, contudo, utilizando 

o mesmo código, mas a ele garantindo uma ultrapassagem de significações. É pelo improviso 

similar ao do jazz que esse mesmo sujeito atinge a aria cantabile. Aria, do italiano [ária, em 

português], é a peça de música erudita escrita para o canto. Já cantabile [cantábile, em 

português], que também deriva da língua universal da ópera, o italiano, é uma composição ou 

tema tocado “de maneira suave, melodiosa, como se fosse cantado” (CANTÁBILE apud 

 
52 No original, o excerto da letra da música “Learning to Live”, da banda Dream Theater, escrita pelo baixista 

John Myung: “The way your heart sounds makes all the difference. It's what decides if you'll endure the pain 

that we all feel. The way your heart beats makes all the difference. In learning to live” (MYUNG, 1992). 
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DICIO, 2020, [on-line]). É o referido momento de êxtase que precede o nirvana, a margem da 

beatitude lispectoriana, o exato instante do momento, do agora, que precede o encontro. “E o 

próximo instante, eu sei, é quase lá” (CAMELO, 2005). Esse quase lá é o aqui e o agora do 

enunciado. É o lugar e o tempo em que o sujeito do enunciado se deleita e se estende, atingindo 

a conjunção, que é, efetivamente, a quase-conjunção, por meio do paroxismo da experiência 

transfiguradora, aquela que reforma a língua.  

O andamento tensivo que se nota é a provocação de uma desaceleração pelo seu oposto 

(a aceleração). Um texto que convoca mais catálises desacelera o enunciatário e, nesse 

momento, há a distensão do instante. A textualização sobre o instante e sobre a sua iminência 

se torna a espera do inesperado, do acontecimento que só poderá ocorrer por meio de uma 

expansão dos sentidos do discurso, de modo que se tenha algo inaudito e que esse algo possa 

representar aquilo que as palavras parecem não ter comportado para o sujeito da enunciação. O 

improviso lispectoriano é o início da fratura da cristalização, potencializando a emergência de 

novos sentidos pela própria língua. Se há uma aceleração pela novidade, a princípio, o que se 

nota, em um segundo momento e em função mesmo dessa aceleração, é a lentificação e rodeios 

em torno de temas que pouco têm importância. O que importa é o próprio ato de os circundar. 

Essa cisão inicial nos parece metáfora da própria fratura modernista em um mundo 

preconcebido pelo discurso, um mundo construído pela medida do aumento. O sociólogo 

alemão Hartmut Rosa observou essa tendência que acomete nossas relações de maneira cada 

vez mais tônica, notando que há uma dinâmica de estabilização pelo aumento “O que 

principalmente se estabiliza dinamicamente é a lógica do aumento” (ROSA, H., 2019 [2005], 

p. XIV). Trazendo essa observação para os estudos da tensividade, sabemos desde Zilberberg 

que a todo aumento, há uma perda de sentido, em face de redução das subdimensões que 

desenham tempo e espaço, contidas na dimensão extensidade. Se é intenso, compacto, é menos 

extenso, ou seja, o grau de medida, ou inteligibilidade, vai se perdendo de maneira escalar. Esse 

andamento acelerado impõe impactos à noção de tempo e espaço, o que, como vimos em Morin 

e sabemos desde Benveniste para os estudos do discurso e, muito anteriormente, em Agostinho 

ou em Aristóteles, por exemplo, para os estudos da filosofia e da razão, ancora a existência de 

um mundo que faça sentido para nós. Se algo é acelerado demais, há um estreitamento de tempo 

e espaço e sua consequente perda de sentido. A Modernidade trouxe, então, esse efeito de 

aceleração que, se aumenta eficiência e automatiza processos e organizações sociais, reduz uma 

consciência em um nível lato sensu sobre as relações e os motivos que impulsionam os mesmos 

processos. É, ao cabo, uma forma simbólica de dominação. Não por acaso, podemos pensar 
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Água viva, em um contexto de opressão política durante a ditadura militar, tratando do tema da 

libertação do que enquadra e recorta, contudo, no discurso. 

