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Resumo

e composto 

consolidar

personagens velhas de “A procura

e “As maniganças de dona Frozina”; na segunda,

O presente estudo, intitulado Onde estivestes de noite: a experimentação do 

grotesco, volta-se à análise literária desse volume de Clarice Lispector pelo viés da categoria 

estética do grotesco. Esse livro, lançado em 1974 e composto em geral de contos e 

crónicas, faz parte da fase ulterior da autora, que vem consolidar seu trabalho como 

expressiva ficcionista da moderna Eteratura brasileira.

Para tanto, a partir da breve fortuna crítica problematizada, objetivaram-se 

trajetórias teórico-críticas pertinentes, das quais o grotesco e o hibridismo dos gêneros 

Uterános destacam-se como linhas norteadoras. As correlações entre Eteratura e pintura são 

saberes artísticos interdisciplinares também levemente contemplados. Assim, utilizando-nos 

do arcabouço teórico distintivo de Wolfgang Kayser e Mikhail Bakhtin, póde-se responder 

questões ficcionais suscitadas a partir da leitura da obra, procurando dar conta das 

personagens e vozes, dos textos e intertextos, dos gêneros e deformações. Investigou-se 

também a amphtude da perspectiva simbóEca, utilizando-se dos estudos basilares de Mircea 

EEade, entre outros instrumentais teóricos.

Tal estudo foi dividido em duas partes: na primeira, privilegiam-se textos 

configurados mais como contos em suas conformações de gênero Eterário e, além do 

conto-título, também são anaEsadas as personagens velhas de “A procura de uma 

dignidade”, “A partida do trem”

objetivou-se a análise dos textos curtos mais próximos das crónicas Eterárias, bem como 

seus efeitos de colagem e migração textual, destacando-se as leituras de “Seco estudo de 

cavalos”, “O relatório da coisa”, “As águas do mar” e “Silêncio”, entre outros.



Abstract

* The English titles 
5. Bibliografia.

were transcribed from Alexis Levitin’s translation (apud Lispector, 1974grv-vi) — See item

The present study, named Where you were at night * the grotesque experiment, 

tums to the literarv analysis of the book by Clarice Lispector through the grotesque’s 

esthetic category onentation. The book, published in 1974, comprising chiefly short stories 

and chronicles, is part of the author’s latter phase, which consolidates her work as an 

expressive Brazilian modem literature fiction writer.

For such an endeavor, starting with the questioned but brief criticai array, one 

targeted pertinent cntical-theoretical paths, from which the grotesque and hybridism of 

literary genders stand out as guidelmes. The correlations between painting and literature are 

interdisciplinary artistic parts of knowledge lightly contemplated as well. Thus, making use 

of the distinctive theoretical frameworks of Wolfgang Kayser and Mikhail Bakhtin, we 

could answer fictional questions raised by the work’s reading, trying to account for the 

characters and voices, texts and intertexts, genders and deformations. The symbolic 

perspective amplitude was also investigated, through Mircea Eliade’s fundamental studies, 

among other theoretical Instruments.

Such a study was divided into two parts: in the first one are privileged texts 

that were shaped more like short stories in their literary gender configurations, and besides 

the ride short story, the old characters in “In search of dignity”, “The departure of the 

train”, and “The conjurations of dona Frozina”, are also analyzed. In the second part, 

targeting the analyses of the shorter texts which were closer to literary chronicles, as well as 

their textual migration and collage effects, the readings of “Dry point of horses”, “A report 

on a thing”, “Waters of the sea”, and “Silence” are prominent, among others.
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Clarice Lispector

Vanguarda seria “experimentação”. Mas toda verdadeira arte é 
também experimentação, assim como toda verdadeira vida é 
experimentação. Mas, então, por que uma experimentação é 
vanguarda e outra não? Seria vanguarda a oposição ao que se 
estivesse fazendo no momento? Ou seria uma nova forma usada 
para rebentar a visão estratificada e forçar, pela rebentação, a visão 
- conhecimento de uma realidade?



índice
Introdução: fortuna crítica de Onde estivestes de noite 1

28
28
68

103
103
143

176
200

2017. Anexo — material iconográfico

I — Do conto e suas personagens

1. “Onde estivestes de noite”: a tela grotesca de CL

2. Retratos de personagens velhas

II - Dos gêneros híbridos e seus fragmentos

3. Crónica e paródia de relatório

4. Textos como estalactites

5. Bibliografia

6. Filmografia



1

2 Quanto a abreviaturas das obras, optamos pelas palavras iniciais dos títulos, omitindo-se as subsequentes. 
Por exemplo, Onde estivestes de noite, doravante denominaremos apenas Onde estivestes; A via cruas do corpo, a partir 
da segunda menção, somente A via cruas. Tal opção, que pressupõe descartar abreviaturas por siglas, prende- 
se, em geral, a dois fatores: primeiro, pela grande extensão da obra clanoana, o que demandaria um acúmulo 
de siglas no texto; em segundo e não menos fundamental, a possibilidade de uma leitura mais fluente. Vale 
salientar que também se optou por suprimir no texto as datas de lançamento das obras, ver “5. Bibliografia” 
“Da autora”.

1 Doravante denominaremos Clarice Lispector apenas por CL, tal como parte da critica. A opção pela 
abreviatura, além da função económica, particularmente se deu por dois motivos: primeiro, pelo grafismo 
repetitivo que preserva tanto as iniciais dos nomes como as do prenome da autora; e segundo, por aproximá- 
la também da protagonista enigmática da sua obra-prima, de A paixão segundo G. H., efeito já criado por Berta 
Waldman em seu Clarice Lispector.: a paixão segundo C. L.

Ambos os livros publicados em 1974, Onde estivestes e A via crucis, apresentam o 

estilo clanciano na sua despojada, aberta e livre experimentação literária, já também muito 

presente desde Agua Viva nessa fase ulterior de CL, que já se diferenciava um pouco dos 

seus textos anteriores, a ponto de podermos considerar sua terceira fase por volta desse 

período, algo já apontado por Benedito Nunes (1982:13-22). Do ponto de vista artístico- 

literário, em A via crucis, as histórias compõem uma representação direta e sem rodeios do 

urbano mundo marginal: homossexuais, amantes, velhas solitárias são as personagens 

representadas quase sem pudor, sempre ávidas pela realização dos desejos mais pulsantes. 

Nessa fase, CL não se afasta da elaboração estética que sempre caracterizou sua obra, 

sofisticando-se percepção e compreensão da sexualidade do ser, arrastado às seduções do 

corpo e preso aos sussurros da alma. Algo que também se evidencia em Onde estivestes, cujas 

histórias, além de apresentaram expressivas personagens velhas, metaforizam uma sedutora

Introdução: fortuna crítica de Onde estivestes de noite

Onde estivestes de noite é o décimo oitavo volume de Clarice Lispector, tendo sido 

lançado pela Artenova no início de 1974. Ainda nesse mesmo ano, também pela mesma 

Editora, a autora publica A via crucis do corpo e, no ano seguinte, já pela Francisco Alves, 

Visão de esplendor. Do lançamento da edição póstuma de A bela e a fera, empreendida pelo 

seu filho Paulo Gurgel Valente e Olga Borelli, sabe-se constarem contos anteriores, de 1940 

e 1941. Assim, pode-se afirmar que os últimos contos e crónicas pubhcados por CL1 são os 

contemplados nesses três Evros de 1974 e 1975. Do lançamento de Onde estiveste?, um fato 

revoltante para a autora foi a “incorreção” ortográfica por parte dessa primeira edição da 

Artenova, ao ter acrescentado um ponto de interrogação na frase afirmativa justamente do 

título do livro (Fig.l), o que irritou profimdamente CL. Ainda nesta edição (Fig.2) e nas 

reedições posteriores, inclusive lançadas por outras editoras, esse problema terá sido 

solucionado em definitivo.
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expressivos na

3 Sobre tal vertente crítica, esboçou-se discussão esclarecedora numa das mesas do Literatura e Diferença: IV 
Congresso AbraHc, de 31 de julho a 3 de agosto de 1994, intitulada “Clarice Lispector Literatura e Artes 
Plásticas”; destacam-se os textos de Solange Ribeiro de Oliveira (1995:947-953) e de Raimunda Maria da Silva 
Bedasse (coordenadora) (1995:863-867). Para um maior esclarecimento das correlações entre autora e pintora 
CL, ver também “O Figurativo inominável: os quadros de Clarice (ou restos de ficção)”, de Lúcia Helena 
Vianna (apud Zilberman (org.), 1998:49-64), cuja análise mostrou-se também profícua.

Se, por um lado, em Onde estivestes, universo paródico e intertextualidade podem 

ser retomados, partindo dos trabalhos já desenvolvidos sobre esse assunto específico a 

contemplarem a obra de CL4, por outro, a proposta é rediscutir tais efeitos na obra da 

autora, especificamente no conto-título, cujos intertextos são muitos e 

narrativa. Assim, deve-se considerar o estudo não só pelos percursos mais gerais, mas 

também pelos particulares. E no detalhe que a análise se justifica e revela sua importância.

Para levantar questões que inclusive explicam a escolha da obra estudada, 

segue-se fortuna crítica de Onde estivestes, a partir de sutil preocupação histórica a perfilar, 

tanto quanto possível, discussões iniciais logo após o lançamento da obra, primeiros 

ensaios e resenhas ainda reticentes, críticas provindas de outros países e alguns atalhos 

críticos elucidativos. Objetiva-se aqui, além de reconfigurar o contexto da recepção crítica, 

também elucidar aspectos nebulosos e correlacionar fatos desconexos que, dado o

4 Pode-se apontar dois estudos relevantes sobre a paródia na obra de CL: a tese de doutorado de Olga de Sá, 
já publicada em 1993 e intitulada Clarice Lispector. a travessia do oposto, e o ensaio muito elucidativo de Cleusa 
Rios P. Passos, intitulado “Clarice Lispector Os Elos da Tradição” (1995:46-60). Nesse nosso estudo, ambos 
os textos serão retomados oportunamente. Sobre discussão mais atual do conceito de intertextualidade, ver 
também artigos escritos por vários autores na primeira parte da Revista Anpoll 6/7, intitulada 
“Intertextualidade e Interdiscurso” (1999:11-127).

noite interminável, um pouco como as histórias contadas por Sherazade em Zlf mil e uma 

noites, obra com a qual CL já dialogava intertextualmente em “A quinta história”, de A legião 

estrangeira.

No presente estudo, que apresenta análise da experimentação do grotesco 

como categoria estético-literária preponderante em Onde estivestes, particularmente se 

trabalhou com estudiosos que a teorizaram com a profundidade e amplitude necessárias. 

Entende-se que Wolfgang Kayser e Mikhail Bakhtin sejam os mais expressivos, cada qual 

apresentando propostas diferenciadas, porém não diametralmente opostas. E, através da 

estética comparada, estabeleceu-se sutil diálogo interdisciplinar entre literatura e pintura e 

suas correlações grosteco-surreais, estudando-se, ainda que sempre ressaltando o 

entendimento da obra de CL, alguns quadros de Max Emst, Giorgio de Chirico, Fra 

Angélico, entre outros pintores, até porque pesquisas investigativas dessa natureza se 

mostram ainda iniciais1.
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sua

distanciamento da época do lançamento da Ia edição de Onde estivestes, implicam deduções 

expEcativas e esclarecimentos factuais.

5 Sobre o surrealismo na obra de CL, guiamo-nos também pela esclarecedora opinião de Affonso Romano de 
Sanfanna, que, em contato por e-maiL, este assim nos informou: “[CL] Não tem nenhuma ligação intencional com o 
surrealismo. [...] A ligação com o surrealismo é só tangencial, nunca estrutural” (1999:1). Já segundo Sérgio Cláudio 
Fransceschi Lima, a “prosa poética” de CL, desde “Triunfo”, conto inaugural publicado na revista Pan em 
1940, estaria, ao lado de Américo Facó, um tanto quanto permeável aos circuitos artísticos ligados ao 
Surrealismo no Brasil, e conclui: “a mesma declinação da intuição (esta ‘obsessão lírica da matéria, difia Marinetti), a 
mesma sensualidade ivre das imagens buscadas no inesperado e quase táctil do abrupto, do sinistro, no imanente que flui dos 
acidentes e dos ‘encontros’, adeptos que são da ‘imaginação sem fio’ germinando das coisas e seus prolongamentos em estados 
sensíveis, quase plásticos” (1984:184). De qualquer forma, apesar de a questão ser controversa, o fato é que CL 
nunca admitiu ser adepta de escolas literárias.

Recepção crítica de Onde estivestes

A recepção crítica de Onde estivestes foi quase unânime em apontar o surreal, 

mas não o grotesco. Como CL não foi adepta de escolas Eteránas3, mas apenas flertava 

com o Surrealismo, importa-nos sobremaneira o apontamento crítico que se volta à estética 

grotesca ou, de modo sutil, suas correlações grotesco-surreais. De fato, na recepção crítica 

imediata, somente Rolmes Barbosa (1974:2) indicou a categoria estética do grotesco na 

obra. Em sua crítica, menciona a dificuldade de definições rígidas para caracterizar esse 

volume de CL. Há uma espécie de progressão que desafia as “classificações”. A obra é 

composta de “fragmentos de observações aparentemente sem continuidade”, mas que são 

magnificamente trabalhados em prosa. Cada página constitui a 

“universaHdade” à “percepção do mundo, dos seres e das coisas”. Há um fascínio nessa 

operação de desmontar, “elemento por elemento”, o texto e sua estrutura, havendo, 

portanto, nítida influência estruturaEsta na crítica de Barbosa. Em dado momento, afirma 

que CL deixa os “recursos de carpintaria de lado”, fazendo com que o leitor entre “em 

contato com a essência da elaboração da frase e do período ” que caracteriza a sensibiEdade da autora. 

Todo esse processo é definido como “desmantelamento”, provocado pela autora a partir 

de “uma única frase”, criando um “mundo de sensações” e permitindo uma redescoberta 

do “sentido original dos vocábulos”. Em seguida, ainda afirma de forma categórica: ‘{CL] 

obtém um grau de limpide^ estilística tão linear, equilibrado e belo que chega a ser quase insuportável”. E 

essa quase insuportabiEdade que nos intriga e, adiante, o crítico, referindo-se às 

personagens, afirma que estas ‘flutuam ou se degladiam numa ciranda de equívocos, sem possibilidade 

mútua de compreensão”. Por fim, ainda segundo Barbosa, a dimensão grotesca permite-nos 

atentar, para “além da novidade da nota surrealista”, que CL descortina em sua obra, “outro

autora e
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obra da autora a partir da

de Leo Gilson Ribeiro

Onde

6 Sobre tal prática, Lúcia Helena afirma que CL, como “cronista contratada do ]omal do Brasil, desempenhava-se da 
tarefa com reservas, em alguns momentos manifestando o sentimento de que cometia ato canhestro, condenável, com o qual, 
todavia, ludicamente reutilizava e reatualizava fragmentos de outros textos seus, em migração” 
(Helena, 1997:18) (negritos nossos). Termo também cunhado, em sala de aula, por Berta Waldman, na 
disciplina “Literatura de imigração judaica no Brasil: o judaísmo em Clarice Lispector”, ministrada na 
FFLCH-USP, no 2o semestre de 1996, quando esta pôde-nos esclarecer diversos aspectos da obra de CL 
correlacionados à sua condição judaica, algo a conectar-se também a esse povo tão migrante e à própria vida 
da autora, correndo tantos países, ainda que esse nomadismo também tenha ocorrido por ter sido mulher de 
diplomata. Ainda sobre essa questão, Waldman, em artigo intitulado “O estrangeiro em Clarice Lispector”, 
afirma que “fragmentos de seus textos, em diálogo interno, endogâmico, migram incessantemente, criando, a cada nova posição, 
significantes diferentes” (1998a:97). Concomitantemente, Walnice Nogueira Galvão, em “Clarice Lispector uma 
leitura”, para a Revista de crítica dteraria latinoamericana, denomina esse efeito como “transmigração auto-intertextual” 
(1998:12). De fato, tal fenômeno literário já instiga a crítica há um bom tempo; preferimos denominá-lo 
apenas como migração textual.

Uma das positivas recepções críticas iniciais foi a

(1974:81) para a revista Veja. Aqui o crítico não levanta o aspecto grotesco em 

estivestes, mas o “fantástico” como um dos elementos relevantes desenvolvidos pela autora. 

Considera o “surrealismo de situações alucinantes” o aspecto predominante desse livro e 

aponta a recorrência de temas e personagens de livros anteriores, citando Vaços de família e

averiguar como 

incompreensibilidade. Quais as relações entre as personagens de Onde estivestes? Indo mais 

além, no estudo comparado, quais as correlações crítico-interpretativas entre as 

personagens desse volume em relação a outros volumes da autora, particularmente A. via 

cruas? As personagens, notadamente as velhas, são um dos aspectos privilegiados em nossa 

análise.

elemento: o humor grotesco”. O crítico procura elucidações na 

contundência enigmática.

A começar da crítica de Barbosa, podem-se levantar questões relevantes a 

serem respondidas ao longo do nosso estudo. O grotesco, em Onde estivestes, apresentaria, 

além da perspectiva cómica, outras visões, tais como: o estranho, o fantasmagórico, o 

animalesco, a camavalização (Bakhtin, 1997:107) etc.? A imbricação entre alguns elementos 

grotescos e surreais trabalhados se processaria de modo sutil nessa obra de CL? Sabe-se 

que “Seco estudo de cavalos” é o texto mais explicitamente fragmentado, porém o 

processo de fragmentação, sobre o qual fala Barbosa, não se dá somente a partir do 

universo da prosa, mas também através de experiências de colagem e migração textual6, 

sobretudo experimentos formais provindos do exercício da crónica, que apresentam desvio 

lírico. O “belo insuportável” estampado pelo crítico pode nos remeter ao tema da 

androginia presente no conto-título, já o fato de as personagens não se compreenderem 

entre si nos leva a tentar entendê-las e sobretudo a averiguar como se verifica essa
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7 Espedficamente sobre o valor estético do conto “Onde estivestes de noite”, Nádia Gotlib aponta: “Esse 
texto se destaca no conjunto dos contos escritos pela autora, sobretudo como peça insólita. Teria Clarice escapado, aí, do perigo de 
fager má literatural” (1995:427).

e diferencia histórias curtas

texto se comunica com os

A legião estrangeira, e diferencia histórias curtas e longas produzidas pela autora, que, 

segundo o crítico, deleita-se com o esboço de uma cena comovente ou mesmo ao desistir 

no meio de uma “narração semi-improvisada, semiverídica”. Ainda segundo o crítico, os 

pontos altos desse livro de CL são os contos “A procura de uma dignidade” e “A partida 

do trem”, mas, em “O relatório da coisa”, a atmosfera insólita de uma mulher e sua 

obsessão pelo despertador de marca Sveglia é de uma “admirável dosagem no crescendo ilógico”, 

ampliando seus “círculos concêntricos do irreal”. Continua citando outras obras da autora e 

afirma que Onde estivestes não apresenta a “intensidade do esplêndido Agua vivd\ nem a 

“uniforme qualidade” de Laços de família, contudo, o conto que dá título ao livro possibilita 

instaurar uma “altíssima tessitura de pensamento, sensibilidade e estilo” da autora. Finaliza 

parodiando CL, quando considera que algumas páginas do texto são “pouco Sveglia”, 

outras apresentam Sveglia o bastante para acordar uma Suíça toda “da atrofiada alma 

humana”.

demais do volume, transformando-se 

propagadora de linguagens abertas, experimentais e difusas; e 

intertextualidades sofisticadas à proporção que CL 

artistas e intelectuais contemporâneos seus, bem como

Algumas observações pontuais de Ribeiro são pertinentes na medida em que 

nos conduzem a um percurso crítico acurado. Porém, ainda que concordemos quanto à 

aproximação estética entre Onde estivestes e Laços de família, discordamos quando Ribeiro 

afirma, entre parênteses, que o conto-título é “justamente o conto menos significativo de todos”, no 

mínimo por dois motivos fortes: primeiro, pela organicidade estético-literária com que esse 

em pedra angular 

segundo, pelas 

se comunica com autores canónicos, 

o alto grau da elaboração paródica 

produzido pela autora. Ainda assim, também não podemos concordar com a posição crítica 

de Nádia Battella Gotlib7, que avalia o conto-título como único. Temos encontrado valor 

estético, rnais no âmbito da experimentação, em grande parte dos textos que compõem essa 

obra de CL, o que será evidenciado ao longo de nossa análise.

Duílio Gomes (1974:11) também se surpreendeu com esse volume de CL. 

Segundo o crítico, nos dezessete contos de Onde estivestes, a autora se propõe a exercitar sua 

capacidade de inovação, instigando leitores, bem como se encontra rnais “simples, aberta e 

despojada”, mas não abrindo mão da arte. Ainda para Gomes, “a única concessão” feita
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e de trechos da música de Raulpor CL é a citação de “Roberto Carlos”, da “Coca-Cola”

Seixas, compositor famoso daquela época, se é que se pode chamar de “concessão”, 

tentava salvar-se o crítico. “O resto é criatividade”, própria da autora, e “chama verbal”. 

Considera “Seco estudo de cavalos” “o melhor” de Onde estivestes, pois CL “divide o texto” 

em pesquisa semântica de caracteres físicos do cavalo através de “declarações” que, 

segundo o crítico, são a “marca registrada” da autora, bem como há superioridades de 

“linguagem” e de “temática”. Após leitura meio vaga de “A procura de uma dignidade”, 

pois as citações obscurecem sua crítica, bem como após impressões sobretudo dos recursos 

ortográficos constatados e trabalhados por CL no final desse conto, afirma que o conto- 

título “é puro jogo mental”, não havendo “personagens fixos” e “fabulação”, mas “mistura de 

ocultismo com descobertas e crises interiores”. Em seguida, constata que a protagonista “Ele-Ela” é 

“bissexual” e ressalta que o texto dá a devida identidade à escrita de CL em outro “grande 

momento do livro”, quando se lê “O relatório da coisa”, a apresentar “imaginação criadora 

aberta”, “invenção”, “rédea solta”. Por fim, ainda segundo o crítico, “o resto do livro são 

pequenas eslórias”, por vezes “pura divagação”, revelando o “estilo de Lispector”. Mesmo 

assim, o livro apresenta muita “unidade”. Ainda que a autora agrupe os últimos dez textos 

através da “pequena extensão” que encerram, os iniciais mais longos permitem prender 

rnais “a atenção do leitor”. Mas, em CL, tudo é “consciência” e “perfeição”, dessa forma, 

“está tudo bem”. Trata-se de “um grande livro de contos”, apesar de um crítico afirmar ser 

“muito Sveglia”, demonstrando ter lido a crítica de Ribeiro, da qual parece, ironicamente, 

discordar um pouco.

A partir da crítica de Gomes, “Seco estudo” já se configura, além do conto- 

título, como um dos textos que se destacam em Onde estivestes, o que vem corroborar a 

escolha deste em nossa análise. A denominação da bissexualidade da personagem “Ele-ela” 

do conto-título parece inapropriada, preferimos androginia, pois, além de configurar-se, de 

modo pertinente, como termo teórico estudado à luz da recente disciplina História das 

Religiões (Eliade, 1998), a própria autora usa o vocábulo “andrógina” por duas vezes no 

seu texto. Ainda que o crítico objete esteticamente a pequena extensão dos textos da 

segunda metade do volume, pensamos haver unidade compósita no livro. A priori, a 

questão dos gêneros já se coloca, pois quando este afirma tratar-se de um “grande livro de 

contos”, deve-se problematizar a questão: trata-se de um “livro de contos” ou “de contos e 

crónicas”? Entendemos que a segunda opção seja a denominação mais oportuna e o
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terá esclarecido a

contento.

Onde estivestes

Onde

próximo crítico a ser resenhado terá atentado a vários aspectos desta e os

“contista’

vasta e

O crítico a levantar com propriedade a questão dos gêneros em

foi Haroldo Bruno (1974:1), mesmo que tenha empreendido estudo comparado pouco 

convincente ao tratar conjuntamente obras de três autores distantes entre si: Mário da Silva 

Brito, Fernando Sabino e CL. Como não nos interessa tal perspectiva comparada, voltamo- 

nos à sua leitura do livro da autora, o que permite esclarecer questões cruciais. Inicialmente, 

Bruno prepara o leitor para o que pretende estudar, que denomina “hibridismo dos 

gêneros”, cuja ocorrência dá-se a partir de uma revisão dos conceitos teórico-literários, 

ocorrida no início do século XX, a partir da própria estética criadora. Para o crítico, a 

criação é, por natureza, insubmissa e a “expressão literária” volta-se à essência criativa, 

ampla, “unívoca e onívora”, cujas formas consideram a dialética das inúmeras relações 

entre homem e mundo. Na literatura, pode-se vislumbrar um gênero único, cuja 

uniformidade poderia abarcar o valor interior dos múltiplos estilos, marca da pluralidade 

crescente do significado discursivo. Sobre o romance moderno, considera-o aperfeiçoado o 

bastante para se equiparar aos princípios da “fusão de gêneros”, quando nele se permite 

abolir fórmulas rígidas e sofrer influências do teatro, do ensaio, da poesia, até inclusive da 

própria ciência exata, para que possa ter ferramentas para construir uma mundividência 

densa, podendo, assim, assumir o trabalho outrora empreendido pela 

“cosmogonia”. Sobre o “conto”, o crítico afirma que ocorre também o “processo de 

hibridação”, projetando seu alcance expressivamente universal, algo além “dos códigos, das 

receitas”. Ao citar “Maupassant” e “Tchekov”, o crítico afirma que o conto, há algum 

tempo, procura uma “síntese metafórica e filosófica” tão longe de seus “fundadores”, a 

ponto de parecer originar-se de outro gênero. Já a crónica é dotada de aspectos da ficção, o 

que a toma por vezes exclusiva “criação de personagens” e acontecimentos possíveis, 

repleta de efeitos imagéticos. No que concerne especificamente à obra claríciana e a 

estivestes, Bruno aponta-nos que esta apresenta múltiplos “aspectos”, bem como uma forma 

sempre inovadora. Também considera não ser correto afirmar que CL tenha feito qualquer 

modificação fundamental em sua cosmovisão, bem como no modo de a autora tratar a 

composição ficcional; contrariamente, “romancista” e “contista” perseguem os mesmos 

fundamentos estilísticos, não para aprimorar, mas com vistas a avançar “da realidade” à 

“abstração”. Nessa fase ulterior da autora, na qual considera o lançamento das obras Agua 

viva, A imitação da rosa e Onde estivestes, a produção mostra-se através de “fragmentos, novelas
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subversão da “estrutura”

sensorial mais penetrante, e 

livro dos pra^eres, havendo uma 

crítico, CL expressa seu próprio

e contos” e dá-se através de um “adensamento”, uma “percepção” mais complexa, paralela 

ao se desdobrar e à rica “expressão” matizada. A “prosa” de CL mostra-se mais “original”, 

“ambígua” e de grande intenção “experimental”, empenhando-se na “pesquisa” e na 

“construção” da “escrita própria”, que se compromete cada vez menos com os estilos de 

época, ainda que Bruno afirme que Onde estivestes mostra “sintonia com o surrealismo” e 

“afinidades kafkianas” nítidas. Uma das opções da autora é a

contística, transformando-a em “digressão filosófica”, “numa alegoria do espirito e numa magia do 

corpo”, cuja proposta é de uma inquieta ‘fiusão do místico e do sensorial”. Nos textos, há, do 

ponto de vista religioso, uma “conciliação” entre o paganismo e o catolicismo, que se vêem 

configurados inconscientemente pelo “ancestralismo”. Isto se dá devido a um choque de 

tendências culturais na “personalidade” de CL, quando esta procura compreender, “sem 

preconceitos”, o místico-corporal. Ao ler o conto que dá título ao livro e duvidando da 

qualidade de comunicação dessa prosa “hermética”, considera-o também “pontilhado” de 

interrogações, marcado pela “crispação”, “angústia” e “exaltação”, e parece escutar um 

“canto de invocação cósmica”, bem como contemplar inquietação “filosófica”, dificilmente 

encontrada nos “ficcionistas brasileiros”. Sobre o fascínio do leitor e a “repercussão” crítica 

em relação à obra de CL, Bruno afirma que a autora se importa com o prosaico e o 

cotidiano dramático de fatos que acontecem a qualquer momento, sendo que o narrador 

procura divagar e refletir em sintonia com os protagonistas. Ainda tentando explicar a 

aproximação de CL junto aos seus leitores, o crítico afirma existir uma realidade que 

sensibiliza e transmite uma vivência voltada ao meditativo, mesmo quando a autora parece 

se enveredar no “absurdo”, no “estranho”, criando os próprios “símbolos míticos” e as 

próprias “metáforas espirituais”. Há outra identificação do leitor, que se dá pela via da 

“aspiração ao indefinível”, “ânsia de infinito”, cuja mística revolta é de natureza irracional 

ou fantástica, atraindo o homem moderno que se vê perdido em tecnologias. Após levantar 

influências de Hermann Hesse, Bruno compreende “Seco estudo de cavalos” como 

“símile” da expressão do interiorizado desejo livre, levando o leitor a escapar da “cultura 

massificada”, da “sociedade contemporânea” de uniformidade “estéril”, havendo “apelo” 

ao meditativo e revolta marcadamente apocalíptica. Os cavalos reaparecem como temática 

na obra clariciana às perspectivas do “trágico” e do “escatológico”, misturados ao 

dilaceramento gozoso “dos sentidos”. Entende que CL capta o 

que isso se dá inicialmente em \Jma aprendizagem ou o 

“apoteose” epifânica em A via crucis. Por fim, segundo o
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Discussão e reticências...

no JB

8 Essa data é a da primeira crítica publicada sobre Onde estivestes que encontramos, permitindo-nos deduzir que 
o livro tenha sido lançado nas livrarias nos primeiros meses do ano de 1974.

sentido de seu

O pivô da discussão na recepção de Onde estivestes foram as críticas publicadas 

em meados de 1974. A primeira, em 20 de abril de 19748, de Esdras Nascimento

a crítica de Onde estivestes empreendida por Bruno, dada a sua precisa 

acuidade interpretativa, há poucas observações a serem feitas. Seu estudo é um dos mais 

relevantes, considerando-se tratar de recepção crítica ainda no mesmo ano de lançamento 

dessa obra de CL. Dentre vários aspectos e elementos apontados pelo crítico, podem-se 

destacar alguns: o gênero híbrido, a coerência estilística da autora, a experimentação 

ficcional, o paradoxo corpo/espírito em inquietação alegórica, a vertente filosófica, entre 

outros. Particularmente sobre o gênero híbrido, deve-se apontar a migração textual como 

um dos efeitos mais oportunos à compreensão não só do processo de hibridismo, como 

também da fragmentação, quando CL retoma textos e trechos já publicados através de 

efeitos de colagem textual. Nesse sentido, em definitivo, “Seco estudo de cavalos” 

confirma-se como um dos textos mais expressivos esteticamente, tendo os cavalos uma 

recorrente composição temática na obra clariciana. Ainda que a autora não aceite participar 

de uma certa aura de intelectualidade, ao preferir ser reconhecida pelos atos mais singelos 

da sua vida até certo ponto dotada de simplicidade, concordamos quando o crítico fala da 

“vida intelectual” revelando-se inconsciente na ficção da autora, pois esta se sofistica nos 

intertextos do conto-título, dialogando com William Shakespeare, Johann Wolfgang von 

Goethe, Fra Angélico, entre outros.

“monólogo interior”, libertando-se das normas verbais de elaboração simétrica, para que 

surja na “linguagem” da autora uma espontaneidade, “quase num processo de palavra- 

puxa-palavra”. O resultado é que se tem a forte impressão de uma “vida intelectual” que se 

revela inconsciente, assegurando à prosa um imagético-poético transcendental Na ficção 

de CL, o “amor” se origina do “autoconhecimento”, de questões da alteridade, ou uma 

“introspecção trágica da condição humana”. No conto “Tempestade das almas”, aparece a 

investigação do “destino do homem”, levando-a a um “sentimento dissolvente”, a um 

ceticismo. Em definitivo, “perturbador e incitante”, Onde estivestes mostra sua unidade 

forma/conteúdo, cuja fragmentação e prosa de circunstância dão o 

experimentalismo.

Sobre
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(1974:4), mostra-se bombástica ao dizer de pronto que esse livro de CL não enriqueceria, 

mas apenas aumentaria sua “bibliografia”. Ao afirmar tratar-se de textos já publicados, terá 

provocado a defesa de críticos como Affonso Romano de Sant’anna. Segundo Nascimento, 

nessa obra, “há de tudo”: contos, crónicas, recado, novela etc. Mais uma vez um crítico 

sobrepõe esteticamente Laços de família a Onde estivestes, quando Nascimento afirma ser o 

conto kafkiano “A procura de uma dignidade” um retomo ao “nível habitual” da autora, 

podendo este ser incluído em Laços de família, obra em que alcançara “seus melhores 

momentos”. Sua leitura do conto-título, entremeada de citações, em vez de elucidar, apaga 

o texto de CL, que ora se lê um pouco recortado, obscurecido. Por fim, Nascimento, de 

modo não menos típico, salva-se no final ao afirmar que, em “A partida do trem”, “o drama 

da sensualidade na velhice recebe (...) um tratamento digno e sem pieguice”, revelando, de modo pleno, 

o “talento” da “escritora maior”.

os que contemplam uma compilação da “coluna’ assinada por CL. O crítico 

considera que a autora persiste numa conciliação entre sua visão “muito pessoal e fechada”

Menos de dois meses depois, outra crítica de Onde estivestes surge no mesmo /B, 

agora de Hélio Pólvora (1974:2). Há a tentativa deste em reparar a crítica severa de 

Nascimento, há pouco resenhada, com outra ainda não menos implacável. Segundo o 

crítico, esse livro de CL é um “exercício de prosa em tomo do relógio”, de uma autora que, 

sem apelar, descreve “cavalos” em poéticas livres e líricas e, paralelamente, pode tentar 

apalpar, contornar o objeto e construir sua representatividade. A autora alcança, no avesso 

das coisas, o “íntimo”, o “perfeito”, que se dá com repentino “toque de magia”. A 

“antiliteratura” de CL se mostra através de suas palavras que desprezam a “representação”, 

depurando uma “arte de escrever” na qual estas se “imaterializam” e procuram o essencial 

às tentativas; é o retomo do “estado poético rudimentar” e a aproximação possível da 

“idéia” ou “idéia-força”, que, “nas mãos de outro prosador”, tratar-se-ia de “relato 

circunstanciado”. Pólvora diz assistir, nessa obra, ao “'esforço de síntese expressional absurda”, 

pois, segundo afirmação da autora, são textos que não poderiam ser publicados nos jornais. 

Ainda para o crítico, são “exercícios de virtuosismo estilístico” e “estudos sobre a lucide^ da 

incoerência”, traduzem a “agonia” da procura do “indizível”, assim, a experiência empenhada 

numa expressão de “aguda penetração” e tradução das palavras não se ajusta à 

instantaneidade “comunicante” da prosa jornalística. De fato, para esse crítico do JB, CL 

seria “anticronista”, “a própria negação do fait divers”. Em seguida, temos a consideração 

mais dissonante de sua crítica ao afirmar que não o impressiona serem os textos “menos 

satisfatórios”
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afirmar

9 Particularmente sobre essa crítica, em contato com Sant’anna por e-mail, após nos agradecer o envio da 
cópia desta, informou-nos suas impressões mais recentes: “Há aã um ar desabusado de jovem [...]. Algemas ideias

e a “mão leve” do circunstancial, concluindo que a produção híbrida “desmerece a crónica e 

deforma o texto ficcional”. CL estaria a empurrar “sua obra na medida em que desata a tempestade 

cerebral”. Aponta também a habilidade da autora no trabalho com o “flagrante” ao 

surpreender “suas personagens” através de ambientes ambíguos, poderosos “pensamentos 

livres”, mas também de “bonita prosa abstrata”. A autora é mestre nas temáticas “velhice” 

e “morte” e duas personagens velhas próximas da morte formam, segundo o crítico, “peça 

de resistência do livro”. Se, por um lado, em “A partida do trem”, há um peculiar “estilo” 

clariciano, que desvela a verdade insuspeitada de modo imprevisível ao leitor, por outro, em 

“A procura de uma dignidade”, a “náusea” suscita questões de existência. Por fim, Pólvora 

conclui que “as frases” de CL, em “instante mais aguçado de sua inspiração”, metaforizam 

“punhaladas traiçoeiras”, pois “são frases que marcam, sínteses poderosas”, representando “outra 

dimensão ” ficcional da autora - trata-se de “uma prosa transportada, naturalmente, nas palavras, mas 

que se embebe nas palavras, a ponto de estas, vibrando sofinhas, restarem como signos”.

Como se percebe, com relação a essas duas críticas do /B resenhadas há pouco, 

pode-se comentar que a tensão avaliativa se sobrepõe à vaguidade da análise produzida por 

ambos os críticos, fugindo-se um pouco da síntese crítico-interpretativa esperada na
1

recepção. Mesmo assim, enquanto Nascimento, ainda que em tom pejorativo, aponta os 

diversos gêneros trabalhados pela autora, Pólvora, insatisfeito com a qualidade estética dos 

textos curtos de Onde estivestes, aponta a compilação, de fato ocorrida, de algumas crónicas 

do JB. Ainda que essas tenham sido retrabalhadas esteticamente por CL, conforme 

evidenciaremos nos capítulos finais de nosso estudo, são constatações não menos 

relevantes. Pode-se concordar com Nascimento quando aproxima “A procura de uma 

dignidade” dos contos de Laços de família, só que, neste, não pensamos se tratar somente 

“do drama da sensualidade na velhice”, mas do drama de uma velhice tão inaceitável a 

ponto de a morte servir como resposta inexorável, como porta de saída do labirinto em que 

se perde Sra. Xavier. De fato, mesmo que Pólvora demonstre sua desnecessária rigidez 

clássica ao afirmar que o hibridismo de CL “desmerece a crónica e deforma o texto 

ficcional”, já surge aqui a preocupação com a deformação do gênero, própria da crónica 

(Arrigucci Jr., 1987:51-66).

Affonso Romano de Sant’anna9 (1974b:ll), em resposta aos críticos do /B, 

mais particularmente a Esdras Nascimento10, ainda à época do lançamento de Onde estivestes,
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“literatura ou

10 Anterior a essa crítica veiculada no Minas Gerais: Suplemento Literário, por nós aqui resenhada, Sanfanna já 
havia publicado a Ia versão de tal crítica para o jornal O Globo, em 19 de maio de 1974, intitulada “Relatório: o 
relatório do mistério” (1974b). Optamos pela 2* versão da crítica por reapresentar-se aprimorada. Ver “5. 
Bibliografia. Fortuna crítica de Onde estivestes”.

aH reconheço são seminais e gostaria de vê-las desenvolvidas. Profetizei até o prémio da Fundação Cultural de Brasília, que lhe 
deram [...] pouco depois. Lembro-me dela lá no hall do hotel no dia da entrega. Por coincidência eu haúa também ganho o 
prémio de poesia naquela época [...] ” (1999:1).

dá o tom do merecimento devido à obra clariciana. Propõe e sugere dois prémios a CL, o 

da “Fundação Cultural do Distrito Federal” e o da “Academia Brasileira de Letras”. O 

primeiro CL realmente receberia em 1976. Quanto ao da Academia, a autora, ao longo de 

sua carreira, parece querer se distanciar cada vez rnais dessa instituição. Nessa crítica, 

Sant’anna, ainda influenciado pelo Estruturalismo, afirma que, se em Perto do coração selvagem, 

a autora surge com o seu “inusitado estilo” na “literatura” brasileira, no momento em que 

pubEca Onde estivestes, deve-se verificar não mais o caráter estilístico de sua obra, mas o 

estrutural. Aponta também dois percursos claricianos: um que segue quase uma ortodoxia 

em relação à “narrativa” convencional e outro de “desmantelamento” e “fusão de gêneros”. 

Pode-se notar que reaparece na recepção crítica da obra o termo “desmantelamento”, bem 

como o crítico considera o Evro dotado de um de seus elementos mais notáveis: o “humor”

(por vezes um “humor negro”). Sobre a vertente surreal da autora, o crítico comenta que 

esta aparece acanhada em Laços de família, mas se abre de modo expressivo no conto-título, 

bem como sugerida nas “epígrafes” utilizadas pela autora. Ainda segundo Sanfanna, a 

autora trabalha pela deterioração de “situações”, o que faz entreabrir “o prosaico dentro do 

mágico". O crítico exempEfica essa investida da autora às perspectivas da percepção dos 

signos de comunicação de massa, através de citações das marcas de propaganda e do cantor 

famoso, tais como: “Coca-Cola”, “Carlton”, “Roberto Carlos”, entre outras. Além da 

questão da alteridade apontada, segue-se um esquema enumerativo de nítida influência 

estruturaEsta que serve à compreensão da intricada narrativa de CL, algo não evidenciado 

em Onde estivestes pelo crítico. Nesse Evro da autora, a “composição é mais fragmentada” e 

“aparentemente anárquica”, atravessando o percurso “do Eu e o do Outro”, o “Absurdo”, o 

“conhecimento irracional do Ser e a Epifania”. De modo contundente, o crítico afirma que 

esse Evro segue o que sempre fora a obra de CL: “um ‘relatório’ das coisas” reconhecidas 

pelo seu assombro existencial e assim a autora não estaria preocupada com 

antiEteratura”, mas “seu texto” metaforiza “sua própria vida”. Na sequência, duas 

observações apontadas pelo crítico são provocativas: primeiro, a questão da “desmontagem da
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11 Sobre tal prémio, Olga Borelli relata: “Quando em 1976 recebeu o prémio pelo conjunto de obras da Fundação Cultural 
do Distrito Federal, ficou contentíssima. [CL] Não o esperava. Mas, em seguida, fe^ questão de declarar, achava injusto ganhar 
tanto dinheiro (na época, 70 mil cruzeiros) quando milhões de crianças passavam fome. Ao ser questionada por que não fafia

se de

os textos de CL. Em seguida, 

essa faceta polêmica da crítica literária, diz ser um “equívoco” 

considerar tal obra ‘íima reunião de artigos publicados anteriormente em jornal”. Afirma 

categórico: “Engano total”. Para Sanfanna, CL nunca escrevera “para”]omfj “ojornalé que” 

intencionava “publicar seus textos”. De fato, ocorre que a autora desenvolve uma “escrita” de 

“exercício lúdico e dialético”, um espraiar-se no “mistério dos seres e coisas”. Ainda 

segundo o crítico, nos jornais, há muitas concessões, e sabemos que CL nunca as fizera. 

Outro equívoco, constatado e apontado por Sant’anna, é considerá-lo “um livro de contos 

ou de crónicas” ou, segundo os “ladinos”, uma mistura de contos e crónicas. Para ele, trata- 

um “livro de textos”, além das classificações de gênero (“conto”, “poesia”, 

“romance”, “epopéia” etc.) e, citando CL, afirma ser Onde estivestes uma espécie de “escrita” 

desgarrada do “critério dos gêneros literários”. Por fim, retomando a idéia de 

“desmantelamento formal” e visualizando a construção do percurso literário de CL numa 

perspectiva de “obra-em-progresso”, conclui: “A busca incessante da não-estória, do não- 

personagem, a fusão do princípio-meio-fim da obra e do espaço-tempo. O que se vai atingindo é a 

intemporalidade lírica do ser num momento recorrente de procurada epifania”.