A aceleração do andamento dos modos de existência necessita de ancoragens para se 

sustentar, precisamente, a instauração de cristalizações epistêmicas. Conhecimentos que não se 

questionam, apenas são repassados e executados. É o que ocorre com o sentido de muitos 

discursos e, dentro destes, de muitos lexemas. Lutando contra essa opressão, o sujeito da 

enunciação busca aumentar a medida da extensão, a nosso ver. Para atingir esse fim, atua, de 

uma forma que, a princípio pode soar paradoxal, mas que tem impactos bem-sucedidos no 

discurso: uma aceleração visando à lentificação que se concentra no instante fugidio, alargando-

o, tarefa ingrata que custará outros tantos instantes. O sujeito da enunciação consegue o virtuoso 

feito de destacar, por meio dessa estratégia discursiva, dois aspectos muito bem explorados ao 

longo do livro: a discussão sobre a língua, por um lado, e sobre o discurso, por outro. Isso 

porque “a rapidez tende a conduzir o discurso ao sistema, enquanto a lentidão faz o mesmo em 

direção ao processo” (TATIT, 2019, p. 14). É um percurso complexo pois, em geral, estamos 

acostumados a pensar no instante como resultante de um máximo de aceleração – ou seja, a 

aceleração, levada ao paroxismo, resulta no aniquilamento da duratividade. A questão 

paradoxal que se apresenta na enunciação do livro se instaura entre o instantâneo e o eterno: 

esses poderiam ser formulados como os efeitos extremos das variações da velocidade do 

andamento. De um lado, há o instante desprovido de duração: significa que a velocidade foi 

tanta que o tempo-duração se exauriu. Na ponta oposta, a desaceleração extrema acaba 

produzindo o efeito de algo que não avança, que não passa: uma parada. Água viva está entre 

eles, no estado de potencialização rumando à atualização e, como toda força potencial, é 

complexa, podendo avançar, permanecer em uma iminência inerte, ou retroagir. Notamos que 

esse estado de iminência é o que torna a experiência o grande acontecimento da obra, o que 

mostra uma dominância da ansiedade mesmo nos momentos de alargamento do instante. A 

ansiedade de não se conseguir os reproduzir em sua exata duração por serem fugidios 

coadunada com o próximo instante potencializado, rumando à realização que é freada pelo 

discurso sobre o instante e sobre o sentido daquilo que se quer dizer e não se consegue, aos 

moldes de um momento do qual se pretende falar, mas se esvaiu e não é mais o agora, seguro 

nas mãos. 

Contra o esfacelamento da duratividade no instante, ou a normalização da estabilização 

pelo aumento da velocidade, diminuindo a duração, precisamente, o abreviamento 
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(ZILBERBERG, 2011 [2006], p. 72) – resultado das forças vetoriais em correlação inversa 

andamento x temporalidade –, notamos uma tensão para a instauração do efeito de persistência 

(resultado da interação tonicidade x temporalidade). É dessa maneira que se pode pensar a 

metalinguagem musical servindo de metáfora ao andamento tensivo lispectoriano. De um 

andamento mais acelerado, improvisado, do “jazz em fúria” (LISPECTOR, 1998 [1973], p. 47), 

passando por um questionamento de ordem átona: “Que música belíssima ouço no profundo de 

mim. É feita de traços geométricos se entrecruzando no ar. Música de câmara é sem melodia. 

É modo de expressar o silêncio. O que te escrevo é de câmara” (LISPECTOR, 1998 [1973], p. 

47) e culminando à margem da beatitude cantábile “Estou te falando em abstrato e pergunto-

me: sou uma aria cantabile? Não, não se pode cantar o que te escrevo” (LISPECTOR, 1998 

[1973], p. 81). A metáfora musical (um livro-melodia?) é explícita em Lispector. Segundo 

Librandi-Rocha (2014), a escrita da autora: 

 

[...] demanda, aliás, leitores aptos a “ouvir” um texto escrito de modo a captar 

precisamente aquilo que passa entre as linhas, como a forma e o desenho de 

uma entonação, de um tom ou de um timbre [...] quer, então, dizer que se 

escreve com a língua pré-consciente, com a língua que se ouve antes que se 

entendam seus significados, com a língua que é significante antes de ser 

significado; com a língua que é antes de tudo som, tom nuance e vibração [...] 

sua escrita atua como a captação constante de uma vibração, como um dizer 

que quer inscrever o não dito. Como escritora, Lispector não se contenta com 

seu material, a palavra escolhida e efetivamente usada; como escritora, ela 

quer que seu leitor leia, ou melhor, ouça, na palavra escrita todas aquelas que 

ficaram como virtualidades não realizadas” (LIBRANDI-ROCHA, 2014, p. 

08).  

 

A analogia musical não é aleatória. Na maior parte das vezes em grau menor e menos 

explícito que em Água viva, contudo, a musicalidade contrai uma relação muito próxima do 

discurso. Para constituir sua gramática tensiva, Zilberberg “soube reger o contraponto da 

semiotização fundada pelo teórico lituano [Greimas] com a temporalização praticada por Paul 

Valéry, com a ideia de acentuação preconizada em Ernst Cassirer e ainda com a musicalização 

encontrada em Gisèle Brelet” (TATIT, 2019, p. 11, destaque nosso). Segundo Tatit, Zilberberg 

só foi apresentado à obra da musicóloga e filósofa em 1999, cinquenta anos após a publicação 

do texto de Brelet, Le temps musical. Naquele ano de 1999, Zilberberg já havia publicado obras 

como Razão e poética do sentido [1988] e, juntamente com Jacques Fontanille, Tensão e 
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significação [1998]. O autor, constatou, contudo, que a musicista tratava de temas semelhantes 

aos que ele próprio estudava e publicava, com a distinção de não haver um compromisso teórico 

da primeira com o estruturalismo que se tornaria hegemônico na França nas décadas posteriores 

ao trabalho de Brelet, apesar de seus pressupostos serem anteriores (desde Saussure, na 

Linguística). Também é importante ressaltar que as abordagens eram bastante diferentes. Sem 

que um soubesse do trabalho do outro, contudo, o autor da gramática tensiva observou nos 

discursos o que Tatit chamou de prosodização do conteúdo, de patente inspiração musical, 

regida pelo andamento tensivo. 

 

O tempo musical, para Brelet, é um dispositivo formal para se pensar a relação 

entre elementos contínuos e descontínuos, traduzindo as diferenças sonoras 

em intensidades (“elãs”, impulsos) que promovem retomadas incessantes de 

seus próprios temas e motivos, compondo, por fim, em outro nível, uma nova 

continuidade a que chamamos duração musical. Tal duração, espécie de devir 

sonoro para a autora, não é apenas um modo de organização musical, mas 

também um modelo de funcionamento de nossa “duração interior”, o que 

imediatamente nos remete às atuais pesquisas semióticas (TATIT, 2019, p. 

12). 

 

Como prosodização do conteúdo, podemos entender que há uma transposição do 

conceito de curva sonora da fala para o de uma curva entoativa simbólica nos discursos que, 

como nas composições musicais, propaga-se em ondas ditadas por acentos – de sentido nos 

discursos e de frequência ou intensidade sonora na música. “A prosódia responde pela 

distribuição dos acentos que indicam as direções assumidas pelas curvas entoativas e ainda 

permite que seus movimentos ascendentes e descendentes sejam intercalados por novos 

segmentos sem qualquer alteração direcional” (TATIT, 2019, p. 21). Misturas ou alternâncias 

entre fraco e o forte, contínuo e o descontínuo, ascendência e descendência, tanto na 

sintagmática que compõe uma melodia quanto na que subjaz ao discurso, compõem um todo. 

No cerne da discussão, encontra-se a temporalidade sendo regida por algo que irá ditar sua 

velocidade mais acelerada ou mais lentificada (tempo, do italiano, na música; ou andamento, 

em português, seja na música, seja na metalinguagem tensiva). É o que irá coadunar e ajustar 

opostos, apontando para uma predominância que marcará um ritmo, um estilo, um sentido no 

discurso.   
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Assim como um passo bem dado depende da firmeza do pé de apoio, 

normalmente em repouso, o movimento ascendente depende do impulso 

promovido pelo descenso anterior e o que chamamos de tempo forte na 

melodia ou na poesia constitui na verdade uma emenda de duas células 

inseparáveis, a fraca e a forte, pois é da primeira que surge o impulso para a 

segunda. O ritmo, desse ponto de vista, nada mais é que a relação complexa 

que une elementos aparentemente opostos e nos permite ouvir uma 

temporalização sonora contínua (TATIT, 2019, p. 12). 