Já sobre a crítica de Sanfanna, além de um profético prémio suscitado a CL11, 

destaca-se a defesa crítica um tanto incondicional, precisamente quando esse discorda da 

objeção à republicação das crónicas, algo já constatado ter ocorrido na ficção migratória da 

autora, bem como afirma que só “o jornal é que intencionava publicar seus textos [de CL] ”. Isto 

porque sabemos que, em geral, no trabalho com a crónica para o jornal, sempre houve uma 

certa reciprocidade no Brasil; tanto o jornal angaria status através de um autor renomado 

contratado como cronista, quanto este também oferece seus serviços profissionalmente em 

troca de um ganho financeiro. Ao se referir sobre a questão dos gêneros, em detrimento da 

denominação a configurar o livro como coletânea de “contos e crónicas”, prefere indicá-lo 

como “livro de textos”, o que demonstra acuidade, devido à diversidade de gêneros 

trabalhados no volume de CL. Tal caráter variegado correlaciona-se ao termo 

“desmantelamento”, repetidamente usado pela crítica, algo que reflete sua unidade estético- 

composicional, muito apreciada por Sant’anna. Por fim, suas ferramentas teóricas

estrutura da narrativa convencional”-, segundo, é a sua indignação diante da crítica “de 

variedades” que pode somente ler “mal e porcamente” 

melhor dimensionando
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comocomo

concordemos com

uma doação a essas crianças, respondeu que não a faaja porque sabia que os adultos ficariam com o dinheiro. Mas quem sou 
eu, meu Deus, para mudar as coisas” (1981:31).

a epifania na obra

seu Análise estrutural de

ou mesmo a

estruturalistas por vezes esquemáticas são reflexos evidentes do 

romances brasileiros, que dispensam o último capítulo (1975:180-212) à análise dos contos de 

Laços de família e de A legião estrangeira.

Em relação a essa última análise Eterária de maior fôlego empreendida por 

Sant’anna, cabe abrir parênteses para resenhar tal capítulo específico que trata dos 

elementos narrativos presentes nos contos dessas duas obras de CL. Partindo de uma 

sucinta fortuna crítica e de um agudo percurso anaEtico, o crítico aponta ser possível 

entender a articulação de outras “estórias” da autora. A anáEse se estrutura no sentido de 

“demonstrar” que “as narrativas” de CL apresentam ‘"estrutura simples” no “nível sintagmático” 

e “narração” apt “se afasta do mito e da ideologia” “no nível paradigmático”. Assim, as personagens 

tangenciam a relação de alteridade formulada como “Eu e Outro”, isto é, “A e B”. Todos 

esses elementos servem à “tematização da Enguagem” enquanto “fenômeno da epifania”. 

Também não considera a “Eteratura” de CL “realista”, mas “simbólica”, “na medida em que o 

texto é o instaurador de seus próprios referentes e não se interessa em refletir o mundo exterior de um 

trabalho mimético" (1975:184). Além da ficção em concepção de “estranhamento”, “a localitçação 

espácio-temporal” “totalmente aspectual” “jamais”sobe “à estrutura dos contos”.

Pode-se notar que Sanfanna é um dos primeiros a apontar

de CL, algo com que Olga de Sá, notadamente em A escritura de Clarice Lispector, também já 

se preocupava nessa mesma época. O fenômeno da epifania, visto assim isolado pelo 

crítico, corre o risco de propor a leitura da obra de CL como “revelação”, a própria 

“escritura” como “epifania” ou mesmo a “escrita” como “rito”. Ainda que não 

a desatenção dada às relações de espaço-tempo, ennquecedoras no 

cronotopo (Bakhtin, 1998:211-362) da “noite interminável” em Onde estivestes, de fato, o 

simbóEco nos textos de CL se configura como uma das preocupações da autora, podendo- 

se acrescentar tratar-se sempre de perspectiva simbóEca aberta. As categorias do sublime e 

do grotesco podem ser vistas em contraste, a partir da concepção grotesco-sublime de 

Victor Hugo, até para melhor entender a epifania. Sobre essa questão, para nós 

fundamental, Benedito Nunes, no último estudo em que subjaz sua aprimorada concepção 

dialético-interpretativa da obra de CL, especificamente no capítulo intitulado “6. A forma 

do conto” (1989:83-95), ao tratar dos textos de três livros de contos e crónicas da autora, 

Laços de família, A legião estrangeira e Felicidade clandestina, confirma por duas vezes que a
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“i

Primeiros estudos e brechas críticas

infinidade de

“tensão conflitiva” da narrativa dos contos de CL se

demais ao

do seu

ao considerar a

Sant’anna identifica o “estranhamento”, Nunes, 

“estranheza” dos elementos grotescos perfilados 

do cego no conto “Amor”, que provoca a dona de 

“alheamento”. Outro exemplo não menos oportuno ocorre em “Os desastres de Sofia”, 

num específico e desconcertante “sorriso grotesco” da menina diante do professor. Vale 

salientar tratar-se de dois exemplos do próprio Nunes, sendo que tal perspectiva analítica 

apontada corrobora a importância do estudo do grotesco como categoria estética 

constitutiva na obra de CL, um pouco desprezada por parte da crítica, a privilegiar por 

vezes a epifania sublime.

dá pelo viés do grotesco. Enquanto 

um pouco rnais além, penetra a 

em detalhes. Exemplar é a “fisionomia” 

casa Ana na “violência’

Um dos reticentes ensaios publicados sobre Onde estivestes foi escrito por 

Wendel Santos (1978:57-65), que se preocupou com questões teórico-literárias, utilizando- 

se do conto “O relatório da coisa” para discuti-las. Não se trata de análise literária do 

conto, a perspectiva é, de fato, teórica, alcançando nível de abstração caro 

ensaísta, que pretende definir a literatura nos ecos do saber fenomenológico obscuro no 

seu ensaio. Parece considerar a plenitude do texto de CL ao afirmar que “a definição plena 

somente poderá dar-se no tempo da literatura plena”. Seu método parte de doze axiomas inspirados 

em citações dos textos de CL e seu ponto de partida é a investigação predominantemente 

filosófica à esteira dos estudos heideggerianos. Ao ser evidenciada, a obra de CL quase não 

sobrevive em seu ensaio, como que tentando respirar numa extrema aridez do pensamento. 

Pode-se tentar vislumbrar alguns momentos nos quais o ensaísta de relance a observa: ao 

pensar o “conto” estudado como um texto que, além de cumprir uma 

funções, pode responder à questão crucial: “o que é literatura”;

antiliteratura de CL “ainda mais literária” à medida que é um “jogo aberto”. Entretanto, 

logo em seguida, o ensaísta afirma que essa mesma literatura toma-se “um equívoco”. Ao 

lidar com o tempo e considerar que “a literatura degrada toda coisa” até uma redução que 

engendra o “tempo” como metáfora catalisada pela linguagem, Santos afirma que a 

personagem Sveglia é “o movimento”, “o movimento que controla o movimento”-, em seguida, 

também esta pode ser vista como “Objeto” e “Coisa”. Por fim, ainda segundo o ensaísta, o 

conto de CL é a “representação do homem” confrontando-se com o “tempo” - não se trata 

de um “homem abstrato”, “morto”, mas “concreto”, “vivo”: “isso é literatura”.
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umae

também manifesta sua

com o leitor e o

que se

e na “qualidade da linguagem em que o

e seus

abstrações”

Podem-se comentar uns poucos caminhos sinuosos no ensaio de Santos. A 

escolha do texto “O relatório da coisa” é pertinente, pois, do ponto de vista estético, este se 

aproxima sobremaneira de vários outros efeitos já evidenciados no aprimorado “O ovo e a 

galinha”, de A legião estrangeira. Já a discussão filosófica sobrepondo-se à Eterária, ainda que 

utilizando-se da apropriada ontologia heideggeriana, gera incongruência quando se objetiva 

uma investigação, a priori, teórico-Eterária. Seu esforço teórico está em função de uma 

abstração crítica prematura.

A perspectiva ensaística também é a de Maria Franco Cristina Queiroz 

(1978:76-85), que analisa o conto “E para lá que eu vou”, de Qnde estivestes, e, para esse 

trabalho, recorre à narratologia e à linguística. Sua leitura refere-se, em geral, a uma 

“subjetividade” proposta pelo “personagem-narrador” e seus desdobramentos 

fundamentam no “ego”, sua dinâmica da “enunciação”

‘eu se alicerça”. Recorrendo a Todorov, nesse texto, como o pronome “eu”, o narrador “se 

situa numa realidade de discurso, significando a pessoa que enuncia o discurso que contém o ‘eu’”. 

Percebe-se, logo no início, que a personagem esboça-se singularmente, não perfaz uma 

“imagem refletida na consciência de um narrador que a descreve”, mas é sua própria “consciência” a 

revelar-se. Assim se conjuga uma “dupla instância”: a do “eu como referente e instância do 

discurso contendo eu, como referido”. “Na Eteratura”, evidenciam-se várias experiências em tomo 

desse “eu” que se responsabiliza com a enunciação, infiltrando-se a partir de “signos de 

subjetividade” e as experiências das técnicas do “fluxo de consciência”. Nesse texto, a 

protagonista encontra-se à procura da “revelação” e da “epifania”. “Das quatro técnicas 

básicas” para apresentar o “fluxo de consciência” (“monólogos interiores direto e indireto, 

descrição onisciente e solilóquio”), segundo a ensaísta, CL opta pelo “monólogo interior direto”, 

porque a consciência é algo dado pronto ao “leitor”, sem interferências do autor e sem uma 

pressuposição de uma “platéia”. O leitor é também privilegiado à medida que a autora lhe 

oferece “todo um mundo particular” sem censuras. Há um diálogo direto entre 

personagem e leitor, enunciação que se constitui através de uma vasta expressão do ser, que 

‘intimidade”. Trata-se também de uma intimidade que sugere uma 

“entidade desconhecida”, de frases que se situam “fora da lógica comum”. Os fatos e 

acontecimentos são desconhecidos, não há “expEcações introdutórias” no texto, não se 

intenta relatar um “episódio” ou as “peripécias de um herói”, mas sim o contato direto 

desdobramento de uma subjetividade. Segundo a ensaísta, “absurdos e 

‘imagens inusitadas” indicam toda uma “originaEdade deste ‘eu’”,
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ou

dos ventos

12 Para Genette, sobre diferenciações entre 1’ e 3a pessoas nas vozes narrativas, “a verdadeira questão é a de saber 
se o narrador tem ou não ocasião de empregar a primeira pessoa para designar uma das suas personagens ” (1972:243).

“eu”.

“eu”

proporcionada pela sua fala. Outro recurso narrativo não menos importante é o da 

“repetição”, que aparece como um “recurso de linguagem” a indiciar “o sujeito que enuncia”. 

A fragmentação do texto é reflexo da própria “consciência da personagem”, algo 

“descontínuo”, “incoerente” e “livre” à construção de sua subjetividade, pois “através da 

linguagem o ‘eu’ experimenta a consciência de si mesmo”. O tempo ecoa vazio e no “presente”, a 

preencher-se também por uma “subjetividade” exposta. O tempo se presentifica, pois esta 

é a expressão existencial do “ego”, “marca temporal interior ao discurso”, “tempo da 

consciência”, outra marca da subjetividade que manifesta o “eu”. Por fim, a ensaísta conclui 

que todos esses efeitos narrativos perfazem uma escolha de CL por uma linguagem de 

aprofundamento desse “eu” marcado pela subjetividade, que só existe à medida que, na 

instância do discurso, fala sua própria condição.

Sobre o ensaio crítico de Queiroz, para melhor compreender o texto de CL, 

podem-se acrescentar alguns apontamentos analíticos. A subjetividade, identificada pela 

crítica, dá-se pelo predomínio da demarcada Ia pessoa ao longo da crónica da autora. Aliás, 

cabe-nos esclarecer que, segundo Gérard Genette (1972:243), não existiria discurso 

narrativo em 3a pessoa, pois, de fato, há só textos na Ia pessoa do narrador, que opta por 

esconder ou não rastros dêiticos12. Despreocupada com a narrativa, CL aqui desenha uma 

paisagem enigmática e um estranho metatexto onírico. Esses vieses enigmático e estranho 

correlacionam-se à nota grotesca não investigada por Queiroz, o que permitiria entender 

melhor tratar-se de uma subjetividade lúgubre à proporção que, em percepção corpórea, a 

narradora-protagonista confessa que “fenece lentamente”, aproximando-se um pouco da 

personagem velha Sra. Xavier, de “A procura de uma dignidade”. Só que o grotesco- 

sublime aqui passeia pela comunhão familiar e ao mesmo tempo por um terreno movediço, 

quando tudo gira aquém e além da morte. Outra indicação grotesca que se volta à própria 

vida mística da autora é a da narradora-protagonista incorporando-se como “bruxa”. 

Sabemos que CL foi inclusive convidada a participar do Congresso Mundial de Bruxaria, em 

Bogotá , no ano de 1976. Porém, todo esse fascínio por “fenômenos ocultos”, como atesta 

Olga Borelli (1981:56-58), não se tratava de uma “fé” ou “crença”, e era comumente 

desmistificado pela própria autora. Por fim, em “E para lá que eu vou”, o texto-tela 

metaforiza simbólicas cores primárias, “amor” “vermelho”, “ciúme” “verde”, bem como 

dialoga intertextualmente com uma das obras-primas de Emily Brõnté, O morro
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vai...

e

em discussões

linguagem da autora

uivantes, dinamizando-se justamente quando deixa escapar suas “palavras ao vento”, e por aí

e "a

Bella Jozef (1982:106-107), em resenha crítica tardia à revista Colóquio/Cetros, 

observa que Onde estivestes apresenta, além de narrativa “em primeira pessoa”, uma “linguagem 

carregada de poesia, mistério, abismo e turbilhão”. Grande parte dos textos não é propriamente 

contos, mas “reflexões filosóficas”, de ação interiorizada, tematizando “a solidão, a 

angústia, o desespero e o medo” dos tempos atuais. Essas temáticas são desenvolvidas a 

partir da ironia, do “humor”, havendo um “processo de distanciamento crítico” 

dinâmicas no texto que levantam questões sobre o “mistério da criação” 

existenciais. “O instante” é apreendido em tensão e densidade de uma “alma angustiada e 

trágica”, que descende de “profetas bíblicos”. Há no discurso “sínteses poderosas” e, 

simultaneamente, “barrocas”, numa ficção intensa que absorve “palavras e ânsias”, 

narrativa plena de subjetividade, cuja busca é a do “eu” e. sua “intimidade”, não ficando na 

superficialidade. Como em outras obras da autora, há uma preocupação com o “homem e 

sua realidade”, mas essa realidade é a interiorizada, perfazendo um percurso “intimista”, 

que sempre marcou a obra da autora, bem como “revolucionou o di~er da literatura brasileira”, 

possibilitando abrir novos rumos. Ao questionar “o ser e a existência”, a autora procura 

fazer com que “palavras e coisas” percam o seu “contorno material”, mas atingindo 

corporeidade essencial. As palavras comunicam “pensamentos rnais profundos”, a partir da 

“lucidec^ da incoerência e o saber seguro de quem deseja ver para fora”. “As personagens” desse livro, 

ainda segundo Jozef, são reveladas “no instante da insatisfação”, “da náusea geradora da 

crise” e perdem-se no “labirinto de sua via crucis”, presas às armadilhas da vida ou da morte 

em cenas existenciais, cujas vozes se entregam ao “delírio” e à contraditória paixão, 

refletindo o interior do que está além de um rosto. O cotidiano e sua “rotina” são 

interrompidos a partir de uma “dimensão inatingível, visionária, dialógica e conotativa”. Os 

temas constantes dessa obra são: “o vazio interior”, “o sem-sentido da existência” e “í 

aguda solidão”. Citando Barthes, Jozef considera que a linguagem da autora “só se 

submerge” na “mitologia pessoal e secreta” dela. E contínuo o esforço de CL lutando por 

“expressar-se” numa espécie de “decifração Ebertadora”. Há, na autora, algo que escapa ao 

empírico, o que resulta em “estranhamento”, em confronto com o cotidiano, atingindo-se a 

coisa e sua transcendência. Esse transcender é a própria liberdade do devir instantâneo. O 

“instante existencial” revela o ser interiorizado e plenamente lúcido. Assim, Jozef conclui 

que CL, além de não “criar tipos”, volta-se ao “ser humano e suas dúvidas”, bem como
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contouma

de<c

uma vida de

“pós-estruturalista” que reconhece o corpo das 

situa à margem, descentrado, nos limites da “dinâmica 

“sociedade” “capitalista”, “o corpo 

“sexualidade e sensualidade” deste

consegue expressar-se “com a inevitável ambiguidade de um eterno presente”, algo que também 

sintetiza “acção interiorizada” e “enredo mínimo”. Por fim, “instala-se um conflito na temática 

da existência, onde ressurgem recordações, percepçõesfugidias, que se fundem com inquietações metafísicas”.

Principalmente no que tange à vertente filosófica da temática de CL, a resenha 

crítica de Jozef, ainda que elucidativa, atenta a questões já sedimentadas na fortuna crítica 

da autora (temática intimista de proximidade existencialista), talvez não suficientemente 

evidentes naquele momento em que tal crítica surgia. A voz em l1 pessoa apontada talvez 

seja reflexo das crónicas lidas porém não identificadas por Jozef, que insiste em denominar 

grande parte dos textos de Onde estivestes como “reflexões filosóficas”. Se bem que, com 

esse posicionamento de Jozef, já se poderia identificar um movimento de difusão de 

gêneros diversos em Onde estivestes: conto, crónica, fragmento, reflexão filosófica etc. Não 

podemos concordar, no entanto, que o “estranhamento”, tão bem apontado, esteja em 

função somente de uma busca transcendente, uma vez que, no conto-título, trata-se tanto 

da procura do que se eleva à completa figura do andrógino quanto do que se rebaixa aos 

desregramentos corporais dos malditos.

Maria José Somerlate Barbosa (1992:337-342), participando pela Universidade 

do Arizona (EUA) do nosso Umites: 3° Congresso Abralic, apresenta-nos um estudo sobre as 

personagens velhas de CL, analisando, de modo mais detido, Sra. Xavier, de “A procura de 

dignidade”, conto que abre Onde estivestes. Utilizando-se de referencial teórico 

foucaultiano de início, procede sua visão 

velhas a partir do “discurso” que se 

dos gêneros (masculino/feminino/neutro)”. Na 

envelhecido” encontra-se em segundo plano, estando a 

“‘além’ do discurso do corpo”, em virtude de não inseridascorpo", em virtude de nao inseridas “nos padrões” 

“produtividade” vigentes. Ao estudar Sra. Xavier, enumera labirintos nos quais esta se 

perde e, ainda que “os subterrâneos do Maracanã” sejam mais evidentes, considera “o 

labirinto” “da perturbadora sensualidade” da velha o mais expressivo, por ser o único 

labirinto no qual esta “parece” ter encontrado “a saída”. Para Barbosa, CL subverte e 

transgride os padrões sociais na medida em que oferece como resposta

“lascívia” a Sra. Xavier. “A dignidade” tão procurada pela protagonista é a percepção que 

esta sente das “próprias” “sensualidade e sexualidade”, mesmo que se confunda com tais 

padrões preestabelecidos, quando se constata também uma “sensualidade ‘aberrante’”. 

Recorrendo ainda a Bataille, velhice, erotismo e morte se conectam. Assim, a sensualidade
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associa

personagens, pode-se recorrer, entre contribuições

estudo, à inspiradora notação do grotesco por Nádia Gotlib:

Todas procuram um destmo maior e uma porta de saída. Todas, em vão, sofrem 
a desilusão de não encontrarem nada do que procuram. Em todas um detalhe 
grotesco é o carimbo da condição do ser humano, de que é exemplo a verruga 
no queixo, com um pêlo espetado, em d. Rita, detalhe que se agrega a um corpo 
depauperadamente consumido pelo desejo (1995:420) (negritos nossos).

Ainda em seu

longo de nossoe leves ressalvas ao

estudo crítico-biográfico, Gotlib também não deixa de situar o 

conto-título em motivos de “magia”, sendo três os momentos desse “ritual mágico”: pré-

13 Reportamo-nos aqui aos estudos de Márcia Lígia Dias Roberto Guidin, particularmente à sua Dissertação 
de Mestrado intitulada A estrela e o abismo: um estudo sobre feminino e morte em Clarice Lispector, que reserva um dos 
capítulos à análise, dentre outros textos, da personagem velha de “A partida do trem”, ver “Uma porta de 
saída” (1989:124-191). Há versão publicada desse texto de Guidin, intitulada “Uma porta de saída ou a morte 
em duas versões” (1990:61-68). Por ora, sua preocupação pela temática da velhice volta-se à obra machadiana, 
quando publicou recentemente seu Armário de vidro: velhice em Machado de Assis. Ver também, de Marcelo Pen 
Parreira (1999:55-63), publicação recente do estudo crítico de “A procura de uma dignidade”, ensaio 
intitulado “A cabala do Maracanã”, pela Revista Magma. Contudo, neste último, não se dá preponderância à 
personagem velha, mas às relações de espaço-tempo e ao mapeamento mimético dos labirintos enquanto 
espaços concretos do Rio nos quais Sra. Jorge B. Xavier se perde, bem como às correlações estético-literárias 
entre o conto de CL e a Divina Comédia, de Dante AlighierL

de Sra. Xavier é de “uma desordem gananciosa”, “um labirinto de emoções”. Como um 

“neófito” aprendiz, a velha, sentindo-se à “margem”, deseja “encontrar o seu próprio caminho no 

labirinto de suas emoções”. Entende que CL, utilizando-se do recurso da “paródia”, propõe 

inverter o discurso que associa “o belo” e o “erótico” “como características próprias da 

juventude”, entendendo essa inversão como “poética do envelhecer”. Por fim, conclui que 

tal procedimento “parodístico” trabalhado pela autora refere-se a “situações em que a via-crúcis 

do corpo segue a trajetória da via oblíqua da palavra”.

O direcionamento crítico de Barbosa mostra-se apropriado não só pelo 

referencial teórico arrojado, mas também pela recorrência desse escopo na fortuna crítica, 

textos inclusive por vezes recentemente publicados13. A partir desses estudos, dada a 

relevância das personagens velhas nessa fase ulterior de CL, constatamos brecha crítica 

ainda não explorada a contento, daí nossa opção em dedicar todo o segundo capítulo de 

nossa análise a enfocar tais personagens em suas caracterizações grotescas. Sobre leitura 

específica da personagem velha Sra. Xavier proposta por Barbosa, consideramos o labirinto 

um signo literário portentoso pouco estudado. Caberia entendê-lo como representação

grotesca das situações narrativas que vão se estendendo e esticando quase infindavelmente 

na história, bem como correlacioná-lo melhor à temática da morte sempre rejeitada, 

esquivante e em adiamento constante. Para corroborar nosso percurso sobre tais
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estes

Além das fronteiras linguísticas e culturais

Quando da publicação de Onde estivestes na França, na Espanha, nos Estados 

Unidos e na Itália, entre outros países, a fortuna crítica dessa obra rompe fronteiras 

linguísticas e culturais. Sobre questão mais organizativa das edições dessas traduções, 

apenas consideramos não apropriado publicar Felicidade clandestina em conjunto com Onde 

estivestes, como é o caso de uma das publicações para o espanhol, que não atenta a propostas 

estéticas singulares e opta pelo título Silencio. Entretanto, concordamos com a compilação 

americana intitulada Soulstorm, que publica Onde estivestes e A via crucis conjuntamente por 

dois motivos: ambos os volumes foram publicados no mesmo ano de 1974 e apresentam 

aspectos e procedimentos literários similares. Na Itália e na França, ainda que tenha havido 

o mesmo erro ortográfico da reaparição do ponto de interrogação na frase afirmativa do 

título da obra, talvez originário do trabalho que se pautou pela Ia edição brasileira não 

corrigida, preservou-se o título do volume traduzido por Adelina Aletti e Leibrich e Nicole 

Biros, respectivamente. Considerando-se a dificuldade de pesquisar além das fronteiras 

oceânicas, obtivemos três críticas de Onde estivestes-, a primeira da Espanha, de 1988; a 

segunda dos Estados Unidos, de 1993; a terceira, um pouco mais recente, da Itália, de 1994.

Ao constatar Onde estivestes como uma das últimas obras publicadas por CL, 

esse livro de contos concentrando e resumindo os

clímax, “clímax” e pós-clímax, que acontecem ao longo da noite interminável Sobre os 

gêneros híbridos, o “recurso narrativo” é o da “miscelânia”, misturando-se “ingredientes” 

do “conto, crónica, reportagem, notícia, mediante confusão intensa de forças proibidas, agora carregadas de 

terror, ferocidade, ódio, asco, que acompanham o movimento dessa estranha cerimónia noturna, regada a 

gargalhadas, saliva, urina, cuspe e leite preto saindo dos bicos dos seios” (1995:425).

Antonio Legido (1988:11) considera

“pressupostos literários” de CL: uma intimidade reveladora e uma “memória em branco da 

romancista”, a irreverência da autora em refletir sobre suas convicções, algo que, 

certamente, refere-se ao “ato de escrever”; e o impreciso diálogo com o leitor instigando a 

sensibilidade deste, que se confunde e logo em seguida se submete ao “jogo poético 

vertiginoso” que o envereda pelo mal, fazendo-o esquecer de seus motivos e recorrências 

mais avassaladores. Sobre os contos de intensa brevidade, estes “convivem 

harmoniosamente” com os menos breves, aparentemente “inofensivos”, mas ao mesmo 

tempo apresentando sofrimentos terríveis, crueldades, que podem ser constatadas em “A 

procura de uma dignidade” e em “A partida do trem”. Ao término da leitura do livro de
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“dúvida”

“Seco estudo de cavalos”, 

rabisco de palavras. A temática predominante nessa 

essencial “concepção do ser”. Jackson, ao utilizar 

pôde compreender a congruência existente entre 

“ausência dramática do ser”

extinguindo ”, uma

“morte” ou o próprio 

e a “submissão” diante de

CL, tem-se a “sensação” de se encontrar a autora “no limite da loucura”. Há também o 

“medo”, “a ausência do desejo”, tendo as intenções da autora se voltado ao trabalho talvez 

da rememoração da idéia do desejo como um “sentimento brutal se 

“angústia” contínua, “eterna”, uma “solidão” implacável como a 

“fim da escritura”. Os contos descrevem a “dor”, a “impotência"

um mundo incompreensível, ficção sobre a dinâmica interna do “inconformismo”, da 

e sobre questões de representação. CL pede “sensações”, “desfa^ o enigma de suas 

personagens", “seres suscetíveis” a se assemelharem à autora, a interpretarem “a intimidadé 

desta, a penetrarem o perigoso e silencioso mal e a seguirem os roteiros ásperos de sua 

narração.

No ensaio crítico de K. David Jackson (1993:105-111), compilado por Diane 

Marting em seu estudo bibliográfico, doze são as narrativas “curtíssimas” de Onde estivestes-, 

duas, as tradicionais, trata-se de “A procura de uma dignidade” e “A partida do trem”; três, 

as “alegóricas” de “proporções escatológicas”, trata-se de “Onde estivestes de noite”, “O 

relatório da coisa” e “Seco estudo de cavalos”, essa última uma espécie de desenho e 

ficção de CL é a “ausência” em sua 

o conceito barthesiano do “grau zero”, 

o “drama da linguagem moderna” e a 

a permear a escritura da autora. A partir do instante de 

instauração do “grau zero da escritura”, há um empenho do “autor” em produzir a 

“ausência” de signicidade que possa reduzir o texto de CL a recortes estritamente 

“linguísticos e históricos”, a escritura é criada para refletir “sua própria funcionalidade que 

retoma às origens". Recorrendo a Barthes, Jackson compreende o “texto neutro ou ausente” 

procurando libertar-se dos “limites da linguagem literária” e, “ironicamente”, busca-se a 

própria negatividade para alcançar a “revolucionária modernidade”, o “ideal utópico da 

honestidade absoluta, a pureza e a liberdade.” Nos textos da autora, tem-se um confronto 

da linguagem com a própria negatividade ao mesmo tempo que, humanamente, o ser se 

depara com a “própria e paradoxal ausência”. Essa “ausência” pode ser verificada em 

diversos níveis na ficção de Onde estivestes, especificamente em “A procura de uma 

dignidade”, onde a Sra. Jorge B. Xavier perde-se “nos intermináveis, sombrios e 

subterrâneos corredores do Maracanã”, possibilitando questionar, de relance, as 

implicações de uma “ausência absoluta” dos seres naquele labirinto da existência de si 

mesma, protagonista que é sob os “domínios do absurdo” e as “incongruências de seu
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cotidiano”. Ainda nesse conto, perpassa “a lúgubre sensação do nada”, num relance, 

permitindo à personagem perceber a própria ausência anónima, vislumbrando a morte 

como resposta. Nessa narrativa, “a ausência” funciona num “sistema de termos instáveis de 

oposição”: “presença/ausência, ser/nada, discurso/silêncio, sentido/absurdo”,

incorporados à tensão a contribuir para a construção da “estética do excesso”, cujos pólos 

antitéticos dos “estados do ser” se confrontam e, dessa forma, a “ausência” desequilibra o 

ser através do movimento “da metáfora ao oxímoro”: “a presença ausente e a ausência 

presente”. Essa “ausência” confirma o “talento artístico” de CL através da “negatividade”, 

construindo afirmações e negações misturadas, numa consciência do sujeito que entende as 

palavras em desfunção: a absurda imagem do estádio vazio. Quanto ao nome da 

protagonista, Sra. Xavier, “sugere salvação”, algo que, inconscientemente, retoma o 

confronto entre o frágil e o primitivo do ser, que parece vivenciar sua “ausência” e seu 

anonimato, aprisionado que está num apartamento que revela o “nada de si mesma”. No 

conto “A partida do trem”, um trem simbólico dinamiza a passagem “de um estado do ser 

a outro” através “de duas protagonistas femininas”, “uma jovem e outra velha”, que 

refletem “ofracasso ou a instabilidade de suas identidades num epifànico momento de mudança”. Ainda 

segundo Jackson, enquanto D. Maria Rita “reflete” uma vida compelida pela “solidão” e 

“crueldade”, e estranhamente a morte muito temida pela velha “parece não fa^erparte de seu 

mundo”, que apresenta uma “concepção de (in)existência” que não se coaduna com sua 

“rotina diária”, já Angela Pralini revela sua intenção criadora - “o obscuro, o vazio, a 

ignorância, a desordem” - retomados como “essências primevas do ritmo de vida e Eros”. 

Essas duas personagens femininas estão “abandonadas em vidas estéreis” à procura de uma 

Uberdade fugidia. Constrangidas por estarem viajando frente a frente num trem, são 

mulheres que “devem encarar sua vulnerabilidade”, fugindo de uma “morte simbólica”, 

velhice e juventude encontram-se “no limite da ausência”, o paradoxo é que Angela 

procura uma verdade no “impensável” e no “impronunciável”. No conto “Tanta 

mansidão”, “a narradora tenta definir quase esta ausência palpável” ao sentir um fissura entre 

“seus sentimentos” e a “natureza”, estando rnais atenta às “relações primevas” que a 

sensibilizam, como estar em contato com a chuva, bem como uma bela “comunhão”, que 

parece escapar à intensa realidade. O texto abstrato “E para lá que eu vou” pode ser lido 

como uma “definição do grau zero do ser”, a afirmação de si mesmo através da “ausência 

sígnica”. O ser está se movimentando “nos limites da realidade”, ser que “constitui uma 

dimensão poética”, mas que atravessa “a percepção comum da realidade”, uma “quarta
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acostuma “a

14 Resenha a partir da competente tradução de Jadir Feliciano dos Santos (1999:1).

e um tempo que os 

‘estupor de contemplação 

uma página luminosa”, 

“senhora de meia

se encontra na obra de CL. Dessa forma, os

transformam intimamente em

as histórias de Onde

se mostram

Utilizando-se de plurais leituras de inspiração pós-estruturalista ou pós-modema, 

Tiziano Scarpa (1994:s.p.) visualiza Onde estivestes através de três óculos críticos: os que se 

voltam ao aspecto temático-filosófico, ao biográfico-literário e, para concluir, ao 

jomalístico-interpretativo. Segundo Tiziano, numa leitura intitulada “sapiencial”14, em Onde 

estivestes, há “narradores do devir” e “do ser”; CL prefere os do “ser” 

fundamenta. A “sutileza da narrativa” aproxima-se a um 

gnóstica”. As personagens e histórias são “lâminas radiográficas sob 

A leitura denominada situacionista revela CL a partir de fotos e flashs: 

idade”, “de origem ucraniana”, “mulher de um diplomata brasileiro”, que se

dimensão do ser” que corresponde ao “grau zero” barthesiano em relação ao “sujeito”, a se 

confrontar com “o próprio sistema de significação”. O leitor é levado além de uma 

“ausência aparente do significado”, a fim de reencontrar uma existência que instaura “o grau 

pero implícito”, “cuja não-presença de si mesmo constitui um nível oculto das metáforas”. A “magia das 

coisas” no mundo clariciano se detém na “metaforização da realidade”, cujo “espaço do 

significado” se distingue “nos limites da linguagem e do ser”. Escritura, para CL, ainda 

segundo Jackson, “toma-se uma forma de ultrapassar a existência”. A motivação é a de 

percorrer esse terreno movediço à transgressão das “oposições” que

“instáveis”. Na totalidade, CL, ao instaurar “a dimensão zero do ser”, oculta “uma inversão 

de linguagem e percepção”: ‘O ser descobre sua identidade no oculto elemento pero de si mesmo “O 

grau zero” mobiliza o “drama da linguagem”num ser “àprocura de autenticidade”. Vislumbra-se 

uma “terra prometida” para “personagens e narradores” que retomam ao “grau zero do 

ser”, através “da presença da sua ausência total de significado”, “permitindo-nos suspeitar” 

que o oculto mundo continuará a ser desenhado através da “Paixão da escritura” criada a 

partir de uma “semântica complexa”, que

textos de Onde estivestes contemplam histórias que “se

épicos”, propondo uma “subversão” de intensidade e algumas forças humanas que 

caminham para “a decadência, a morte, o amor e a imaginação”. Onde estivestes é um dos 

livros de CL a apresentar escassez “crítica”: densidades metafórica e elíptica provocam uma 

rejeição da “literatura” através do uso místico de um olhar que se movimenta além da 

escritura. Por fim, Jackson declara que, por ora, pode-se dizer que 

estivestes constituem um “desafio à crítica”.
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Atalhos críticos

podemos traçar um 

no final da década

a apenas

desconhecemos as

a autora

Restam-nos ainda duas leituras que nos proporcionaram acuidade de todo e 

qualquer percurso crítico: os estudos singulares de Olga de Sá e Regina Pontieri.

Na sua análise mais relevante dos romances de CL, Sá continua analisando 

epifanias e linguagem literária da autora, já evidenciando esta em “processo de corrosão 

contínua”, a ponto de ocorrer um “desgaste” sígnico, resultando no que denomina de

escrever com a máquina sobre os joelhos”, numa pequena sala de seu apartamento no Rio, como 

“em transe”. As visões da autora são “dadas prontas”, seu “oráculo” é impositivo e “não 

admite discussoeí'. A autora intensifica-se na construção de personagens velhas próximas da 

morte, “maceradas pelo desejo de go^ar”. Por fim, em sua “leitura jornalística”, o crítico, após 

situar o leitor à época de lançamento do livro, isto é, três anos antes da morte da autora, 

afirma que esses contos são “tentativas de despojar os nomes para tocar a nude^ criatural de corpos e 

objetos”. “Seco estudo de cavalos” são “pequenos poemas em prosa” a interrogarem “a 

figura do cavalo” e a procurarem “um totem da alma”; “O relatório da coisa” descreve-nos 

“um relógio” que oferece um elenco místico de “tudo que no cosmos acorda”.

Com relação a essas vdsões críticas tão díspares, propomo-nos 

comentá-las em conjunto, dados os distanciamentos crítico e metacrítico, ou seja, tanto a 

crítica alóctone apresenta dificuldades consideráveis na leitura de um texto de CL quanto a 

crítica autóctone encontra obstáculos na compreensão dessas visões, até porque 

comunidades acadêmicas a que tais críticos pertencem. Contudo, 

tênue fio histórico-literário de tal olhar estrangeiro. Enquanto Legido, 

de 80, situa-se numa vertente um tanto clássica da fortuna crítica, 

identificando a prosa poética intimista de CL, Jackson e Scarpa, no início da década de 90, 

lendo a autora a partir de referenciais teóricos estruturalista e pós-estruturalista, 

respectivamente, situam-se num percurso ousado mais moderno, compreendendo o plural 

e o multifacetado na obra da autora. Se bem que, ao ler a obra de CL a partir do conceito 

de “grau zero” barthesiano, Jackson empreende ofício crítico datado, uma vez que a obra 

analisada da autora se distancia sensivelmente do existencialismo de O estrangeiro, de Albert 

Camus, exemplo de “escritura” em “grau zero”. Há, sobretudo no conto-título e em alguns 

dos textos da obra em questão, todo um universo simbólico, de cujo teor valorativo não se 

pode desvencilhar, visão que estaria um pouco em dissintonia com essa fundamentação 

teórica barthesiana.



26

“paródias sérias”. Especificamente sobre sua leitura“anti-epifanias”, “epifanias irónicas” ou 

do grotesco em CL, em um dos entretítulos que dispensa a análise de A maçã no escuro e suas 

correlações entre A paixão segundo G. H. e Agua viva, intitulado “O mundo conhecido 

estranhado: o grotesco” (1993:107-118), após introdução basilar sobre o grotesco a partir 

da proposta de Kayser, adianta-nos o expediente identificando vários momentos grotescos 

na obra de CL, apontando Agua viva como “a expressão máxima alcançada pela ficcionista”, pois 

nessa obra “desaparece toda a preocupação com enredo e o Gogos introspectivo se espraia livremente, em 

manchas de escritura, densas, gelatinosas [...]” (1993:111). Identifica também o grotesco em “A 

menor mulher do mundo”, no qual posteriormente Neide Luzia de Rezende (1996:37-44) 

terá se debruçado em ensaio crítico publicado na revista Magma. Sobre Onde estivestes, Sá 

entende que o título já “consagra o grotesco no espaço mítico da escuridão e da noite [...]” (1993:114). 

No capítulo subsequente, ao analisar A paixão segundo G. H. e comentar as obras de CL 

publicadas em 1974, aponta a oposição estética dia/noite a acontecer na “orgia de sabá”, 

que comumente ocorre “de noite” nas narrativas de CL, mas, estranhamente em A paixão, 

dar-se-á “desvendando-se ao clarão do sol”. Nessa mesma passagem, sobre Onde estivestes, afirma 

ocorrer neste a celebração da “orgia da noite ”, “que é quando acontece a vida até no enquadramento 

dos dias comuns”, pois “na noite, há a alegria do corpo, a tortura da sensualidade [...]” (1993:150).

Também presente no espaço do subtítulo de um dos capítulos, a categoria do 

grotesco é vislumbrada por Regina Pontieri em “O grotesco regenerador” (1999:147-153). 

Só que a perspectiva teórico-crítica desta é notadamente ampliada, o que nos permitiu 

entender haver tanto uma “caracterização grotesca das personagens” a partir da concepção 

proposta por Kayser quanto uma “reintegração na vida corporal” a partir de Bakhtin. Na 

visão de Pontieri, considera-se “particularmente relevante”, na obra da autora, “ a constituição 

de uma poética do olhar”, percebendo-se “a atividade visual construindo o mundo como exterioridade 

visível, como extensão” (1999:23). Seu método analítico pressupõe natureza investigativa e 

pesquisa pormenorizada, uma vez que, em ensaio longo, Pontieri analisa, em detalhes, A 

cidade sitiada e “O ovo e a galinha”, entre outros, sendo que este último seria o conto 

considerado rnais incompreensível pela própria CL. Ainda sobre o grotesco e recorrendo a 

Merleau-Ponty, Pontieri considera haver, notadamente em Lucrécia de A cidade sitiada, não 

um processo de “reificação” mas de “coisificação” mesmo, isto porque, quando o objeto se 

humaniza ou o “inanimado se anima”, configura-se “a situação de busca do apagamento da dicotomia 

entre sujeito e objeto de visão, em favor de um olhar que capte o visível a partir da sua realidade própria” 

(1999:148). Além da nítida “pertinência animalesca”, o grotesco, na obra da autora, vincula-
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se ao surreal - exemplar são os “seios hiperbolizados da tia de Joana”, de Perto do coração 

selvagem, que “remetem ao mesmo tempo para o túmulo epara o ventre que parteja” (1999:150). Assim, 

Pontieri conclui que “a função do grotesco em Clarice” entende-se “como modo privilegiado de 

reaproximação com a realidade terrena, como meio de insuflar um novo sopro de vida ãs coisas [...] ”, algo 

em que se situa “um dos sentidos das frequentes inversões paródicas em sua Obra” (1999:152).

Por fim, sintetizando, resta-nos salientar a importância do estudo do grotesco 

como categoria estética constitutiva da obra de CL. Desatando alguns nós do presente 

estudo, podem-se enumerar poucos argumentos, porém não menos contundentes. Em 

primeiro lugar, desde Perto do coração selvagem, bem como ao longo da obra de CL, o grotesco 

configura-se como uma das preocupações estéticas da autora, quando, por exemplo, já no 

segundo capítulo, intitulado “O dia de Joana”, esta, de modo animalesco, “sentia dentro de si 

um animal perfeito” rfispector, 1943:17). Em segundo lugar, como se verificou acima, mesmo 

que de modo pontuado ou anotado, críticos e estudiosos renomados de CL insistem em 

(re) apontar o grotesco na obra da autora. Recorremos a nomes representativos como 

Benedito Nunes, Nádia Battella Gotlib, Olga de Sá e Regina Pontieri, entre outros; e, em 

terceiro lugar, os constantes efeitos migratórios utilizados por CL, além da própria 

reincidência do grotesco a pulular de cá para lá, caracterizam seus textos pela mobilidade e 

deformação grotescas.

Todos os percursos críticos aqui resenhados e problematizados, mesmo que 

dissonantes do nosso, foram fundamentais ao presente estudo. A pesquisa investigativa da 

fortuna crítica mostra-se sempre pertinente sob vários aspectos: Io) escopo e delimitação 

do objeto; 2°) linhas e ferramentas teóricas utilizadas; 3o) abordagem temática escolhida; 4°) 

inflexões de tom e estilo etc. Por ora, como percebido por vezes pela crítica, indispensável 

é a análise literária do conto sem dúvida mais expressivo esteticamente em Onde estivestes, o 

conto-título. Na sequência, convidamo-vos à leitura do texto-chave, “Onde estivestes de 

noite”.
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I - Do conto e suas personagens

própria

mais do

Meu futuro é a noite escura e eterna.
Clarice Lispector

- Estivemos no mais longe 
que a letra pode alcançar 

lendo o livro de Clarice, 
mistério e chave no ar.1 

Carlos Drummond de Andrade

- Onde estivestes de noite 
que de manhã regressais 

com o ultra-mundo nas veias 
entre flores abissais?