 

 No que tange ao discurso, essa abordagem considera o descontínuo que integra o 

contínuo, assim como vimos as considerações de Morin ao abordar a microfísica que constitui 

a física (nível quântico). É a partir do desabrochar desses conceitos, em nosso caso no que 

concerne ao discurso, que Luiz Tatit, inspirado em Zilberberg, ressalta a teoria semiótica como 

algo da ordem da espera e do pouco a pouco: 

 

Como por trás dos projetos teóricos há sempre o intuito de construção de 

modelos de previsibilidade, esse dinamismo estrutural, baseado na 

solidariedade dos termos opostos e na consciência de que o futuro objeto será 

sempre o elemento sublimado no presente – isso decorre bem mais de um 

amadurecimento científico do que de uma influência freudiana... –, já é parte 

do pensamento semiótico e metodológico atual mesmo quando se trata de 

estruturas microcósmicas. Desde o início de seu projeto tensivo, Zilberberg 

chamava a atenção para esse destino objetal dos conceitos extremos 

descartados (TATIT, 2019, p. 23). 

 

Ao se referir a Zilberberg no excerto acima, Tatit resgata a ideia de que “quando o 

andamento e a duração adotam valores extremos que os tornam incompatíveis, o termo excluído 

torna-se o objeto de falta e o sujeito se transforma em sujeito patético, em sujeito da espera, e 

uma narratividade forte é mobilizada” (ZILBERBERG, 1990, p. 147 apud TATIT, 2019, p. 23). 

Em Água viva, o que é sublimado e mobiliza pateticamente o sujeito é o sentido amplificado. 

Para o buscar, é necessário [re]formar o discurso, a começar, obviamente, por sua forma para 

que o mesmo se dê em sua substância. É de onde se percebe um andamento acelerado, a 

princípio, e uma lentificação ao cabo, aos moldes dos projetos musicais do jazz e da ária para 

bel canto, respectivamente. Ao captar o que ao sujeito da enunciação “escapa e no entanto vivo 
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dela e estou à tona de brilhante escuridão” (LISPECTOR, 1998 [1973], p. 14), Alberto Dines 

entendeu a enunciação no livro como algo da ordem das sucessões melódicas: 

 

É menos um livro-carta e, muito mais, um livro música. Acho que você 

escreveu uma sinfonia. É o mesmo uso do tema principal desdobrando-se, 

escorrendo até se transformar em novos temas que, por sua vez, vão variando 

[...] E aí acho que posso responder à sua pergunta fundamental: o livro está 

terminado? Está. Definitivamente. Mas na mesma medida em que um 

movimento de uma sinfonia se contém em si mesmo. Ou, na mesma medida 

em que uma sinfonia de Beethoven ou do próprio Mahler dispensam as outras. 

O seu Água-viva, assim como os movimentos e as sinfonias “funcionam” 

individualmente, tem sua vida própria. Mas também podem pedir uma 

continuação. (Aqui entra a minha furiosa imaginação e onipotência te 

sugerindo dois outros movimentos: quem sabe um sobre encontro-

desencontro, mezzovivace e, depois, um outro andante-maestoso, final?) O 

importante, porém, é isto: você concebeu e produziu algo exatamente bonito. 

E terminado. Abraço, Dines (DINES [1973] apud MASTROBERTI, 2009, p. 

317-318). 

 

 A obra logrou terminada e, ao mesmo tempo, em expectativa de uma continuidade, de 

um fechamento. Sendo coerente com o seu projeto enunciativo, essa sinfonia que busca o 

silêncio não se silencia a si própria. Demanda ao leitor que produza a sua assimilação e que ela 

seja, em alguma medida, da ordem da extensão, da duração da continuidade, não da parada. 

 

4 ALGUNS PONTOS DE REFLEXÃO ACERCA DE CONCLUSÕES [SEMPRE] 

PROVISÓRIAS 

 

Realizamos, em nossa pesquisa, a desafiadora Travessia do oposto a que Lispector nos 

alça em quaisquer de seus textos. Como toda experiência hiperbolizada, pede-nos 

intersubjetividade aumentada e nos comove em um projeto de ressignificação da língua. 

Terminamos a travessia do deserto agônico da linguagem como o sujeito da enunciação, 

enfeitiçados, entre o transe e o êxtase diante da placenta pulsante que eclode, esvai-se e de onde 

assistimos, ainda perplexos, ao nascimento do novo, do impessoal e, ao mesmo tempo, tão 

subjetivo it, uma realidade inventada, emergida, que não se prende apenas ao que é passível de 

fazer sentido. De seus cabelos, galhos; de seu choro infante, flores em variedades significantes 
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pedindo para que as toquemos e enxerguemos o som ao ritmo que se constrói a partir de uma 

cifra tensiva do alargamento do instante – uma aria cantabile. A alegria serena da beatitude 

nos toma, um estado de graça desmotivado que liberta e faz colapsar o mofo que impregnava 

o sentido. Um chacoalhar epistêmico, linguístico, discursivo. Ao fim dessa experiência teórico-

estésica a que nos propusemos, a complexidade se inflama e terminamos essas reflexões com 

pouquíssimas certezas e demasiadas perguntas. Se tivéssemos de resumir na menor unidade 

passível de sentido a vivacidade dessa água maleável e candente, na iminência de queimar a 

quem se atreve a lhe tocar, esse resumo seria um ponto. Não um ponto qualquer. O cotidiano 

nunca é trivial na enunciação lispectoriana. Seria, portanto, um ponto de interrogação seguido 

por reticências. É o que nos atravessa e talvez seja o silêncio de que tanto trata Água viva: o 

silêncio que decorre em nós, leitores. Aproximamo-nos da experiência dos fluxos energéticos, 

do sentir – não o ligado à sensibilidade melancólica ou emotiva, mas à sensibilidade inteligível 

em sua congruência complexa tensiva. Terminamos em suspensão, com a boca aberta cheia de 

ar aspirado, mas em silêncio, sem conseguir traduzir em palavras o que nos acometeu, em um 

flerte de gozo, explosão e inquietude causados pela aproximação ao indizível.  

É importante notar que toda tentativa de explicar o que, holisticamente,  pertence à 

ordem da ampliação será, por maior que seja o esforço, a de um reducionismo. Não se pode 

abarcar, classifcar ou explicar por inteiro a obra de Lispector, jamais tivemos essa audácia. Em 

nosso trabalho, iniciado em 2018 com o apoio do CNPq e do Departamento de Linguística da 

Universidade de São Paulo, tratamos de questões que também nos assombram e perseguem. 

Nossa inquietação girava em torno do seguinte questionamento: diante do confronto com a 

linguagem, como se dá a tensão e o alargamento dos sentidos em Água viva? Partimos de um 

incômodo reiterado sobre o uso da língua como um fator muitas vezes limitador para a 

expressão do subjetivo. Em Água viva, encontramos nosso objeto sonhado, sua agonia é a nossa 

– por conjunção semiótica e, também, por apropriação discursiva – e ela continua em sua 

plenitude sem fulminação. Observamos, no que tange aos aspectos figurativos / veridictórios 

(racionalidade sintagmática) (GREIMAS, 2014 [1983], p. 140) a confluência dos seguintes 

fatores, articulados pelo enunciador, atuando em prol de uma transfiguração por meio de uma 

experiência extremada que antecede o devir: 
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• Dismorfia: (efeito de fluxo enunciativo ininterrupto, forma da expressão inaudita [it], 

desfigurativização, isotopia da placenta, do nascimento do novo, do referido it, da água-

viva marinha de forma maleável e no que não se toca, pois, queima). 

• Liberdade: (o morfema liber- 46 ocorrências - lexemas liberdade, liberto, libertina, 

liberadamente, liberta-se, libera, libertar, libertou-se. Adicionem-se 25 ocorrências do 

lexema livre. São 71 ocorrências no decorrer de 95 páginas. Em média aritmética, caso 

fosse possível vislumbrar tal redução sintética no contexto da enunciação, poderíamos 

apontar uma alusão a cada 1,3 página). 