1 Esse poema é parte de carta de Drummond a CL, escrita em 5 de maio de 1975, quando o poeta dá suas 
impressões após a leitura de Onde estivestes de noite, datiloscrito localizado no Arquivo de CL da Fundação Casa 
de Rui Barbosa, Rio de Janeiro. Ver item “Correspondência Pessoal” (apud Vasconcellos (org.), 1993:36).

os malditos desenham, ao

um leitor a ser reverenciado, uma vez que a

2 Sobre o conceito de “conto breve” proposto por Cortázar (1993:227-237), a primeira característica desse 
gênero é sua esfericidade, isto é, a situação narrativa é criada dentro de uma “esfera” possível, que se 
movimenta do interior para o exterior, sem limites traçados. Em outras palavras, essa “esfera” já tem sua 
preexistência de alguma forma no ato da criação do conto, como se o narrador se submetesse à forma que 
opta, movendo-se de modo oculto nessa expressão e manifestando sua “perfeição” nesse caráter esférico. O 
teórico Cortázar está atento ao conto moderno, que nasce com Edgar Allan Poe, cuja proposta é cumprir 
“sua missão narrativa” com uma maior “economia de meios”. A diferença entre o conto, a novela francesa e 
o que os anglo-saxões denominaram long short story está justamente no fato de uma inexorável “corrida contra 
o relógio”, e exemplifica citando Poe e Mansfield, entre outros. Também não considera imperfeitos os contos 
longos, mas parece que, obviamente, as “narrações arquetípicas dos últimos cem anos” sofreram uma espécie 
de redução sem piedade na sua forma, com a eliminação dos exórdios, os circunlóquios, os desenvolvimentos 
e demais técnicas narrativas. Porém, se um conto longo de James ou Lawrence for considerado “genial”, 
deve-se admitir que tais autores buscaram uma amplitude “temática” e “linguística” que, de alguma forma, 
possibilita uma facilitação do trabalho, enquanto que os contos breves, à condição de estarem contra o 
relógio, sempre produzem um assombro devido a potencializarem os elementos mínimos ao máximo, o que 
prova que mesmo os momentos mais instantâneos podem produzir narrativas de “projeções” tão amplas 
como a mais elaborada das novelas francesas.

1. “Onde estivestes de noite”: a tela grotesca de CL

Clarice Lispector, já no seu conto-título “Onde estivestes de noite” (1974e:59- 

79), dialoga diretamente com

desinência verbal, na 2a pessoa do plural (vós), sugere um certo distanciamento sublime, a 

ser projetado com intensidade no final do seu conto breve2. Entretanto, na narrativa 

construída também com a participação do leitor, ao se aproximarem cada vez 

andrógino, os malditos desenham, ao longo da noite, uma grotesca caminhada que se 

processa na retórica vertiginosa e no simultâneo diálogo de vozes narrativas.

Num primeiro momento de nossa leitura, pari passu à caminhada dos malditos, 

optou-se por trabalhar com o conceito basilar do grotesco proposto por Wolfgang Kayser,
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obra de CL, 

seu polifônico

ao cume

que possibilita apresentar matizes e perspectivas históricas amplos, tendo o teórico 

abarcado essa categoria estética da Renascença à Modernidade, analisando-a na literatura e 

na pintura. Ao aplicar tal conceito proposto, pode-se compreender o estranho, a 

desordenação, a desproporcionalidade, a monstruosidade e o demoníaco, entre outros 

aspectos a serem evidenciados nesse conto de CL.

Num segundo momento, o ritual carnavalesco projeta as vozes dos malditos à 

proporção que sobem, libertariamente, ao cume da montanha. Para um maior 

aprofundamento da análise, recorreu-se às propostas teóricas de Mikhail Bakhtin, nos 

estudos sobre o realismo grotesco na obra de Rabelais, particularmente o folclore popular e 

suas manisfestações, a evidenciarem a camavalização do corpo nos deslimites da abjeção. 

No trabalho posterior desse teórico, também aqui contemplado, sua fundamentação teórica 

sobre a poética de Dostoiévski permite também problematizar a 

compreendendo-a como uma literatura camavalizada, ou de modo ulterior, 

diálogo de vozes narrativas múltiplas, imiscíveis e plenivalentes.

Num terceiro momento, o da redenção dos malditos, foi possível 

compreender e estudar figuras divino-cristãs como emanações do sublime, categoria a 

entreabrir alguns espaços interpretativos no texto intérmino de CL. De modo sutil, o 

sublime dá espaço ao grotesco à medida que se tem a dessacralização dessas figuras, 

permitindo atentar, no conto-título, para a tensão estética existente entre a romântica visão 

grotesco-sublime e o realismo grotesco, propostos por Victor Hugo e Mikhail Bakhtin, 

respectivamente. Para que possa haver a redenção dos malditos, contemplam-se, no final 

do conto, as mais diversas figuras: Cristo, Maria e Deus numa tríade quase humanamente 

adversa, um anjo pintado por Fra Angélico, Santa Teresa D’Âvila, São Francisco de Assis, 

entre outras. De modo grotesco, tais figuras terão sido dessacralizadas através do ruído de 

vozes: texto e intertexto se imbricam, linguagem e vida se equiparam.

Em “Onde estivestes”, a noite é a apropriada ambientação grotesca, 

mostrando-se como um dos principais elementos caracterizadores dessa caminhada e, de 

fato, é o espaço livre para a realização do ritual dos malditos, que se deslocam 

impetuosamente. A noite incita o desejo, a voracidade e a coragem, mas também pode 

violentar os seres, que gritam seus sentimentos mais intensos: amor e ódio, humildade e 

cobiça estão à flor da pele, em adorações e violações através dos rituais sagrados e 

profanos. A noite na composição de CL, ao acolher elementos da tradição romântica,
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alma humana.

um de

também estimula o sombrio e o

a se

sensual: como sombras, aos poucos, os malditos se 

revelam grotesco-especularmente à proporção que se aproximam do andrógino.

O título é afirmativo, mas, no final do conto, o pronome “onde”, já 

interrogativo, terá questionado o leitor, talvez modificado. As palavras ganham intensidade 

poética, mudando, intencionalmente, sua aparente função gramatical, numa alternância que 

possibilita sentidos outros. Vozes e intertextos são muitos e diversos para o espaço do 

conto, que apresenta uma profusão de falas provindas das mais diferenciadas instâncias e a 

serem evidenciadas já nas citações em epígrafe. Mas antes da análise do universo paródico e 

dos diálogos intertextuais, pretende-se percorrer, com os malditos, a montanha, numa 

libertadora caminhada onde a procura da vida se inspira na celebração da morte.

Ele-ela como

3 No datiloscrito de “Tentação”, conto de A legião estrangeira, portanto, uma das primeiras versões desse texto, 
o título que aparece é a síntese pronominal “Ele e Ela” (apud Vasconcellos (org.), 1993:69). Posteriormente, 
em A hora da estrela, CL terá redimensionado essa ambiguidade masculino-feminina ao empreender uma

A personagem Ele-ela, no conto “Onde estivestes”, esculpida como mito 

primordialmente denominado a partir da distanciada 3a pessoa do singular “harmonizada” 

em seus dois gêneros, é a compreensão da inseparabilidade desses gêneros que se fundem, 

se alternam e se completam para atingirem a síntese masculino-feminina3 como ideal da

O andrógino e os malditos (Io momento)

Logo no início, através da descrição da noite, que funcionará no conto como 

seus elementos fantásticos mais significativos, há a caracterização da protagonista 

andrógina. Essa ambivalência de gêneros, constituída de vocábulos 

pronominais compostos por aglutinação hifenada, compreende o mito que atrai fiéis 

malditos a se arrastarem em direção ao cume da montanha. A proporção que a 

protagonista exerce uma atração avassaladora, ao longo da caminhada, vão sendo 

projetadas, especularmente, as faces grotescas deste nas dos malditos. O andrógino 

sintetiza a completude dos opostos numa alma que, em dado momento, separou sua 

essência una. Esse percurso corresponde aos efeitos estético-literários que CL já 

intencionara em Agua viva, quando o termo it, empréstimo do pronome neutro inglês 

apropriado “a coisas e a animais”, foi escolhido no sentido de expressar a alma fugidia da 

personagem-autora do romance.
Já não posso me preparar para o “ele” ou “ela”. [...] O ar é “it” e não tem 
perfume (Lispector, 1973a:46-47).
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uma

“coincidentia

Eliade conclui:

Nesse conto de CL, a busca da totalidade

expressiva narrativa metatextual, cujo complexo jogo de narração-autoria é construído a partir de Rodrigo S. 
M. como personagem-autor e narrador masculinos em irónica sobreposição à sutil presença feminina da 
personagem-autora CL.

Sobre o

No nível do pensamento pré-sistemático, o mistério da totalidade traduz o 
esforço do homem para ter acesso a uma perspectiva na qual os contrários se 
anulem, o Espírito do Mal se revele incitador do Bem e os Demónios apareçam 
como o aspecto noturno dos Deuses. O fato de esses temas e esses motivos 
arcaicos sobreviverem ainda no folclore e surgirem continuamente nos mundos 
onírico e imaginário prova que o mistério da totalidade faz parte integrante do 
drama humano. Ele volta com múltiplos aspectos e em todos os níveis da vida 
cultural, tanto na teologia mística e na filosofia quanto nas mitologias e nos 
folclores universais; tanto nos sonhos e nas fantasias dos modernos quanto nas 
criações artísticas (1991:128-129).

se dá na projeção das diversas faces 

da protagonista, que se refletem nos tempos presente e simultâneo ao longo da noite. Além 

da criação dos vocábulos compostos mais evidenciados, “Ele-ela” e “Ela-ele”, há também 

uma profusão de (re)nomeações do andrógino, (re)alimentando esse mito: “sempiterna 

Viúva”, “grande Solitária”, “Mal-Aventurado”, “águia gigantesca”, “Aquele-aquela-sem- 

nome”, “mãe”, “Amante”, entre outras possíveis. O narrador também procura dispor de

fascínio pela androginia e a procura do homem pela síntese dos 

opostos ou “coincidentia oppositorum”, pode-se recorrer ao estudo Mefistófeles e o andrógino: 

comportamentos religiosos e valores espirituais não-europeus, de Mircea Eliade. Após uma análise 

acurada sobre a incidência da androginia em diversas culturas ocidentais e orientais, este 

considera haver, a priori, uma intensa insatisfação do homem ante sua situação, ante sua 

condição humana de sentir-se dilacerado e separado. Porém nem sempre a tomada de 

consciência desse estado é tranquila, e, não raramente, vê-se separado de algo poderoso 

além de si mesmo. Em outros momentos, encontra-se num processo indefinível, 

atemporal, que não guarda lembranças precisas, mas se lembra, no mais profundo de seu 

ser, de uma percepção primordial que parece acontecer antes do “Tempo”, antes da 

“História”. Assim, a separação dos opostos significa uma queda, não só no sentido 

judaico-cristão, mas algo que também traduz uma catástrofe fatal e uma mudança 

ontológica na estrutura do “Mundo”. Muitas crenças que envolvem a 

oppositorum” enleiam-se no paraíso perdido nostálgico, onde o estado paradoxal da 

coexistência dos contrários e as multiplicidades compõem uma misteriosa “Unidade”.
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deslocada através do

4 A dêixis pode ser definida “como a referência, com a qual se sobrepõe, no sentido de que está relacionada ao contexto de 
ocorrência”. Os exemplos mais óbvios de dêixis são os pronomes demonstrativos, os artigos definidos em 
alguns casos , os advérbios temporais e locativos, mas, segundo o teórico, “de fato, a dêixis permeia a gramática e o 
vocabulário das línguas naturais” (Lyons, 1982:163).

5 Segundo Eliade, “o simbolismo é um dado imediato da consciência total, ou seja, do homem que toma consciência da 
sua posição no universo; estas descobertas primordiais estão ligadas de maneira tão orgânica ao seu drama que o mesmo 
simbolismo determina tanto a atividade do seu subconsciente como as mais nobres expressões da sua vida espiritual” 
(1998b:40). Para Gilbert Durand, “o símbolo diferenáa-se essencialmente do signo por ser, este último, uma convenção 
arbitrária que deixa alheios um ao outro o sigrtificante e o significado (objeto e sujeito), ao passo que o símbolo pressupõe 
homogeneidade do signtficante e do significado no sentido de um dinamismo organizador” (apud Chevalier e 
Gheerbrant, 1996:Introdução/XVII) (negritos nossos).

uso inusitado de determinados dêiticos4

(“aquele-aquela” 

original “Ele-ela”

Para melhor situar esse conto de CL como texto pleno de multiplicidades, 

pode-se retomar também ítalo Calvino em uma de suas propostas estético-literárias. Em 

Seis propostas para o próximo milénio, especificamente na Quinta denominada “Multiplicidade”, 

ele afirma que “os livros modernos que mais admiramos nascem da confluência e do entrechoque de uma

O que é um mito, hoje? Darei desde já uma primeira resposta, muito simples, 
que concorda plenamente com a etimologia: o mito é uma fala (1987:131).

uma lingua(gem) fértil e

e “dela-dele”), que dialogam semanticamente com a nomeação aglutinada 

ou “Ela-ele”. No ritual apocalíptico, compreende-se a repetição desses 

dêiticos funcionando, na narrativa, conciliados à estética grotesca do texto à proporção que 

reflete as personagens e seus gritos silenciosos.

Ao renomear o andrógino, em que pese inclusive uma inclinação maior ao 

gênero feminino, nota-se o narrador distanciando-se de uma caracterização mais demarcada 

do mito. De fato, CL procura sustentar a androginia num universo de significações 

simbólicas5 deslocadas e abertas. De modo exemplar, enquanto Ela-ele, na projeção inicial 

do seu gênero feminino, contorna o corpo e a leveza de seu movimento, Ele-ela, na 

postura do seu gênero masculino, volta-se à racionalidade da arquitetura de um crime. Há 

termos que sugerem uma expressiva e simbólica natureza feminina: o termo “mãe”, que se 

interliga à imagem da própria terra erguendo-se como montanha, à do mar como líquido 

vital, à da lua cheia, plena e silenciosa; e à da noturna e clarividente coruja. Entretanto, não 

se descarta a simbólica “sempiterna Viúva” a sugerir uma figura masculina implícita e, 

contrapondo-se à “coruja”, também se visualiza a “águia gigantesca” como elemento 

masculino a simbolizar o sol. Assim, sem decifrações estanques, os mitos feminino e 

masculino altemam-se, contrastam e fundem-se na narrativa, cuja significação ou fala, por 

vezes, apresenta-se contaminada. Numa síntese irrepreensível, Roland Barthes pôde-nos 

definir o mito:
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também se

6 Reportamo-nos também aqui aos estudos de Nfircea Eliade (1992:23-26), particularmente aos que 
esclarecem sobre a “montanha sagrada”, situada onde “céu e Tetra se encontram”. Trata-se de uma das 
arquiteturas simbóhcas que permite formular o “simbolismo do centro”. Ver também, do mesmo autor, o

multiplicidade de métodos interpretativos, maneiras de pensar e estilos de expressão” (Calvtno, 

1990:131). Tal afirmação aplica-se à ficção de CL e, singularmente, ao conto “Onde 

estivestes”, pois, além da presença multifacetada do andrógino, há, no texto, o coro de 

vozes difusas numa poética turbulenta a erguer a apocalíptica montanha, que já fora, em 

tempos remotos, um vulcão em atividade.

Numa ampla perspectiva simbólica (Chevalier e Gheerbrant, 1996:616-620), 

cujas aberturas interpretativas do conto permitem descartar decifrações estanques, 

compreende-se o espaço da montanha como propício à transcendência e à sacralização, por 

exercer nos malditos uma espécie de atração pela altura, pela verticalidade e pelo centro6. 

' Contudo, a montanha também, paradoxalmente, pode simbolizar a ambição e a pretensão 

dos homens às tentativas de escapar (ou aproximar-se) da onipotência de Deus, que se 

plasma no mito do andrógino, resultando, assim, em signos de orgulho e presságios de 

desmoronamento. A montanha construída no conto pode, inicialmente, simbolizar tanto a 

busca da sublime plenitude quanto o temor da grotesca destruição. No entanto, o grotesco 

sobrepõe-se nas conformações vulcânicas, a clamarem instabilidade e transformação. Os 

malditos sobem um morro já em detritos.

O morro era de sucata (Lispector, 1974e:62).

Esse conto é pleno de imagens reveladas no ambiente da noite, envolvendo e 

redimensionando o andrógino. O grotesco já é vislumbrado a partir do paradoxo atração- 

repulsa. Os atos dos malditos provocam a (i)mobilidade das estátuas ou a cegueira das 

voragens, pois, ao tentarem abarcar a difícil visão totalizadora do andrógino, por ela são 

engolidos. Ao mesmo tempo que, no início da caminhada, a multidão passiva só pode 

aguardar em silêncio, há os seres, já próximos do andrógino no cume da montanha, que 

tentam, mas não conseguem olhá-lo-la diretamente. A possibilidade é habituar-se a enxergá-lo- 

la aos poucos, acostumar os olhos com as imagens de horror e de beleza que envolvem e 

esfumaçam o mito. A visão mitológica é gradativamente atrativa: enxergar, olhar, 

contemplar...

Nesse itinerário, a comparação é de uma retórica expressiva no conto, que 

aproxima de uma fábula grotesca, pois, no início da caminhada dos malditos, 

apresentam-se figuras de “duendes”, “gnomos” e “anões”, e outros homens coleando são
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oferece

capítulo “X. O espaço sagrado: templo, palácio, “centro do mundo”, de Tratado de História das Reiffões 
(19986:295-311).

Sobre o

comparados a “grossos e moles vermes”, o que compõe uma imagem das mais abjetas. Na 

composição grotesca, os malditos, em direção ao cume da montanha, rastejam e refletem as 

projeções grotesco-especulares do andrógino envolvente, numa corporeidade figurativa tão 

alterada a ponto de haver momentos nos quais quase não é possível a distinção entre os 

malditos e o andrógino.

A mistura

estranho, Sigmund Freud (1976:275-314) pôde compreender tais 

elementos assustadores e não-familiares a que estamos sujeitos. Num primeiro momento, 

exemplifica diversos sentidos etimológicos para “unheimlich”, em estudo elucidativo. Em 

seguida, tendo como texto exemplar o conto “O homem da areia”, de E.T.A. Hofftnan, 

sua interpretação psicanalítica basilar: o estranho se correlaciona ao complexo de 

castração, ao retomo da experiência anteriormente reprimida, à possível supervalorização 

narcísica, à volta do sentimento primitivo de símbolos fixados na infância. Assim, conclui 

que a experiência estranha acontece quando os complexos infantis reprimidos são 

revivenciados através de uma impressão ou quando crenças primitivas superadas parecem 

novamente se confirmar. E como se, a partir de uma experiência insólita qualquer, o sujeito 

duvidasse do seu ceticismo e perguntasse a si mesmo: mas o estranho realmente existe? 

Ainda para Freud, o escritor criativo pode também optar por um cenário que, embora 

menos imaginativo do que o dos contos de fada, mesmo assim difere do mundo real 

porque admite espíritos superiores, tais como demónios ou fantasmas de mortos.

O estranho, em “Onde estivestes”, processa-se na própria caminhada dos 

malditos, quando o percurso manifesta a aproximação libertária ou a violação dilacerante. É 

possível que até então estes se encontrassem em estado de passividade tão letárgico a ponto

ou fusão dos caracteres animal e humano (Kayser, 1964:24) perfaz 

uma das características mais distintivas do grotesco e, de fato, CL não só lança mão desse 

recurso estético, mas também concentra outros de seus matizes ao abarcar o riso e o 

estranho. Ainda nessa subida inicial da montanha, surge a imagem de um cão personificado 

dando gargalhadas no escuro. Em seguida, uma criança, mesmo temendo esse cão, repete 

especularmente os gestos do animal, mas terá acrescentado a contundência da 

complexidade da sua alma, quando aos próprios gestos dessa criança, que gargalhava 

“chorando”, também se misturam “lágrimas”, “riso” e “espanto”, o que resulta em outro 

inusitado oxímoro.
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processar (Lispector,

seios

os malditos

um farol? A adoração dos malditos ia se

de explicar tal encantamento exercido pelo andrógino? Numa leitura mais detida do conto, 

percebe-se que estariam, através de veios que se deslocam entre o real e o imaginário, numa 

espécie de sonho cujo universo onírico não apela para a censura, mas dela tenta se libertar, 

procurando realizar seus desejos inconscientes. Esses malditos são (re)dimensionados nesse 

tempo presente e simultâneo, onírico e visceral De modo arriscado, entregam-se ao 

andrógino, que neles redesperta as sensações mais avassaladoras, como se a vida pulsasse 

dele-dela e, concomitante e paradoxalmente, celebrasse a morte em possibilidades. Nesse 

itinerário, a procura é tão cega e translúcida que, nesse momento, parece não haver 

distinção entre malditos e andrógino, incorporando-se em pensamento hipnótico. Não é só 

o corpo que grita o desejo, mas também o pensamento processa a libertária sintonia entre 

ambos.

e a

A proporção que os malditos se aproximam do cume da montanha, nessa 

árdua investida ou sedutora caminhada, contempla-se a antítese alto-baixo. Se, por um lado, 

os malditos representam a sombra comparativo-imitativa de “vermes” que se arrastam no 

chão, por outro, o andrógino, a partir de uma dúvida suscitada pelo narrador, metaforiza-se 

em “farol” redentor às alturas. Essa perspectiva que dimensiona os seres sugere uma 

composição estética contrastiva das personagens, fazendo com que os malditos, ainda que 

subjugados, sintam-se seduzidos pelo andrógino, o que possibilita dar vazão ao imaginário 

destes e do leitor.

Ele-ela era

1974e:60).

No exato momento em que esses malditos suicidas chegam ao topo da 

montanha, amor e morte são como sensações vitais e o paradoxo vida/morte também é 

vislumbrado. A visão da sofrida cor “roxa” no manto da protagonista Ele-ela contempla 

efeitos monocromáticos que prenunciam simbólicas mortes, porém, em seguida, esse 

manto transformar-se-á em vital “mortalha púrpura”, em matizes de “vermelho catedral”. 

O conto engendra, de modo sutil, efeitos grotesco-surreais, pois tal mortalha do andrógino 

alude ao manto rubro da figura em primeiro plano metamorfoseada em “coruja”, no 

quadro de Max Em st intitulado “O robe da noiva” (Fig. 3), de 1939.

Nessa pintura de Emst, em primeiro plano, tem-se o corpo nu de uma mulher, 

de cuja cabeça surge um robe todo feito de penas em matizes vermelhos, que inspiram a 

altivez reinstaurada pela própria inclinação da figura. O grotesco perfaz a imagem 

monstruosa no meio dos seus seios e a cabeça de coruja dessa mulher, de onde
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suposto

7 Segundo Eliade (1992:57-58), o “tempo mítico” caracteriza-se pela “passagem do caos ao Cosmos”; trata-se 
de um tempo “primordial”, “puro”, o do “instante da criação”. Assoda-o também aos ritos de Ano Novo, 
quando se procura restaurá-lo, pois “cada Ano Novo é considerado como o reinicio do tempo, a partir do seu momento 
inaugural, isto é, uma repetição da cosmogonia” (1992:57).

seres grotescos encontram-se 

estranho. Na composição 

mescla de diversos matizes orgânico e 

deslocados, atitudes animalescas e humanas nesse

supostamente partem as penas transfiguradas em robe. Atrás dela, ao lado direito, em plano 

menor, desdobra-se outra mulher aparentemente subjugada e nua e, dessa vez, o perfil do 

cabelo em camadas triangulares sugere rochas rubras. Essas duas figuras compostas 

projetam-se numa única mulher refletida em metalinguagem especular no fundo da tela. 

Mas o ápice desse ambiente figurativo são os fortes contrapontos ainda mais grotescos: 

além do objeto monstruoso no meio dos seios da mulher, mesmo em segundo plano, 

outras duas figuras são exemplares. Uma delas encontra-se também à esquerda, ao lado da 

mulher de robe, uma espécie de guarda que a domina - suas pernas e braços humanos 

contrastam com a cabeça de ave, da qual descem verdes penas pontiagudas; sua lança é 

fortemente fálica. A outra figura expressiva é a de um hermafrodita com seios generosos e 

corpo caído todo verde. Em plano inferior, à direita do quadro, a mão esquerda no rosto 

parece indicar melancolia. Ainda que tenha cabelos longos, a calvície frontal, num 

contraponto de masculinidade, ressalta sua androginia. Tais 

numa sala, cujo piso xadrez preto e branco dá o tom imperial ao 

dessa atmosfera, Emst trabalha justamente com a 

mineral: rocha, animais ampliados e 

espaço de perspectiva dominadora.

No conto-título de CL, as caracterizações do andrógino são metafórica, 

metatextual e simbohcamente especulares, assim como as figuras de Emst. A ampla 

dimensão andrógina criada por CL por vezes aproxima-se tanto da figura da mulher-coruja 

proeminente no quadro de Emst quanto do hermafrodita decaído, ambos comunicando-se 

e justapondo-se esteticamente, podendo haver conciliação entre descrição ficcional e 

figuratividade pictórica:

Em noites sem lua Ela-ele virava coruja (Lispector, 1974e:65).

A lassitude do tempo pode escoar lenta e repetitiva, abstrata e inalcançáveL Os 

instantes de aproximação entre malditos e andrógino prolongam-se no tempo mítico7, que 

os consome num sofrimento de árdua peregrinação a expor seus corpos à expiação. Não é 

só a pele dos malditos a cobrir-se de terra, mas o próprio estômago parece consumi-la. Há 

o “inchaço” nas “articulações” e a “rachadura” de ‘Tábios”, também grotescamente 

protuberantes. Essa visão escatológica instaura um mundo que se origina e se extingue na
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o

quiasma

esse em suasque 

desproporcionalidade e

se cruzam na

Há um estado de êxtase que prenuncia o ritual de mortandade a ser estimulado 

e iniciado pelo andrógino. Mas, antes, o grotesco “anão corcunda”, “dando puhnhos de uma 

encruzilhada a outra” como um “sapo”, é visualizado através da retórica comparativa mais 

uma vez. Há aqui o deslocamento a rituais pagãos e, imbricadamente, o efeito estético- 

literário é o quiasma a inverter, de modo dinâmico e especular, os vocábulos compostos 

narrativa. Se, por um lado, esse “anão corcunda”, 

deformidade corpóreas concentradas, aproxima-se mais do 

grotesco, por outro, o “corcunda-anão”, no alcance das fulgurantes estrelas através do 

esforço de pensamentos saltitantes como pulos, correlaciona-se ao sublime, categoria que 

aos poucos se realça no conto e reaparece como possibilidade redentora no finaL Mas não 

devemos nos iludir com esse ser ainda cobiçoso e ambicioso por estrelas metaforizadas em 

“diamantes” e “cristais”, pois ainda apresenta sua natureza grotesca deslocada, mas

eternidade, numa espécie de espiral da criação a abarcar, de modo cíclico, a origem e o fim 

do universo. O andrógino é comparado a uma “águia gigantesca”, representação simbóEco- 

masculina do elemento solar, a ser reverenciada na adoração de “reis e vassalos” diante dele- 

dela, o que remonta também a tempos medievos. Entretanto, o tempo mítico é 

reinstaurado no silêncio dos corpos a respirarem ofegantes, bem como na imagem 

grotesco-sensual de bocas grossas entreabertas, possibilitando-lhes escapar um pouco da 

angústia desse mundo tedioso. Mas essa libertadora caminhada, distante de um ideal 

revolucionário, pode subjugar os malditos, pois, logo em seguida, enleiam-se numa 

veneração apaixonada que faz com que seus pensamentos sejam substituídos pelos do 

andrógino. Novamente, na citação a seguir, os malditos encontram-se tão submissos e 

paralisados a ponto de ficarem desprovidos dos próprios pensamentos.

Quando a Ela-ele parava um instante, homens e mulheres, entregues a eles 
próprios por um instante, diziam-se assustados: eu não sei pensar. Mas o Ele-ela 
pensava dentro deles (Lispector, 1974e:62).

e “cristais”, pois ainda apresenta 

também preservada.

Há no conto uma expressiva tensão retórica que se desenvolve na recorrência e 

alternância de comparações e metáforas, e ambas apresentam resultados esteticamente 

contrastivos e complementares. Quanto ao movimento das personagens na história, a 

retórica funciona numa dinamicidade. orgânica. Esses desvios metassemêmicos (Dubois, 

1974:131-173), constituídos pelo caráter de redundância da comparação e pelo de redução 

da metáfora, imprimem um ritmo vertiginoso na narrativa. Num percurso contagiante e
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malditos ou, de

seres amor como

seduzidos.

la

malditos sentindo

incondicional. Mas os

Eles queriam fruir o proibido. Queriam elogiar a vida e não queriam a dor que é 
necessária para se viver, para se sentir e para amar. Eles quenam sentir a 
imortalidade terrífica. Pois o proibido é sempre o melhor (Lispector, 1974e:64).

e o

O andrógino demonstra sua crueldade matando uma criança somente ao tocá- 

e a mãe desta, metaforizada em “loba”, uiva num grotesco lamento. Mas antes, aquele- 

aquela ordena o assassinato entre irmãos que se dará no selvagem instante do “eclipse do 

sol”, culminando com a perda concreta da luz natural, já que a noite e sua escuridão os 

envolve numa intensa fruição. Uma imagem sadomasoquista revela os 

prazer ao “espargir pimenta” nos próprios órgãos genitais e esse prazer, alcançado através 

da dor, indica os retornos anteriores e interiores do desejo. De fato, o andrógino intenta 

seu morticínio e o ódio metaforizado em grotesco vómito da alma desenha sua 

implacabilidade. Nesse (cont)ato, como os malditos podem ser independentes e soberanos 

sendo ao mesmo tempo guiados por Ele-ela? Entretanto, nesse instante, a narração, 

possivelmente deslocada na Ia pessoa do andrógino, propaga reflexos grotescos ao 

metamorfoseá-lo em cão, cuja animalidade, perfilando-se numa figura humana, comumca- 

se infimamente com a melancólica e grotesca mãe loba.
Fogo, grito, cor, vício, cruz. Estou vigilante no mundo: de noite vivo e de dia 
durmo, esquivo. Eu, com faro de cão, orgiático (Lispector, 1974e:66).

sedutor, de um lado, sombras refletem, efémera e metaforicamente, os 

outro, seres arrastam-se, imitativa e comparativamente, como suicidas.

O “mar” e seu “cheiro salgado” expressam a metáfora imagética do seu líquido 

vital a gerar “monstrinhos”, ou seja, a imagem desloca-se revelando o sublime mar a 

conceber o monstruoso. Logo essa composição grotesco-sublime, além de apresentar uma 

orgânica corrosão, repercute na visão de um “anão” a levitar. A resistência ao mal permeia 

os seres que, de modo concomitante, são seduzidos pelo andrógino e enleados aos poucos 

pela redenção sublime. O andrógino, numa sedução da vida a inspirar a morte, confunde- 

os na mistura de sensações e percepções a compor a retórica sinestésica das cores gritantes 

de suas vestes. Nessa turvação noturna, os malditos viram-se pelo avesso em gritos que 

ressoam as próprias almas. E nesse momento que uma visão melancólica da vida serve 

como resposta dissonante ao estado de êxtase dos malditos. Apesar de os malditos já se 

contentarem com o possível gozo libertador, o sofrimento poderia estabelecê-los enquanto 

a elaborarem a própria morte e a entenderem o amor como dor e doação 

malditos se voltam à imortalidade pela qual muitos já foram
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Nessa citação, a frase inicial percorre a poética de palavras tensas e enumeradas 

em gradação, finalizando na simbólica cruz como vestígio de uma redenção cristã. 

Contudo, a morna rotina do dia é criticada na voz do andrógino quando este escapa do 

cotidiano ao inverter o sono, previsivelmente noturno, para o período diurno. Invertidos e 

incorporados, os paradoxos noite/dia e vida/morte podem descortinar a complexa 

natureza andrógina, pois essa personagem ousa mesmo viver de noite e, tímida, opta por 

dormir de dia. Como se a vida cotidiana pouco arriscada refletisse o letárgico sono diurno 

de morte, como se de noite fruísse a vivacidade Ebertária necessária. Dar voz à protagonista 

possibilita penetrar nesses paradoxos sedutores que se completam, como a própria 

condição andrógina: desdobrável e livre, orgíaca e totalizadora.

O medo e o pavor silenciosos são sedutores sentimentos implicados nesse 

ritual apocalíptico dos malditos, como povos a ambicionarem a força superior que reina no 

mundo através dos séculos, o que remete a fanáticas multidões sempre se iludindo desde os 

tempos mais remotos até os dias de hoje. Um dos nítidos temas do conto é o do limiar do 

apocalipse a estimular o imaginário popular de inspirações escatológicas e, para desenvolvê- 

lo, uma particular visão da astronomia é retomada quando o narrador, através de um 

irónico discurso científico, descreve, no conto, até mesmo estudos e registros científicos no 

intuito de realimentar, cada vez mais, esse imaginário apocalíptico, que contagia os 

malditos.

Era a véspera do apocalipse (Lispector, 1974e:67).

Retomando Eliade (1994:53-69), os mitos escatológicos são muito 

disseminados nas mais diversas culturas e, apesar de os mitos diluvianos serem os mais 

propagados em muitos povos, os cataclismos cósmicos também são muito presentes. Há 

uma intensidade dramática quando passado e futuro se inter-relacionam, projetando-se a 

festa de Ano Novo como um sistema mítico-ritual a dar vazão à escatologia. De fato, os 

mitos do Fim do Mundo envolvem a recriação do universo, bem como revelam antigas 

idéias muito propagadas de destruição e de recriação do cosmos, o que faz surgir profecias 

milenares nos mais diferenciados povos e culturas. Nas religiões orientais, a escatologia 

desenvolve visões mais conciliadoras e cíclicas. Já o apocalíptico mundo judaico-cristão 

apresenta idéias de linearidade e irreversibilidade, do Juízo Final e sua seleção de eleitos a 

serem salvos, de mistério messiânico, da restauração do paraíso primordial do Jardim do 

Éden, de catástrofes, de flagelos e do retomo ao Caos, que incluem também a figura do 

Anticristo a reinar como um falso Messias. Contudo, Eliade salienta que trágicos períodos
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sábado

gozo

fim do mundo (Lispector,

e

8 Para esclarecimentos de questões ligadas à visão do milenarismo escatológico, ler entrevista recente com o 
historiador francês Georges Duby, publicada em zlno 1000 ano 2000 na pista dos nossos medos (1999).

apocalipses sob o domínio do Anticristo, 

como redentora. Entende-se que, nas mais 

representações dicotômicas desses

os tempos mais 

o discurso científico engendrado pelo 

a exatidão da matemática nanarrador, que mistura, ironicamente, física nuclear

astronomia, recuperando a específica passagem de Ano Novo de 1974 como um ritual que 

proporcionara à autora turbulentas ressonâncias.

Esse período problemático revela CL, ao lado de muitos outros colegas judeus, 

sendo sumariamente demitida do Jornal do Brasil, cuja conhecida abreviatura JB aparecerá,

No conto, o discurso científico alterna os saberes astronómicos e religiosos em 

correlações e em fundamentações no mínimo contundentes, pois apresenta explicações 

catastróficas sobre a evolução do planeta considerando dois enfoques possíveis: a provável 

destruição da Terra ou a temível queda do mito criador8. Os comentários do narrador 

pressupõem uma saída enviesada a reincidir no grotesco, quando este também se mostra 

seduzido pela noite sombria, como tantos seres em tentação desde 

remotos. A atualidade da crónica contamina

históricos por vezes foram interpretados como 

tendo sido preservada a imagem de Cristo 

diversas culturas, céu-terra e paraíso-infemo, como 

universos escatológicos, incorporam-se conciliados.

Na ficção de CL, essa conciliação dos opostos é aberta e experimental e, em 

especial no conto “Onde estivestes”, dentro dessa perspectiva escatológica proposta por 

Eliade, constata-se que, sob o domínio de um narrador já contaminado pela sedução do 

andrógino e pela voracidade dos malditos, a noite descrita possibilita reinstaurar esses ritos 

apocalípticos inspirados em cataclismos cósmicos. Além da visão do eclipse que vicia os 

malditos nessa caminhada apocalíptica, há o desenho da subida à montanha como um 

inusitado ritual de Shabat às avessas, quando o sábado e sua grotesca noite de lua cheia 

deságuam no domingo e sua sublime manhã de sol. Já as aparições constrastivas do Cristo 

e do andrógino refletem, especularmente, a sublime face cristã projetando-se na grotesca 

bestialidade anticristã. Assim, a protagonista do conto, ao “negociar” com os malditos o 

e a Hbertação da vida, oferece, inspirada nesses rituais apocalípticos, a dor e o suicídio 

como celebração de uma morte profética.
Então Ela-ele disse:
-Comerei o teu irmão e haverá um eclipse total e o 
1974e:70-71).
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origina naseres

A noite cada vez rnais é

sem parar. Mas ela gostava.

era congelado na posição em que

em seguida, no conto, como a sombra errante de uma mulher que espirra prazerosamente.

Após sete anos de ofício

CL deve ter resultado

o ambiente propício à fuga dos malditos; caso se 

recusassem ao chamado desta, resta o dia que cega e fere os corpos a gritarem suas 

“chagas” expostas. Sentir a vida numa existência anestésica é uma sensação terrível, mas a 

noite oculta o medo ora anulado diante do envolvente ritual orgíaco a consumir os 

malditos de modo intenso. Através de palavras ecoando repetidas no texto, configura-se o 

ritual, cuja composição grotesca do riso hiperbólico seduz os seres. Ainda animalizados, às 

“gargalhadas” comem “ervas daninhas”, seu alimento nas trevas.

e experiência como cronista neste jornal carioca, a demissão de 

num dramático momento de dificuldades, mas mesmo assim foi 

possível escrever “Onde estivestes” e ainda ter criado uma metafórica e irónica personagem 

somente abreviada e quase anónima à sombra dos malditos.

Era dia trinta e um de dezembro de 1973. O horário astronómico seria aferido 
pelos relógios atómicos, cujo atraso é de apenas um segundo a cada três mil e 
trezentos anos.
A outra deu para espirrar, um espirro atrás do outro, 
A outra se chamavaj. B. (Lispector, 1974e:68).

A caminhada pode consumir os malditos a partir de um único tocar ambicioso, 

uma vez que o andrógino, caso seja tocado, pode congelar os seres na posição na qual se 

encontram. Desta forma, o andrógino reflete, no conto, a Medusa sutilmente evocada - 

denominada também uma das Górgonas na mitologia grega - que, numa dissensão com 

Atena, teve os cabelos substituídos por serpentes, compondo uma grotesca figura a 

petrificar os seres que a olham diretamente. Essa visão grotesca que se 

Antiguidade clássica, numa leitura simbólica (Chevalier e Gheerbrant, 1982:476), 

redimensiona o andrógino a partir da figura da Medusa implícita no conto, que representa 

as deformações monstruosas da psique e suas forças pervertidas. Como o andrógino no 

conto de CL, que também se encontra em um lugar isolado no cume da montanha, a 

Medusa simboliza os impulsos espiritual e evolutivo, pois, refugiando-se no templo de 

Apoio em Delfos, recupera o equilíbrio e a harmonia perdidos. Enquanto o (cont)ato com 

Ele-ela resulta em crime que pune e expia a culpa dos malditos, o olhar da Medusa petrifica 

os seres que a miram. A consciência, a constatação e a imagem da falta congelam, paralisa. 

Em síntese, a Medusa aludida no conto de CL pode simbolizar a imagem da deformação a 

petrificar pelo horror, em vez de compreender pela equidade.
Mas se algum ousasse por ambição tocá-la 
estivesse (Lispector, 1974e:66).
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cheiro das

a

diálogo socrático como os 

cosmovisão carnavalesca,

Camavalização das personagens (2o momento)

A literatura camavalizada e seu folclore rico em variantes orais concebem a

e estimulando

cosmovisão carnavalesca e sua poderosa força transformadora dotada de uma vitalidade 

indestrutível. Essa indestrutibilidade vivificante permite conservar, ainda que de modo 

singular nos tempos atuais e nas mais diversas culturas, a verve carnavalesca que os 

distintivos gêneros sério-cômicos da antiguidade clássica carregam, pois:
Chamaremos de literatura carnavafcpda à literatura que, direta ou indiretamente, 
através de diversos elos mediadores, sofreu a influência de diferentes 
modalidades de folclore carnavalesco (antigo ou medieval). Todo o campo do 
sério-cômico constitui o primeiro exemplo desse tipo de literatura. Para nós, o 
problema da camavalização da literatura é uma das importantíssimas questões 
da poética histórica, predominantemente de poética dos gêneros (Bakhtm, 
1997:107).

O ritual orgíaco ganha intensidade nessa descrição imagética e a inversão 

funcional esculpe o estranho: as salivas da boca, supostamente insípidas, apresentam sua 

alterada característica amarga; dos “seios” jorra o “leite preto”, ao invés de previsivelmente 

esbranquiçado; o cuspe de uma mulher na face de um homem não resulta em repulsa, mas 

em prazer. Em lascívia, os seres livres metaforizados em “harém” são “odaliscas” 

servirem ao “sultão” andrógino. Não há fronteiras para os corpos plenos do desejo.

— de um lado — contaminam a sublime imagem

- do outro. Mas o grotesco se intensifica consideravelmente na

Bakhtin caracteriza em detalhes a sátira menipéia e o 

gêneros sério-cômicos a sintetizarem exemplarmente essa 

compreendida pelos aspectos de atualidade, de experiência e fantasia livres, e da pluralidade

“rosas”

Cheios do terror de uma feroz alegria eles se abaixavam e às gargalhadas 
comiam ervas daninhas do chão e as gargalhadas reboavam de escuridões a 
escuridões com seus ecos (Lispector, 1974e:67).

O poder da riqueza e a sinestésica mistura das sensações continuam 

confundindo e estimulando os malditos, que não suportam o 

especularmente “malditas”, revelando a própria natureza doida de si mesmos. Em projeção 

paralelística, as categorias do grotesco e do sublime imbricadas realimentam-se uma da 

outra. A visão grotesca de “cobras e ratos” 

de “pérolas e crianças” 

abjeção do corpo a jorrar, de modo desregrado, seus excrementos. Os malditos já se 

mostram livres de qualquer conduta.

Das bocas escorria saliva grossa, amarga e untuosa, e eles se urinavam sem 
sentir. As mulheres que haviam parido recentemente apertavam com violência 
os próprios seios e dos bicos um grosso leite preto esguichava. Uma mulher 
cuspiu com força na cara de um homem e o cuspe áspero escorreu-lhe da face 
até a boca - avidamente ele lambeu os lábios (Lispector, 1974e:67).
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comentar assuntos

falta da carne como

Há uma tensão narrativa

se dá em dois planos no conto: no 

na simbólica subida à

de estilos e variedade de vozes. Considera também a evolução do romance europeu a partir 

de três linhas evolutivas: a épica, a retórica e a carnavalesca. A camavalização da literatura 

se dá quando os mais diversos matizes do sensorial e do simbólico transpõem-se para a 

linguagem literária. Essa cosmovisão se verifica na supressão da hierarquização entre os 

homens que, já libertos, encontram-se próximos uns dos outros. As quatro categorias dessa 

cosmovisão estão interligadas: familiarização, excentricidade, mésalliances e profanação. A 

ação carnavalesca principal é a da coroação bufa e o consequente destronamento do rei do 

carnaval. Tudo parece se voltar a uma festa do tempo, que enfatiza as mudanças cíclicas, a 

morte e o renascimento, a destruição e a renovação, uma vez que “o carnaval aproxima, reúne, 

celebra os esponsais e combina o sagrado com o profano, o elevado com o baixo, o grande com o 

insignificante, o sábio com o tolo, etc. ” (Bakhtin, 1997:123).

Em “Onde estivestes”, a camavalização 

texto, quando as personagens, ao se aproximarem do andrógino 

montanha, desejam alimentar-se das próprias e sedutoras carnes num ritual carnavalesco à 

flor da pele; bem como no intertexto, quando CL, ao construir sua paródia através das 

vozes narrativas múltiplas, plenivalentes e imiscíveis, subverte os textos com os quais 

dialoga intertextualmente. De modo retórico-carnavalesco, numa metataxe na qual o desvio 

se dá por acumulação, o narrador, próximo de um cronista a 

económicos, constata a escassez de petróleo e, em consequência, a 

alimento, projetando-se já no desejo voraz das personagens transformadas em criaturas 

carnívoras. Assim, no conto de CL, há uma exaltação da carne que, sendo o vocábulo a 

originar a palavra carnaval [do it. carne vale\, dimensiona a sedutora caminhada dos malditos 

e engendra a própria camavalização no texto. A personagem do açougueiro creófilo, a ser 

analisada mais adiante, é a que representa simbolicamente esse ritutal camavalizado.
Faltava petróleo no mundo. E, sem petróleo, faltava comida. Came, sobretudo. 
E sem came eles se tomavam terrivelmente carnívoros (lispector, 1974e:72).

no percurso dos malditos. Se, por um lado, 

inicialmente, estes expressam, de modo carnavalesco, um estímulo libertário que os mostra 

como sombras ou fantasmas, por outro, posteriormente, podem não satisfazer totalmente 

à cosmovisão carnavalesca, uma vez que se vislumbra uma possível composição de tipos, 

porém em contornos instáveis. Mas essa é a clivagem poética de CL: a preocupação da 

autora, de fato, não é a de construir tipos ou caricaturas demarcados, mas projetar vozes 

auscultadas por uma onisciência íntima e flagrar personagens em momentos decisivos,
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sendo

personagens 

paradoxalmente metaforiza a 

imitação alegórico-cristã de

como as

uma vez

falida”, 

instrumentos musicais”

sua voz é

’ Sobre essa vertente crítica, ver ensaios de Nelson H. Vieira, intitulados “Ser judeu e escritor três casos 
brasileiros - Samuel Rawet - Clarice Lispector - Moacyr Scliar” (1990:1-20), in: Papas Avulsos e “Clarice 
Lispector A Jewish impulse and a prophecy of difference” (1996:100-150). Ver também artigo de Naomi 
Lindstrom “Clarice Lispector's world of cultural allusions presentation made at Clarice Lispector a 
symposium”, de 17 de outubro de 1997. In: http://www.lanic.utexas.edu/ilashttp:// 
www.lanic.utexas.edu/ilas. Ver também, notadamente, dois estudos de Berta Waldman: “O estrangeiro em 
Clarice Lispector uma leitura de A hora de estrela" (1998:93-104) e “O estrangeiro em Clarice Lispector” 
(1998:95-104).

a montanha e o seu cume os espaços livres e carnavalescos a possibilitarem o 

movimento dos corpos e a projeção das falas, numa ecuménica polifonia de vozes.

E através da grotesca bestialidade do andrógino que se oferecerá aos malditos 

uma possibilidade figurativa de existência. Até então eram malditos e suicidas como 

sombras ou fantasmas, mas aos poucos já ganham caracterizações distintivas não menos 

expressivas: “judeu pobre”, “milionário poderoso”, “jornalista sensacionalista”, “escritora 

“masturbador solitário”, “padre Joaquim Jesus Jacinto”, “comerciante de 

e “afinador de pianos” “Jubileu de Almeida”, “Psiu - a moça 

ruiva”, “estudante perfeito”, “observador apocalíptico”, “açougueiro creófilo” e “padeiro” 

pactário são as personagens grotescas que já dissolvem seus aparentes tipos.

Uma das personagens a projetar sua voz é a do judeu pobre, que 

figura de Jesus, proferindo um grito herético a sugerir a 

um homem humilde. Há outros momentos nos quais essa 

personagem, como as demais, é revelada em “aparições” pontilhadas na narrativa. 

Posteriormente, essa personagem continua sendo construída também a partir do oxímoro, 

quando seus gritos mudos não são ouvidos. As necessidades básicas saciadas através dos 

prazeres rnais primários misturam-se às doutrinas judaicas, numa espécie de gozo libertário 

da alma, mas esta também se perde numa existência imitativa e vã. Já no final do conto, o 

judeu pobre retoma numa dramática aparição, quando é visto especularmente através do 

protesto ausente nas prostitutas com quem convivia numa pensão ordinária, onde a água é 

escassa e difícil e a comida, repugnante, pois até uma grotesca barata pode nadar no feijão, 

provocando nele um protesto um tanto letárgico. A condição judaica de CL9 deslinda esses 

contornos do judeu pobre como uma das respostas da autora a um país que, por muito 

tempo, conservou-se anti-semita. Porém, há, no conto, uma crítica sutil aos arraigados 

preceitos judeus, uma vez que, de modo inusitado, essa personagem, um tanto 

marginalizada, persiste na imitação da redentora e sublime figura de Jesus, que preservou 

um ideal de pobreza e humildade assimilada por São Francisco de Assis, uma das diversas

http://www.lanic.utexas.edu/ilashttp://
http://www.lanic.utexas.edu/ilas
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russo

ser ao

figuras alegóricas que também passeia nesse conto de CL. Entretanto, ainda na aparição 

final do judeu pobre, após o vislumbre da imagem de agnus-dei, cuja simbologia alegórica 

(Chevalier e Gheerbrant, 1996:287-288) retrata Jesus no seu sacrifício cordeiro pascal (João, 

1:29), duas imagens de animais profanos surgem como contraponto: a primeira é a do 

bezerro de ouro (Exo. 32:1-36) que, mesmo retomando a alegoria bíblica, sugere a sombria 

e cambiável idolatria revelando-se no percurso dessa personagem; bem como a do urubu, 

que, ao representar um animal de mau agouro, profetiza o ritual apocalíptico dos malditos. 

Sobre esse último animal, sendo uma ave que se alimenta de carnes em decomposição, 

pode, além de intensificar o caráter grotesco da narrativa, também dessacralizar a imagem 

sublime daquele Cordeiro de Deus, recompondo um Cristo já degradado.

“Sou Jesus! sou judeu!”, gritava em silêncio o judeu pobre (Lispector, 1974e:62).

Vozes deslocadas continuam sendo projetadas na personagem do milionário 

poderoso, que também aos gritos ilude-se numa fábula a apresentar vestígios histéricos de 

um infantil “reizinho” ainda deslumbrado por poderes sobrenaturais. Porém, é através de 

uma grotesca mulher “velha e desgrenhada” que este compreenderia a morte como 

condição da qual não se pode desvencilhar. Há, ainda nesse intervalo, um nítido confronto 

entre arrogância e humildade como estados conflituosos a envolverem essa personagem 

que tenta, em desespero, alcançar a ilusória onipotência diante de suas instáveis ambições. 

Numa crítica social que CL empreende de modo sutil nesse conto e ao longo de grande 

parte de sua obra, o “milionário poderoso” é construído a partir da realização dos seus 

desejos mais consumistas, encontrando-se deslumbrado pelos signos de culturas 

dominantes: “breakfast”, caviares “russo” e “dinamarquês”, “Rotary Club” e “Diners Club”. 

Mais uma vez, o conto de CL aproxima-se da crónica e esboça o período histórico da 

Guerra Fria (1945-1991), pois, de modo irónico, aquela poderosa Rússia, representada pelo 

seu “caviar”, já estaria sendo descartada no “breakfast” do poderoso capitalista. A aparição 

final do milionário poderoso revela um ser ao qual a sofisticação não satisfaz 

completamente. Ainda à sombra, seu “mordomo” subserviente também sofre os efeitos e 

os reflexos do andrógino, uma vez que esse serviçal deve adivinhar os pensamentos de seu 

impaciente patrão, que cultiva orquídeas e acaricia seus “galgos dinamarqueses”, ainda 

numa morna rotina exibicionista.
O milionário gritava: quero o poder! poder! quero que até os objetos obedeçam 
as minhas ordens! E direi: move-te, objeto! e ele por si só se moverá (Lispector, 
1974e:68).
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que essa

10 Segundo Bakhtin, “o romance, tomado como um conjunto, caractenga-se como um fenômeno pluriestilístico, plurilíngue e 
plurivocal” (1998:73). Ao estudar as potencialidades discursivas em Dostoiévski, bem como a expressividade do 
“discurso bivocal”, que pressupõe relações comunicativas entre sujeito e outro, Bakhtin considera: “A estilística 
deve basear-se não apenas e nem tanto na linguística quanto na metadnguisúca, que estuda a palavra não no sistema da língua 
e nem num ‘texto ’ tirado da comumcacão dialógica, mas precisamente no campo propriamente dito da comunicação dialógica, ou 
seja, no campo da vida autêntica da palavra. A palavra não é um objeto, mas um meio constantemente ativo, constantemente 
mutável de comunicação dialógica. Ela nunca basta a uma consciência, a uma vog. Sua vida está na passagem de boca em boca, 
de um contexto para outro, de um grupo social para outro, de uma geração para outra. Nesse processo ela não perde o seu 
caminho nem pode libertar-se até ofim do poder daqueles contextos concretos que integrou” (1997:203).

Num elaborado jogo metatextual, há a aproximação entre a jornalista 

sensacionalista e a escritora falida, como se ambas sintetizassem faces deslocadas de CL 

como ficcionista e cronista. Essa autoria, que se desdobra, inclusive terá sido 

(re)dimensionada na personagem Angela Pralini, do romance póstumo intitulado Um sopro 

de vida, personagem inicialmente concebida no conto “A partida do trem”, de Onde estivestes. 

Problemática como a vida de CL nesse período, essa relação entre as personagens caminha 

paralela à questão da alternância e mescla dos gêneros rnais evidenciados nesse texto: conto 

e crónica. Além da síntese dessa autoria desdobrável em que a experiência literária 

prenuncia seu romance póstumo, percebe-se, no conto, duas faces autorais contrastivas. A 

primeira, a da jornalista sensacionalista, está mais propensa à linguagem da crónica, pois 

preocupa-se com a matéria que estampa o real nu e cru, sem disfarces, não só em 

consonância à aflição gozosa dos malditos, mas também em vivacidade direta e 

momentânea. Esta também se vê como romancista que não se deixa influenciar por uma 

específica literatura comercial, mística e considerada descartável. A segunda face, a da 

escritora falida, parece representar a turbulenta vida de CL penetrando o metatexto na 

medida em que essa complexa autoria metaforiza-se num “verdadeiro romance”. Assim 

como outras personagens, mas aqui de modo exemplar, jornalista e escritora podem ser 

construídas em Ia e em 3a pessoas, quando o narrador invade as mentes das personagens 

numa onisciência íntima e quando vozes dialógicas destas são instauradas na narrativa não 

só através do discurso direto propriamente dito. De modo ulterior, o elaborado ponto de 

vista imbrica-se numa plena autoria a ser desenvolvida por CL também em A hora da estrela, 

quando personagens-autores, narradores e personagens propriamente ditos permitem 

construir, através de seus gritos silenciosos, um experimental e singular romance 

dialógico10. Desta forma, essas duas personagens, como projeções do alter ego da autora 

CL, permitem levantar alguns efeitos estético-literários: o instante da constatação da ruína 

na literatura a jorrar uma autêntica linguagem em (des)montagem; o apaixonado processo 

de criação que se projeta numa precisa porém inverossímil data futura em relação à própria
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vezes

dá

Também

um verdadeiro romance! Gritava a escritora falida (Lispector,

uma vez que 

a manhã,

e por

edição do conto-título; a exacerbação do “eu” autoral através desse mesmo pronome 

repetido sete vezes seguidas; a consequente adequação estético-cultural desse 

(des)encontrado “eu” fora de lugar; e a constatação da tensão literária entre o permanente e 

o transitório, entre o efémero e o cânon. Esses efeitos interligam-se ao universo paródico e 

à diversidade dos gêneros, experimentada por CL neste conto-título 

compreendida ao longo deste estudo.

- Minha vida é 
1974e:69).

Ainda nesse intervalo, o masturbador solitário é vislumbrado no presságio 

anunciador da manhã. Além da solidão e da total desconfiança um tanto misógina, essa 

personagem, mesmo pontuada narrativamente, também é devassada a partir da onisciência 

íntima. Aliado ao fluxo de consciência constante, pois vida e narrativa caminham lado a 

lado, possibilita reforçar a linguagem literária enquanto gozo. Mas o gozo em si, que se 

através da prática da masturbação, distancia essa personagem dos malditos, 

esta se permite somente à ensimesmada sexualidade anterior e interior. Assim, 

além de anunciar uma redenção, também responde, simbolicamente, à ânsia pela 

“purificação” e pela iluminação desse gozo primariamente reeditado, que, em tensão 

estético-narrativa, diferencia-se do ritual orgíaco desfrutado pelos malditos. Entretanto, 

imcialmente, os malditos também estão alheios ao gozo. O êxtase só é reservado ao 

andrógino, que se volta ao corpóreo. Os malditos só podem recebê-lo “através do” 

andrógino, que encarna o gozo do Mal, jorrando ondas de orgasmo, possíveis metáforas do 

mar impetuoso e seu líquido vital. A aparição de “eunucos” também provoca uma 

interdição da descrição das imagens comandada pelo próprio narrador, que também parece 

perceber os malditos e o próprio leitor incapazes de abarcar todo esse gozo. Entretanto, 

numa livre visão camavalizada, a cor roxa na boca das mulheres, mais uma vez através da 

retórica comparativa, projeta, sensual e sedutoramente, a imagem de dentes macerando 

uma fruta a invadir os contornos da boca.
Eu sou solitário, se disse o masturbador (Lispector, 1974e:68).

se verifica Padre Joaquim Jesus Jacinto a apresentar seus contornos 

envolventes, pois, em seu nome, percebe-se a aliteração da consoante fricativa /j/ numa 

sonoridade sensual, e a metafórica visão do seu sobrenome “Jacinto” a desabrochar uma 

fálica flor sedutora. Além de ser o padre da moda, coexistem nessa personagem a sensível 

delicadeza ao levantar a taça e a límpida sensualidade ao beber o sagrado vinho, 

descortinando-se uma leve irradiação maculada, ainda que, no centro de seu nome, a figura
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Outra voz

e a atividade de

sublime de Cristo preserve a redenção dos malditos. Sob o domínio do andrógino, os 

malditos se permitem não confessar suas possíveis culpas. Até o próprio narrador declara, 

já meio corrompido como estes, não ter nada a confessar. Entretanto, o vinho bebido pelo 

padre simboliza o sangue de Cristo a consagrar e afastar os suicidas do mal que os envolve. 

Num dos finais do conto, prolongado em diversos desfechos, o padre celebrará a redenção 

dos malditos, metaforizada em flor rósea que emana o perfume de Deus. Em contraponto 

e tendo sido prenunciada anteriormente, a queda do andrógino dar-se-á com o 

desaparecimento deste-desta, que some no ar, como possíveis eflúvios que sobem de lavas 

vulcânicas. O padre reflete a culpa expiatória dos malditos e a redenção destes, quando já 

se projeta a plena e sublime manhã, comparada à “coisa recém-lavada”, como água a 

punficar todo o mal proporcionado pelo andrógino. Mas essa visão judaico-cristã não se 

sobrepõe à da sensualidade e à da sedução sutilmente entreabertas, evidenciando-se nessa 

personagem a mácula a partir da mínima expressão interjetiva “eta”, que, ao ser proferida 

pelo padre, configura o deleite ao beber o inebriante vinho dessacralizado, bebida que não 

mais simboliza o sangue de Cristo, mas representa o próprio prazer.

Padre Jacinto ergueu com as duas mãos a taça de cristal que contém o sangue 
escarlate de Cristo. Eta, vinho bom (Lispector, 1974e:78).

e a

a ecoar no conto é a de Jubileu de Almeida. Tal nome inspira 

celebração e a função narrativa dessa personagem, percepção sonoro-musical, 

possibilitando camavalizar essa caminhada dos malditos inspirada em sonoridades das mais 

diversas e livres. Numa voz deslocada em Ia pessoa, que se confunde também com a do 

próprio narrador e por vezes desnorteia o leitor, Jubileu tem o hábito de ouvir “rádio de 

pilha”, a tara por “valsas de Strauss”, o ofício de “afinador de pianos” 

“comerciante de instrumentos musicais”. Seu estado civil mostra uma irónica condição da 

“celebração” de uma viuvez solitária. De modo efémero, a personagem caminha de uma 

sonoridade mais apaixonada a uma espécie de silêncio melancólico. As características físicas 

de Jubileu também percorrem uma policromia instável: “albino, negro aço com cílios amarelos 

quase brancos”. Resta-lhe um leve consumismo, diante da necessidade de comprar sapatos na 

“Sapataria Morena”, loja anunciada no “rádio de pilha” do qual é ouvinte. A morna rotina 

diária deste só seria recompensada se ouvisse, pela última vez, uma específica e libertadora 

valsa de Strauss, o que sugere, por ser um tipo de música apropriada à dança de pares em 

salão, a memória inconsciente da falta da mulher, inclusive não mencionada no texto.
Jubileu de Almeida acordou como pão dormido: chocho. Desde pequeno fora 
murcho assim (Lispector, 1974e:73).
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fundo vermelho traça 

visualizá-la nas entranhas do

Outra personagem também pontuada narrativamente é a do estudante perfeito, 

cuja obsessão é a de descobrir a palavra mais difícil existente na língua, a ser reproduzida 

em sua próxima prova. Essa busca ainda perfaz uma projeção imitativa por apresentar um 

irónico pragmatismo ingenuamente idealista. A palavra encontrada pelo estudante,

Poucas dessas personagens caminham em direção oposta à maioria dos 

malditos, e, quando isso ocorre, deve-se aos estados de medo e pavor provocados pelo 

próprio andrógino. Uma delas é Psiu, a moça ruiva, que, ao ser construída num momento 

de ambientação fantástica, sofre conseqiiências do seu entorpecimento diante do profético 

ritual dos malditos. Também é representada numa carnavalesca policromia que mistura seu 

interior “vermelho” ao seu exterior olhar “daltónico”. Uma simbólica cruz verde sobre

seu obscuro martírio, inclusive demonstrado pelo narrador ao 

seu pavor. A noite e seu silêncio, mais uma vez, funcionam 

como elementos fantásticos a permitirem uma aproximação entre tal personagem e leitor, 

processando-se o suspense apavorante através do silêncio ruidoso no “andar superior”. 

Mesmo pontuada narrativamente, a moça ruiva pode mesmo atrair o leitor, pois, 

retomando o conceito freudiano, o estranho se instaura quando se começa a dar crédito ao 

medo da personagem e, como consequência, levam-se em conta os próprios medos — desta 

e o do leitor. Agora o apartamento claustrofóbico é um espaço aterrador para Psiu, quando 

se isola no túmulo da própria cama e teme que o pé seja agarrado por alguém escondido 

embaixo desse móvel. O grotesco mostra-se, em intensas e diversas cores, nas aparições de 

animais asquerosos, que inclusive moram com a personagem. Entretanto, a aflição pela fria 

“lagartixa” e o pânico por “ratos” são tão fortes que a moça ruiva incorpora, metafórica e 

figurativamente, um animal acuado, confundindo-se com esses grotescos animais. O nome 

interjetivo da personagem, Psiu, representa a irónica condição dessa resistência ao chamado 

do andrógino, o que resulta em sofrimentos viciosos. Sua obsessão pela leitura de matérias 

policiais de jornal, além de reforçar a atualidade da crónica como um dos gêneros híbridos 

predominantes nesse texto de CL, revela a personagem num mundo tão solitário que o 

submundo do crime é a possibilidade especular de (re)alimentar sua existência, a ponto de 

dialogar inclusive argumentativamente consigo mesma, num livre pensar com o outro 

reencontrado e neuroticamente interiozado, fala deslocada que se dá no momento em que 

não atendera ao “chamado da sirene”.
Sua vida era uma constante subtração de si mesma. Tudo isso porque não 
atendeu ao chamado da sirene (Lispector, 1974e:70).
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significados oferecidos

estudante perfeito, era a palavra mais difícil da língua

modo grotesco, vomitarem as próprias entranhas, numa intoxicação que sugere um 

simbólico suicídio em massa, não raro em seitas apocalípticas.
Thus, in the image of tripe life and death, birth, excrement, and food are all drawn together 
and tied in on grotesque knot; this is the center of hodily topography in which the upper and 
lower stratum penetrate each other. This grotesque image was a favorite expression of the 
ambivalence of the material bodify lower stratum, which destroys and generates, swallows and 
swallowed. The “swing” of grotesque readsm, the play of the upper with the lower sphere, is 
strikingfi set into motion, the top and the bottom, heaven and earth, merge in the image 
(Bakhtm, 1984:163).

11 Segundo Luís da Câmara Cascudo, tal prática religiosa cultuada no Nordeste do Brasil difere do candomblé, 
situando-se à margem, no espaço “não-oficial”, “não-ritualístico da religião negra”, sendo a síntese da 
intersecção “afro-branco-ameríndia”. Se bem que CL também se aproxima das práticas religiosas afto- 
brasileiras, mas aqui a autora lança mão do conhecido mais “baixo espiritismo”. O termo “catimbó” provém 
de “cachimbo”, instrumento utilizado pelos mestres catimbozeiros nas pajelanças, bem como trata do 
“feitiço” e do “processo de prepará-lo”. Na sessão, denominada “mesa” ou “fazer mesa”, cujos elementos 
sincréticos são bem evidenciados, o mestre “bebe Jurema”, que significa “feitiço” ou “reunião catimbozeira”. 
No catimbó, não se diz “incorporação” do santo, mas “acostamento” ou “desacostamento”. Também seu 
cerimonial, ainda segundo Cascudo, é mais “amável” em relação ao candomblé. Numa visão pouco imparcial 
e um tanto encantada, porém única, Cascudo conclui: ‘Toda ciência feiticeira, toda essência do Catimbó, reside nesses 
princípios. Fixar a vida, tranferi-la, completa ou pardal para um objeto, tomá-lo a representação integral da sensibilidade, da 
vontade humana, comandada, dirigida, anulada pelo ‘mestre de mesa’, feiticeiro, ‘mestre’ do Catimbó, ê a essênáa, fim, 
realidade” (1951:15). No conto-título de CL, ao se aproximarem do andrógino, os malditos também estão 
seduzidos pelo mistério de uma vida que se desfruta e se anula concomitantemente.

A camavaltzação instaura-se também na multidão de quinze mil adolescentes a 

mostrar-se apática diante da delimitação do ideal masculino ou do feminino, porém, ao 

mesmo tempo, impelida a abarcar, imitativa e vertiginosamente, a visão devoradora e 

totalizadora do andrógino. Em seguida, constata-se o morticínio advindo das intenções do 

andrógino e aguçando a profanação dos malditos através do catimbó11 e feitiçaria, numa 

recorrência ao ritual brasileiro dos mais sincréticos (Cascudo, 1951), o que dá ao texto, 

além do caráter profano, uma visão cada vez mais ecuménica. Recorrente no conto “O 

relatório da coisa”, a concepção afro-brasileira dos rituais do candomblé também

“gregotim”, em que pese a própria designação de alguns dos seus 

pelo narrador (“adornos”, “enfeites” e “atavios”), pode ser considerada uma das chaves 

interpretativas de nossa leitura do conto de CL, pois, ao significar também “garatujas”, 

desenha livremente, risca e rabisca o grotesco como uma categoria estética instaurada no 

texto a partir do efeito metalinguístico.
Gregotins, pensou o
(Lispector, 1974e:71).

O enigmático engendra-se na obscura face do andrógino a irradiar um cego 

esplendor de doido, dando vazão à loucura dos malditos. A profecia já se configura num 

corpo tatuado e o ar exala um cheiro fatal de jasmim, tão forte a ponto de os malditos, de
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“mãe de santo” e, ainda que naquele conto a

A redenção dos malditos (3o momento)

Numa linguagem alegórica (Dubois, 1974:192-195), a redenção dos malditos é 

anunciada, de modo sublime, através da expressão latina fiat lux [faça-se a luz], que retoma 

a Sagrada Escritura (II Cor. 5:6) em sua remível visão cristã narrada pelo apóstolo Paulo. 

Nessa alegoria, a fé só se corporifica na ainda inalcançável “visão” libertadora do 

cristianismo, numa mensagem salvadora subjacente na vida de Cristo e nas suas imagens de 

crucificação e de ressurreição.

De repente e bem de leve — fiat lux (Lispector, 1974e:72).

No conto de CL, a visão cristã, construída também a partir da recorrência do 

símbolo da “cruz”, reaparece nesse final e já terá sido reforçada ao longo da noite dos 

malditos: no próprio símbolo que se corporifica na narrativa, no nome central e no ofício 

do Padre Joaquim Jesus Jacinto, na personagem do judeu pobre tentando alcançar o ideal 

de humildade cristã e na citação em latim de “Ave-Maria”, entre outras incidências. Essa 

concepção já realça a alegoria da manjedoura como espaço do nascimento de Cristo, numa 

espécie de vislumbre da reaparição messiânica deste, que poderia salvar os malditos ainda 

influenciados e atormentados pela figura andrógina. Erich Auerbach, num estudo basilar 

sobre a literatura romântica, esclarece-nos sobre tal concepção sublime divino-cristã:
O sublime da religião cristã estava infimamente ligado à sua humildade [de 
Cristo], e essa mescla de sublime e humilde, ou melhor, essa nova concepção do 
sublime baseada na humildade, anima todas as partes da história santa e todas as 
legendas dos mártires e confessores (Auerbach, 1972:64).

A narrativa de CL, utilizando-se do recurso da miscelânea (Gotlib, 1995:425), 

já apresenta sua mescla de gêneros. Além do conto e da crónica em primeira instância, 

verificam-se nuanças de fábula e matizes de mitos escatológicos. Numa linguagem 

deslizante, também se deve considerar a experiência de CL na paródia do gênero da 

propaganda, evidenciada nos anúncios do “Cremogema” e da “Sapataria Morena” ouvidos 

por Jubileu em seu rádio de pilha e em outras alusões possíveis. Assim, em “Onde 

estivestes”, o signo literário vislumbra aberturas interpretativas à medida que amplia seus 

limites enquanto gênero literário. Numa moderna atitude antropofágica, esse recurso da 

sutil incorporação do discurso da propaganda em seu texto, de modo irónico, é a crítica

comparece aqui nos termos “encruzilhada” e

autoria assimile pouco tal visão, no conto-título, a dessacralização dá-se através dos rituais 

incorporados pelas suas personagens.

Da Ela-ele emanava-se forte cheiro de jasmim esmagado porque era noite de 
Lua cheia. O catimbó ou a feitiçaria (Lispector, 1974e:71).
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autora.

Mas as mercenárias do sexo em festim procuravam imitá-la em vão (Lispector, 
1974e:61).

sutil de CL tanto ao nosso mundo capitalista excessivamente consumista quanto à forma de 

atualizar a narrativa, já antecipando a experiência do também irónico patrocínio da Coca- 

Cola, declarado ficcionalmente em A hora da estrela, quando a personagem Macabéa ouve a 

Rádio Relógio, efeito narrativo-discursivo que já terá sido elaborado e aperfeiçoado pela

: ■_________»nco

Na madrugada, de relance, percebe-se que os malditos, assustados, recuam 

como uma “debandada de pardais”, comparação que pressagia e pressente o sublime, pois 

os “anjos da guarda” também já se encontram na cama despertos, bocejando e protegendo 

seus “pupilos”. Entretanto, a manhã surge com a imagem de uma mulher “loura” casada 

com rapaz “rico” a dar à luz um “bebê preto”. Além de, vertiginosamente, os vocábulos 

“loura” e “luz” deslocarem-se ao matiz antiteticamente contrastivo da cor preta do bebê, o 

demoníaco revela-se no ambiente da noite, reiterado pelo narrador, que questiona se este 

não seria “filho” do “demónio da noite”, porém nada se sabe e o silêncio ainda sustenta o 

enigma engendrado no conto. O bebê negro, estranho aos seus, seria uma espécie de 

temível “punição” pela Hberdadora caminhada dos malditos? Por que fogem os malditos? 

O que temem, se já experienciaram a liberdade? Parece que os malditos, ainda temerosos, 

projetam vestígios de insegurança e humilhação e o nascimento desse “bebê preto” pode 

não satisfazer às expectativas destes, não pela etnia assimilável no povo brasileiro, bastante 

miscigenado, mas pela visão profética da morte que nele subjaz, de modo paradoxal, na 

fecunda imagem da vida a gerar o filho da noite, o filho da morte...

A poética de CL entrevê sonho e realidade, real e imaginário e, de fato, a 

punição dos malditos logo se confirma aos primeiros sinais da manhã, quando, ao 

acordarem, um deles já terá sido preso por estupro; uma “empregada”, exemplar nos 

horários, terá que se submeter às ordens da patroa; bem como o “sapateiro”, o “banqueiro” 

e o “secretário” também terão sido apenas flagrados. Ao mesmo tempo, ilusoriamente, 

todo um universo onírico parece solapar a experiência libertária destes, agora despertos do 

sono profundo da noite. Não se encontram somente acordados a bocejarem sem parar, 

como também cansados e satisfeitos com a experiência da noite, a sugerir que seus gozosos 

movimentos poderiam ser trabalhados tanto no sonho quanto vivenciados na realidade, 

desejos realizados a partir da mimética experiência ilusória.
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do

de

em seu

A poética de CL sintetiza as categorias do grotesco e do sublime, uma das 

concepções românticas de Victor Hugo encontradas e acolhidas indiretamente em seu 

texto, mas, de fato, a reiteração do realismo grotesco, proposta teórica de Bakhtin, 

materializa-se e corporifica-se no conto, uma vez que pão e vinho, símbolos cristãos de 

uma força incontestável, aparecem ambos maculados: tanto o vinho pode ser bebido 

prazerosamente pelo Padre Jacinto quanto o pão pode ser sovado pelo padeiro com a 

ajuda do próprio Diabo, numa dessacralização da cosmovisão cristã das mais intensas.

Se a noite de sábado liberta os malditos da vida cotidiana, o tédio da manhã de 

domingo surge como retomo do reprimido, uma vez que o rapaz entorpecido, ao tentar se 

lembrar do sonho, apresenta o vislumbre do desejo na imagem de uma mulher. Com o 

aroma de “café”, a manhã de domingo no Rio pode até seduzir os malditos, mas a certeza 

seu surgimento é de uma cíclica brutalidade. Ainda temos, no conto, a corrompida 

manhã em sua grotesca luz maléfica a inaugurar a tediosa rotina diária numa visão mal- 

assombrada. Para que se libertem desse mal que ainda permeia os malditos, há o presságio 

uma religião futura, já meio antiapocalíptica. Mas o narrador não deixa de anunciar a 

corrosão das almas: inveja, estupro, roubo, infanticídio e ganância são alguns dos vestígios 

profanos da noite grotesca a contaminarem a manhã desoladora. Percebe-se que, depois de 

terem vivenciado todas as experiências possíveis, aos malditos só restam ruínas de 

existência em destroços, e o desejo se restringe a uma sexualidade desprezada.

O padeiro e sobretudo o açougueiro representam todas essas personagens em 

trânsito, pois suas aparições se dão no sábado invadindo o domingo. Num metaplasmo por 

adjunção (Dubois, 1974:79-83) complexo, a aliteração das oclusivas velares /k/ antepostas 

às vibrantes alveolares /r/ mescla-se ao caráter repetitivo de um dos vocábulos, efeitos que 

dão maior corpo poético à narrativa. A intenção é caracterizar e ambientar o açougueiro 

creófilo em seu ofício, num intenso clima de sedução nessa sublime manhã ainda 

contaminada pela cosmovisão grotesco-carnavalesca. Ao abrir o açougue, encontra-se 

seduzido pelo “cheiro de carnes cruas, cruas e sangrentas”. Ao mesmo tempo, o padeiro tem seu 

ofício de sovar a massa do pão associado ao diabólico. Seria o tão sublime ato de preparar e 

fazer o sagrado pão uma espécie de pacto demoníaco que se dá sempre às madrugadas?
O açougueiro, que nesse dia só trabalhava das oito às onze horas, abriu o 
açougue: e parou embriagado de prazer ao cheiro de carnes e carnes cruas, cruas 
e sangrentas. Era o único que de dia continuava a noite.
[...]
O padeiro como sempre acordou às quatro horas e começou a fazer a massa de 
pão. De noite amassar ao Diabo? (Lispector, 1974e:76-77).
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da

tempo está justamente

LOSOS.

The essential prináple ofgrotesque realism is degradation, that is, the lowering oj all th ai is 
high, spiritual, ideal, abstract; it is a transfer to the material levei, to the sphere of earth and 
body in their indissolutefy umty (Bakhtin, 1984:19-20).

Em “Onde estivestes”, neste momento, há a iluminadora aparição da figura de 

um anjo pintado por Fra Angélico a voejar na anunciadora manhã. Mais adiante poder-se-á 

tratar desse diálogo intertextual de CL. Por ora, o pintor a que recorre a autora, além de 

compreender a mais perfeita experiência canónica da beleza ideal da primeira metade do 

século XV, também cria figurações comoventes ao representar os mais sublimes e 

alegóricos momentos do drama divino-cristão. Em Florença, os afrescos do Museu e 

Igreja de São Marco são a expressão da concepção religiosa mais autêntica e profunda de 

Angélico, sendo a luz um dos seus recursos estéticos mais importantes, isto porque “é certo 

que a contribuição de Angélico à experiência estética de seu tempo está justamente na dejinição, 

rigorosamente teorética, do valor da lutçjXrppxs, 1999:159).

Entretanto, ainda que o conto ilumine, de modo sublime, a história, quando o 

etéreo anjo de um dos quadros de Angélico é convidado a voejar na narrativa de CL, em 

seguida, donas-de-casa também dessacralizam essa concepção divino-cristã. Uma delas, 

após bocejar sem parar ao longo da noite, exorciza-se ao tentar afastar (e ao mesmo tempo 

aproximar) o Diabo; e outra, ao tentar ferver o leite, que pode derramar a qualquer 

momento, enfrenta o “seu porcaria” pela manhã, manifestação do demoníaco na natureza 

sincrético-religiosa brasileira incorporada num típico afazer doméstico. Resignadas ou não, 

ambas as mulheres apresentam sensíveis percepções do mal, a ponto de se renderem ao 

respeitável Diabo: na incessante atitude de coçar e bocejar, quando uma parece 

compreender o demoníaco, e na desistência de ferver o leite, quando outra pressente o 

demoníaco. A qualquer momento, a morte e o mal podem se manifestar.

A que bocejara a noite toda e dissera: “t'isconjuro, mãe de santo” começou a se 
coçar e a bocejar. Diabo, disse ela (Lispector, 1974e:77).

Além do trecho conhecido da citação em latim de “Ave-Maria”, outros signos 

alegoricamente consistentes constroem o sublime no plano judaico-cristão: “ovelha” e 

“pomba” brancas como animais imaculados e “manjedoura” como representação singela 

do nascimento de Cristo. Essa sublime composição da manhã já está quase que totalmente 

constituída, mas ainda os fiéis estão distraídos ao sinal da cruz, numa persignação mecânica 

não rara nos ritos religiosos. O conto de CL finaliza, como a paixão de Cristo, 

martirizando-se em desfechos quase infindos. A própria imagem da simbólica cruz ainda se 

edifica de modo sublime na narrativa, quando o vocábulo “AMEM” é repetido duas vezes
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(Lispector, 1974e:78-79)

título dointerpretativas

AMÉM
Os fiéis distraídos fizeram o sinal da Cruz.

AMÉM
DEUS
FIM

Enfim, a síntese andrógina não sugeriria a composição da figura do Cristo 

crucificado? No texto intérmino, mesmo depois do suposto fim, ainda pode haver epílogo, 

bem como questões a serem respondidas, e o texto de CL abre espaços nas brechas 

sem respostas evidentes. Não é somente neste momento que o

conto, também e por ora interrogativo, convida à revisitação dessa noite carnavalesca a 

satisfazer os ideais livres dos malditos e a realizar seus desejos. Todo o texto é povoado de 

símbolos a pedirem decifrações flexíveis, de citações a serem investigadas, dos diálogos 

intertextuais e do universo paródico ainda a serem analisados. Numa clivagem poética, a 

narrativa é construída até mesmo na derradeira despedida do narrador-autor, quando, nos 

últimos vocábulos do texto, a interjeição “adeus” ecoa repetida duas vezes seguidas. Na 

primeira utilização, reproduz-se a despedida tradicional, já na segunda, a própria visão da 

fragmentação desse vocábulo, ao se (de)compor numa frase-síntese próxima de uma prece, 

possibilita ofertar, de modo sublime, a obra ao supremo criador.
Epílogo:
Tudo o que escrevi é verdade e existe. Existe uma mente universal que me 
guiou. Onde estivestes de noite? Ninguém sabe. Não tentes responder — pelo 
amor de Deus. Não quero saber da resposta. Adeus. A-Deus (Lispector, 
1974e:79).

numa maculada frase interposta a sugerir o aprisionamento dos braços de Cristo em letras 

minúsculas, bem como os vocábulos “DEUS” e “FIM” se encontram na base dessa 

construção poética, palavras justapostas verticalmente em maiúsculas. Esse raro efeito 

estético na obra de CL, que se aproxima sutilmente da experiência da poesia concreta12, terá 

ecoado na disposição gráfica dos 13 títulos apresentados no romance rnais conhecido pelo 

título A hora da estrela. A palavra se faz símbolo, e esse símbolo é a própria escultura da 

palavra.

12 Segundo Alfredo Bosi (1994:475), “a poesia concreta, ou Concretismo, impôs-se, a partir de 1956, como a expressão 
mais viva e atuante da nossa vanguarda estética”(1994:475).
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autoritário nos anos 70

Considerando os

13 A partir da reprodução da ficção gentilmente fornecida pelo próprio Alberto Dines, intitulada Posso?, a 
epígrafe de CL pode aludir a trechos da própria obra de estréia desse autor. Dentre eles, em “A evolução das 
espécies e dos estados da alma, uma fábula”, o narrador-protagonista assim confessa: “Minha grande decepção a 
respeito desta história é que não sei como termina, se é que termina” (1972:36) e, no final do texto intitulado “Teoria e 
prática do poder”, tem-se: “NOS DIAS SEGUINTES: - Experiências não se concluem” (1972:119). Parece que 
essas ideias do inconcluso ou inacabado são recorrentes na ficção de Dines, sendo que, por identificação, CL 
as utiliza para abrigá-las na sua visão sombria da noite interminável.

século XVII, fechando o

momento viviam e

Diálogos intertextuais e universo paródico

As quatro citações em epígrafe do conto-título já preparam o leitor a diálogos 

intertextuais de intensa atividade, como um vulcão que, mesmo adormecido, por dentro

revolve suas lavas como falas fugidias.

A montanha era de origem vulcânica (Lispector, 1974e:63).

Do ponto de vista semiótico-Eterário, Julia Kristeva releu e redimensionou a 

teoria bakhtiniana, propondo distinções antagónicas para a compreensão da poética do 

romance: o monológico ou realista e o dialógico, poHfônico ou camavalizado, este último 

possibilitando uma ruptura tal que a questão da intertextualidade se coloca e o diálogo entre 

textos no próprio texto se problematiza:
[...] todo texto se constrói como mosaico de citações, todo texto é absorção e 
transformação de nm outro texto. Em lugar da noção de intersubjetividade, 
instala-se a de intertextualidade e a linguagem poética lé-se pelo menos como 
dupla. [...]
Assim, o dialogismo bakhtiniano designa a escritura simultaneamente como 
subjetividade e como comumcatividade, ou melhor, como intertextualidade', face a 
esse dialogismo, a noção de “pessoa-sujeito da escritura” começa a se esfumar, 
para ceder lugar a uma outra, a da “ambivalência” da escntura (1974:64-67 
passim) (negntos nossos).

diálogos intertextuais expHcitos do conto “Onde estivestes”, 

logo nas citações em epígrafe, ouve-se uma confluência de falas cujas instâncias ainda 

respiram o caráter da atualidade da crónica. De fato, nas três primeiras citações, CL dialoga 

com Alberto Dines, Fauzi Arap e Raul Seixas. Contudo, a autora - ao lado dos que naquele 

sofriam o conturbado contexto político-social brasileiro ainda 

opta por citar também o cientista WilEam Harvey, estudioso do 

amplo espaço epigráfico do conto de modo inusitado, pois se 

trata de um discurso científico que dá um arremate um tanto clássico às “falas” dos seus 

contemporâneos, verificando-se tanto o caráter da atuaHdade desse contexto quanto a forte 

presença de elementos clássicos da tradição, numa bifurcação que permite, de modo 

dinâmico, traçar os efeitos intertextuais criados pela autora.

A primeira citação em epígrafe, mesmo que possa aludir a trechos do livro de 

estréia do inusitado ficãonista13, foi, de fato, transcrita de um diálogo no carro com Alberto
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morte.

seu

“As histórias não têm desfecho”.
.Alberto Dines (Lispector, 1974e:59).

Dines, renomado editor de jornais, indicando uma abertura narrativa que, não raramente, a 

autora procurou alcançar como expressão e estilo estético-literários. E o próprio texto 

“Onde estivestes”, percebeu-se há pouco, resiste ao término, ao ponto final, jorrando em 

plurais desfechos. Uma narrativa que se expressa como um maldito agonizando à beira da

na Fundação Casa de Rui

a origem da epígrafe acima, talvez escrita 

ocorreu na casa do próprio Dines, na época 

como atesta trecho abaixo do datiloscrito

ívrguntei quem podia 
M Itvar para oa»a. 0 dano da eaaq ae oferaam • partlnaa. Suranta a 

trajeto arrastado a lento a conversa estava dtlna. He, escritor de ta

lento, na disse una frase que vai servir, con outras, de epígrafe para un 

oonto que escrevia «ia hlstdriaa não tta deeficho. • Sa eanq convartjel atá 

duas beras, e sd acordei l Ls oite, falia de dar aedo. A gente teu aedo 

da ser feliz, teu aedo que aconteça algum ccasa mia cozo castigo, nada 

é dada da graça, ooao veots verão. X wsao voeis a Já ezperinentaraat. De 
nanbã, dia 1* de janeir^de 19T4, tomai aotae para o meu oonto que se 

chari^,“Onde estivestes de nolte*r [■••] (Lispector, S.d.(b):2)

Nos datiloscritos de CL, também arquivados

Barbosa, consta uma crónica intitulada “Como comecei o ano à minha moda” (apud 

Vasconcellos, 1993:68), que justamente exphca 

três dias após o réveillon de 1973. Tal festa 

“grande amigo” da autora. Nesse sentido, 

escaneado para preservar seu conteúdo original, 

estranhamente escatológico, ganha uma descontração cotidiana própria da crónica. O 

momento descrito é o do retomo de CL da festa, quando o anfitriao a acompanha e a leva 

de volta para casa de carro.

Fauzi Arap, eminente diretor teatral, também passeia na segunda citação em 

epígrafe, dialogando com CL de modo singular. Em contato com Arap, este pôde sugerir a 

leitura do seu livro intitulado Mare nostrum: sonhos, viagens e outros caminhos, de 1998, um 

trabalho envolvente que possibilita conhecer um pouco da sua alma “já formada” e bem 

interiorizada. A citação escolhida pela autora inspira o enigmático como um dos elementos 

fantásticos trabalhados no conto.
“O desconhecido vicia”.

Fauzi Arap (Lispector, 1974e:59).

o espaço epigráfico, além de

A partir das precisas e preciosas indicações de Arap, compreende-se melhor 

essa frase compilada da sua peça intitulada Pano de boca (texto inédito), escrita no início da
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14 Em seu livro Man nostrum..., Arap várias vezes transcreve a palavra “Desconhecido” em maiúscula, como 
nome próprio, adquirindo essa palavra uma ampla dimensão na própria experiência mística do autor.