• Figurativização da libertação do que enclausura, da forma, rumo ao figural, ao traço.  

• Instabilidades de articulações da presença: uma presença sensível que funde o sim e o 

não, a morte e a vida, em uma articulação do continuum para instauração de nova 

episteme discursiva. A estabilização é a instabilidade. É a cifra tensiva que rege o 

improviso em direção à beatitude cantabile. 

• Escapatória: proposição da ressemantização para uma ultrapassagem de sentidos, 

livrando as palavras em relação com outras da doxa pela redução de camadas de 

concretude discursiva, instaurando um simulacro de um estado incoativo epistêmico. 

• Estética da decomposição (GREIMAS, 2017 [1987], p. 60), aos moldes do que ocorre 

na percepção iconográfica – partindo do mais concreto ou composto para reduções e 

localizações de sentido – a Travessia do oposto clariciana. 

• Esgarçamentos e coexistências no que tange à expressão. 

 

No que se refere à veridicção sob a perspectiva da racionalidade paradigmática (GREIMAS, 

2014 [1983], p. 138), constatamos: 

 

• Catálises (escrever por esboços). 

• Andamento (cifra tensiva) veloz do enunciado forçando andamento lentificado do 

enunciatário. 

• Paroxismo da experiência e expansão do tempo – “Maintenant” (BERTRAND, 2004) 

– “[...]quero como poder pegar com a mão a palavra [...] quero sentir nas mãos o nervo 

fremente e vivaz do já e que me reaja esse nervo como buliçosa veia (LISPECTOR, 

1998 [1973], p. 9). 
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• Criatividade –caos –Morin (2020 [2017]). Forças e vetores criativos, passando de um 

momento de ideação, do simulacro da nebulosa, à instauração de um código que acaba 

de nascer, anterior ao sânscrito, diria o sujeito da enunciação. Depois disso, uma 

ultrapassagem de sentido. Um retroceder para, posteriormente, avançar.  

• Esgarçamentos e coexistências no que tange ao conteúdo. 

 

Acreditamos que o estudo de Lispector promove grande contribuição para a pesquisa 

semiótica do devir, das gradações e da presença. Como que antecipando uma teoria que incluiria 

em suas bases mesmas o afeto, Clarice usa de uma prosa poética em Água viva para alargar e 

borrar o tempo e o espaço, dando-lhes, como a tudo de que trata, um outro sentido – o do sempre 

e, ao mesmo tempo, o do nunca; o do hoje e, ao mesmo tempo, o do ontem e o do amanhã; o 

da sabedoria da fatalidade, da ciência do inesperado. É o momento do agora que se eterniza. 

Quase como quem não quer nada, toca, de maneira intuitiva e profética, pontos até recentemente 

considerados misteriosos no que faz desse campo do conhecimento um edifício epistemológico 

vigoroso que é o estudo do sentido a partir da tradição francesa. Clarice é fonte inesgotável de 

conhecimentos e possibilidades de se pensar a linguagem como algo que vai muito além de seu 

sentido cristalizado em uma camada mais superficial do discurso, a dos temas ou figuras. Esse 

sujeito enunciativo de que tratamos vai às profundezas. Ao refletir sobre tais questões, vemos 

em Água viva a possibilidade de se pensar a emergência de novos sentidos a partir do ponto de 

vista da forma que recorta nebulosas de expressão e substância. Em nosso objeto tão sui generis, 

notamos aproximações com a emergência do sentido no sujeito da enunciação em Michaux e 

traçamos um paralelo com a construção de significações na iconografia em um texto que 

questiona o próprio texto e se pretende expressar às pinceladas afigurais de uma pintura 

abstrata. Há a ampliação pela diminuição do enriquecimento discursivo, se pensarmos em níveis 

de percurso gerativo. Uma ampliação pela abstração. Em metalinguagem zilberberguiana, 

quanto menos, mais. Também notamos que se trata da medida da inteligibilidade do afeto. Uma 

busca sôfrega. É por bem destacar que é uma maneira, uma visada, uma abordagem. Poder-se-

ia optar pela ressemantização a partir da preponderância da substância, tendo a consciência de 

que as velhas formas irão se metamorfizar menos, mas as reinvestindo, remodalizando, 

atualizando-as. Tratamos de possibilidades de operação de desvios no curso dos sentidos, 

sempre pela riqueza do discurso – ainda que o negando, sem o desacreditar, o que confere ainda 

mais energia à pontencialidade que carrega. É assim que a presença que se faz notar e que 
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sente, que alarga o momento e tonifica o cotidiano trivial ressignifica as palavras em seu uso 

no discurso, reavivando-as. A palavra é água-viva. É com o código que se enfrenta o código e 

o redimensiona, ajusta-o.  