“Sentado na poltrona, com a boca cheia de dentes, esperando a morte”. 
Raul Seixas (Lispector, 1974e:59).

década de 70 e encenada em 1975. Nesta, num plano, encontra-se um homem vestido de 

palhaço dialogando com outro palhaço, mostrando duas personagens especulares também 

desdobráveis; noutro plano, personagens-atores tentam em desespero “resgatar” um grupo 

de teatro conflitante, havendo aqui um nítido metateatro de influência pirandelliana. 

Fechando esses dois planos nos dois atos da peça, tem-se o monólogo de Magra, 

personagem que tenta dialogar com um interlocutor invisível, supostamente Pedro, num 

cenário em destroços. Provém do segundo ato, precisamente do segundo monólogo de 

Magra, esse intertexto:

Mas eu não tenho forças. O desconhecido vicia. A gente começa e é um poço 
sem fundo. E o jeito de recomeçar é recomeçando, o jeito de aprender a falar é 
falando, a andar é andando. E assim. Você tem usado pra recusar o mundo, as 
dificuldades, tudo enfim... (Arap, s.d.:60) (negritos nossos).

Apenas para melhor situar esse diálogo intertextual com Arap, constatamos 

que a experiência lisérgica deste, registrada no seu livro em depoimento comovente, foi 

fundamental para o passeio nesse “Desconhecido”14 da alma do dramaturgo que, 

incansavelmente, busca explicações para sua existência já aprimorada. Essa sua busca, 

indiretamente delineada na personagem Magra da sua peça de estréia, perfaz uma viagem 

mística experienciada por poucos iniciados, diferindo da atual e sempre propagada mística 

profissional preocupada com lucros na venda de Hvros de auto-ajuda.

Na terceira citação, os irónicos versos da letra da música “Ouro de Tolo”, 

compostos em 1973 por Raul Seixas, já antecipam, em prolepse, a caminhada dos malditos 

na grotesca imagem de dentes quase cadavéricos que parecem estampar o sorriso irónico, 

numa crítica da condição da nossa apática burguesia. Essa letra de Raul Seixas, além de 

muito irónica, demonstra o conformismo do brasileiro daquela época - e o de hoje, 

certamente - que se contenta com trabalho, carro, casamento, passeio ao zoológico com os 

filhos no domingo, entre outras migalhas cotidianas. Assim, percebe-se que a escolha dos 

versos desse badalado compositor da MPB é muito apropriada à compreensão da obscura e 

desconhecida noite dos malditos no conto de CL, pois esta mostra-se também como um 

desvencilhar-se do marasmo do cotidiano.
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William Harvey (Lispector, 1974e:59).

15 Sobre o conceito de paródia, segundo Bakhtin, há diferenças entre estilização e paródia. Ambas as 
linguagens falam a ‘linguagem do outro”, só que nesta última ocorre ‘'orientação diametralmente oposta ã orientação 
do outro”. Assim, quando incorpora o discurso do outro, “a segunda vof’ “entra em hostilidade com o seu agente 
primitivo e obriga a servir a fins diametralmente opostos. O discurso se converte em palco de luta entre duas voyes” (1997:194).

A quarta e última citação em epígrafe, como já afirmado, é a do eminente 

cientista William Harvey (1578-1657), fisiólogo inglês cujas descobertas sobre a circulação 

sanguínea são a base e a revolução da medicina moderna.
“O que vou anunciar é tão novo que receio ter todos os homens por inimigos, a 
tal ponto se enraízam no mundo os preconceitos e as doutrinas, uma vez 
aceitas”.

Essa última citação provém do estudo de Harvey intitulado An anatomical 

disquisition on lhe motion of lhe heart and blood in Animais, de 1628, colhida especificamente do 

início do capítulo que trata justamente da circulação de sangue no coração, “Chapter VIII: 

Of The Quantity Of Blood Passing Through The Heart”. Como já constatado, os registros 

científicos perpassam pela narrativa, dando uma perspectiva ironicamente realista ao 

imaginário fantástico, que se inspira e se engendra na arte. Esse intertexto prepara e 

envolve o leitor, possibilitando-lhe rever os preconceitos e repensar o novo como ideal 

tanto na ciência quanto na arte; procurando sensibilizá-lo e instigá-lo a descobrir onde esses 

dois mundos se aproximam, se tocam, se interpenetram.
Rut ivhat remains to be said upon the quantity and source of the blood which thus passes is of 
so novel and unheard of character, that I not onfi fear injury myse/f from the envy offew, but 
I tremble lest I have mankind at large for my enemies, so much doth 
wont and cus tom, that become as another nature, and doctrine once sown 
and that hath struck deep root, and respect for antiqiaty influences all men: still the 
die is cast, and my trust is in my love of truth, and the candour that inheres in cultivated 
minds (Harvey, 1952:285) (negritos nossos).

O universo paródico15 pode ser delineado, ao longo do conto, num profícuo 

diálogo com The tragedy ofHamlet, the prince of Denmark, de William Shakespeare (1997:653- 

690). Nessa peça, o protagonista vive o drama da traição na família real dinamarquesa e, a 

partir das confidências do fantasma do pai, descobre as investidas de Cláudio, tio que, para 

assumir o trono, assassina o próprio irmão, pai de Hamlet e, em seguida, casa-se com sua 

mãe Gertrudes. Paralelamente, tramas consomem dúvidas, amores e preocupações de 

Hamlet, numa luta insana diante de uma alma em crise, porque o jovem precisa, também de 

modo cauteloso, vingar a morte do pai, porém, impulsionado por esses conflitos e 

conluios, vê-se impossibilitado de corresponder ao amor de Ofélia. Sabe-se que, numa das 

peças mais encenadas e conhecidas de Shakespeare, Hamlet, no final, terá vingado a morte
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florete ao

personagem, inclui também a recorrência 

ao sobrenatural existente nas culturas e suas

com a

Enquanto, em “Onde estivestes”, o galo profetiza a maldição, soltando um 

grito fora de hora para pressagiar o início da subida dos malditos à montanha, em Hamlet, 

o galo, para Horácio, tanto pode cantar uma única vez, alertando os errantes a voltarem às 

suas sepulturas, como, de modo lendário para Marcelo, pode cantar à noite inteira, 

impedindo os espíritos de passearem. Ambos descortinam a noite como ambiente propício 

às investidas dos errantes ou fantasmas, mas CL, ao dialogar com Shakespeare, antecipa o

do pai, mas com o preço da própna vida, morrendo com o veneno deixado no 

ser golpeado, também de modo traiçoeiro, num duelo com Laertes, filho que também 

deseja vingar a morte do pai Polónio. Por fim, o reinado, ao apresentar um cenário de 

dramáticas mortes sucessivas, é reconquistado por Fortimbrás, o jovem que não consegue 

propriamente vingar a morte do pai, mas recuperar seu poderio.

A paródia a Shakespeare se constrói, inicialmente, na aparição do fantasma do 

pai de Hamlet, que erra no terraço do castelo, atemorizando inicialmente os oficiais 

Bernardo e Marcelo e, posteriormente, confidenciando os mistérios da sua morte ao 

próprio Hamlet. Esse efeito fantasmagórico materializa-se no conto de CL na própria 

atitude dos malditos, que erram, como sombras ou fantasmas, em direção ao cume da 

montanha, enleados pela figura andrógina. De modo invertido, em Hamlet, trata-se de um 

nobre rei assassinado, já em “Onde estivestes”, são os malditos que iniciam subida à 

montanha e, posteriormente, ganham contornos ainda mais socialmente rebaixados.

De modo efémero, a própria citação dessa específica peça de Shakespeare no 

conto de CL mostra-se dessacralizada ao apresentar uma jornalista ambiciosa, dialogando 

amiga incoincidentemente denominada “Claudia”, construindo um intertexto 

contaminado pela idealização de um livro sobre “Magia Negra”, bem como quase na esteira 

dos lucros alcançados pelo best-seller da época, O exorcista, de William Peter Blatty. O vale- 

tudo na literatura, encarnado e cobiçado por essa 

tanto à obra do dramaturgo inglês quanto 

arquiteturas antigas.
A jornalista de manhã bem cedo telefona para sua amiga:
- Claudia, me desculpe telefonar num domingo a esta hora! Mas acordei com 
uma inspiração fabulosa: vou escrever um livro sobre Magia Negra! Não, não li 
o tal do Exorcista, porque me disseram que é má literatura e não quero que 
pensem que estou indo na onda dele. Você já pensou bem? o ser humano 
sempre tentou se comunicar com o sobrenatural desde o antigo Egito com o 
segredo das Pirâmides, passando pela Grécia com seus deuses, passando por 
Shakespeare no Hamlet Pois eu também vou entrar nessa. E, por Deus, vou 
ganhar essa parada! (Lispector, 1974e:75).
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Act 1 Scene 1
[..]
HORATIO
And then it started like a guilty thing 
Upon a feaful summons. I have heard 
The cock, that is the trumpet to the mom, 
Doth with his lofiy and shrill-sounding throat 
Aivake thegod of dag, and his ivaming, 
Whether in sea orfire, in earth or air, 
Th 'extravagant and erring spirit hies 
To his confine; and of the truth herein
Thispresent object madeprobationxb (Shakespeare, 1997:656).

16 Dentre algumas traduções desse drama de Shakespeare para o português, a mais literariamente indicada é a 
de Péricles Eugênio da Silva Ramos. A encenável de Millôr Femandes também pode ser apreciada e 
recomendada. O cotejo dessas duas traduções com o original foi o suficiente para a compreensão dos 
intertextos de CL em “Onde estivestes”. Ver item “5. Bibliografia — Geral”.

Ainda nessa cena, o manto púrpura, metafbrizado em alvorada, também 

aparece em Hamlet, bem como reaparece na exemplar cor contrastante do manto negro de 

Gertrudes, expondo e expiando sua culpa por ter se casado, após um curto período de dois 

meses, com o assassino-irmão do pai de Hamlet. Outras figuras e elementos grotescos, 

encontrados em Hamlet, reinserem-se, incorporada e singularmente, no texto de CL: cães 

“dinamarqueses”, “ervas daninhas”, “vermes”, “ratos”, entre outros, mas o fratricídio é um 

dos elementos narrativos mais funcionais e aproximativos entre as obras.

Comerás teu irmão, disse ela no pensamento dos outros, e na hora selvagem 
haverá um eclipse do sol (Lispector, 1974e:65).

grito do galo para o início da noite, funcionando como o próprio vaticínio da caminhada 

dos malditos.

Na peça de Shakespeare, o rei Cláudio, insultado pelo fantasma do pai de 

Hamlet, é a própria visão da “besta incestuosa e adúltera”; no conto “Onde estivestes”, o 

fratricídio é intentado numa malevolência excessiva pelo andrógino, que se configura como 

bestialidade anticristã, na medida em que pronuncia o assassinato de um dos irmãos ao 

outro, profetizando o crime na noite apocalíptica. Ambos, só por arquitetarem seus 

morticínios, incorporam essa visão malévola. O andrógino, ao seduzir os malditos, já 

prenuncia sua própria queda; e o rei Cláudio, ao cometer o fratricídio, além da própria 

derrocada, também terá provocado a queda de Gertrudes, inclusive anunciada pelo 

fantasma do pai de Hamlet. Enquanto em Hamlet, Cláudio e Gertrudes se corrompem, 

unidos homem e mulher num amaldiçoado casamento, no conto de CL, a androginia 

também abarca os gêneros masculino e feminino, mas Ele-ela representa e concentra os 

gêneros nessa condição andrógino-bestial.
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Act 1 Scene 5
GHOST
Ay, that incestuous, that adulterate heast, 
With Mthcraft of his nit, with traitorous gfts— 
0 wicked nit and gfts, that have the power 
So to seducel- won to his shameful lust 
The will of mo st seeming-virtuous queen.
O Hamlet, what afallingoffwas there! (Shakespeare, 1997:661).

com o próprio dramaturgo 

trecho acima muito se

Dentre outros estudos, o universo paródico em CL já foi analisado, de modo 

mais aprofundado, por Cleusa Rios P. Passos (1995:43-60), em sua leitura do conto “Feliz 

Aniversário” (1960:59-75), de Laços de família, ao apontar a sutil paródia com a peça Rei 

Lear, de Shakespeare, e estudar, de modo pormenorizado e a partir de referencial 

psicanalítico e de perspectivas comparadas, os efeitos literários comuns e diferenciais entre 

as duas obras, sempre dando ênfase à leitura desse aprimorado conto de CL. Após levantar 

diversos elementos da tradição literária invertidos parodicamente no texto da autora 

brasileira, em dado momento, afirma que “a ironia consiste em um dos recursos de dessacralfação 

da peça shakespeartana”. Pode-se acrescentar que, além do recurso da ironia, em “Feliz 

Aniversário”, há dessacralização do drama shakespeariano à proporção que estampa os 

elementos do kitsch (Franco Jr, 1999) numa dimensão estética ampliada: “mocinhas de cor- 

de-rosa”, “guardanapos de papel colorido”, “bolo açucarado”, “broche”, “água de colónia”, 

“ponche”, “croquetes”, entre outros exemplos ao longo do conto. Mas se, em “Feliz 

Aniversário”, a paródia pode ser construída através do kitsch, em “Onde estivestes”, é o 

grotesco que dimensiona o universo paródico. Percebe-se que, além do recurso da ironia, 

CL enfatiza a composição grotesca em seu conto, encharcando-a como pântanos vivos.

Os pântanos se exalavam (Lispector, 1974e:60).

E certo que o mais instigante intertexto é o possível diálogo intertextual com 

Johann Wolfgang Goethe. Sabe-se que, no conto de CL, vislumbra-se um pacto demoníaco 

do qual participam padeiro e Diabo, aproximando-se do drama Laus to, de Goethe, quando 

Mefistófeles consegue, com suas artimanhas, compactuar com o herói

“Não há crime que não tenhamos cometido em pensamento”: Goethe 
(Lispector, 1974e:63).

Entretanto, diante da dimensão da paródia shakespeariana no conto, esse 

diálogo enviesado pode ter ocorrido, em primeira instância, 

inglês, confundindo e desnorteando o leitor. Não parece que o

assemelha a uma específica fala do próprio Hamlet? Quando este, ao dialogar com 

Rosencrantz e Guildenstem, ludibria-os numa conversa que, além de não confidenciar os 

próprios conflitos, expõe seus supostos amigos à confissão da traição destes, que não o
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visitaram espontaneamente, mas a pedido do odioso rei Cláudio. A citação de CL, de modo 

indireto, aponta para o drama de Goethe, mas, provavelmente, o drama de Shakespeare 

parece revelar sua origem:

Act 2 Scene 2
HAAfLET Why, then ‘tis none to you, for there is nothing either good or bad 
but thinking makes it so. To me it is a prison (Shakespeare, 1997:666).

O nó paródico situa-se nas citações praticamente simultâneas de Hamlet e 

exorcista. Aliás, a simultaneidade é um dos efeitos de que CL mais tira proveito nesse conto- 

título. Para desatar esse nó, compreende-se que a paródia ao best-seller de William Peter 

Baltty sirva também para, através dos recursos (meta) textuais, despistar o leitor, 

desintensificando o valor estético dado ao cânon Shakespeare, colocando-o no mesmo 

patamar do romance americano na fala da própria jornalista. Há elementos de intersecção 

entre o conto-título de CL e 0 exorcista, contudo, o mais evidente é a construção da 

personagem Psiu, a moça ruiva, que muito se aproxima da menina Regan, filha de Chris 

MacNeil: ambas são ruivas e apavoram-se com “ratos”, sofrem no “andar superior” e, por 

estarem ligadas a rituais de “Magia Negra”, aterrorizam-se no ambiente circundante que as 

anima, particularmente na cama-túmulo que as encerra.

Sobre a história de Regan, sabe-se que a menina, após contato com o 

misterioso Capitão Howdy, através da exótica “mesa Ouija”, sofre possessão demoníaca. A 

mãe cética, atriz famosa de Hollywood, em virtude das perturbações cada vez mais 

assustadoras da filha e após assassinato misterioso, afasta-se do trabalho e mesmo da 

proposta tentadora de estréia como diretora para cuidar da filha, recorrendo à medicina, 

mas é na religião que encontra respostas mais definitivas. Através do Padre Karras, que 

também é um psiquiatra cético, e do Padre Lankester Merrin, um filósofo-paleontologista, 

consegue realizar sua missão, a de curar a filha pelo exorcismo. Só que o demónio é 

expulso e Regan libertada com o preço das próprias vidas dos padres.

Tanto romance quanto filme de mesmo título, este dirigido por William 

Friedkin em 1973, tiveram e ainda têm sucesso estrondoso de público. Sobre o filme, a 

partir dos recursos digitais, recentemente, depois de 28 anos, liberou-se O exorcista — versão 

do diretor (The exorcist— the director’s cut, 2000), que libera as cenas censuradas, por terem sido 

consideradas muito fortes na época de lançamento e justamente porque tais cenas inclusive 

fazem parte do romance. Pela visibilidade e pela interpretação dos atores, o filme ainda tem 

ampla repercussão. A interpretação de Regan por Linda Blair é um divisor de águas no 

cinema de terror, suas fisionomias, gestos e atitudes de possuída influenciaram muitas
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diretor

demoníaco

se utiliza de

18 A primeira parte da oração remonta à alegórica “Anunciação” (Luc. 1: 28,42). Quanto à segunda parte, 
encontram-se vestígios nos escritos de São Bemardino de Siena (1380-1444), bem como dos Servitas, 
religiosos da ordem dos servos de Maria, fundada em Florença, no ano de 1233. A versão atual da oração se 
generalizou no século XVI, tendo sido incluída na reforma do breviário e promulgada pelo Papa Pio V, em 
1568.

17 Há muitos anjos pintados por Fra Angélico, mas é deste, têmpera em painel que ainda hoje se encontra no 
Museu Nacional do Prado, que provém a citação de CL: do lado superior esquerdo, ao fundo, voeja um anjo 
e, acima dele, parte uma amarela e diagonal faixa de luz solar “anunciadora da manhã”. Em outras de suas 
obras e afrescos alegóricos da Anunciação, esse detalhe de composição não aparece.

atuações posteriores, mas é evidente que há momentos nos quais o 

dublê e o resultado é aterrorizante ao espectador. Além disso, é notável o 

passear pelo cotidiano de uma família americana de classe média, sendo mãe e filha 

corroídas pelo medo. As atuações de Max von Sydow como exorcista, Lee J. Cobb como 

Padre Karras e Ellen Burstyn como mãe de Regan são também expressivas.

Ainda sobre essa paródia no conto-título de CL, o medo também passeia pelas 

personagens, mas é desintensificado. Psiu é resistente ao “chamado da sirene” e teme que 

alguém a puxe para debaixo da cama, o que nos remete ao atemorizante andrógino e aos 

efeitos de suspense, não aos de terror de 0 exorcista, efeitos rnais impactantes no filme. De 

fato, comparando romance e filme, há um teor policial no livro, dado pela investigação da 

morte misteriosa de Burke Dennings pelo detetive Kinderman, que no filme é pouco 

explorado. Tal paródia é significativa por haver duas personagens, Psiu e Regan, frente a 

frente, mas esse elemento figurativo-especular, por si só, não se estrutura na narrativa 

como um todo, tal como acontece na paródia a Hamlet, quando pode-se ouvir um diálogo 

expressivo esteticamente entre CL e Shakespeare.

Outros diálogos intertextuais incorporam-se à predominante composição 

grotesca nas rnais diversas citações. O anjo da “Anunciação”'7 (Fig.5), de 1430-32, de Fra 

Angehco, é reencontrado voejando e anunciando a manhã redentora também em “Onde 

estivestes”. A oração “Ave-Maria” em latim, composta pelas rnais diversas alegorias 

bíblico-religiosas18, prossegue incorporando-se ao ritual católico da eucaristia comandado 

pelo Padre Jacinto - que, como já verificado, ao beber o vinho, parece não notar a mácula 

deixada nessa simbólica bebida judaico-cristã. O fragmento escolhido do Livro da vida, de 

Santa Teresa dÁvila, a partir da suposta levitação desta, projeta-se, de modo contagiante, 

no grotesco anão que também levita no conto.
O corpo humano pode voar? A levitação. Santa Tereza d’Avila: “Parecia que 
uma grande força me erguia no ar. Isso me provocava um grande medo”. O 
anão levitava por segundos mas gostava e não tinha medo (Lispector, 1974e:63).
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llevada Qesús,

frase acima,

a São

eminente navegador italiano, profere-se 

errância dos malditos.

o grito do herói cristão, que ecoa perdido na

“Aqui, Senhor, encomendo a minha alma”, dissera Cristovão Colombo ao 
morrer, vestido com o hábito frandscano. Ele não comia carne. Se santificava, 
Cristovão Colombo, o descobridor das ondas, e que descobriu S. Francisco de 
Assis. Hélas! ele morrera. Onde está agora? onde? pelo amor de Deus, responde! 
(Lispector, 1974e:72).

a citação de uma frase de

Buscando um tom dramático apropriado ao conto, recupera-se a 

de fato proferida por Colombo em latim, e reencena-se o impressionante momento da sua 

morte, que, numa pesquisa biográfica, pôde ser assim compreendido:
Después de haber atentido escrupulosamente a cuanto pedían el afecto, la 
lealdad y la justicia sobre la tierra, volvió Colón sus pensamientos al cielo; y 
habiendo redbido los santos sacramentos, y cumplido con todos los piedosos 
ejercicios de um devoto cristiano, expiró con mucha resignación el dia de la 
Ascensión, 20 de mayo de 1506, cerca de los setenta anos de edad. Sus últimas 
palabras fiieron: In manus tuas, Domine commendo spiritum meum. Em 
tus manos, Senor, encomiendo rrá espíritu (Irving, 1942:487) (negritos nossos).

Esse livro da também conhecida Santa Teresa de Jesus, por ser muito devota 

de Cristo, compreende aflições e enfermidades ao longo da vida desta que se tomaria 

cânone, num depoimento autobiográfico comovente que muito fascina seus devotos. 

Intertexto provindo do capítulo XX do Livro da vida dessa proeminente figura católico- 

cristã, trata-se justamente dos “arroubos” da alma e dos “êxtases” do corpo, já vivenciados 

e dessacralizados pelos malditos.

Y aun yo confieso que gran temor me hizo; al princípio grandísimo; 
porque verse ansí levantar un cuerpo de la tierra, que aunque el espíritu lo 
lleva tras sí y es con suavidade grande si no se resiste, no se pierde el sentido; al 
menos yo estava de manera em mi, que podia entender era 
1997:266) (negritos nossos).

Nesse mesmo sublime plano divino-cristão,

Cristóvão Colombo, também recuperada no conto, não só retrata sua devoção

Francisco de Assis como também sua intenção e devoção cristãs, muito impositivas e 

presentes nos ideais dos colonizadores europeus da época, principalmente a serviço dos 

reinados ibérico-colonizadores. Ao se retomar exatamente o momento da morte desse

Nabucodonor (II Reis 24), que obrigava sábios e místicos da sua corte a decifrarem seus 

sonhos. Um de seus opositores judeus, o profeta Daniel (Dan. 1-14), vaticina os mais 

diversos infortúnios revelados nos simbólicos sonhos desse rei, prolífera personagem

Das citações bíblicas, algumas já analisadas, logo no início do conto - portanto, 

no início da caminhada dos malditos - a mais evidente é a do rei da Babilónia
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pouco

alentadora.

19 Sobre essa valsa vienense, Ronaldo Miranda pôde-nos esclarecer que “a obra 'Frete Gedanken’, de Eduard 
Strauss, é uma típica valsa vienense do século XIX, em linhagem direta (em termos de estilo e linguagem musical) dos trabalhos 
de ]ohann Strauss. Reúne uma série de pequenas valsas, que são ouvidas ininterruptamente, em forma rapsódica. Começa com 
uma introdução um pouco lenta, tomando o andamento valsante a partir da primeira valsa. Seguem-se quatro outras valsas (são 
cinco, no total), diversas umas das outras, em relação à tonalidade e os motivos utiúeçados, embora semelhantes, no que dit^ 
respeito à unidade estilística. No final, o compositor projeta uma extensa Coda, que tematicamente parece uma nova valsa, até 
que, finalmente, relembra os motivos da valsa inicial. A edição de Freie Gedanken’, da ‘Mainland, Ricordi’, é para piano solo, 
embora a textura da escrita pianistica se assemelhe à de uma transcrição, fazendo supor que a peça tenha sido composta 
onginalmente para orquestra” (2001:2). Ver também 7. Anexo — material iconográfico — Fig.9 - Partitura de “Freie 
Gedanken” — de Eduard Strauss.

Nabucodonosor. Eles pareciam 20 nabucodonosores (Lispector, 1974e:61).

Tendo sido um grande apreciador da música ouvida no fonógrafo e o próprio 

inventor desse aparelho, o cientista Thomas Edison é, de fato, inserido também como 

personagem na história, uma vez que CL procura reiterar arte e ciência imbricadas na 

narrativa, numa complexidade intertextual já delineada na epígrafe do conto. Nesse 

ambiente de musicalidade, outra citação que pode confundir o leitor é a da valsa de Strauss, 

não se tratando do conhecido Johann, mas do seu filho caçula chamado Eduard Strauss 

(1835-1916). Numa família vienense de ilustres compositores, “Freie gedanken” (Fig.9), 

traduzida por CL como “O pensador livre”, além de fascinar e poder salvar o personagem 

Jubileu de Almeida, por se tratar de uma “típica valsa vienense”19, produz também 

expressiva sonoridade dos intertextos na harmonia melódica da valsa que se abre em seus 

movimentos de dança como livres pensamentos.

E pensou: se eu pudesse algum dia ouvir “O pensador livre”, de Strauss, eu seria 
recompensado na minha solidão. Só ouvira essa valsa uma única vez, não se 
lembrava quando (Lispector, 1974e:73).

Por fim, o diálogo com Max Emst não foi supostamente criado em intertextos 

que dialogam diretamente com suas pinturas surreais. Na verdade, é a imagem do menino 

Jesus que se projeta, de modo imitativo, na do menino Emst, justamente no momento em 

que o narrador do conto tenta, de modo sublime, compor seu plano divino-cristão, 

reencenando-se um específico episódio da vida desse pintor (Quinn, 1997:24-25), inclusive 

retratado pelo próprio pai, Philipp Emst, no quadro “The Child Jesus is me” (Fig.4), de 

1896, exemplar à iluminada redenção dos malditos. Entretanto, além de anteriormente os 

malditos sinalizarem a prática de rituais de catimbó e feitiçaria, posteriormente o texto 

dessacraliza essa imagem do divino menino Emst, perdendo-se numa fala

multiplicada, no conto, em 20 figuras a comporem uma espécie de caleidoscópio onírico- 

narrativo.
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Por fim, assim se

Max Emst quando criança foi confundido com o Menino Jesus numa procissão. 
Depois provocava escândalos artísticos. Tinha uma paixão ilimitada pelos 
homens e uma imensa e poética liberdade. Mas por que estou falando nisso? 
Não sei. “Não sei” é uma resposta ótima (Lispector, 1974e:71).

leitor um diálogo aberto e difuso que 

compondo seu singular, mas não menos imaginativo, “mosaico de citações”.

compreende esse percurso carnavalesco e dialógico, livre e 

descomunal, empreendido por CL. Vida e literatura, arte e ciência: os saberes se misturam, 

como se o narrador, através desses diversos e diferenciados intertextos, possibilitasse ao 

se dá além dos limites do texto, através de vozes
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retrato à devida

técnica da

Lear [to Cordelia] 
You must bear with me. Prayyou now,forget 

And forgive. I am old and footish.
William Shakespeare

figura significa captar um momento único e ao 

as mais sutis faces da alma humana. Os modelos

2. Retratos de personagens velhas

Para um pintor, retratar uma 

mesmo tempo condensar no quadro 

retratados, desde os tempos medievos, estiveram circunscritos mais aos membros de famílias 

nobres, da alta burguesia, do meio intelectual e mesmo ao do próprio artista, cujos auto- 

retratos, como pôde experimentar Rembrandt, não têm sido sempre um tanto narcísicos. Jean 

Starobinski, no seu ensaio intitulado “A Imitação da Natureza”, ao estudar especificamente os 

retratos do século XVII, afirma que “nos retratistas da metade do século, a personalidade do modelo é 

inseparável de um papel social. Como o público exige, as insígnias de uma classe, de uma função, de um estado 

são raramente omitidas” (1994:158).

Na História da Pintura, muitos são os artistas que alçaram o 

valorização estética. Do final da Idade Média ao século XVII, segundo Norbert Schneider, tal 

gênero artístico pôde se “emancipar”, sendo surpreendente “um gênero tão infinitamente complexo 

se ter desenvolvido num espaço de tempo tão curto” (1997:6). Num período inicial, destacam-se o 

precursor dos retratistas Jan van Eick, bem como os primeiros retratos de governantes de 

Antonello da Messina, de Piero delia Francesca e a contundência de Leonardo da Vinci, por 

ter pintado com mestria vários retratos. Dentre eles, um dos mais famosos é o intitulado 

“Mona Lisa” (1503/1505), cuja análise de Schneider, além de constatar a 

“dissimulado ” e os efeitos de “ambiguidade”, “obscuridade sombria” e toda relação simbólica 

entre figura e fundo, procura também retomar a intenção do artista italiano nesse trabalho 

específico do retratista, o de “mostrar” o devido “movimento do espírito” da personagem 

figurada. No contraponto estético dessa obra-prima de Da Vinci, pode-se citar, de modo 

oportuno, o quadro intitulado “Velha” (1513), de Quentin Massys, que se baseou, ainda 

segundo Schneider (1997:73), no modelo de um desenho anterior de Da Vinci intitulado 

“Cabeça Grotesca” (s.d.). Massys, em tal pintura de pequenas dimensões - atualmente mantida 

no acervo da The National Gallery -, em Londres, foi precursor da caricatura e apresenta, na 

retratação da velha grotesca, um experimento da deformação, “da distorção da representação
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do belo

Etn relação aos aspectos desse gênero artístico específico, além da similitude e da 

idealização, do “ponto de vista histórico-cultural”, a preocupação de retratar a fisionomia mais 

próxima do real figurado é sempre algo a ser considerado. Outra característica que não deve 

ser esquecida é a de que “os retratos são sempre o produto de uma composição ”, bem como “o resultado 

de um pacto entre o artista e o modelo” (Schneider, 1997:20), daí a importância tanto do modelo 

quanto do cenário, e particularmente da relação figura/fundo. Conservando a tendência

humana”, algo que poderia ser feito para agredir inimigos ou, distanciando-se 

renascentista e das preocupações com o mimetismo e com a verossimilhança, um exercício do 

desvio, da irregularidade e da desproporção.

Ao classificar os retratos, Schneider intenta o estudo pormenorizado e sistemático 

desse gênero artístico: mulheres renascentistas, quadros psicológicos, caricaturas grotescas, 

humanistas do Renascimento, mitos, papas e cardeais, artistas e colecionadores, auto-retratos e 

retratos de amigos, “teste composte”, governantes dos séculos XVI e XVII, casamento e família, 

crianças, Guarda Cívica Holandesa, regentes, anatomia, loucos e anões são as categorias 

analisadas. Dos retratistas estudados, destacam-se, além dos já citados, Lorenzo Lotto, Rafael, 

Hans Holbein - o Jovem, Ticiano, Albrecht Dúrer, Rembrandt, Giuseppe Arcimboldo, Pier 

Paul Rubens, Jacob Jordaens, Diego Velázquez e Frans Hals, entre outros.

O termo “retrato”, cunhado por André Félibien (apud Schneider, 1997:10), refere- 

se, exclusivamente, às “figuras” que apresentam “parecença pictórica de (certos) seres 

humanos”, com o intuito de distinguir entre a representação de humanos e de animais. Esse 

ponto de vista, da concepção individualizada do retrato, é parricularmente preconizado pelo 

filósofo romântico Arthur Schopenhauer, que considerava que os animais não poderiam ser 

retratados, só os humanos, concluindo que o “aspecto exterior” dos “retratos de fisionomia e da forma 

humanas” [...] “indus^ no espectador uma contemplação puramente estética”, “mergulhando-nos numa sensação 

indiifvel de bem-estar que nos transcende e que transcende tudo o que tortura a nossa alma” (apud 

Schneider, 1997:12). Ainda que considere tal concepção um tanto entusiasmada e distanciada 

do nosso tempo, Schneider avalia que:

[...] dificilmente se poderá negar o fascínio que os retratos continuam a exercer 
sobre nós [...] Não há por assim dizer nenhum outro género de pintura capaz de 
transmitir um sentimento tão profundo de presença viva ao longo de uma tão 
grande distância no tempo. Isto deve-se, por certo, à autenticidade que 
subconscientemente atribuímos ao retrato: criamos a expectativa de uma 
reprodução fiel que nos revele como era realmente o modelo (1997:12).
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sua

de prestígio”

sua carreira.

Inicialmente, dois outros quadros de De Chirico podem ser aqui observados. 

Ambos têm o mesmo título, “Ritratto delia madre”, um de 1920 e outro de 1923/24, ambos 

apresentando a mãe já idosa. No primeiro, conserva-se o movimento do cotpo que se volta à 

esquerda, as mãos sobrepostas e roupas e adereços (anéis e pulseira) que demonstram o poder 

aquisitivo desta; e, no segundo, o corpo sentado recolhe-se numa poltrona à direita e o detalhe 

da mão esquerda segurando o queixo demonstra despojamento nos gestos, naturalidade. 

Ambos os retratos revelam olhares distantes da mãe do pintor, cujo semblante perdido evoca 

um pouco o abandono na velhice. Como não perceber olheiras e bolsas nos olhos tão 

melancólicos e distantes? Como não constatar a dignidade do cansaço de um rosto expressivo 

na serenidade das suas rugas? Na comparação com os auto-retratos de De Chinco, como não 

identificar as semelhanças entre os traços fisionómicos da mãe e do artista?

Antes de comentar sobre esse segundo quadro, pode-se mencionar um outro 

retrato da mãe do pintor, o de 1911. Neste, ainda que em meia-idade, visualizada de perfil, a

racionalista do empirismo do fim da Idade Média ao Iluminismo, os retratos desde sempre 

apresentaram sua “função representativa”, objetivando, em grande parte, além de 

“impressionar”, “a demonstração, mais ou menos evidente, de poder, de hegemonia ou 

(1997:26).

Na modernidade, grandes pintores não deixaram de experimentar esse gênero 

artístico para constituir cada qual seu próprio estilo: Paul Cézanne, Henri Matisse e Amedeo 

Modigliani, entre muitos outros, são apenas alguns dos que se utilizaram do retrato como 

experiência pictórica. Com a contundência dos quadros de Francis Bacon, o retrato sedimenta, 

em definitivo, seu espaço como gênero artístico de dimensões valiosas.

CL foi retratada no mínimo duas vezes por pintores modernos renomados: De 

Chirico, em 1945, e Carlos Scliar, em 1972. Tais experiências, com certeza, foram momentos 

especiais na vida da autora. O mais conhecido foi seu primeiro contato com De Chinco, 

(Gotlib, 1995:211-212) no final da II Grande Guerra, quando este a aceitou como modelo 

para um pequeno retrato. De Chirico já era reconhecidamente famoso e conceituado nessa 

época, tendo considerável experiência como retratista. Além do retrato que De Chirico fez de 

CL, podem-se destacar, objetivando-se aproveitar aqui sua experiência como idéia norteadora 

de nossos estudos, alguns dos diversos retratos que o pintor fez da própria mãe ao longo de
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Three years passed in which I worked intensively anda made much progress, 
perfecting my technique. I painted many portraits; some of men in costume were 
very sucessful and were a novelty in the field of portrait painting. I held various 
exhibitions in Milan, Florence and Turin. Naturally the envy of the intelectuais and 
jealous, petty-minded people did not slacken and I often remembered the words of 
the médium Morosini: “My son, you are one of the most envied men in the world” 
(De Chirico, 1971:151).

O retrato de CL pintado por De Chirico, ainda que pequeno, revela uma jovem 

mulher no mistério do seu olhar oblíquo. No final das três sessões, De Chirico confidenciava a 

CL que poderia “continuarpintando interminavelmente”seu retrato, mas temia “estragar tudo”e “num

enquadrada ao

declarou nas suas memórias:

senhora encontra-se encostada no

1 Tal posição, “em que o modelo surge de lado, com o braço flectido, apoiado no parapeito”, ainda segundo Schneider 
(1997:18), foi criada por Ticiano e, posteriormente, teve muitos adeptos, entre os quais Rembrandt Como se 
pode constatar, De Chirico também se utilizou dessa disposição figurativa.

parapeito da janela1. Usa vestido preto e marrom com 

manga e decote trabalhados em rendas, demonstrando mais uma vez sua condição social. O 

rosto da senhora, desta vez, é mais tranquilo e o semblante, já vago e perdido. Com os dedos 

das mãos entrelaçados e unidos, sua figura ambígua é leve e imponente ao mesmo tempo.

Por termos acesso a uma reprodução colorida do retrato de 1923/24, muito a 

propósito, pretendemos descrevê-lo um pouco mais. Numa complementaridade das cores azul 

e rosa em seus matizes claros, a figura da mãe retratada já não ostenta vestes e adereços como 

nos quadros anteriores. A mãe veste-se com um robe azul simples e encontra-se despojada 

sentada numa poltrona rosa. A cor da pele, salmão recebendo nuanças desse rosa da poltrona, 

ao mesmo tempo que se mostra perdendo o viço, ainda revela brilhos sutis. Os cabelos curtos 

e grisalhos também bnlham. A figura da mãe do pintor, em vestes um tanto íntimas, mesmo 

sentada e pensativa, parece flutuar no contraste com o cenário azul ao fundo. Figura e fundo 

são complementares e contrastantes: no fundo, o azul passeia por dégradés, metaforizando-se 

céu e mar acima do quadro; na figura, os efeitos de luz e sombra compõem o caráter sóbrio e 

sereno da senhora. Seu olhar sombrio e perdido é um tanto conformista, distante e cansado. 

Em desapego, a senhora convive com a indiferença do mundo.

Um outro retrato de De Chirico, cuja reprodução pequena em preto-e-branco 

permite-nos apenas mencioná-lo, também se insere perfeitamente nesse conjunto de senhoras 

idosas. Intitula-se “Ritratto di anziana signora”, de 1910. De fato, trata-se de uma velha serena 

centro. Sobre seus retratos, De Chirico, próximo da época que pintara CL,
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ao visualizar mais atentamentePercebe-se, ao visualizar mais atentamente essa reprodução, além do rosto 

enigmático, seus cabelos volumosos e cacheados nas pontas. O decote desse vestido da 

conhecida grife da época é comportado. Trata-se da jovem senhora casada com o diplomata 

Maury Gurgel Valente, da jovem autora da moderna literatura brasileira. Como essa autora 

pôde, muitos anos mais tarde, sendo mulher ainda vaidosa, retratar, tão bem e de modo tão 

despojado e convincente, suas personagens velhas? Desapego, serenidade, maior compreensão 

da vida e do mundo? Essas questões são inspiradoras para, através das correlações 

interdisciplinares entre literatura e pintura, analisarmos a seguir alguns dos retratos das suas 

personagens velhas.

Antes disso, sobre as personagens velhas de CL, cabe-nos algumas observações e 

comentários. Numa crónica para o JB não selecionada em Descoberta do mundo, subintitulada 

“Dureza necessária” (1973g:2), a autora, que recentemente havia publicado na mesma coluna 

“A procura de uma dignidade”, comenta sobre seu “conto” de “10 páginas” - notadamente, 

sobre a protagonista Sra. Jorge B. Xavier. De um lado, nesse depoimento, demonstra delicada 

sensibilidade ao sofrer à medida que cria essa personagem, uma vez que a velha “passa por 

situações difíceis, embaraçosas, pela perplexidade, pela vergonha” (1973g:2). De outro, vê-se na situação 

de não poder mudar o destino da protagonista, pois não estaria sendo “ética”. A realidade

certo ponto se tem que parar” (apud Gotlib, 1995:211). As cores mais escuras das bordas engolem 

as mais claras da face de CL, onde o batom vermelho da boca e a pinta abaixo do nariz ainda 

demonstram vaidade e enigma, respectivamente. Nesse retrato sombrio, é a testa que brilha 

com os efeitos da luminosidade. Inclinando a cabeça mais à esquerda, CL mostra-se quase de 

perfil e olha meio desconfiada, duvidosa. E uma jovem que procura compreender 

profiindamente as mazelas do mundo e já não as pode aceitar.

Rúzzw, 9 de maio de 1945
Hoje de tarde posei [CL] a última vep para De Chirico. Ele é famoso no mundo inteiro, tem 
quadros em quase todos os museus. O meu é pequeno, está ótimo, uma belepa, com expressão e 
tudo.
...E enquanto ele estava pintando apareceu um comprador. Ele naturalmente não vendeu... O meu 
retrato é só da cabeça, pescoço e um pouquinho de ombros. Tudo diminuído. Posei com aquele 
vestido de veludo apul da Mayfloiver.
[...] Eu estava posando para De Chirico quando o jornaleiro gritou: E finita la guerra!’ Eu 
também dei um grito, o pintor parou, comentou-se a falta estranha de alegria da gente e continuou- 
se. Daqui a pouco perguntei se ele gostava de discípulos. Ele me disse que sim e que pretendia ter 
quando a guerra acabasse... Eu disse: mas a guerra acabou! Em parte a frase dele vinha do 
hábito de se repeti-la, e em parte do fato de não se ter mesmo a impressão exata de um alívio 
(apud Borelli, 1981:107-108).
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plasmada pela ficção é buscada a partir do seu ideal de “verdade”. Ainda assim, também afirma 

que não se trata de nenhum acontecimento real, confirmando ser “tudo” “inventado”.

Em seguida, CL observa rapidamente outra de suas personagens velhas, a de “A 

partida do trem”, e conclui, vaidosa.- ‘Já tenho quatro velhas descritas ao longo do meu percurso” 

(1973g:2). Pode-se notar que essa afirmação da autora se ajusta à nossa concepção de 

“retrato”, isto é, a autora, na narrativa desses contos, dava preponderância à construção de 

suas protagonistas velhas, cada qual apresentando suas particularidades, pois considerava tais 

velhas tão diferentes uma da outra a ponto de não poderem dialogar entre si. “Seriam estranhas 

uma para a outra” (1973g:2). Ainda sobre tais velhas, acreditamos que uma possível estranheza 

especular concentra olhares grotescos a serem estudados. E conclui:

O problema da velhice não foi resolvido pelos humanos. Raras vezes se vê pessoa 
de idade com uma harmonia interna e com vida externa correspondente. 
Matenalmente muito se poderia fazer pelas pessoas idosas, dando-lhes o conforto 
possível, deixando-as serem úteis, não as afastando como a um ser de outra espécie. 
E. Mas não resolve não. E um dos sofrimentos humanos (Lispector, 1973g:2).

2 Em quatro tempos, esse texto também foi inicialmente editado na coluna que CL escrevia para o JB, não tendo 
sido compilado em A descoberta do mundo. Podem-se notar poucas mudanças em relação à 1* versão. 
LISPECTOR, Clarice. 1973 “A procura de uma dignidade”; “A procura de uma dignidade (II)”; “A procura de 
uma dignidade”, “A procura de uma dignidade (conclusão)” In: JB, Rio de Janeiro, Caderno B, 07 juL 1973, 14 
juL 1973, 21 jul. 1973 e 28 juL 1973. A versão datiloscrita (Lispector, s.d.(a)) desse conto de CL encontra-se nos 
arquivos da Fundação Casa de Rui Barbosa. Ver Eliane Vasconcellos (1993:67) — item “Produção Intelectual” 
[da autora].

Sra. Jorge B. Xavier labirinto e morte

Em seus momentos pré-agônicos, eis a protagonista de “A procura de uma 

dignidade”2 (Lispector, 1974e:9-23), conto que abre Onde estivestes. Em velhice relutante, Sra. 

Xavier busca distração à procura de um evento “cultural”, “aula inaugural” ou “palestra”. No 

caminho se perde no Maracanã e, cansada e desencontrada de si mesma, tenta sair dos espaços 

labirínticos que a envelhecem cada vez mais. Com quase 70 anos, sofre já as dores do seu 

corpo cansado e, estando praticamente só, tendo o marido viajado a São Paulo, encontra-se 

no apartamento apenas com a empregada, que aparece de relance e sem grandes intimidades 

com a patroa, o que demonstra a condição solitária da velha.

O grotesco já pode ser constatado a partir dos sombrios espaços labirínticos do 

Maracanã nos quais Sra. Xavier se perde. Perder-se significa uma espécie de retomo às origens 

escuras e escusas, pois tal espaço é já metaforizado nas “cavernas” e seus subterrâneos
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“estádio

desnorteia

3 Carlos, Roberto (Intérpr.) 1965. “Quero que vá tudo para o inferno”, composição de Roberto Carlos e Erasmo 
Carlos. In: Jovem Guarda, 33 rpm, Rio de Janeiro (Disco de vinil).

“corredores sombrios”. Sra. Xavier tenta procurar algo que dê sentido à sua vida, algo que 

escape à sombria e cruel desordem a afrontar sua rotina diária, algo que possa também 

preencher sua existência vazia. Entretanto, o espaço do Maracanã, estranhamente deslocado 

da sua domingueira partida de futebol, é o deserto mudo e labiríntico que sussurra a escassa e 

desencontrada multidão no seu vazio descomunal

labirinto que 

grotesco-hiperbólica.

A história perpassa por esse labirinto recorrente, materializado no espaço do 

Maracanã, e ao mesmo tempo percorre algo do grotesco erótico. Após Sra. Xavier conseguir 

desesperadamente sair do Maracanã, o chofer de táxi, ao piscar-lhe um olho, é visto em gestos 

“indecentes”; em casa, após ver-se no espelho, seu corpo grotesco descobre-se envolto em 

“trevas malignas”, prefigurando “instintos de lagartos e ratos”. Finalmente, casada, detentora 

do sobrenome masculino do marido e ainda subjugada à moral pequeno-burguesa aparente 

que sempre lhe exige um comportamento mais contido, resta à Sra. Xavier, de modo escuso, 

desejar Roberto Carlos, mais especificamente, comer a boca do cantor. Tal desejo é tão 

pulsante e dilacerante que, em casa, aos vómitos, morre cantando versos famosos da música 

deste3. Semelhante ao que se verifica em A via crucis do corpo e no conto-título, dessacralizam-se 

visões divino-cristãs incorporadas pela velha, que se arrasta em martírio pelo labirinto. Em 

definitivo, o erótico ganha seus matizes grotescos.

Seu “pequeno destino” oco é procurar uma saída para além da sua vida, também 

vazia. A sombra das frases, sem muita perspicácia, seus movimentos perdem-se em ocupações

Nesse sentido, na narrativa de CL, o grotesco também se organiza nos 

movimentos do próprio corpo, assim como o Maracanã em dia atípico é descrito como 

nu desventrado”. Tal espaço aproxima-se do mundo de Rabelais visto por Bakhtin, 

quando as entranhas hiperbólicas de Pantagruel são um mundo à parte nos seus deslimites. 

Segundo o teórico russo (1996:277), ventre e falo são as duas partes do corpo mais propensas 

ao “exagero positivo”, à hiperbolização, seguidas da boca, que também tem sua importância, 

pois esta é a que permite a devoração. A escolha de CL pelo estádio do Maracanã, que 

sabemos se tratar ainda do maior estádio de futebol do mundo, além de funcionar como 

a protagonista, também engendra no conto sua corporeidade
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e

esperar uma

e suas

pequeno-burguesas a proporcionarem-lhe um cobiçado e aparente status jovial, em 

detrimento do “cultural”. A velha procura algo que não sabe o que é, “palestra”, “aula 

inaugural” ou “conferência cultural” a que mal assiste e se transforma em “pesadelo”. 

Atordoada, na volta nem ao menos consegue lembrar-se do endereço da própria casa, vê-se às 

compras repentinas ao cobiçar uma desejada “écharpe de lã”. De fato, o intuito é preencher o 

vazio de sua existência às ruas perdidas do Rio.

O grotesco reaparece por todo o conto sugerindo diversos matizes: a protagonista 

e seu destino são retratados num ambiente fantástico, sombrio e aterrador. Á medida que se 

perde no labirinto inicial do Maracanã e após o primeiro percurso nas perdidas ruas do Rio 

dentro de táxis e suas intermináveis voltas, seu passeio já se transforma em pesadelo 

incessante, pois, mesmo tendo encontrado por acaso o lugar inicialmente desejado, além de 

não assistir à conferência, vê-se, desnecessariamente, obrigada a esperar uma “senhora 

importante e vagamente conhecida” e seu chofer particular. Táxis e seus percursos perdidos 

são bastante funcionais à narrativa (Barthes, 1966) e recorrentes, inclusive quando a “senhora 

importante” propõe o retomo a casa de táxi mesmo, pois o chofer desta iria demorar. Ao 

mesmo tempo, a Sra. Xavier não se dá conta de que não estaria conseguindo voltar sozinha 

para casa, mas mesmo assim só neste momento nota que não precisaria esperar, pois, suposta 

e quase ilusoriamente, poderia ela mesma ter chamado um táxi e retomar sozinha. Desejos e 

desesperos misteriosos, que envolvem a vida da velha retratada por CL, constroem a narrativa. 

Vida que se arrasta em perigo de existência às fronteiras de um ser perdido, desencontrado e 

temeroso do seu próprio destino.

Gaston Bachelard (1990:161-198), em seu estudo sobre o labirinto, procurou 

encontrar vestígios de uma “arqueologia psicológica” desse tema na Eteratura, afirmando que, 

mesmo nas obras Eterárias claras, há uma “margem de sombra”. A vivência e a experiência nos 

labirintos, além de “ocultas”, constituem “emoções” “profundas” e “primárias”. Há, na 

geometria labiríntica, tamanha “imaginação dinâmica” a ponto de demandar a caracterização 

da sua “dimensão inconsciente”. Deve-se, portanto, compreender o “sono labiríntico” em 

suas “impressões profundas”. Há também uma diferença muito expressiva entre perder um 

objeto e perder-se. Em suma, “estar perdido” é um sentimento angustiante que faz com que o 

homem, no seu caminhar inconsciente, depare-se com o “arquétipo do labirinto”. O sujeito 

vivência o pesadelo de duas angústias: hesitar no meio de um caminho único e hesitar como
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e“vertigem”

A tensão dicotômica grotesco-sublime é criada já no primeiro conto de Onde 

estivestes, à proporção que se encontra o estranho, o erótico e o suspense, todos matizes 

condensados num ambiente grotesco por excelência que, aparentemente, parece não

“matéria” que sobrevive hesitante. Angústia, ansiedade e infortúnios são sentimentos sofridos 

pelo sujeito, que se prende a passado e futuro desconcertantes, estes também contaminados 

por movimentos circulares que o fazem voltar repetidas vezes ao mesmo ponto. Nesse 

universo onírico, há dois tipos de sonho: “o sonho vivido” e o “sonho narrado”. “Assim [...] ” 

“o fio de Ariadne é o fio do discurso. Ele é da ordem do sonho narrado. Ê um fio de volta” (1990:165). 

Também não há “sonho labiríntico rápido”, mas o labirinto pede “instintivamente” “: 

lentidão”, uma dor que “estica suspirando”. Ainda para Bachelard, em suma, o labirinto é um 

“sofrimento primário, um sofrimento da infância” (1990:167). Sobre as consequências desse 

enredar-se no sonho labiríntico, nele sempre há um movimento que favorece “náusea”, 

“mal-estar”. Ao citar Henti Machaux, percebe-se que “a noite”, 

inacreditavelmente labiríntica, “é mais múltipla que o dia e se encontra sob o signo dos rios 

subterrâneos” (apud Bachelard, 1990:170). Sonhos e pesadelos da noite, são essas as 

impressões sombrias a partir da experiência arquetípica do labirinto.

O movimento narrativo desse conto de CL, vertiginosamente labiríntico, dinamiza 

o discurso literário, que se utiliza de discursos diretos, indiretos e indiretos livres de forma 

entremeada. Através da repetição, os liames podem ser excessivamente reutilizados, o 

advérbio “então” repercute dezenas de vezes na voz do narrador, o que demonstra uma 

história dotada da oralidade da fábula, funcionando na génese da dinâmica narrativa. O 

discurso literário abarca por vezes interrogações, havendo, portanto, um nítido e direto 

diálogo com o leitor. Logo no primeiro parágrafo, quando o narrador parece instigá-lo às 

preocupações da velha, este parece ser guiado às armadilhas do texto, que seduz e aprisiona, 

provoca e enreda: “a estreita abertura em meio a escombros de construção”, além de aludir 

intertextualmente ao túnel subterrâneo do mundo onírico no qual Alice se enreda em Alice s 

adventures in wonderland, é. a passagem pela qual são atraídos tanto protagonista quanto leitor no 

“buraco feito” supostamente “só para” a velha.
The rabbit-hole went straight on like a tunnel for some way, and them dipped 
suddenly down, so suddenly down, so suddenly that Alice had not a moment to 
think about stopping herself before she found herself falling down a very deep well 
(Carrol, 1994:12).

que

encontra sob
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a

essa

4 Sobre o conceito de erotismo, Georges Bataille, em seu estudo intitulado Erotismo, considera que somos 
sujeitos “descontínuos” devido à existência de um “abismo” entre um ser e outro. Tal abismo é a morte, 
“vertiginosa e fascinante”. Assim, o ser procura se desvencilhar dessa descontinuidade, retomando sempre a 
nostalgia da sua unidade perdida, da sua continuidade e, para tanto, há três formas de erotismo comandadas por 
essa nostalgia: o erotismo dos corpos; o dos corações; e o do sagrado. Logo no início, Bataille deixa à mostra 
suas pegadas: ‘Essencialmente, o domínio do erotismo é o domínio da violência, o domínio da violação. ” [...] “O erotismo abre 
para a morte” (1987:16,23).

duas naturezas são formas que rompem 

conhecimento, 

fragmentação, 

nas ocorrências: na

apresentar o sublime - este, ainda que mencionado, subsiste apenas negado: “Sem ao menos um 

pensamento sublime que lhe servisse de leme e que enobrecesse a sua existência” (Lispector, 1974e:22). 

Com essa evidente negação, quanto às correlações grotesco-sublimes, o grotesco ganha maior 

expressividade estética. Assim, CL, ao optar pela morte da protagonista, preocupa-se com a 

construção narrativa inspirada na crítica social, isto porque tal personagem velha da burguesia 

carioca não parece poder continuar no seu apartamento como se vivesse em um “castelo” 

inviolável, mas no arquétipo incessante do desejo labiríntico. O mundo da velha é um 

pesadelo lento, uma arquitetura em ruínas.

Antonio Cândido (1987:51-80), em ensaio esclarecedor, já nos apontava sobre a 

importância da personagem romanesca. Se bem que o crítico não considere tal aspecto 

narrativo essencial, mas algo que define como “construção estrutural”, esta sim “o maior 

responsável pela força e eficácia de um romance”. Real e imaginário, pessoa e personagem, 

verdade e verossimilhança, essas são algumas trilhas dicotômicas as quais percorre para que se 

possam entender a criação e a concretização da personagem. Algo no ser é contínuo 

(perceptível) e descontínuo (fragmentário) e essa 

unidade sempre utópica. O ser, de fato, é incompleto, inconcluso, e o seu 

fragmentário. A literatura moderna, aliada à psicologia, pressupõe 

particularmente o misterioso e o inesperado. Entretanto, há diferenças 

vida, há a “imanência” na “nossa própria experiência”; já no romance, delimita-se a obra numa 

“estrutura elaborada”, a partir de uma lógica criada pelo autor. Contudo, ao dominar os 

recursos de caracterização, o autor é capaz de construir a personagem que dá “a impressão de 

um ser ilimitado, contraditório, infinito na sua riqueza [...] ” (1997:59). No final desse ensaio, Cândido 

oferece classificações exemplares da sua introdução basilar.

Retomando a análise de “A procura”, se, por um lado, do ponto de vista temático, 

o conto se aproxima do erotismo lúgubre4 de A via crucis, por outro, quanto à construção da 

personagem, trata-se de uma história que herda sobremaneira os traços estilísticos de Laços de
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decomposição

e a consciência do nosso

Numa investida distintiva dos labirintos literários, ainda segundo Bachelard, há 

dois tipos contrastantes: o labirinto “duro”, presente na obra intitulada En rade, de J. BC 

Huysmans, e o labirinto “mole”, presente em Aurélia, de Gérard de NervaL O primeiro tipo é 

o que fere, a metáfora da “esponja” que, de modo surpreendente, “fere”, havendo, portanto, 

uma ‘"traição da matéria”. Já o segundo tipo é um labirinto mais ameno, que foge às “trevas 

absolutas”, desenhando-se em “penumbras suavemente coloridas”. Ambos são labirintos 

opostos entre si: enquanto “Huysmans entra no pesadelo”, “Nerval sai” dele. Além do tema 

dos esgotos labirínticos e subterrâneos de Paris descritos por Victor Hugo, em Or miseráveis,

A Sra. Jorge B. Xavier era ninguém (Lispector, 1974e:21).

O narrador, nesta frase citada, parece afrontar a abastada e burguesa condição 

social da Sra. Jorge B. Xavier. Como uma senhora com este enorme sobrenome não seria 

alguém? E que Sra. Xavier esconde-se no sobrenome do marido. Ainda que as outras 

personagens, cujos nomes próprios não tenham sido apresentados, estejam sempre à sua 

disposição, a velha está à sombra, à circunstância de uma lenta e aflitiva preparação para a 

morte, pré-agonia promovida em prolepse “curta” quase no final do conto.

Do fundo de sua futura morte imaginou ver no espelho a figura cobiçada de 
Roberto Carlos, com aqueles macios cabelos encaracolados que ele tinha 
(Lispector, 1974e:22) (negritos nossos).

família. Isto porque a protagonista é bem delineada, expressivamente retratada através de uma 

onisciência íntima que explora os desejos mais pulsantes da velha, que também se aparenta a 

uma menina, nos seus mais infantis e provocativos gestos. Ao mesmo tempo, percebe-se que 

ao leitor cabe uma certa compaixão pela velha, pois resta à Sra. Xavier ainda uma extrema 

delicadeza, educação e, o que mais impressiona, uma pungente e repentina solidão.

Como não se solidarizar diante de uma personagem tão só e perdida, tão “avoada 

e distraída” ou “muito desatenta”? Como não compreender seu último desejo, meio 

pervertido e meio infantil? Pois ao repetir o nome do famoso cantor, repete-o no diminutivo: 

“Robertinho Carlinhos”. Mas o leitor refaz sua repulsa: a grotesca imagem da velha é projetada 

a tal ponto que, ao espelho, figura especular de uma identidade simbólica por excelência, a 

velha é retratada como “figo seco” e, não sendo suficiente, o narrador devassa o interior da 

personagem, visualizando uma “gengiva úmida” e “desdentada”. A velhice, na 

do corpo em sua degeneração física, reflete morte, sofrimento 

próprio anonimato.
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suas

maior

cabelosseco

e o “ventre”. E conclui:

em suas

enredado no

e “metáforas mútuas” em

labirinto. Há, em

aprofundamento de análise: “caverna”, “

Se imagens tão diversas convergem de uma maneira tão regular para significações 
oníricas vizinhas, não é por sermos arrastados por um verdadeiro sentido de 
aprofundamento? Nós somos seres profundos. Ocultamo-nos sob superfícies, sob 
aparências, sob máscaras, mas não somos ocultos apenas para os outros, somos 
ocultos para nós mesmos. E a profundidade é em nós, no dizer de Jean Wahl, uma 
transcendência (Bachelard, 1990:197).

outra característica curiosa do imagético labiríntico é o “bem-estar do calor” experimentado 

pelos sujeitos em suas transformações íntimas. Por fim, ainda segundo Bachelard, há 

isomorfismos e “metáforas mútuas” em suas análises sobre sensações íntimas do sujeito 

síntese, quatro imagens Hterárias que pedem 

casa”, “o interior das coisas”

No conto de CL, máscaras e disfarces são, de fato, os recursos de que a velha 

dispõe para sobreviver: com relação à sua idade, acredita na opinião dos outros, que lhe 

“davam 57 anos”, enquanto tinha “quase 70 anos”; quanto às suas vestimentas, opta por lã 

muito grossa num dia quente e atípico de verão em pleno inverno e sofre ao sentar-se com 

sua “cinta apertada”; à procura da “letra de câmbio” embaixo da cama, vê-se como uma 

“cadela de quatro”; também ao se ver no espelho, a maquiagem excessiva reflete o rosto de 

um “palhaço”; ainda diante do espelho, o jogo metafórico estende-se refletindo-a como um 

“figo seco” e interiormente como “uma gengiva úmida” e “desdentada”; seus 

necessitavam “de nova tintura”, uma vez que “as raízes brancas já apareciam”; “de pé no 

banheiro era tão anónima quanto uma galinha”; e até o seu “choro” disfarçado era de uma 

“lenga-lenga árabe”, entre outros. As estações do ano misturam-se assim como as máscaras, 

que, de modo grotesco, borram a face da velha, fazendo-a perder-se no seu destino sem saída.

O jogo de procurar e encontrar, de fugir e esconder, todas essas armadilhas da 

trama central do conto compõem a figura do labirinto. Esse signo literário poderoso, que 

representa os desencontros da Sra. Xavier, sustenta a todo momento a narrativa, tanto que o 

próprio título estampa a palavra típica do mecanismo por trás da figura do labirinto: “A 

procura”. Para a velha, procurar algo, mesmo sem saber o quê, parece ser sua condição. Â 

medida que realiza um novo desejo, o anterior já é descartado, busca-se outro, outro e mais 

outro. O desejo, antes de plenamente realizado, é substituído por outro, o que faz com que ela 

se esquive de uma dignidade pressuposta pela instância da autoria indicada no título do conto, 

a de um possível desejo plenamente realizáveL O labirinto e seus perdidos percursos são 

sustentados por esse jogo de desejos descartáveis e aparentemente renováveis, mas que
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cantor.

nos cômodos da

mas a

A morte presentifica-se como um símbolo muito impactante, a velha morre 

indignada e em frémitos de prazer e dor, totalmente brutalizada diante de uma situação 

indesejável e relutante. Ao não desejar morrer e lutar por viver, vomita as próprias e grotescas 

vísceras numa áspera sensação de náusea diante de uma situação praticamente sem saída, a 

ponto de a autoria - através da vogal tônica “i” ou /i/ da palavra “saída” repetida graficamente 

sete vezes em neologismos sonoro e gráfico - compor, detalhada e metatextualmente, o agudo 

e sufocante grito de horror de morte da velha.

Essa visão da morte da Sra. Xavier nos leva, através da releitura, a procurar 

vestígios dos paradoxos na arquitetura labiríntica do conto. A protagonista é meio infantil em 

sua velhice inaceitável; seus gestos e movimentos desviam os olhares do leitor, permitindo 

perceber o paradoxo infância/velhice como um dos mais expressivos do conto. Há uma 

inversão contraditória: não se trata de uma suposta velha serena, madura ou sábia, trata-se de

corroem e atordoam Sra. Xavier, que nem possui nome próprio. Um dos índices (Barthes, 

1966) mais incisivos é o nome masculino do marido: a velha se escondendo até no sobrenome 

da família patriarcal que a identifica.

A figura dos labirintos apresenta um caráter aberto e multiforme. Tanto podem 

ser os concretos “corredores sombrios” do Maracanã (que, de fato, é o signo principal e o que 

expande e estende esse universo mágico-labiríntico nos demais espaços) quanto representar as 

ruas perdidas do Rio às voltas infindas nos táxis. Tanto pode representar um “elevador 

enguiçado entre um andar e outro” quanto a procura da “letra de câmbio” 

casa da velha. De fato, o labirinto no qual se perde Sra. Xavier é não pressentir sua condição 

humana: no final do conto, já na iminência da morte, percebe fugazmente não estar 

“habituada a ter quase 70 anos”, faltando-lhe “prática” e não tendo “a menor experiência”. O 

escuso amor pelo famoso cantor Roberto Carlos - obviamente aqui já um signo da cultura de 

massa não muito bem decodificado pela velha, mas muito desejado - é confessado como 

última tentativa de vida, mas a sensação parece ser estranha e inquietante, pois tinha 

consciência de que se tratava de um amor “piegas, melosamente voluptuoso e guloso”, diante 

de um ser “casto e assexuado”. O olhar da velha, cuja função narrativa também já é a de 

preparar elementos grotesco-temáticos que terão sido melhor dimensionados no conto-título, 

inclina-se à concepção andrógina, quando relembra “o rosto de menina-moça” do famoso
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5 Nessa protagonista, ausência do marido e solidão fazem aflorar seu caráter infantil, enredar-se nos labirintos é 
seu eterno brinquedo. Segundo Roland Barthes, “a linguagem nasce da ausência: a criança fasç_ um carretel, que ela lança e 
retoma, simulando a partida e a volta da mãe: está criado um paradigma” (1995:29).

7 Ressaltamos aqui os estudos claricianos mais recentes de Lígia Chiappini, particularmente a sua perquirição que 
se volta à temática social ainda não atentada pela crítica, o que bem denomina de “ponto cego da crítica”. Ver 
ensaio da autora intitulado ‘Telas ruas da cidade uma mulher precisa andar Leitura de Clarice Lispector” 
(1996:60-80).

primeiros sinais e

uma velha criança, perdida no seu labirinto risíveL A prosopopéia funciona “num jogo 

infantil”, cujas “gargalhadas amordaçadas” riem da velha, efeito assombroso que ecoa de uma 

multidão ausente e desmaterializada “nos meandros internos e escuros do Maracanã”. Um dos

6 Referimo-nos aqui aos estudos de Hélène Cixous, que, na sua prosa crítico-poética, parodia os romances de 
CL. Entrecruzadas, as vozes de Cixous e da personagem-CL dialogam, buscando-se o feminino a partir da 
fluência discursiva envolvente. Ver A hora de Clarice Lispector (1999).

aparências.

Máscaras, disfarces e desejos desencontrados são a metáfora da morte, porque 

fazem com que Sra. Xavier seja impelida a morrer. Envolta em “magia negra” e mistério, no 

conto, a morte não ocorre tanto pelo fato de a protagonista sentir os

taxistas demonstra uma certa paciência ao tratar a velha como criança. Ainda para seduzir o 

leitor, o desejo por Roberto Carlos é uma espécie de jogo lúdico de esconde-esconde, quando 

quase inconfesso é envolto em opacidade, da criança que larga o brinquedo para retomá-lo em 

seguida3, algo que se mostra e se esconde ao mesmo tempo. Essa misteriosa faceta infantil 

aproxima-a da vida, pela qual luta com todas as forças.

Em seus desejos eróticos, a velha, num ritual de passagem meio tardio, metaforiza 

a adolescente no desabrochar da juventude; talvez busque também recuperar a plenitude da 

mulher que fora um dia. Assim, o erótico é trabalhado no conto no sentido de realimentar 

esse corpo vital, já sufocado pelas debilidades próprias da idade, mas ao mesmo tempo é uma 

espécie de obstáculo, porque também sufoca Sra. Xavier, que, corroída por desejos 

desencontrados e fantasias sexuais, sente-se enlouquecida no desequilíbrio dos seus 

movimentos grotescos. Já que metaforiza um “figo seco”, cabe à velha morrer, para que a vida 

continue seu ciclo. Do ponto de vista do feminino6 em CL, tratar-se-ia de uma visão pouco 

complacente em relação à mulher já infecunda, mas o conto apresenta uma crítica social um 

tanto incisiva, que aos poucos vem sendo compreendida numa outra vertente do atual estágio 

dos estudos claricianos7 - afinal, evidencia-se uma velha rica que sobrevive à custa de
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Em cc

no seu

‘A procura”, a morte da velha, concretizada em seus momentos pré- 

agônicos, é a respiração narrativa: a protagonista o tempo todo corre risco de vida, não só 

pelo corpo já se arrastando com o peso da idade, mas também pelos próprios espaços 

vertiginosos do Rio, que a confundem. Por mais que tente, de modo voraz, sobreviver, a saída 

do labirinto não se dá, continua encerrada no seu mundo de escombros, de desejos 

irrealizáveis, solitária no seu apartamento. O acesso ao labirinto só permite duas saídas: viver 

ou morrer. Por mais terrível que seja, ao se enredar nele, ainda sobrevive, o jogo erótico- 

infantil dá alento de vida à velha; no entanto, ao desistir do entretido brinquedo, morre.

sofrimentos da velhice, mas muito mais pela rejeição ou recusa de um possível envelhecimento 

digno, tão difícil de ser aceito, praticado ou quiçá experimentado por ela. A temática da 

velhice, aliada à precisa construção da personagem, serve à crítica social, pois a velha rica 

morre porque parece não encontrar na sua vida fútil a dignidade como porta de saída do 

labirinto no qual se encerrava. Em onisciência íntima, o narrador procura devassar os 

pensamentos da Sra. Xavier. Para esta, não há tempo hábil para construir dignidade, traduzida 

como “destino”; também não é possível “permutar” com outra pessoa, porque percebia que, 

como cada qual, “era única” também. Afinal, não se trata simplesmente da morte de uma 

velha qualquer, mas de uma velha rica desvairada por desejos quase inconfessos. Seu corpo nu 

na cama concretiza o erótico gratuito, trata-se do “enregelado”, oblíquo, deslocado, o 

“curioso” para a velha. Sra. Xavier não morre apenas do grito agudo provindo das entranhas 

seu corpo cansado de velha, mas muito pela dignidade em esquivança, algo com que, 

mesmo jogando ou negociando, não consegue se deparar: a própria face irrefletida no espelho.

O paradoxo vida/morte é outro que permeia todo o conto “A procura”, 

movimentando-se pari passu aos espaços labirínticos no qual a velha se perde. Aliado à 

perspectiva simbólica (Chevalier e Gheerbrant, 1996:530-532), sabe-se que, na mitologia grega, 

o labirinto se origina da construção do palácio cretense de Minos, onde Teseu, perseguido 

pelo Minotauro, conseguiu sair somente com a ajuda do fio de Ariadne. Nesse percurso 

primordial, preserva-se, além das tentativas e erros existentes em quaisquer labirintos, acima de 

tudo, a iniciação do neófito às sensações da morte na própria vida, isto é, o sujeito tenta 

“penetrar, sem se perder, nos territórios da morte (que é a porta de uma outra vida)”. O labirinto, 

esse espaço de difícil acesso, simboliza o “poder” de modo mais aparente, o “sagrado” e a 

“imortalidade”.
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sempre ter alcançado

de idade, próxima da Sra. 

Xavier, é também infantilizada pelos irmãos e principalmente por Zilda, que, predestinada, 

cuida e trata da velha como se esta fosse criança, incumbindo-se, como afirmou-se, inclusive 

de vesti-la antes da festa para “adiantar o expediente”. Se, por um lado, a velha compreende 

uma respeitabilidade no casamento com o marido já falecido, pois

Em análise literária comparada, uma outra velha retratada por CL é a que 

metaforiza a morte misteriosa no conto “Feliz aniversário”, de Laços de família. Só que, nessa 

história, não ocorre propriamente a morte da velha, mas a metáfora da morte deslocada nos 

filhos enquanto “azedos e infelizes frutos”, que, como a Sra. Xavier de “A procura...”, vive nas 

máscaras e disfarces do mundo das aparências. No início do conto, as noras de Olaria e 

Ipanema e seus filhos já se afrontam diametralmente opostos na festa preparada por Zilda, 

mas todos, à exceção de Cordélia e seu filho Rodrigo, são elementos de composição do 

universo kitsch do conto (Franco Jr., 2000), bastante expressivo. Tal estética kitsch, aliada à 

caracterização das personagens da burguesia carioca, não corrói a aniversariante, mas, 

consideravelmente, seus “seres opacos”, “os frutos do seu joelho”. Enquanto as outras 

personagens perdem-se em gestos e vestes “falsificadas”, só Cordélia consegue captar os 

sábios pensamentos da velha, que percebia sensivelmente a efemeridade ou transitoriedade da 

vida: “Que a vida é curta. Que a vida é curta” (Lispector, 1960:71).

O kitsch processa-se na composição das personagens como um todo, inclusive da 

protagonista. No conto, tal categoria é expressiva tanto na construção das personagens quanto 

nas relações espaço-tempo, mas se procurou delimitar aqui o exemplo das duas concunhadas, 

confrontadas na arrogância provocada pela diferença do status social ao qual julgam pertencer: 

enquanto a nora de Olaria, ironicamente avaliada pelo narrador como “muito bem vestida”, 

usa vestido “azul-marinho” “com enfeites de paetês”, cujo “drapejado” disfarçava “a barriga 

três filhos infantilizados com vestes em “babados cor-de-rosa esem cinta”, e apresenta os

anáguas engomadas”, a nora de Ipanema ostenta “dois netos e a babá”, ainda que procure 

fingir “ocupar-se do bebê”. O kitsch é tão intenso que resvala na velha. Ainda que a 

aniversariante esteja com uma “presilha em tomo do pescoço e o broche”, cujo “cheiro de 

guardado” podia ser disfarçado pela “água-de-colônia”, há um detalhe estético-narrativo 

bastante significativo: a velha fora vestida por Zilda, ou seja, aquela já estaria um tanto isenta 

da faceta dessa dissimulação, de tal forma que o “tronco bom” ainda sobreviveria.

A silenciosa e bruscamente colérica velha de 89 anos
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socorro, 
manifestava

ratos se

suas personagens.

Angela Pralini, outra protagonista do conto, mesmo não estando na velhice, 

através da onisciência íntima, repercute e projeta seus olhares sobre dona Maria Rita, o que 

contempla o viés grotesco engendrado no conto a partir da construção das personagens. A 

princípio, trata-se da primeira aparição da protagonista romanesca de Um sopro de vida, 

relevância que se dá pelo fato de que tanto no conto quanto posteriormente no romance o

Dona Maria Rita Alvarenga Chagas Souza Melo: abandono e morte

Tal personagem velha, cujo sobrenome enorme também evidencia sua condição 

social, é uma das duas protagonistas de “A partida do trem” (Lispector, 1974e:24-48), segundo 

conto de Onde estivestes, ordenado logo após o que apresenta Sra. Jorge B. Xavier, a primeira 

protagonista velha analisada há pouco. Do ponto de vista da organiddade desse livro de 

contos, a temática da velhice, decorrente da deplorável condição de abandono dos velhos na 

sociedade ocidental, vai-se estruturando consideravelmente, tendo, no que tange à 

preocupação estético-literária, o retrato dessas personagens velhas alcançado uma discussão de 

tal modo pertinente que possibilitou uma correlação apropriada entre a categoria do grotesco 

e a questão dos gêneros literários, particularmente em um dos seus aspectos mais notáveis,

casara-se “em hora e tempo devido com um bom homem a quem, obediente e independente, a respeitara” 

(Lispector, 1960:67), por outro, seus filhos, num diálogo vazio dotado de chavões, clichés e 

frases feitas, fingem que se entendem e que a entendem. A expressividade do kitsch desliza 

pelo grotesco quando se verifica, no próprio pensamento da velha, que esta vê sua família 

“ratos se acotovelando”. De fato, a morte não é reservada à velha, mas, 

metaforicamente, a seus próprios filhos na despedida muda do fim-de-festa, quando, já 

desconhecidos um ao outro no desespero de suas famílias ostentosas e ostensivas, “o instante” 

“pedia para ser vivo”, “mas era morto”. Sozinha à mesa, no final do conto, a velha 

“meditava”, o que compreende a metáfora da morte no mistério que a vida ainda lhe 

possibilitava. E certo que a velha morreria um dia, mas no conto, de fato, é a família que 

metaforiza a morte, sustentada pelo excesso kitsch do jogo de máscaras emudecidas diante das 

afrontas repentinas da velha.

Dorothy não sabia o que fazer, olhou para todos em pedido cómico de 
Mas, como máscaras isentas e inapeláveis, de súbito nenhum rosto se 
(Lispector, 1960:68).
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mesmo encobrirem os

diálogo entre os dois protagonistas é insólito e filtrado por uma onisdência sempre presente, 

ou seja, o discurso direto vai-se modulando e dialogicamente se espraiando, tendo-se vozes 

para além das proposições discursivas dadas.

Em Um sopro, o leitor vê-se diante de uma situação mais evidentemente falseada, a 

marcação do aparente drama é explícita, tendo-se após a designação dos nomes próprios das 

personagens as suas supostas falas, a do Autor e de Angela. Porém não se trata propriamente 

de diálogo, mas do dialógico exercício constante do monólogo interior ou do discurso indireto 

ou indireto livre. Em “A partida”, ainda que pouco evidente e mesmo havendo lampejos de 

discurso direto evidenciados ao longo da narrativa, essa dualidade de vozes, a falsearem ou 

constitui o discurso narrativo como

Como no conto anteriormente analisado, o enredo é predominantemente clássico, 

tripartite, tendo-se começo (embarque dos passageiros), meio (viagem) e fim (desembarque). 

Ainda que sejam bastante distintas, a diferença mais contundente entre a situação de ambas as 

protagonistas é que Angela, por “seis meses”, pretende “abandonar” seu marido Eduardo, 

enquanto a velha, de modo inverso, é abandonada pela filha, que decide submetê-la na fazenda 

aos cuidados do filho Nandinho. De modo grotesco, ambas as protagonistas encontram-se, 

como as personagens do conto-título, em suspensão e em movimento constante, corroídas 

pela visão espaço-tempo intervalar.

Desencontrada e escondida no enorme sobrenome patriarcal herdado na viuvez, a 

procura impor-se na condição social do seu alto poder aquisitivo, ostentando 

vestimentas e adereços: “camafeu filigranado de ouro”, “broche”, “chapéu de feltro com uma 

rosa de pano”, “vestido preto com gola de renda verdadeira”, “duas alianças grossas de viúva” 

e “anel de brilhantes e pérola”. Só que a corrosão grotesca aos poucos vai desviando essa 

visão, pois quando a velha é flagrada nos detalhes tanto da escassa espontaneidade dos seus

longo da narrativa, 

diálogos furtivos, já caracteriza e 

falas fugidias e mescladas aos pensamentos das protagonistas.

Há uma relação de proximidade entre Angela Pralim e dona Maria Rita: ambas 

estão na estação de trem, a Central do Rio, e de partida para o campo. Cada qual será recebida 

numa fazenda: Angela, na “dos tios”, e a velha, na “do filho”. A história ganha dinamicidade 

justamente pela escolha do lapso espaço-temporal até certo ponto pouco durativo: trata-se 

justamente do período que abarca do início ao fim da viagem das duas protagonistas, que no 

trem sentam-se frente a frente.
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a rosa

pela protagonista, pois persiste:
A crueldade deslocada dos dentes (Lispector, 1974e:29).

Outras imagens grotescas a se contraporem à caracterização física exibicionista da 

velha são verificadas. Ao ser retirada do chapéu da velha, a rosa pode ser assim 

(des)qualificada: “Seca” (Lispector, 1974e:25). Porém, tal frase-síntese pode provocar 

estranheza e dúvida no leitor: trata-se da sequidão do objeto ou do sujeito, ou de ambos? A 

ambiguidade da frase interposta funciona no sentido de deturpar sutilmente o olhar do leitor, 

cuja visão está em desvio constante, muito apropriada esteticamente ao trem em movimento 

ininterrupto. Ainda que a bolsa oferecesse à velha “tudo o que se pudesse imaginar”, o 

narrador persiste no deslocamento da visão do leitor. Vistas a partir de Angela, “as rugas” da 

velha, enquanto dona Maria Rita ria, ganham “sentido”, só que o da incompreensibilidade, o

atos quanto da visão do seu corpo em degenerescência própria da idade, essa ostentação ganha 

descritiva opacidade. Uma cena exemplar desse deslocamento é quando a velha, através dos 

pensamentos deslindados pela onisciência e das repetições, reafirma a si mesma seu alto poder 

aquisitivo, sua riqueza, tentando impor-se pela sua condição social abastada. E jogo um tanto 

arriscado para dona Maria Rita Alvarenga Chagas Souza Melo. A frase-síntese “sou rica” é 

repetida, em pensamento, quatro vezes a si mesma. O relógio não é utilizado para ver as horas, 

mas para que a velha ostente “a grossa placa de ouro”. Só que a narradora desvia toda essa 

soberba imaginária da velha, desmascarando-a no seu desamparo de “uma velhinha qualquer”, 

que se sente “assustada pelas menores coisas”.

Gestos e imagens criadas são obscurecidos ou deslocados do enquadramento 

inicial. As imagens provindas da boca apresentam uma contundente visão grotesca. Ao ser 

descrita utilizando-se da preterição logo no início do conto, pode-se evidenciar que esta não é 

mais “cheia e sensível”. Ao mostrar a “dentadura”, que no início é “ariada”, mesmo que esse 

objeto seja dotado de uma artificialidade tosca, pressupõe-se certa preocupação externa por 

parte da velha. No entanto, tal pressuposição é abalada por outra imagem corrosiva. Em 

seguida, a protagonista é surpreendida dando “umpuxão para baixo na cinta que a apertava demais” 

(Lispector, 1974e:25), objeto, aliás, que também incomodava Sra. Xavier, protagonista de “A 

procura”. Quando há o risível excessivo, a velha expõe seus “lábios cobertos de talco”, 

partindo-se “em sulcos secos”. Por fim, a hiperbolização da mesma boca de uma “velhinha 

cheia de dentes” ou com “dentes inúmeros” obnubila essa descrição da aparência ostentada
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trem já se

se “fosse o seu

do “imodelável”. As “duas alianças grossas de viúva” estão expostas numa “escura mão 

esquerda”: simples sinais próprios da idade ou imagens que também concorrem com tais anéis 

de assoberbada condição? Não menos grotesco, o imagético cede lugar à percepção olfativa, 

cuja descrição do perfume “idoso e mofado” usado pela velha provocava o cheiro de “água de 

rosas murchas e maceradas”.

Durante a viagem, Angela Pralini é solidária com a velha, procurando sempre ser 

educada e solícita. Afinal, trata-se de uma senhora de “setenta e sete” anos, confidenciados à 

sua companheira de viagem. Mulher de trinta e sete anos, Angela já procura complacência e 

amabilidade no contato com a velha, pois ambas são cúmplices dos destinos mútuos, que 

também se caracterizam pelo desvio. Aliás, é na “curva da estrada” que o próprio trem se 

personifica num “apito gritado”, para que Angela pudesse reconhecê-lo como 

próprio grito”. Antes disso, solidário com a velha abandonada pela filha, o 

personificava “imóvel”.

Até nas digressões de Angela a imagem da velha concorre com seus pensamentos, 

também conflituosos. Só que dona Maria Rita por vezes reflete em Angela a “passividade” 

tema da velhice, de uma possível e inocente “infelicidade” incompreendida pela velha. No 

pólo antitético, Angela mostra-se na agressividade dos seus atos naturais e envolventes. Ao 

metaforizar-se como “fonte”, Angela liberta-se daquele universo urbano e intelectual 

proporcionado pelo marido Eduardo. No final, ao descer na estação destinada, a perturbação 

de Angela é a projeção da possibilidade de a velha se surpreender no sutil desamparo 

provocado pela constatação da ausência da sua mais viva companheira de viagem, após a 

cumplicidade dos seus gestos sempre amáveis. Mas a vida e seus mistérios mostram que a 

cumplicidade entre as duas é da confiabilidade recíproca, do próprio encontro, que pode ser 

efémero porém intenso.

Essa relação dá-se muito pela sensibilidade de Angela, que se vê refletida na velha 

à medida que sente a proximidade desta como reflexo da nossa condição humana. Nota-se, 

muito entremeada ou na sequência das suas falas, a visão da velha a partir do olhar da própria 

Angela, algo que, por vezes, pode ser sublime, pelo triste e tocante abandono da velha, mas 

também grotesco, pela visão, ainda que dotada de “imensa piedade”, da “cruel verruga no 

queixo [...]”, “da qual saía um pêlo espetado” (Lispector, 1974e:26). O narrador retrata a velha 

muitas vezes pelo filtro do olhar de Angela, aumentando a opacidade da descrição, o que
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9 Do ponto de vista diegético, essa prolepse é inconfirmável ou irrealizável na narrativa, pois não se confirma na 
história, tal como o futuro como deputado da personagem Olímpico de Jesus, de A hora da estrela. Esse efeito de 
temporalidade abissal ocorre porque a narrativa se processa no intervalo.

8 Sobre esse triste abandono muito praticado contra os idosos nos tempos atuais, Simone de Beauvoir (1990:265- 
342) considera que o velho é visto pela sociedade no “tempo” que o “conduz a um fim — a morte”. Aos outros, 
isto causa estranheza por apresentar um “projeto” inaceitável. Do ponto de vista “biológico”, a velhice pode 
causar “repugnância”, até pela questão de nossa “autodefesa”: rejeitamos o que julgamos dever se afastar de nós 
mesmos. Isso só é possível porque não há a “cumplicidade”. A “não-reciprocidade” também pode acontecer 
com a criança, que pode ser “extraordinária para sua idade”.

significa ao mesmo tempo uma visão fragmentada dotada de uma subjetividade realçada a 

partir da alteridade. Apesar de ser uma velha distraída, esta compreende o essencial: ao ser 

esquecida e abandonada8 pela filha, sente-se como “um embrulho que se entrega de mão em mão” 

(Lispector, 1974e:28).

Em “A partida”, a ausência de cumplicidade desvia-se da filha para Angela, 

minimiza-se o abandono de duas formas: em primeiro lugar, ambas não estão jogadas ao total 

desamparo, terão sido recebidas nas fazendas ou do parente próximo ou do membro da 

própria família; em segundo, à medida que as duas protagonistas colocam-se frente a frente, 

ambas são cúmplices dos destinos uma da outra, cúmpHces da vida. Entretanto, no final do 

conto, enquanto dona Maria Rita dorme e Angela, ao sair do trem, decide não se despedir 

dela, o destino da velha parece voltar novamente ao risco do abandono, um destino quase 

implacável. Na releitura, o leitor se tranquiliza através da prolepse9 a confirmar a cumplicidade 

mais expressivamente sombria: a do desconhecimento mútuo de que seriam “recebidas de 

braços abertos”.

Com olhares atentos, de modo metafórico, a velha, “na ponta dos pés”, pode ser 

conduzida por Angela a ousar acrobacias arriscadas. Muito tímida, a velha demonstra sua 

fragilidade no desconforto diante da situação adversa de estar diante de pessoas estranhas. 