Mesmo sendo um dos expoentes mais estudados da nossa literatura, Lispector ainda é 

um mistério. É caos, o vazio criador, que não é vazio, em que os vetores de forças potenciais se 

agitam e fervilham em relação termodinâmica entre seus componentes ainda etéreos. Sorte 

nossa, pesquisadores, que podemos ter em seus discursos uma vibrante e sempre renovada 

nascente de conhecimento, inclusive aquele que embasa o científico, como o fazemos aqui, à 

luz de teorias da linguagem. Não há como ser indiferente à enunciação lispectoriana. Em seu 

centenário de nascimento, em dezembro de 2020, permanece a jovem com o viço que consegue 

laçar o que há de mais fugidio no ínterim entre uma palavra e outra no processo da enunciação, 

entre a coisa e o discurso sobre a coisa. Assim como sua obra, Clarice permanece. Ela apenas 

e eternamente É. 

Cremos, ainda, que o estudo de Lispector traz grande contribuição para a pesquisa 

semiótica que trata da figuratividade, das paixões, dos afetos, da foria e do tempo a partir do 

foco dado à relevância do sensível no processo de emergência de sentido, ou a incorporação 

do sensível, que substituiu, segundo Bertrand (2003), a proprioceptividade (interface entre 

mundo exterior e interior: a ressonância sensível, de acordo com o autor). O semioticista nota 

que os desenvolvimentos da investigação sobre a figuratividade se voltaram para a dimensão 

proprioceptiva e para as questões por ela trazidas ao analista, relacionadas à fenomenologia, 

diferentemente do que se pensava anteriormente sobre uma abordagem exteroceptiva (mundo 

exterior) quando a semiótica figurativa lidava com impressões referenciais e interoceptiva 

(mundo interior), quando tratava dos vínculos entre o figurativo e o abstrato. É o que Greimas 

e Courtés, pertinentemente, delimitaram como timia, elemento nuclear na significação e de 

onde ela parte, como observado por Zilberberg.  

A enunciação em Lispector é a representação do termo complexo, o sujeito de sua obra 

manipula o inexprimível como um destinador transcendente (TATIT, 2010) e promove em seus 

interlocutores sensações físicas, no clímax da intersubjetividade, convocando os afetos por 

meio de um maior fechamento (foco). O enunciador lispectoriano parece evitar o pervir, busca 

um projeto apenas no atual, transformando o instante qualquer em potencial sobrevir, 

construindo uma grade de enunciação e, portanto, atraindo aquele leitor que consiga sentir o 
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seu texto com o corpo todo. Faz isso por meio de um escrever por esboços, priorizando o 

sensível, circundando o código linguístico cristalizado e, com isso, buscando uma dilatação do 

espaço do crer fundamental. Tratamos de algo que tangencia o que discutiu Discini, ao escrever 

que "A assunção de valores ideológicos pela enunciação reverbera na axiologia estabelecida no 

nível fundamental, e, sendo a recíproca verdadeira, todos os patamares da construção do sentido 

esboçam certo lugar que o sujeito ocupa no mundo" (DISCINI, 2009, p. 598). É um poético e 

basal conceito de conjunção em Semiótica, o que permite a existência semiótica mesma do 

sujeito nos enunciados. Há muito a se discutir sobre a travessia do oposto, o sobrevir, sobre o 

andamento, as gradações, os vetores tensivos, sobre a liberdade e a forma, a figura e a não-

figura em Lispector. Esperamos que este seja um impulso que leve adiante investigações ainda 

mais viscerais sobre o livro e sua vanguardista vocação tensiva.  
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