Perturbada e agitada no trem, a velha é caracterizada a partir da visão da alteridade que se filtra 

pelo viés do grotesco. Tal preocupação estética aproxima-se do grotesco feminino proposto 

por Mary Russo (2000:31-90), que vê “performances grotescas” “nos vôos acrobáticos e 

atividades similares” de artistas mulheres exemplares na História, como a piloto Anne Noggle, 

de cuja liberdade do seu vôo, registrado em 1982, expressava corpo e espaço femininos 

contínuos. Ainda segundo Russo, na esteira dos estudos teóricos de Bakhtin e Kayser, 

específicas imagens da acrobata aproximam-se do que se poderia chamar “filobata”, termo
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dona Maria Rita

ocorrer mais vezes

pensamentos

um nco

cunhado por Michael Bilint e que abarca “o campo de atividades e sensações organizado em tomo da 

emoção de ver, sentir ou imaginar o corpo humano sustentando-se sozinho no espaço”, que segue a acepção 

de “acrobata ”, ‘‘aquele artista que [...] ” “ficava literalmente na ponta dos pés e se lançava no ar”. A 

diferença entre o acrobata e o filobata é que o primeiro trabalha profissionalmente e o 

segundo “é um amador, que ama e busca essas experiências no mundo exterior e nos produtos da 

imaginação” (apud Russo, 2000:50).

Ao tentar ser ajudada por um rapaz que perguntava se queria que abrisse a janela 

do trem, dona Maria Rita não aceita e se sente incomodada na invasão do seu mundo frágil 

quase intocável. Angela, entendendo-a na intimidade, identifica-se com essa fragilidade, 

sentindo compaixão pela velha, através de pensamentos que gritam buscando socorrê-la, em 

acrobacias e sonoridades grotescas, pois dona Maria Rita está “quase a ponto de perder certa 

amargura”, bem como se encontra trémula “como música de cravo entre o sorriso e o 

extremo encanto”. Percebe-se que a velha é instável nos sentimentos e percepções. Tal 

instabilidade não significa um afastamento ou desintensificação na caracterização da 

personagem, pelo contrário: aliada à visão da alteridade enriquecida pelos olhares de Angela, 

dona Maria Rita, de “A partida”, figura como retrato bem delineado e expressivamente 

estruturado, distanciando-se um pouco das personagens do conto-título, construídas muito 

mais como vozes dialógicas.

Através da cumplicidade, apesar de Angela constatar em 

“acuidade e sabedoria de ancião”, percebem-se ao mesmo tempo, entre erros e acertos, as 

tentativas repetitivas da construção do pensamento da velha, que busca se expressar numa fala 

a reproduzir o ar imitativo de velha. Através da repetição e das rimas semânticas (sentizww/o e 

pensazw»/#), CL procura retratar, no significante textual, essa titubeação, esse aconchego 

paradoxal da alma meio infantil da velha que tenta se adaptar ao ambiente estranho do trem. 

Dona Maria Rita assegura-se no simulacro de velha construído por si mesma: procura 

pigarrear “falsamente”, manter-se “em severidade e tremor” e preparar “um gesto social de 

cabeça, cheio de graça prévia”. Paradoxalmente, como Sra. Xavier de “A procura”, as velhas 

são frágeis como crianças.

Fm desvio e sem dêiticos, algumas falas da velha são observações mais próximas 

do discurso indireto ou, como pode ocorrer mais vezes na velhice, um rico diálogo 

ensimesmado. Entremeado da onisciência íntima que devassa os pensamentos das
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cc‘os óculos” e

protagonistas, o discurso direto é aos poucos deslocado da sua funcionalidade original, 

ganhando força o discurso narrativo dotado de vozes diversas, que convergem na estruturação 

da construção da velha como personagem bem-acabada, bem delineada. Enquanto no conto- 

título a pluralidade de vozes funciona como ampliação de olhares um pouco em dispersão, 

aqui o dialogismo se concentra na retratação da velha, moldura narrativa que se ajusta cada vez 

mais ao gênero conto. Ainda que haja os mais diversos perfis da velha, da descrição do 

movimento mais sutil até o mais intenso, da fala muda e resignada ao pulsante pensamento às 

vezes ausente, a caracterização da velha enquanto personagem não é um esboço, mas um 

retrato ainda mais expressivamente representativo.

Ao ler um jornal “datado de três dias atrás”, sem saber, a velha sabiamente vagueia 

entre o presente e o passado, como se o desinteresse dos contextos imediato e atual se 

coadunasse com a despreocupada imagem de velha construída não tanto para si mesma, mas 

para os outros. Tal imagem é um sutil disfarce que dona Maria Rita cria quase sem perceber, 

para talvez obter aquela dignidade ausente na velhice de Sra. Xavier. Para CL, ser velho é 

grotesca e risivelmente mágico, o “quadradinho de jornal” vai sendo desdobrado pela velha até 

se transformar num “jornal grande e normal”. Lúdicos, disfarces e máscaras da dona Maria 

Rita, comparados aos da Sra. Xavier, são mais tranquilos, corriqueiros e cotidianos.

O sublime, na composição da velha, é também evidenciado sutilmente pelo olhar 

de Angela, que sente o “ritmo respiratório” como “coisa mais bela” a metaforizar a própria 

vida da velha desde o seu nascimento. Ao mesmo tempo que a velha “fingia” ler o “jornal”, 

“pensava” que “seu mundo era um suspiro”. Sua dignidade era poder inclusive viajar sozinha, 

não desejava o abandono, muito menos a constatação do abandono por parte dos outros. 

Mesmo desconcertada nas falas ensimesmadas, procura-se assegurar justamente do contrário, 

tentando afastar-se do desatino por vezes próprio da idade.

Numa das várias digressões de Angela, o ato de a velha pôr 

vagarosamente ‘ler o jornal” é filtrado pelo olhar de Angela, que percebe que a vida “inefável” 

na velhice, paradoxalmente, aproxima-se da morte implacável Mas a visão dos atos da velha 

dá alento à companheira, que admite precisar “não ter medo: ir em frente, sempre”. Em outra 

dessas digressões, Ulisses, o cão de Angela, já é também caracterizado. De modo grotesco, o 

discurso narrativo contorcido procura visualizar o cão sob dois pontos de vista: sendo visto 

“como humano”, tratar-se-ia de um cão “monstruoso e feio”; no entanto, visto mesmo como



91

diminutivo tratamentoJá o filho Nandinho, apelido no diminutivo que demonstra o 

carinhoso conferido pela mãe, terá cuidado muito bem dela na sua fazenda. Seus atos, 

projetados num futuro próximo através de prolepses voltadas à composição da categoria do 

sublime, são desintensificados pelos da filha, cuja expressividade hiperbólica beira à de uma 

“vilã” nos excessos do seu desprezo reservado à velha. Entretanto, de modo sublime, as 

caracterizações e atitudes do filho, mescladas à onisciência a interiorizar tanto Angela quanto 

dona Maria Rita, são mais que tocantes: o filho, em contraposição aos maus-tratos 

dispensados pela filha, como era “carinhoso, bonachão e meio gordo”, terá esperado a velha 

de “charrete na estação”, bem como adorava a “mãezinha”, reciprocidade do tratamento 

diminutivo sustentada por um afetuoso amor materno, que se inspira numa concepção 

“franciscana” do amor divino-cristão, recorrente no conto-título.

animal “era lindo”. A descrição detalhada das cores do cão procura misturar matizes, 

sensações e objetivação ficcional, seu pêlo é comparado ao de um “energético e empinado 

cavalo”. Aos poucos o cão se metaforiza em “um homem”, inclusive na delicadeza humana. 

Ainda que a fala encontre ecos num discurso de autoria um tanto machista, pois há vestígios 

de pensamento provindos da velha no discurso narrativo, a conclusão é de que “uma mulher” 

deveria cuidar bem do “homem”, em seguida, a paisagem campestre oferecida na viagem de 

trem é a dos “grilos” que gritavam “agudos e roucos”. Mais uma vez, retomando-se o universo 

teórico-grotesco de Kavser, os elementos humano e animal, após contato e incorporação, 

fundem-se em sensações e percepções mescladas.

A relação entre a filha e a velha indica esquecimento, abandono e desconsideração 

para com os pais já idosos. Na estação, a velha recebe um “beijo gelado” da filha, que inclusive 

fora embora “antes de o trem partir”, focalizando-se até o pormenor do sutil abandono: na 

plataforma, ainda que a velha desejasse só dar “um adeuzinho” à filha, esta apenas cumpre sua 

tarefa de deixar a mãe na estação do trem. Do ponto de vista estético-literário, descrita como 

“sequinha” e “de beijos rápidos” e também metaforizada em “poluição”, a filha é personagem 

tão grotesca quanto a velha, só que a diferenciação é invertida: enquanto, de um lado, dona 

Maria Rita expõe sua frágil condição de velha, do outro, numa crítica social esboçada por CL, 

a filha incorpora a brutalidade dos resultados ruidosos e ruinosos da nossa moderna sociedade 

industrial, cujos trabalhos, que deveriam aproximar as pessoas, ironicamente propiciam o 

distanciamento dos entes familiares.
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e

ao serem

forçosa inutilidade, sente-se “às vezes 

a patente condição delicada dos velhos,

10 Sobre o conceito de memória, recorreu-se ao estudo de Henri Bergson, intitulado Matéria e memória: ensaio sobre 
a relação do corpo com o espírito, no qual se tem uma problematização entre os mecanismos da percepção, ligados ao 
corpo, e os da memória, ligados ao espírito. Há uma discussão profícua que compreende o nó que ata dois tipos 
de memória, a “do corpo” e a “do passado”. Nesse segundo tipo, mais evidenciado em nossa análise, ocorrem as 
“formas contingentes de nossa vida psicológica”, a das associações “por semelhança” (metafóricas) e “por 
contiguidade” (metonímicas). Contudo, ao ser problematizada a inter-relação entre corpo/matéria (presente) e 
espírito/memória (passado), Bergson coloca que: “[..]os aparelhos sensório-motores fornecem às lembranças impotentes, ou 
seja, inconscientes, o meio de se incorporarem, de se materializarem, enfim, de se tomarem presentes” (1999:179). Essas 
duas memórias abarcam desde o retrato do homem “impulsivo” até o do “sonhador”.

A memória10 (Bergson, 1999), ao ser ativada pelo sofrimento do abandono, já 

recobra, através da analepse, a indiferença que a filha dispensava à própria mãe, quando ambas 

moravam juntas. Ainda que trabalhasse como “public relations” e passasse “o dia fora”, o 

desprezo era relegar a velha à convivência “o dia inteiro sozinha com os criados” e, mesmo 

chegando tarde da noite, não cumprimentava a mãe, “nem sequer lhe dava um beijo”. 

Vivendo há muitos anos na casa da filha, dona Maria Rita já era tratada como “móvel velho”. 

Mesmo o sublime imagético tende ao grotesco misterioso. A memória da velha não só 

recupera fatos, mas também percepções e sensações, algo enigmático que lembrava a sombra 

de “tinhorões, samambaias, avenças, frescor esverdeado”. A narradora procura, através da 

metalinguagem, revelar pérolas do seu vocabulário precioso, mas a estranheza perpassa pelo 

leitor, que mais uma vez se vê diante do mistério que a palavra “pitoresco”, usada pela velha, 

reserva-lhe. Sinestesicamente desejosa, a percepção auditiva de “ouvir o marulho de uma 

fonte” mistura-se à persistente visão misteriosa da sua nascente.

Velhice, abandono e morte estão intrinsecamente ligados: velhos, 

abandonados e tratados como coisa pelos filhos e parentes próximos, coisificam-se 

aproximam-se da morte como rasgo de salvação. E um pouco o que acontece com dona 

Maria Rita, de “A partida”. O abandono é, do ponto de vista estético-Hterário, misterioso e 

também se expressa através da onisciência íntima. Os pensamentos da velha concretizam sua 

condição solitária na velhice, o que faz com que desapareça “para os outros”, que “só a viam 

de relance”. Ainda que a velhice seja definida como “momento supremo”, um pouco próxima 

da Sra. Xavier do conto anteriormente analisado, a velha, metafonzada num futuro 

presentificado, continua meio perdida no seu destino implacável. Para ela, a consciência da 

solidão não é tão perceptível, porém, sensível à sua 

deprimida”. Ainda que a tremedeira seja por vezes
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abandono é

morte nos reserva.

diferencia do

11 Trata-se da canção popularíssima francesa, de 1938, tomando-se um dos standards interpretados inclusive por 
Josephine Baker e Bing Crosby. Jean Sablon (intérprete) e Poterat L. et. al. (compositores).

As vezes tinha taquicardia: bacanal no coração (Lispector, 1974e:35).

O paradoxo velhice/infância também se verifica na construção da personagem 

dona Maria Rita. O estranho é que a velha, de modo surpreendente, não se entrega à morte. 

Pelo contrário, diante da morte ainda distante, de modo grotesco, a velha ingénua orgulha-se 

justamente por “não babar nem Japer pipi na cama” (Lispector, 1974e:37), acreditando, em velhice 

ora digna, poder evitar reproduzir comportamentos infantis. Algo que se 

tratamento composicional dado por CL na construção da personagem Sra. Xavier, cuja morte 

concretiza-se a partir do confuso e inacessível objeto do desejo infantilizado pela velha: 

“Robertinho Carlinhos”. Ainda que ambas as velhas tenham a mesma condição social de alto 

poder aquisitivo, a dignidade de dona Maria Rita de “A partida”, ausente em Sra. Xavier, é seu 

“ar assustadiço”, até certo ponto sua falta de “arrogância”, sua plena “precocidade” de 

“criança” tão assumida, o desconhecimento “da verdadeira intenção de sua vida”. Logo dona 

Maria Rita, pouco temerosa, conforta-se pela longevidade de poder chegar aos “cem anos”. 

Suas virtudes se voltam à fé esperançosa professada nos atos singelos próprios da religião 

católica - ao se persignar “discretamente” e pedir “a Deus uma boa morte”, dona Maria Rita 

se distancia em definitivo de Sra. Xavier, que não poderia mesmo morrer tão tranquila.

O diálogo intertextual rnais explícito ocorre mesmo em “A procura”, porque o 

texto da personagem-autora CL denominada ironicamente como “uma tal de Clarice” é 

inclusive, em “A partida”, criticado e parafraseado por outra instância de autoria, que resume e 

recria outro desfecho para a história da Sra. Xavier, desdobrando-a mais uma vez como uma

dona Maria Rita “tinha um tremor quebradiço de música de sanfona”, cujas sonoridades 

misturam-se a outras músicas de rádio ouvidas por dois rapazes no trem - um deles ouve a 

música francesa “J’attendrai” n, interpretada por Edith Piaf.

No conto, através de interrogações que se voltam ao leitor, o 

questionado e criticado no sentido do individualismo insuflado pela sociedade capitalista, onde 

cada qual só pode contar consigo mesmo. A morte é algo “supreendente” para a velha, pois 

sua vida nunca lhe reservava “nada de extraordinário”. “Cética e suspeitosa”, morrer é um 

acontecimento para a velha, que, pouco experiente, permitia-se ao misterioso orgíaco que a
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na

espécie de mise en atíme, labirinto abissal que lá encerrava a velha e aqui já ultrapassa os limites 

do próprio texto. Há uma tentativa de retomar e desviar o destino de morte implacável da Sra. 

Xavier, oferecendo outros possíveis desenlaces que não ocorreram na história originaL A 

metalinguagem estrutura-se através de sinais de pontuação e repetidos efeitos gráficos: pontos 

de exclamação após cada uma das palavras da frase no final do outro conto e o “i” agudo da 

palavra “saída”, agora repetido ainda três vezes graficamente, desintensificam a morte da velha. 

Em Onde estivestes, o grotesco transborda à sombra dos textos sobrepostos, recriando-se uma 

espécie de intertextualidade visceral e hipertrofiada.

Uma das suas personagens velhas mais tocantes é Mocinha, de “Viagem a 

Petrópolis” (Lispector, 1964a:61-69), sétimo conto apresentado em A legião estrangeira. Há 

semelhanças consideráveis com a história de dona Maria Rita, de “A partida”, mas há 

diferenças que favorecem um estudo comparado. Ambas as velhas encontram-se no momento 

do abandono, só que, nos dois contos, essa condição expressa-se justamente na passagem do 

intervalo. Enquanto dona Maria Rita é despachada de trem à fazenda do filho, Mocinha, cujo 

nome no diminutivo ironiza ainda mais sua condição de velha, é conduzida de carro à casa de 

estranhos em Petrópolis. Ambas são educadas e demonstram a fragilidade do desamparo na 

velhice, mas enquanto dona Maria Rita pode se esconder na sua condição social mais abastada, 

Mocinha, uma doce velha paupérrima que sobrevive da mendicância, esconde-se mesmo no 

“quarto dos fundos”, totalmente esquecida por uma família que mal notava sua presença. Há 

um contraste nas características físicas dessas duas protagonistas: ambas podem ser “altas”, só 

que, enquanto dona Maria Rita “sozinha se irradiava magra, alta” (Lispector, 1974e:30), Mocinha, 

sua miserabilidade, ainda que outrora fosse “alta e clara”, mostra “o corpo” já 

sensivelmente grotesco, que já “erapequeno, escuro”(Lispector, 1964a:61).

O retrato de Mocinha é também construído através da narrativa clássica tripartite 

(início-meio-fim). Ao se iniciar com a descrição grotesca da protagonista, a história prossegue 

e, num dado dia, constata-se a velha como agregada a uma estranha família de jovens. Tal 

família toma a decisão de, no dia seguinte, levá-la a Petrópolis, na casa da “cunhada alemã”, 

descartando-a. Durante a viagem, a velha teme a insistência do seu abandono. Já relegada a 

desconhecidos, segue-se a negação da hospedagem da velha, quando o chefe de família 

Arnaldo, de modo agressivo, dá-lhe um dinheiro para que retome ao Rio. Por fim, Mocinha
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decide andar pela estrada, beber água numa fonte e, cansada, após sentar-se numa “pedra” e 

encostar “a cabeça no tronco” de uma “árvore”, morre.

Enquanto dona Maria Rita apresenta uma caracterização grotesca deslocada e 

esteticamente esparsa na narrativa, a de Mocinha é descrita mais no início do conto, num 

retrato pungente e impactante, que não poupa, em nenhum momento, o leitor. O grotesco, 

tanto em dona Maria Rita quanto em Mocinha, serve à crítica social, só que, nesta, a 

caracterização é mais expressiva, representativa e contundente no início: restos de comida de 

semanas são visualizados em estado de decomposição nas vestes da velha, cujas “marcas” 

denunciam hospedagens e paradeiros incertos. “Sequinha” e vestindo-se com um “vestido 

preto e opaco”, em cujo “tecido já endurecido encontravam-se pequenas crostas de pão coladas pela baba” 

(Lispector, 1964a:61), o sombrio alia-se à concreta opacidade no perfil retratado da velha. Mas 

ambas as velhas, como crianças, redimensionam o paradoxo velhice/infância, quando inclusive 

Mocinha “ressurgia agora em lembrança do berço Esse início é o próprio nascimento da velha, que 

ressurge de um grotesco parto, paradoxalmente, às vésperas da morte.

Além da ironia no apelido Mocinha, o detalhamento da caracterização grotesca se 

contrapõe a outro nome próprio indicado pela velha, Margarida, cuja beleza da flor tão 

popularmente conhecida pode ser percebida mais nas suas atitudes singelas. Também 

grotescos, além de uma vida “misteriosa”, seu “corpo” é retratado ora como “pequeno, 

escuro” e seus “olhos”, numa nítida abjeção, estão sempre “sujos e expectantes quase cobertos 

por um tênue veludo branco”. Até as próprias atitudes da velha são animalescas, não porque a 

ela não possua humanidade - de fato, sempre responde às pessoas com uma “voz purificada 

pela fraqueza e por longuíssimos anos de boa educação” -, mas são os outros, na crueldade de 

um abandono anunciado, que animalizam a pobre velha. Após o aviso do passeio e a 

lembrança lancinante dos entes queridos ativada pelo medo do desconhecido, durante a noite 

insone, de repente a velha sente uma “fome furiosa” e, ao tirar “um pedaço de pão com manteiga 

ressecada que guardara secretamente há dois dias”, come-o “como um rato, arranhando até o sangue os 

lugares da boca onde só havia gengiva” (Lispector, 1964a:64).

Através das analepses instantâneas, percepções e sensações provocadas pelo medo 

do abandono sobrevêm em jlashs, como se a memória dos entes queridos da sua família 

pudesse socorrê-la: a lembrança do filho Rafael atropelado, a dos gritos com a filha Maria 

Rosa, quando esta quebrara uma xícara, a do marido despedindo-se para ir ao trabalho, entre
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mortos.

Do grotesco ao sublime, o imagético descrito no final do conto “Viagem a 

Petrópolis” é uma das mais nítidas oposições estético-literárias da obra clanciana, tendo-se, ao 

criar o retrato bem-acabado de uma personagem velha tão envolvente, uma simetria perfeita 

dessas duas categorias poucas vezes alcançada. A categoria do sublime é complementar no 

final do conto, a velha volta a sentir-se como “mulher” entre “homens”. Ainda que tais 

“homens” não sejam tão nítidos, as vestes de Mocinha, antes escuras, agora já são “claras”, 

bem como ora apresenta “cabelos compridos”. O “sol”, ardente e brilhante “em cada seixo 

branco”, encena o momento dilacerante da velha, que caminha na “estrada de Petrópolis”, 

local “mais bonito que o Rio de Janeiro” e já muito apreciado por Mocinha. Para matar a 

sede, bebe água de um “chafariz de pedra negra e molhada”, após ver uma “preta descalça” 

que “enchia uma lata de água” (Lispector, 1964a:68). Sinestesicamente, sensações táteis da água 

pesando no estômago acordam “reflexos pelo resto do corpo como luzes”. Sublime, a morte 

da velha aproxima-se tranquila, lenta e plena. Após sentar-se numa “pedra”, apreciar a 

paisagem e encostar sua “cabeça no tronco” de uma “árvore”, morre. Há duas mortes 

esteticamente contrastivas e complementares no conto: a implacável e a idealizada. A primeira 

sustenta fortes matizes trágicos impulsionados pela metáfora do abandono de morte, Mocinha 

já morria lentamente na exclusão social na qual era conduzida. Já a segunda, na plenitude de 

sua percepção sensível, a própria velha decide compor o ritualístico retrato da sua morte, 

concretizando-se nessa cena pungente.

Do ponto de vista simbólico ampliado (Eliade, 1998b:213-265), a protagonista, ao 

morrer no final do conto, retrata-se como a mulher que representa “a vegetação” em seus 

“símbolos e ritos de renovação”. E na morte de Margarida, protagonista de “Viagem a 

Petrópolis”, que fica mais evidente a vida cíclica a regenerar-se incessante a partir das forças 

terrestres. Ao optar pela morte de Margarida encostada no tronco de uma árvore, CL retoma 

as representações fundamentais arcaicas da “árvore sagrada”, da “árvore da vida” ou mesmo

outras. Memória sombria e inconsciente que aos poucos contagia a velha. Há tempos tais 

lembranças da família haviam sido praticamente apagadas da memória por completo. 

Entretanto, quando o corpo também parece abandonar suas funções vitais, a memória 

irrompe com uma força avassaladora, como se ela já pressentisse a proximidade da própria 

morte. Mesmo só e desamparada, parece também desejar despedir-se dos entes já há muito
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de repetir C.C

Dona Frozina: mistério e vida

sua vida recatada. A

da “árvore cósmica”, cujos poderes vitais são os de repetir as experiências do “cosmos 

inteiro”. Especificamente, povos arcaicos provindos da índia e Ásia oriental apresentam o 

binómio “pedra-árvore”, cuja sacralidade ganha maior intensidade. Margarida, mesmo caída, 

encostada à árvore, renasce.

Distante dos momentos pré-agônicos que resultam na morte grotesca da Sra. 

Xavier, de “A procura”, mas se aproximando do sublime abandono abrandado ocorrido com 

dona Maria Rita, de “A partida”, a morte de Margarida representa renascimento, suplantação. 

Marginalizada pela caótica sociedade capitalista dos tantos excluídos, Marganda, como 

revelação de uma “centelha divina”, não morre simplesmente, mas escolhe momento e local 

naturalmente idealizados para morrer. CL, através de uma preocupação estético-literária 

admirável, procura incorporar a protagonista à natureza cíclica de que faz parte, à própria 

“pedra-árvore”, o que possibilita, além de mostrar sua tentativa comovente de salvar a seu 

modo a protagonista, também compor o retrato da velha a partir dos simbólicos elementos 

vitais, intrinsecamente ligados ao universo feminino, que ora se amplia no conto.

Resta-nos ainda estudar “a excelentíssima” dona Frozina, de “As maniganças de 

dona Frozina” (Lispector, 1974e:95-98), protagonista do sétimo conto de Onde estivestes. Com 

“setenta anos” de idade, trata-se de uma viúva que vive “do dinheiro mirrado” do “montepio”. 

Católica fervorosa, desde que enviuvara aos “vinte e nove anos”, sempre procurou comportar- 

se como “viúva à moda antiga”, que “arrumou sua vida” mesmo “sem homem”.

O erótico aos poucos atrai o misterioso, alimentado pela 

intimidade da velha não deixa de ser devassada no erotismo de seus banhos com “Leite de

Rosas”: d. Frozina, comparada a “uma menina”, tomava “verdadeiros banhos com o líquido 

leitoso”, o que permite retomar, através de referências da propaganda, o paradoxo 

velhice/infância. Vivendo de carolices e de severidade, imaculada, d. Froniza consegue 

despertar a curiosidade do narrador, que dialoga com a protagonista sobre seus segredos 

íntimos. Não encontrando respostas satisfatórias, a palavra-título “manigança”, num diálogo 

tautológico, vai ecoando da boca da velha por todo o conto, finalizando-se com seus diversos 

significados dicionarizados, que não deixam de, através da metalinguagem, preservar os 

mistérios engendrados no texto.
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rej

na escolha dos verbos e

dela: “Nossa Senhora”, a

ioso permite-lhe uma certa intimidade com as figuras divino-cristãs, 

singelos mortais. Num dos sonhos “esquisitinhos da velha”, ocorre também a dessacralização 

grotesca da onírica figura de Cristo, representada pela conhecida imagem do “Cristo do 

Corcovado” não rnais “de braços abertos”, mas “de braços cruzados”.

discurso narrativo não é enriquecido pelo enredo, mas 

propaganda, o que permite aproximar um pouco o texto do gênero crónica.

A velha é tão carola que, segundo comentários escusos, os santos se enjoavam 

que d. Frozina tanto recorre, “não tem sossego”. O fanatismo 

ora niveladas a

Todo esse erotismo misterioso repercute nas diversas vozes dialógicas, mescladas 

e voltadas a bisbilhotar a vida da velha. A história já se inicia no meio do diálogo, sem ao 

menos indicar ao leitor seus “alocutários” (Todorov, 1988:290). Os verbos na indeterminação 

(“dizem” e “dizem dela”) funcionam na composição dessa personagem intrigante. Seu retrato, 

ainda que criado na precisão de um texto curto de poucas páginas, não se objetiva numa 

narrativa de ficcionalidade estruturada. Com a trama fragmentada e sem fluidez na escassa 

sequência dos acontecimentos, resta ao leitor o diálogo metatextual entre personagem e 

narrador. O esboço do retrato da velha é uma espécie de croqui a nanquim admirável.

O diálogo intertextual com Dona Flor e seus dois maridos (1967), de Jorge Amado, 

reforça ainda mais o erótico misterioso a retratar a velha. No diálogo entre protagonista e 

narradora, esta oferece mais um marido a d. Frozina, “senhora que tem qualquer coisa a ver 

com d. Flor e seus três maridos”. Dialógico como no conto-título, o discurso é difuso; a voz 

narrativa, na maioria das vezes em 3a pessoa, revela uma Ia pessoa desconcertante. De fato, as 

falas podem ser verdadeiras projeções do narrador, percebe-se 

tempos verbais: “quero lhe perguntar” e “a resposta seria”. Uma conversa meio de alcova ou 

escuta de falas cotidianas, o diálogo aberto e desencontrado possibilita compor o misterioso 

retrato da espantada personagem d. Frozina em suas “maniganças”.

Nesse dialogismo, o grotesco propala-se na estranheza dos comentários: o nome e 

apelido do marido falecido da velha, “Epaminondas” e “Moço”, respectivamente; o de uma 

mulher desconhecida chamada “Flor de Lis” e apelidada de “Minhora”, “quase minhoca”, 

como observa um dos alocutários desconhecidos, possivelmente o narrador; e a própria 

rejeição de d. Frozina em beber Coca-cola, que para ela “parecia remédio contra bichas”. O 

por falas cotidianas e signos da
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O grotesco paradoxo velhice/infância redimensiona-se nos retratos inusitados da 

“viúva virgem” ou “viúva ingénua”. Através da analepse no detalhe da cena final, comentado e 

alardeado pela autoria, retomam-se os gestos animalescos de uma criança que na meninice já 

misteriosa assumia ares de galinha:

Um detalhe antes de acabar.
D. Froztna quando era pequena, lá em Sergipe, comia acocorada atrás da porta da 
cozinha. Não se sabe por quê (Lispector, 1974e:98).

Em “Ruído de passos”, o discurso literário é sutil e eufêmico, dona Cândida 

Raposo, vendo que seu “desejo de prazer não passava” (Lispector, 1974a:63), cria “coragem” e 

procura um “ginecologista”. O diálogo grotescamente risível é um tanto quanto aberto, assim 

como cifrado por eufemismos, desvios em metalogismos estruturados por supressão-adjunção 

(Dubois, 1974:192-201), a demonstrarem a velha “envergonhada” em suas dúvidas. Tão aberto 

a ponto de Denise Gonçalves, diretora e roteirista do curta-metragem de mesmo título (1994) 

muito bem adaptado desse texto de CL, optar por suprimir algumas falas, que para tal diretora, 

na tradução da linguagem literária para a fílmica, talvez fossem inverossímeis na boca de uma 

velha tão recatada. Em determinado momento, no diálogo, senhora Raposo sugere pagar para 

supostamente relacionar-se sexualmente, o que o médico responde e relembra, numa moral 

bem machista, que “não ia adiantar nada”, que ela devia “se lembrar”que tinha “oitenta e um anos 

de idade” (Lispector, 1974a: 64).

Como solução do conflito, a outra sugestão de “arranjar-se sozinha” eufemiza a 

suposta prática masturbatória ora ventilada pela velha. “Nessa mesma noite”, tal prática 

sugestiva é metaforizada em “mudos fogos de artifício”. Daí em diante, continuaria nesse

Na continuidade do nosso estudo literário comparado, todo esse universo erótico- 

misterioso correlaciona-se ao do conto “Ruído de passos” (1974a:63-64), na construção da 

protagonista dona Cândida Raposo, uma senhora de “oitenta e um anos de idade”, de A via 

crucis. Num certo sentido, enquanto as protagonistas Sra. Xavier, dona Maria Rita e Mocinha, 

entre outras, podem ser também flagradas numa velhice que metaforiza a morte, já as velhices 

de dona Frozina e dona Cândida Raposo, em seus ulteriores desejos ainda pulsantes e 

plenamente realizáveis, metaforizam a vida. Sobre essa última velha, nesse texto curto de duas 

páginas, CL procura retratá-la não menos misteriosa, envolta de dúvidas sobre o tabu da 

sexualidade na velhice.
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Pretendemos rapidamente comentar a adaptação de Denise Gonçalves de “Ruído 

de Passos” para o cinema, no intuito de compreender melhor o retrato dessa específica 

personagem velha de CL. No início do curta-metragem, a câmera mostra a velha de costas e 

contemplando a paisagem da chuva no campo. Aliás, a chuva é um signo vital recorrente no 

curta, sem ocorrência no conto. Os créditos iniciais são feitos através de fades apurados e 

entremeados de doses de insetos, inclusive copulando, efeitos proporcionados por lentes 

especiais. Os travellings mostram a paisagem natural do sítio, sendo que a “fazenda” do conto 

modula-se para o “sítio” no curta.

Ao deixar o sítio, a velha é focada, fora do carro, de perfil e, dentro dele, de frente 

e ao centro. O mais expressivo dessa montagem refinada é a arquitetura narrativa do retrato 

representativo dessa velha, que ganha dimensões na tela. O detalhe do foco distanciado junto 

às personagens secundárias é discreto, os rostos de parentes próximos e do médico não 

aparecem no enquadramento, mas a sutileza dessa escolha objetiva melhor caracterizar a velha, 

o que nos impressiona tanto pela fidelidade ao texto literário de CL quanto pelo domínio 

estético-cinematográfico da diretora.

Seu nome, dona Cândida Raposo, que no conto de CL demonstra tanto a posição 

social da protagonista quanto dá gancho narrativo ao fantasma do marido no final, são 

omitidos no curta, mesmo assim o resultado ainda é muito satisfatório, porque são detalhes 

incorporados pela narrativa que se amplia. O trabalho da atriz Renée Gumiel12 é requintado e

12 Sobre a atuação primorosa da atriz francesa, além de suas participações no cinema e no teatro, esta 
exemplarmente em Cadldal, peça do Teatro Oficina escrita e dirigida por Zé Celso Marrinez, deve-se considerar 
todo seu percurso e formação como bailarina. Ver também matéria de Ana Francisca Ponzio (2001 :E8) para 
Folha de S. Paulo.

“mesmo processo”, cuja negatividade de uma vida “sempre triste” a caminhar “até a bênção 

da morte” não parecia dar muito alento à velha. No final, a figura de Antenor Raposo é 

metonimicamente retomada no “ruído de passos” do marido, que, mesmo supostamente 

morto, surge como o fantasma das fantasias sexuais da velha. Próxima de d. Frozina, de “As 

maniganças”, nessa enviuvada velhice sempre e tão intensamente erótica, a \ida de dona 

Cândida Raposo é povoada pelo fantasma do marido ainda desejável. A noite erótica a velha 

terá se encontrado furtivamente com o marido de outrora e de sempre.

Pareceu-lhe ouvir ruído de passos. Os passos de seu mando Antenor Raposo 
(Lispector, 1974a:64).
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fundo ouvindoousado: masturbando e ao o ruído de passos do 

cena se dilui um pouco

a cena final, da velha se

fantasma do marido, é impactante. No conto de CL, o impacto dessa 

pelo desvio lírico.

No curta, a história clássica tripartite se passa do retomo do sítio da família à casa 

da velha, seguem-se a sequência principal da velha consultando o médico ginecologista e a 

cena final da velha na cama se masturbando. Através do universo onírico, algumas outras 

cenas infiltram-se no meio da história. No conto, “a vertigem de viver”, que ocorria quando 

dona Cândida Raposo “cheirava profundamente uma rosa”, é condensada oniricamente 

durante a viagem, quando se mostra a velha desmaiando numa floricultura, após cheirar 

profundamente vasos com flores. Ao ser socorrida por três homens, a câmera baixa e 

subjetiva mostra um deles oferecendo um copo de água para reanimar a velha. O detalhe da 

mão, que procura segurar o copo e ao mesmo tempo aproveita para acariciar a de um desses 

homens, reconforta a velha nos enlaces do desejo. Nas cenas de reconstrução de época em 

acréscimo, através de analepses, mostra-se a delicadeza dos gestos no ato sexual do casal, 

justificando-se a supressão do nome patriarcal do marido do conto no curta-metragem.

Outras opções a serem observadas no trabalho de Denise Gonçalves são as 

imagens de um cavalo indomável, que muito seduz a velha, e as do casal na chuva. Nessa 

última cena, sutilmente escondida na tela, a velha à janela espreita no casal seu desejo. A 

situação na qual se procura quebrar um tabu no próprio trabalho de dramaturgia é a da velha 

desnudando-se. Difícil para uma atriz tão idosa aceitar tal desafio. A diretora, muito atenta ao 

erótico de que deseja tirar o máximo de proveito, não opta pela nudez total, mas pela lenta 

autocarícia da velha, que, após o banho, segura a toalha na qual se enxuga e cobre não todo, 

mas parte do seu corpo. Ao desembaçar o espelho e refletir-se nele, funde-se essa imagem 

com a seqiiência seguinte a partir da pergunta crucial da velha: “Quando é que passa?”.

Uma das sugestões de dona Cândida Raposo, a de pagar para supostamente se 

relacionar sexualmente, suprimida no curta de Denise Gonçalves, concretiza-se nos atos 

impulsivos da protagonista Maria Angélica de Andrade, do conto “Mas vai chover” (Lispector, 

1974a:85-89), também de A via crucis, outra senhora rica de sessenta anos de idade, que 

sobrevive de uma paixão por Alexandre, jovem de “dezenove anos” que a explora. Mas tal 

protagonista, ainda que com essa idade, já não nos estimula a falar sobre velhice.
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* * *

Todas essas personagens velhas de CL, umas mais outras menos, são o retrato 

grotesco da nossa condição humana. Vida que aguarda tranquila ou tensa o abraço implacável 

da morte. São retratos tão sutis a ponto de exporem não só máscaras maquiadas, mas também 

a angústia da morte erotizada, que procura ainda se socorrer em alguns últimos respiros vitais. 

Como não se iludir na velhice por algum rasgo de salvação? Como não acreditar na morte tão 

definitiva em seus pontos de tensão que repercutem na própria vida? Entrelaçados e cíclicos, 

os paradoxos vida/morte e infância/velhice compreendem caminhos muito trabalhados na 

obra de CL. Abandonadas ou mesmo prementes de desejo na velhice, as velhas de CL são o 

paradoxo da nossa mais atormentada face: a do grito silencioso do desejo.
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e banal de fritar um

Do ponto de vista romântico, mesmo os gêneros bastardos, excêntricos e 
monstruosos têm seu valor, enquanto matéria-prima e exercícios preliminares da 

universalidade, se — ao menos, neles houver alguma coisa, se ao menos forem originais.
Friedrich Schlegel

Esse tom de confissão memorialista terá sido suavizado quando seleciona e 

recria cenas e histórias desses animais em “Seco estudo de cavalos” (Lispector, 1974e:49- 

58), um dos textos que compõem Onde estivestes. Palavras em composição de imagens já se 

encontravam em outras obras, muitas delas recorrentes, muitas delas migratórias. Na

II - Dos gêneros híbridos e seus fragmentos

3. Crónica e paródia de relatório
Na obra de CL, animais sempre foram recorrentes, em histórias que mostram 

contatos tão próximos e intensos a ponto de se apresentarem incorporados nos gestos e 

movimentos das protagonistas. São conhecidos os envolvimentos: 1°) com uma barata em 

A paixão segundo G.H., o que possibilita à narradora-protagonista, através da procura da 

outra e da mesma natureza pela qual também é criada, compreender e refletir sobre sua 

condição humana; 2°) com uma galinha no conto “O ovo e a galinha”, tendo o afazer 

cotidiano e banal de fritar um ovo, além de provocado uma série de conflitos e visões 

internas a alimentar a vida da dona de casa, deslindado também uma possível busca da 

subjetivação da galinha “desajeitada” e “assustada”, mas que “ama” seu “ovo” sem mesmo 

saber da existência dele; 3o) com o coelho, com os peixes e com outras estimadas galinhas 

nas histórias para crianças intituladas O mistério do coelho pensante, A mulher que matou os peixes, 

A vida íntima de Laura e Quase de verdade, respectivamente, entre diversos exemplos.

Em particular, também muito especiais à autora, são os cavalos. São seres que 

povoam sua obra por vezes reinando livres, soltos e enleados à construção poética, através 

de metáforas elaboradas e, particularmente, da expressividade de protagonistas romanescas 

como Lucrécia Neves, por exemplo, do terceiro romance de CL, intitulado A cidade sitiada. 

Em 20 de março de 1971, ao escrever uma crónica intitulada “Bichos (Conclusão)” para o 

JB, compilada em A descoberta do mundo, a cronista lembra sua plena identificação com o 

animal, “fotografando-se” como uma adolescente em contato muito próximo com a 

natureza e a beleza selvagem desses animais:
Quanto a cavalos, já escrevi muito sobre cavalos soltos no morro do pasto (z4 
Cidade Sitiada), onde de noite o cavalo branco, rei da natureza, lançava para o ar 
o seu longo relincho de glória. E já tive perfeitas relações com eles. Lembro-me 
de mim adolescente, de pé, com a mesma altivez do cavalo, passando a mão 
pelo seu pêlo aveludado, pela sua crina agreste. Eu me sentia assim: “a moça e o 
cavalo” (Lispector, 1984:362).
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1 Tal denominação de gênero aqui se problematiza, uma vez que “Seco estudo” se configura, de fato, como 
crónica. Sobre esse texto, sabemos tratar-se de experiências fragmentárias e de técnicas utilizadas por CL na 
produção da crónica para o jornal. Ainda que tal texto seja configurado por CL num livro de contos, ao longo 
de nossa análise, poder-se-á perceber que diversos são os aspectos teóricos que o caracterizam como crónica 
de vertente lírica.

recriação, a parte final do trecho da crónica acima migrou do espaço da coluna jornalística 

ao do livro de contos e crónicas1, passando a compor um dos diversos fragmentos de 

“Seco estudo”, o que se intitula “Adolescência da menina-potro”.

Em espiral, a cena desse fragmento também ecoa de uma outra encontrada em 

Perto do coração selvagem. Na “Primeira parte”, especificamente no capítulo “...O banho...”, 

Joana, adolescente imaginativa e num ambiente erótico por excelência, fabula histórias 

enquanto toma banho; uma delas, “na fazenda do titio”, é a do cavalo do qual caíra e que é 

ao mesmo tempo heroicizado quando a socorre no rio. O contato com “o pescoço 

latejante e quente do animal” resulta em fusão e identidade de corpos contínuos. Ambas as 

personagens, cavalo e menina, sincronizam uma respiração ofegante e inovadora. O 

pensamento de uma felicidade memorável expressa esses momentos de Joana, mas logo o 

esquecimento surge como realidade implacável.

Várias crónicas, inicialmente escritas para o JB, terão sido recriadas por CL em 

Onde estivestes e, posteriormente, selecionadas numa reedição do que se preferiu denominar 

A descoberta do mundo. Entre outros exemplos, “Noite na montanha”, escrito originalmente 

em 22 de janeiro de 1950, vem migrando e aporta em Onde estivestes com o título “Silêncio”; 

já “Brain Storm”, de 22 de novembro de 1969, é traduzido, em Onde estivestes, para 

“Tempestade das almas”, que certamente influenciou inclusive a escolha da tradução para o 

inglês do título desse “conto” e da própria coletânea que engloba Onde estivestes e A via crucis 

denominada Soulstorm (Lispector, 1974g); “Um caso para Nelson Rodrigues”, de 3 de 

fevereiro de 1973, reintitula-se “Um caso complicado”; “A rosa branca”, “Vida ao natural” 

e “As águas do mar”, o primeiro título de 23 de setembro de 1972 e os dois subsequentes 

de 5 de maio e 13 de outubro de 1973, respectivamente, reapresentam-se com os mesmos 

títulos, sendo que “A rosa branca”, em Onde estivestes, é um dos que se inserem no intitulado 

“O manifesto da cidade”. Vale salientar que “Esvaziamento” já fora publicado em A legião 

estrangeira com o título “Amizade sincera”.

A partir do ensaio elucidativo de Davi Arrigucci Jr. (1987:51-66), denominado 

“Fragmentos sobre a crónica”, pode-se compreender esse gênero, que teve expressão e 

dimensão através do jornal “há mais de um século” e foi naturalmente se aclimatando em
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exercício de relato dos fatos
ccsua

arte de

como

nosso país. Caracteriza-se “pela despretensão, pelo diálogo do cotidiano”, algo que 

acompanha diariamente o leitor brasileiro. Apesar de linguagem e temas simples e 

próximos do leitor, há algo que toma difícil sua definição. Dos significados da palavra 

“crónica”, todos passam pela idéia de tempo, recorrente na própria etimologia da palavra, 

do grego “chronos”, quando a dimensão temporal explicita a definição proposta: ‘‘Lembrar e 

escrever trata-se de um relato em permanente relação com o tempo, de onde tira, como memória escrita, sua 

matéria principal, o que fica do vivido - uma definição que se poderia aplicar igualmente ao discurso da 

História, a que um dia ela deu lugar” (1987:51).

A crónica surgia, em épocas medievas, no 

históricos entendidos na sua linearidade cronológica, tomando-se “precursora da 

historiografia moderna” e, relendo Benjamin, Arrigucci Jr. considera o cronista como um 

“narrador da História”, que precede o historiador, pois este busca uma “explicação” para 

os fatos narrados, já aquele, a princípio, limitava-se a narrar dentro de um ponto de vista 

religioso, modelando os fatos históricos à penumbra de mitologias “insondáveis” e, “ao 

narrar os acontecimentos”, vê-se retomando experiências de vida e memória, “mestre na 

contar histórias ” (1987:52).

Já há muito a crónica não é tnais vista dentro dessa dimensão da experiência 

que a sedimentou, a da crónica histórica. Em meados da década de 80 e ainda hoje, a 

crónica é identificada como um simples “relato” ou “comentário de fatos corriqueiros” do 

cotidiano, Jait divers, assuntos que permeiam e sustentam as matérias dos jornais, algo 

circunscrito em seções de jornais e revistas. A imprensa tem um papel importante na 

veiculação da crónica, mas não se pode reduzi-la a um “apêndice de jornal”, pois esta 

alcançou no Brasil um “desenvolvimento extremamente significativo”, apresentando uma 

relevância estética e uma dada autonomia que a constituíram como gênero literário, que 

pode se aproximar de alguns modos da épica, bem como da lírica, compondo uma história 

que revela a grande expressão da “produção literária brasileira”. Assim, a crónica é um 

“fato moderno”, submetendo-se à “novidade”, ao “consumo imediato”, ao inconstante 

desejo, à moderna e cosmopolita vida fugaz da era industrial em espaços “periféricos”. De 

qualquer forma, mesmo num meio como o jornal, o “mérito literário” sobressai, 

adquirindo a crónica, assim, “a espessura de texto literário”, havendo exercícios de 

“elaboração da linguagem”, preocupações do autor que, ao cuidar de sua “complexidade 

interna” através das dimensões psicológica, social, poética e humorística, possibilita 

engendrar, de modo sutil, conhecimentos da realidade e da história. De modo perspicaz e
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seuniversos do conto e

O intuito de destacar parte da citação acima volta-se à constatação dessa 

modalidade em algumas crónicas de CL. Das duas vertentes de crónica propostas por 

Arrigucci Jr, “lírica” e “prosa de ficção”, ainda que a autora esteja diretamente ligada à 

objetividade ficcional das suas produções romanesca e contística, ao longo da análise de 

“Seco estudo”, percebe-se toda uma preocupação poética a configurar tal texto como 

crónica: subjetividade, sonoridade das frases, fragmentação, colagem etc. A questão 

fundamental é a dinamicidade dos textos de CL: à proporção que, livres, movimentam-se 

das páginas do jornal e do romance às dos livros de contos, do livro de contos às de outro 

do mesmo gênero, expressa-se o processo de recriação e migração textual da autora. 

Procurou-se estudar essas constantes mobilidades, compreendendo que alguns gêneros

amplo, a crónica incide na “alma” dos fatos e acontecimentos do seu tempo, bem como se 

Evra da “corrosão dos anos”, como se esta pudesse sempre se mostrar renovada, algo que 

se despe ao leitor de modo verdadeiro, íntimo, humano e não menos histórico. Ao analisar 

grandes autores, Arrigucci Jr. relê desde as crónicas de Alencar e Machado, veiculadas nos 

folhetins, até as crónicas de Bandeira e Braga, nos jornais cariocas, este último considerado 

como cronista modelar, pelo “grau de autonomia estética” que deu à crónica.

Afora as diferenças estilísticas e temáticas de ambos os autores, às quais aqui 

não nos propomos ater comparativamente, acreditamos que Braga, ao escrever “crónicas” 

que também podiam ser lidas como contos, aproxima-se de CL, que escrevia contos e 

“crónicas” entremeada ou enleadamente. Assim, o entrelaçamento ou fusão entre os 

da crónica possibilita um efeito inusitado de um gênero 

alimentando do outro, como dois rios distintos que, ao se encontrarem, volumosos lá na 

frente, deságuam no mar. Dessa forma, podemos conciliar as preocupações de Braga, 

analisadas por .Arrigucci Jr., às de CL:

Muito próximo do evento miúdo do cotidiano, o cronista deve de algum modo 
driblá-lo, se não quiser naufragar agarrado ao efémero. Buscando uma saída 
literária, as margens de sua terra firme são bastante imprecisas: ele pode estender 
a ambiguidade à linguagem e às fronteiras do gênero, sem perder o nível de 
estilo adequado às pequenas coisas de que trata. Com isso, às vezes a prosa da 
crónica se toma lírica, como se estivesse tomada pela subjetividade de 
um poeta do instantâneo, que, mesmo sem abandonar o ar de conversa 
fiada, fosse capaz de tirar o difícil do simples, fazendo palavras banais 
alçarem vôo. Outras vezes, a tendência é para a prosa de ficção, pela ênfase na 
objetivação de um mundo recriado imaginariamente: ela pode se confundir com 
o conto, a narrativa satírica, a confissão. Outras ainda, como em tantos casos 
conhecidos, constitui um texto dificil de classificar é... crónica. Foi o que levou 
Fernando Sabino a repetir sobre ela a famosa piada de Mário de Andrade a 
propósito do conto: tudo o que o autor chamar assim (1987:55-56) (negritos 
nossos).
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2 Ver também Eliane Vasconcellos (1993:69) — item “Produção Intelectual”.

A gestação da “menina-potro”

Há duas versões de “Seco estudo”. E muito provável que a Ia versão seja a 

publicada em três etapas com os títulos “Estudo sobre cavalos (I), (II) e (III), nos sábados 

4, 11 e 18 de agosto de 1973, sucessiva e respectivamente, na coluna do Caderno B, do JB. 

Vale salientar que mais uma vez tal crónica também não foi selecionada em A. descoberta do 

mundo. A 2a versão, intitulada “Seco estudo de cavalos”, foi revisada, ou melhor, recriada 

por CL quando da publicação de Onde estivestes. Antes de analisarmos a migração textual do 

romance à crónica - e, para tanto, utilizaremos a 2a versão por considerarmos a mais 

aprimorada da autora -, comentaremos algumas recriações ocorridas nessas duas versões, 

próximas uma da outra.

As mudanças ocorridas nessas duas versões são poucas, porém significativas. 

Ocorrem mesmo nos primeiros fragmentos, e isso se justifica pelas alterações manuscritas 

no datiloscrito de “Estudo sobre cavalos”2 (Lispector, s.d.), quando CL demonstra que, 

título da Ia versão, tentou outras duas possibilidades: “Instantâneo de 

e “Estudo sobre cavalos livres” (Lispector, s.d.:l), títulos riscados e, 

conseqúentemente, recusados no datiloscrito. Sabe-se que o próprio título da Ia versão foi 

também modificado na 2a versão de Onde estivestes, interligando-se sutilmente à ficção 

regionalista mais proeminente do nosso Modernismo. Da alteração dos títulos, pode-se 

constatar que a intenção da autora, consciente ou inconscientemente, passava pela imagem 

do cavalo como um animal até certo ponto livre e por uma experiência literária que se volta 

à linguagem fotográfica.

O primeiro fragmento, intitulado “Despojamento”, apresenta na supressão a 

representativa recriação textual da autora. Além de, no datiloscrito, aparecer outro subtítulo 

recusado por CL, “Definição” (Lispector, s.d.(c):l), o que demonstra haver algo de síntese 

a ser entendido nesse fragmento, a seguinte frase é suprimida na 2a versão definitiva do 

texto: “Cavalo livre é a nudee^ completa do corpo” (Lispector, 1973h:2). Tal frase foi descartada 

pela autora na 2a versão, talvez porque a crónica surja da menor à maior expressão possível,

foram constituídos na forma de uma outra natureza originária. Segue-se a análise de “Seco 

estudo”, enfatizando em particular a migração textual do romance à crónica.

para chegar a esse 

cavalos livres”
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o verbo

Essa primeira linha ou verso, ponto de partida e de chegada do texto, se 

pensarmos que tudo tematizado na crónica gira em tomo da natureza equina em sua bela 

animalidade, já aponta para a impossibilidade de o cavalo não “estar nu”, mas “ser nu”, 

algo que deva ser ressaltado justamente para que já se perceba, além dos matizes sublimes,

restando a aprimorada frase-síntese mais selvagem e elementar: “O cavalo é nu” (Lispector, 

1974e:49).

Ainda comentando algumas mudanças entre l1 e 2a versões da crónica, em 

“Estudo sobre cavalos (I)”, especificamente no fragmento intitulado “Forma”, CL modula 

ser” pelo “representar”, tomando a frase inicial metafórica mais abstrata e etérea. 

Também, no fragmento “Doçura”, a autora preferiu a frase “a doçura de quem assumiu a 

vida e seu arco-íri^ (Lispector, 1974e:50) à frase “a doçura de quem assumiu a vida e seu 

fulgoi3’ (Lispector, 1973h:2), talvez procurando dar, nesse início, um cromatismo dinâmico. 

O título do fragmento “A visão do cavalo” (Lispector, 1973h:2) foi posteriormente 

alterado, na 2a versão, para “Os olhos do cavalo” (Lispector, 1974e:50), possivelmente para 

alcançar uma materialidade da forma dos animais estudados, desviando-se de uma outra 

abstração desnecessária, alcançada pelo vocábulo “visão”. Nesse último fragmento, 

também se substitui o verbo “usufruir” pelo “dominar”, mais impactante. Nesse sentido, 

entre outros acréscimos, o mais instigante é o neologismo “cavalas”, criado no fragmento 

“Na madrugada fria”, que inclusive aparece manuscrito no recorte de jornal que pertencera 

à autora (Vasconcellos, 1993:95). Isto nos leva a duas deduções conclusivas: a primeira é 

que CL alterava os textos à caneta nos próprios recortes de que dispunha (pôde-se 

constatar esse fato ao pesquisarmos na Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro); 

a segunda, como consequência da primeira, é que tais recortes das crónicas do JB, por 

exemplo, por serem alterados pela autora, ganham status de manuscrito.

Em Onde estivestes, como uma profusão que esparge as naturezas diversa e 

prolífera do conto-título, os textos apresentam suas mais variadas formas. De impressões 

líricas, passando por relatos descritivos, chegando à crónica, “Seco estudo”, terceiro título 

da coletânea, apresenta quinze fragmentos constitutivos como uma progressão que vai de 

uma única linha (prosa) ou único verso (poema), intitulado “Despojamento”, até o mais 

extenso texto em relação aos anteriores, “Estudo do cavalo demoníaco”, que fecha a 

crónica ainda a partir de histórias herdadas da tradição romântica.
Despojamento

O cavalo é nu (Lispector, 1974e:49).
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gestos ou

3 Sobre os centauros, emyl Cidade Sitiada, espedficamente no capítulo “5. No Jardim”, a narradora se refere 
explicitamente a esses seres mitológicos, o que não demonstra a presença desses em “Seco estudo”, uma vez 
que os trechos selecionados e migrados para o conto são os do primeiro capítulo, mas já confirma que CL, de 
fato, se aproximava dessa representação simbólica específica, que pode ter ressonâncias no conto: “Onde estava 
a tempestade da noite antenorí pela janela via calmas tropos de centauros avançarem nas nuvens, arrastando os majestosos 
posteriores” (Lispector, 1949:83) (negritos nossos).

o contraste entre a dualidade animalidade/humanidade, que ao longo da crónica vai-se 

diluindo à medida que mulher e cavalo, em intensidade progressiva, identificam-se através 

da revelação especular: tanto cavalo pode apontar para a sensibilidade humana quanto 

mulher consegue compreender a selvageria daquele que nela se projeta. “Ser nu” na sua 

plenitude, na cultura ocidental ou não-selvagem, é uma impossibilidade para o homem, 

mas, nesse microtexto ou micropoema, é a metáfora-síntese da natureza livre do cavalo ou 

de todo e qualquer animal, e a narradora vislumbra tal momento na compreensão dessa 

liberdade, que pode não só ser visualizada, mas também percebida.

Nessa crónica, a experimentação vai da contenção à expansão, tentativas que 

ampliam as possibilidades literárias, levando-se em conta o universo ficcional de que CL 

lança mão: versos, relatos, sagas medievas, crónicas, contos, entre outros. Ao mesmo 

tempo que experimenta seu fazer literário nesse estudo árido, a autora procura construir a 

figura do cavalo nas suas mais diversas imagens. Tanto detalhes da beleza física quanto 

gestos e movimentos desses animais são descritos em estilo livre a ponto de tocar 

profundamente a narradora, que se identifica com a natureza obscura e enigmática desses 

seres. De afirmações a perguntas ao leitor, os textos costuram-se à proporção que a 

natureza indomável do cavalo concretiza, no texto de CL, a própria liberdade da criação 

artística. Esse conjunto de textos curtíssimos, antes de se constituírem como crónicas, são 

fragmentos, traços, esboços, croquis, impressões, gestos ou movimentos 

despreocupadamente inconclusos, livres.

Consciente das limitações humanas, a narradora revela, em “Ele e eu”, que, 

caso pudesse escolher, desejaria ter nascido cavalo. Além do desejo ou da identificação, 

através da profunda compreensão da natureza dos cavalos, essa imagem já se projeta na 

grotesca figura da “menina-potro”, no fragmento “Adolescência da menina-potro”. Criado 

por CL, esse neologismo por aglutinação de dois vocábulos hifenados, onde inclusive se 

misturam naturezas feminina e masculina como na androginia do conto-título, flagra o 

humano e o animal fundidos ou incorporados, o que pode aludir aos centauros3, figuras da 

mitologia grega que são metade homem e metade cavalo e se embriagam facilmente nas
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os movimentos dos

e ao

práticas dionisíacas junto a outros seres hipomorfos (Chevalier e Gheerbrant, 1996:219). 

Identificação, projeção ou incorporação? A partir desses e de outros efeitos em expansão 

gradativa, a narradora percebe que, além de sua natureza indomável, o cavalo que dentro 

dela se esconde pode se expressar à medida que retoma a imagem de outro cavalo. 

Enquanto imagens em composição e ao mesmo tempo personagens em corrosão, 

galopando soltos ou “aprisionando-se” nas percepções e sentimentos da narradora, os 

cavalos aproximam-se e afastam-se, como textos pulsantes, em constante movimento.

A migração e o repartejamento dos textos

Considerando-se natureza simbólica aberta (Chevalier e Gheerbrant, 1996:202- 

212), os cavalos, nesse texto de CL, compreendem perspectivas significativas amplas e 

complexas. Correlacionando-se à paradoxal natureza andrógina no conto-título, como 

“filho da noite e do mistério”, os cavalos têm o poder de comandar a vida ou a morte, 

como se pode perceber no fragmento “O cavalo perigoso”, quando um menino morre ao 

receber um coice de um “baio novo” e o povoado da pequena cidade passa a temer e 

respeitar o cavalo selvagem, que aos poucos se figura arquetípico. Essa história ligeira é a 

primeira que se interliga diretamente ao romance A cidade sitiada, ao adiantar em prolepse 

: esse pequeno povoado se tomaria uma “grande megalópole”, algo que no romance já 

se edificava do subúrbio ao sítio de S. Geraldo. Mas não se trata apenas de uma 

aproximação, considerando-se os corpos dos fragmentos, há o que se pode denominar de 

migração textual, uma vez que, mesmo com substituições e acréscimos, esses já apareciam, 

originária e inicialmente, no primeiro capítulo, intitulado “1. Morro do Pasto”, desse 

terceiro romance de CL, bem como, originária e posteriormente, no vigésimo segundo 

capítulo de A paixão.

Sobre a primeira migração textual mais significativa em “Seco estudo”, 

percebemos que CL, ao tematizar os cavalos nesse texto, opta por recriar e reprojetar cenas 

que serviam como apresentação panorâmica de S. Geraldo, fragmentando histórias na 

crónica através de modificações sensíveis de termos, orações e frases, bem como da 

utilização de títulos plurais. Partindo de algumas cenas descritivas do primeiro capítulo do 

romance, os textos fragmentam-se em “Seco estudo” como reapropriações textuais que 

ganham ressignificações. Considerando-se grande parte dos fragmentos e esse terceiro 

romance de CL, a experimentação grotesca estende os reflexos animalescos de Lucrécia 

Neves na narradora de “Seco estudo”, tendo aquela já incorporado
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textuaL

mais frágeis no sentido do seu repartejamento, uma vez que se 

do romance sendo recriados como um todo. As bordas são

trata de pequenos trechos 

as molduras dessa collage

na da sombria narradora-

4 Quanto ao conceito de collage, refiro-me ao fundamentado por Marjorie Perioff que, ao estudar obras 
cubistas e futuristas, retoma o “verbo francês coller”, que “significa literalmente 'afixar', ‘pregar’, ‘colar’, como na aplicação 
de papel de parede” (1993:99). No capítulo intitulado “2. A invenção da colagem” (1999:95-149), analisa obras de 
Pablo Picasso, Umberto Bocaom, Filippo Totnmaso Marinetti, Cario Carrà, entre outros que utilizaram os 
efeitos da colagem como forma de estabelecer uma tensão entre real e imaginário, pintura e escultura, 
bidimensional e trimensional, entre arte “única” e arte referencial. No final do capítulo, percebe-se que toda 
sua análise histórico-investigativa sobre os procedimentos da colagem em algumas obras dessas duas 
vanguardas da modernidade, enquanto efeitos complexos que já se utilizavam inclusive de elementos verbais, 
elucidam as heranças existentes nos ready-made dadaístas, bem como na arte contemporânea de Jacques 
Derrida, John Cage, Robert Smithson e Laurie Anderson, entre outros. Com relação à collage experimentada 
por CL, ao colar trechos do primeiro capítulo de A cidade sitiada em “Seco estudo”, a autora compõe uma

Sem dúvida, a migração textual produzida por CL passa pela recriação literária. 

No fragmento “O cavalo perigoso”, há mudanças significativas: a autora substitui 

“subúrbio”, termo utilizado no romance, por “lugarejo”, vocábulo que na crónica ganha 

uma função espacial singela e genérica, mais apropriada. Também se substitui “crianças 

ainda agrestes” por “crianças ainda selvagens”, trocando uma caracterização mais 

regionalizada no romance por outra mais ampliada e obscuramente primeva. Acrescentam- 

se na crónica, além do trecho inicial que não deixa de se conectar diretamente à cidade de 

S. Geraldo, que se edifica no romance, os cavalos como “proeminentes habitantes” do que 

ora se denomina como “lugarejo”. Quanto a algumas orações do romance à crónica, CL 

prefere não migrar, em geral são opções que voltam a particularizar ambos os textos. Como 

exemplo, a frase “onde não faltava ironia sobre a lentidão com que uma série de subúrbios se civilizava” 

(Lispector, 1949:14) parece não se harmonizar na crónica ou particularmente numa história 

tão microscópica, ajustando-se melhor ao amplo espaço romanesco, onde se fixa em 

definitivo. No final, há acréscimos que aguçam a percepção olfativa do leitor, que também 

sente o “cheiro de estrebaria” misturado à “consciência da força contida nos cavalos”, 

retematizando a natureza dos cavalos na crónica. O início e o fim dos textos na crónica são

equinos através das diversas e repetidas metáforas ao longo dos capítulos do romance. A 

figura grotesca da protagonista do romance projeta-se

protagonista da crónica. Substitui-se uma voz em 3a por outra em Ia pessoa, esta, de fato, 

mais apropriada à crónica. Enquanto no romance não se verifica a direta percepção dessa 

incorporação animalesca por parte da protagonista, mas por intermédio da narradora, na 

crónica, além da constatação de uma dada subjetividade sensível, a incorporação se dá de 

modo mais sombrio.
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poética.

das narinas trémulas” do

espérie de texto fragmentário em repartejamento, quando seus quinze textos reinserem-se em outro e novo 
espaço textual, sobre o qual terão (res)significações a serem produzidas a partir do diálogo direto com o 
romance do qual os trechos/textos se originaram. Trata-se de efeitos de colagem que justamente colocam em 
crise a arte enquanto “forma única”, sendo Yeats um dos representantes mais “fervorosos” desta, como bem 
expôs Perloff.

cavalo, muito característico da natureza desse animal, em composição com a ambientação 

das “madrugadas frias”. Tal fragmento funciona como uma prolepse espaço-temporal a 

tratar algumas imagens dos dois últimos fragmentos, pressentindo-se a agonia deslindada 

nos momentos finais, uma vez que, de onde o texto migrou, a oração “mal se podia 

adivinhar” já proporcionava o enigmático e, ainda sem ela, o enigma persiste no ritmo 

sonoro-textual dos galopes do animai

Outra animalidade ressaltada é a do “bafo úmido:

Essa migração de textos pode ser toda reelaborada, como no fragmento “Na 

madrugada fria”. Nesse pequeno texto da crónica, CL prefere redimensionar o efeito 

sinestésico da visão do “momo bafo úmido” e do “bafo radioso” em detrimento da

“umidade radiosa” que, para o leitor do romance, “mal se podia adivinhar”. Também prefere 

“narinas trémulas” a “ventas”, procurando, além de misturar os grotescos recortes sígnicos 

dos órgãos humano e animal, intensificar a caracterização por adjetivação mais demarcada, 

quando opta por “madrugadas frias”, locução que no singular serve de entretítulo ao 

fragmento, em vez de apenas “em certas madrugadas”, como se expressa no romance de 

modo mais vago e aberto.

Ainda no fragmento “Na madrugada fria”, todo um ritmo é recriado na 

sonoridade das orações, através de desvios metaplasmáticos construídos por adjunção 

(Dubois, 1974:79-83), particularmente pelas frequentes aliterações produzidas a partir dos 

encontros consonantais da oclusiva linguodental /t/ ou da fricativa labiodental / f/ com a 

fricativa vibrante alveolar /r/ (“/ranqúilo//mnulas/ex/mnamente”; ‘frementes//rias’’), bem 

como a aliteração em neologismo que inclusive contamina a construção do feminino pelo 

lirismo (“cavalos/cavalas”); pelo polissíndeto que repete a conjunção /e/, pelas rimas 

semânticas (Ducrot e Todorov, 1988:183) (“extremaz?í»Zí/freme«/ej’) e pela repetição de 

palavras e locuções que ampliam uma dada temporalidade no plural (“bafo”, “madrugada(s) 

fria(s)”), reencenando-se, além da ambientação proposta pelo título, a simulação de um 

galope como significante textual que se processa no próprio ritmo engendrado da prosa
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exercício da comparação à metafora, 

exatamente doze enumerados no romance, Lucrécia reflete 

porque esteja prestes 

capítulos seguintes. Mas 

sol”, imagem que muito 

pelo viés do grotesco, uma vez 

comentário da narradora

se converge

rua seca

organizado 

penetrar”

“Seco estudo”, em olhares interiorizados de 

em 3a pessoa, os cavalos, 

“O cavalo perigoso”, reinam em cidades em 

ruínas da mesquinhez de alguns sentimentos

A narradora de “Seco estudo” não só visualiza a beleza desses animais (maciez 

do pêlo, doçura, altivez, dorso escultural etc.), mas também busca respirar a natureza dessa 

forma, senti-la, intensificando-se o ritmo narrativo em consonância aos galopes desses 

animais. Enquanto no romance - particularmente regido por um atento olhar exteriorizado 

a presentificar-se numa narradora em 3a pessoa que pode se distanciar um pouco da 

protagonista - os cavalos encenam a vida de Lucrécia Neves na conveniência de seus 

casamentos aparentemente afortunados, já em 

uma narradora em Ia pessoa que se misturam a fiases distanciadas 

particularmente nos fragmentos “O alarde” e 

construção, ainda que também projetando as 

humanos.

Na madrugada fria
Podia-se ver o momo bafo úmido — o bafo radioso e tranquilo que saía das 
narinas trémulas extremamente vivas e frementes dos cavalos e cavalas em 
certas madrugadas frias (Lispector, 1974e:53).

No fragmento “Na rua seca do sol”, resta aos moradores do povoado 

socorrerem-se no fascínio da aparição dessas figuras esculturais no centro dessa topografia 

textual, quando se converge e se visualiza, numa fusão tempo-espaço-personagem, “a 

parelha de cavalos” no instante em que surgem na esquina e levantam suas “patas semi- 

erguidas”, num relance que a narradora fotografa como “vislumbramento”. Em Onde 

estivestes, esse instante se dá exatamente “às duas horas da tarde”, quando se congela a 

beleza dessa composição dos cavalos, que parecem desafiar céus e terra. Poucos são os 

humanos, protagonizando-se a animalidade. Já em ^4 cidade sitiada, particularmente no 

capítulo “6. O esboço da cidade”, o sol comparece na precisão de um tempo cronológico 

em repetições, que já fixava “às duas horas da tarde”, mas este não “consegue 

na casa de Lucrécia Neves, iluminando-a levemente para que ela ainda possa 

viver na obscuridade solitária dos seus afazeres domésticos. Em dado momento, no 

no esplendor orgânico desse sexto capítulo de 

“uma formiga na luz”, talvez 

a se casar com Mateus Correia, algo que terá se concretizado nos 

a metáfora que mais chama a atenção é a da “besta de carga ao 

se aproxima de “Seco estudo”, projeção que se dá obhquamente 

que, além de uma certa ironia (Pontieri, 1999:121) no 

no final do capítulo a desintensificar um aparente vislumbre,
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trabalho

formas

uma

ou o

“movimento

antes, em vez de receber “clandade”, a protagonista romanesca incorpora os supostos 

movimentos desse animal, pois “pelo menos Lucrécia via e batia a pata” (Lispector, 1949:93). 

Essa incorporação, como mencionamos, se dá ao longo do romance, persistente e 

paulatinamente, mas nesse momento se configura em definitivo a metáfora visual da 

submissão da mulher, que por vezes ainda tem seu espaço circunscrito ao 

doméstico.

Regina Pontieri (1999:123-130) percebeu e analisou, no seu aprofundado 

estudo crítico sobre A cidade sitiada, que tais “marcações do tempo cronológico” são 

esvaziadas pela forma como a narração é desenvolvida, algo que se evidencia numa das 

obras um pouco mais estruturadas pela narratividade enquanto sequência de 

acontecimentos, só que essa preocupação temporal só faz sentido na medida em que não se 

fixa na abstração de um “tempo mensurável”, mas com o fim de “ganhar densidade corporal de 

tempo cósmico” (1999:126). Já em “Seco estudo”, essa marcação “das duas horas da tarde”, 

além de uma simetria esteticamente orgânica a marcar os ponteiros do relógio no vislumbre 

solar da narrativa já recorrente no terceiro romance de CL, “espelhística” como bem 

denomina Pontieri, funciona como um efeito de contraste em relação ao universo lírico e 

ao caráter intimista que sempre caracterizou a obra da autora. No geral, são tentativas de 

organizar a narrativa a partir de uma lógica exterior que pode parecer não se conciliar com 

as percepções e perturbações internas da narradora, porém se percebe que essas 

sensíveis se completam uma na outra, exterioridade e interioridade, mesmo em 

expressividades diferenciadas, caminham juntas.

Em sua tese sobre a “espadalização do tempo” ou o que considera ser o 

grande objetivo da obra, o de “arrebatar ao fluxo temporal um campo de visibilidade, justamente para 

que as coisas apareçam pelo frescor do olhar que as renova” (1999:129), Pontieri, no seu estudo 

sobre A cidade sitiada, também constata que esse romance faz parte de um 

novelístico único” do projeto literário iniciado na estréia de CL como romancista nos anos 

40, compreendendo que, neste terceiro romance, as personagens, por se encontrarem 

“redufidas a avatares do espaço cênico”, “pouco aparecem como subjetividade” (1999:124). Ainda 

segundo Pontieri, sobre o tempo cronológico desfuncionalizado em suas marcações 

temporais atenuadas pelo espaço, “as ações não evoluem no sentido de engendrar um acontecer 

contínuo, enclausuradas por um movimento contrário àquele que seu sentido aparente anuncia, acabam 

configurando não uma narração mas uma pintura, não um processo mas sua descrição” (1999:127).
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do cavalo,

Em “Seco estudo”, considerando-se o fenômeno das migrações textuais, há 

poucas porém significativas diferenças do que se constatou acima. A subjetividade não 

aparece como uma simples troca de marcação de desinências ou muito apagada pelo 

espaço, mas incorporada no que se constatou como fluxo “espácio-temporal”. Deve-se 

ressaltar que essa subjetividade, edificada a partir do pensamento enquanto construto do 

homem, é seduzida por uma animalidade que, no romance A cidade sitiada, encontra-se 

diluída ou pouco aparente, mas aos poucos corrói a visão do leitor pelo viés do grotesco, 

quando Lucrécia Neves, vista muitas vezes por uma proximidade da narradora em 

“discurso indireto livre”, assume movimentos animalescos, particularmente os 

ao longo dos capítulos. Portanto, se uma narração em 3a pessoa distanciada também 

possibilitava corroer essa subjetividade que se animaliza no romance, em “Seco estudo”, a 

Ia pessoa, aliada à projeção da metaforização de Lucrécia como “besta de carga ao sol” que 

ocorre no romance e à percepção lírica das sonoridades em prosa poética que se evidencia 

na crónica, já dá conta de expressar melhor essa subjetividade grotesca, que vem abraçar 

sua animalidade esquecida ou desprezada. Percebe-se, no levantamento dos trechos que 

seguem, como se processa, ao longo do romance, a incorporação dos atos animalescos em 

Lucrécia Neves, os quais não deixam de reverberar e refletir, especular e metaforicamente, 

nos da narradora-protagonista de “Seco estudo”:
Um baile em S. Geraldo: a noite estiolada pela chuva e ela pisando os cascos na 
pedra escorregadia, e os grupos de guarda-chuva chegando. [...]
[...] mamãe vou sair! desceu as escadas de novo devagar, cuidando em não 
escorregar na sombra com as ferraduras. [...]
A moça moveu suavemente as palas. [...] 
[...] a moça ergueu-se sobre as patas [...] 
Fora o encontro no ar de dois cavalos [metaforicamente Felipe e Lucrécia Neves], 
ambos escorriam em sangue. [...]
[...] ela se dava! Mas chegado certo momento — a pancada súbita do casco!
[...] tentava agora excitar sua ira até chegar à própria força, trotanto atenta, 
experimentando tocar nos objetos [...]
Tudo parecia esperar que também ela batesse firme e breve com a pata. [...] 
No meio do sono, ainda num lance de ferocidade, Lucrécia Neves ergueu-se e 
percorreu o quarto sobre as quatropatas, farejando a escuridão. [...] 
Ela batia a pata paciente. [...]
Estava bruta, de pé, uma besta de carga ao sol. [...]
Toc, toc, toc — era o seu modo de reduzir todas as coisas exteriores a um ruído 
infantil e mecânico com os saltos das ferraduras. [...] 
pelo menos Eucrécia via e batia apata. [...]
- Lucredazinha [o marido Mateus Correia], vamos 'aoffagerum bom pasto! 
Então ela movia aspatas, padente. [...]
Ela interrompeu imediatamente os pequenos coices na terra. [...]
Ela própria reconhecendo afinal a terra? marcando-a com seu casco breve como breve 
lugar de vida e morte. [...]
Sentindo à flor da pele grossas veias de cavalo. E Lucas, voltando-se para olhá- 
la:vendo-a de pé, isolada, na sua graça equestre. Eles se tocaram enfim. (Lispector, 
1949: 34-152 passim) (itálicos nossos).
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Os capítulos-partes de A Cidade Sitiada são, ao mesmo tempo, individualidade e 
fração, cada qual com características próprias mas reverberando nos demais do 
conjunto. Destacáveis num certo sentido, sua sequência garante entretanto a 
existência do já mencionado conjunto de fatos da vida da moça e da cidade. E 
noutra perspectiva, pode-se ver nesses capítulos, parcialmente, a configuração 
de uma geometria global, de natureza espelhística. O primeiro em simetria com 
o último, ambos enfocando Lucréda agregada à vida e à população de S. 
Geraldo. O segundo simétrico ao penúltimo, os dois centrados em Perseu. O 
terceiro — que mostra as tentativas de Lucréda em busca de sua parelha 
masculina - assemelha ao antepenúltimo, onde finalmente encontra o amante 
(Pontieri, 1999:120).

Se, no romance, dependia-se do intermédio da consciência da narradora para a 

constatação ou projeção da animalidade da protagonista, na crónica, essa animalidade se 

expressa livremente na própria narradora. Percebe-se, assim, que a narradora do romance, 

apagada por Lucrécia metaforizada, mas ressaltada na própria instância narrativa, ganha a 

condição de narradora-protagonista na crónica, sobrepondo-se papéis e imagens vitais: 

mulher e cavalo, protagonista e narradora.

Toda discussão sobre migração textual deve levar em conta o fenômeno da 

fragmentação na própria génese da narrativa clariciana, mesmo em obras aparentemente 

não fracionadas. Isto porque, como bem explica Pontieri na introdução de um dos seus 

capítulos de análise sobre A cidade sitiada, “3. O espaço redescoberto” (1999:109-142), na 

esteira das críticas de Gilda de Mello e Souza e Massaud Moisés, deve-se considerar parte e 

todo como procedimentos complementares e particulares, ou seja, “a ambiguidade de 

totalidade e fração parece ser fundamental para encontrar o modo próprio da construção da Obra 

clariciana ” (1999:119).

“No mistério da noite”, migração textual mais extensa provinda do mesmo 

primeiro capítulo de A cidade sitiada, praticamente na sequência das anteriores, corrobora as 

mudanças significativas já constatadas: a das desinências da 3a pessoa para Ia pessoa para 

adequação das personagens em sua conformação de gênero, particularmente as 

protagonistas; substituições e acréscimos de termos que se voltam à recriação textual; 

reambientação que ressalta, na crónica, o sotumo-notumo em detrimento de uma visão 

panorâmica e introdutória mais apropriada ao primeiro capítulo do romance; entre outras.

Nesse fragmento, com relação às substituições migratórias, já não se opta mais 

por “lugarejo”, mas se troca, do romance à crónica, o termo “subúrbio” por “cidadezinha”, 

na tentativa de fazer com que, mesmo na pequena extensão da crónica, a prolepse do 

futuro espaço da construção da “grande metrópole”, que se processa no romance, 

confirme-se reprojetada e tomando corpo na história, a partir da expansão mínima de
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mais

cc

99 ÍC“A

“cidadezinha”.

com as

“subúrbio” pode ser 

longa oração em adjetivação 

volta à caracterização da ambientação noturna, 

bestas não abandonavam o subúrbio”

, no espaço pequeno e 

ou ambiguidade talvez 

”, além de uma

“lugarejo” para “cidadezinha”. Em dado momento, o termo 

substituído por outros termos que trazem consigo uma 

restritiva, opção que se 

apropriadamente sombria, trocando-se “as bestas não abandonavam o subúrbio” por “as 

bestas não abandonavam sua vida secreta que se processa durante a noite”. O termo “pasto”, 

evidenciado no próprio título do primeiro capítulo do romance, é substituído por 

“pastagem”, proporcionando uma sutil dinamicidade. Ainda se podem perceber outras 

substituições mais sutis, quase imperceptíveis, quando CL opta por trocar “pancadinha”, 

diminutivo mais alegre, por “breve pancada”, locução mais séria; “sem se tocarem”, quase 

tátil, por “sem se esbarrarem”, mais sensivelmente quase tátil; “regulares”, mais simétrico, 

por “cadenciados”, mais ritmado; “trevas”, mais visualmente sombrio, por “terror”, mais 

apavorante; “meio sentada [Lucrécia Neves] no leito”, condição mais passiva, por 

“ouvindo o rumor dos cavalos”, percepção aguçada e um pouco mais ativa. Quanto aos 

cavalos, troca-se “um suspiro[do animal]” por “uma longa respiração”, preferindo-se uma 

tensão mais prolongada em detrimento de outra mais ardente, demarcadamente humana; 

“boca” por “focinho”, optando-se por uma caracterização mais própria aos animais que 

também protagonizam a crónica. Em vez de dar visibilidade a “cama [de Lucrécia]”, CL 

opta pela “casa”, agora pertencente à narradora-protagonista.

Nos acréscimos, a tensão grotesca aumenta, pois os 

romance podem “responder com as 

à mostra em i

cavalos, enquanto no 

í gengivas à mostra”, na crónica, já podem “responder 

gengivas a mostra em relincho”, ganhando-se maior caracterização da sua 

animalidade. A aproximação entre narradora e animal se dá de modo mais intenso. Após 

afirmar que “desejaria ver as coisas como um cavalo”, CL acrescenta a seguinte frase na 

crónica: “Essa era a minha vontade”. Assim se percebe que a aproximação entre o humano e o 

animal vai se processando em expansão gradativa, até o momento da plena incorporação.

casa”, termo que substitui “a cama” de Lucrécia no romance, ganha, na crónica, sua 

“escada”, isto porque somente com o termo “degraus”, pode, 

fragmentado da crónica, levar o leitor a uma abstração ■

desnecessária. Assim, a locução “nos últimos â!?graus da escada da casa: 

aliteração da oclusiva dental sonora /d/, que reproduz os sons dos passos/galopes da 

descida rumo ao “morro da pastagem”, provoca um ritmo sonoro mais dinâmico na 

própria prosa poética. Na frase “O cavalo prodigioso aparecia”, que apresenta o verbo em 

destaque tanto no romance quanto na crónica, ganha outra na sequência, “era aparição”,
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branco”

proporcionando um clima mais enigmático e assustador. Na ambientação dessa penúltima 

história, tem-se uma maior caracterização da noite, a partir do acréscimo da oração 

“enquanto os homens dormiam”, atitude usualmente noturna que possibilita, nas histórias 

engendradas pelo suspense, fazer com que o leitor perceba que as personagens a vagarem à 

noite não têm a quem se socorrer de imediato, porque muitos dormem, sendo assim 

sufocadas, indefesas e aos poucos engolidas pela noite assustadora e devoradora. Na 

“madrugada”, vislumbra-se “uma frágil luminosidade” e, antes desse acréscimo, apenas o 

“silêncio” do romance não basta na crónica, é necessário “o silêncio total”. A frase final 

“tinhampassado no escuro pelo mistério da natureza dos entes”, totalmente em acréscimo, não deixa 

de sintetizar o ambiente noturno e misterioso que se interliga à última história, mas 

também já esboça o desvio lírico dessa migração textuaL

Ampliando-se o universo simbólico engendrado pela aparição do “potro 

na penúltima história, após identificação e incorporação do animal percebida pela 

narradora-protagonista, a figura do “cavalo branco” aqui recupera o significado do “cavalo 

da morte”, cuja cor “branca” é a da ausência de cor, podendo referir-se a cavalos “pálidos, 

alvacentos”, a uma “brancura lunar, fria, feita de vafr, de ausência de cores” (Chevalier e 

Gheerbrant, 1996:206). Essa nuança de brancura do cavalo, a alvacenta, alude à de um 

“fantasma”, bem como ao primeiro dos quatro “cavalos apocalípticos” (Apo. 6:2), 

“pressagiadores da morte”. De modo orgânico, “o cavalo fantasma” que surge no último 

texto já terá sido antecipado simbolicamente no fragmento “Na madrugada fria”, 

constituindo-se aos poucos o fantasmagórico.

Na crónica, todo esse fenômeno da migração textual é bastante complexo, isto 

porque se evidencia, concomitantemente, o próprio processo da fragmentação, como 

partes de um todo, que se intitula “Seco estudo”, mas também como fragmentos que 

apresentam molduras próprias, cujos entretítulos sugerem leituras singulares de tais 

fragmentos. Além disso, enquanto recriações migratórias, em vários momentos, as citações 

em colagem textual recuperam trechos de romances que estimulam o leitor não só à 

releitura, mas também ao movimento (re)interpretativo da obra clariciana. A autora, ao 

deslocar, fragmentar e recriar seus textos, parece incorporar a fêmea que lambe os filhotes 

após o repartejamento de suas crias. E como se os textos pudessem ser relidos numa outra 

estranha forma que os gera novamente, que os envolve e os transforma, mas num mesmo 

ninho acolhedor. O texto como alimento, os quais se lambe e se acaricia.
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6 De início, acreditou-se que o termo “lenda” se ajustaria mais a esse entretítulo específico de CL pela 
adequação semântica à extensão do conto. Porém, a partir dos estudos de André Jolles (1976:60-82), 
verificou-se impróprio teoricamente. Segundo o teórico holandês, saga, “no sentido linguístico”, além de 
significar o própno “ato de falar”, “a faculdade de falar”, também se refere ao “relato de acontecimentos 
passados e não corroborados pela História”. Enquanto formas simples e onginalmente concebidas como

5 Referimo-nos aqui, além do estudo já citado de Kayser, ao de Mario Praz, intitulado A carne, a morte e o diabo 
na literatura romântica, especificamente em seu “Capítulo segundo - As metamorfoses de Satanás” (1996:69-99), 
tendo esse entretítulo de CL, considerando-se as distâncias seculares, retomado um pouco a tradição 
romântica dos “heróis-bandidos” de Byron e dos rebeldes “dos romances de terror ingleses do final do século 
XVIU”, particularmente os de Schedoni e Anna Radcliffe, autores que, por sua vez, já teriam se inspirado na 
“energia heroica” e na “beleza maldita” do Satanás de Milton, em Paraíso Perdido.

“Estudo do cavalo demoníaco”.

Evidencia-se aqui exercício narrativo como busca ficcional, tendo esses dois fragmentos as 

narrativas um pouco mais extensas, próximas e articuladas à estrutura contística, numa 

prosa que ganha um pouco mais de fôlego. O texto vivo é a própria matéria de que é feito.

O fragmento “Estudo do cavalo demoníaco” é o que sintetiza o grotesco na 

tradição romântica5 das sagas6 medievas. Logo de início, a narradora confessa ter roubado o 

cavalo de um Rei e, por esse motivo, diz que dificilmente conseguirá dormir, em virtude de 

tratar-se do cavalo do “Sabath” enfeitiçado. Além dessa referência judaica que frequenta a 

obra de CL, toda uma fantasmagoria é deslindada pela narradora, temendo o “ginete” que à

O alinhavo dos fragmentos ou lambendo as crias

Em “Seco estudo”, a partir de um universo simbólico ampliado e também 

dotado de uma negatividade que reforça “o ctoniano e a cratofania infernal”, os cavalos 

podem ser “pressagiadores da morte” desde o mundo grego antigo ao medievo, podendo 

neste inclusive confundir os viajantes em seus caminhos percorridos, fazendo com que se 

joguem em escarpas, precipícios e pântanos. Paralelamente, os cavalos também podem 

indicar positividade simbólica por se mostrarem nos dois planos, “o de cima e o de baixo”, e, 

segundo Mircea Eliade (apud Chevalier e Gheerbrant, 1996:205), sua natureza cósmica 

representa o próprio “ato da criação”. Entre céu e terra, entre caos e criação, os cavalos que 

aparecem nessa crónica de CL são belos e sombrios, grotesco-sublimes, galopam juntos no 

espaço textual da simultaneidade narrativa, optando pelos atalhos nas histórias um tanto 

inconclusas. Após as epifanias, o leitor respira o silêncio percorrendo os entretítulos.

Texto organizado pela fragmentação, “Seco estudo” é sobretudo uma espécie 

de exercício da contração à expansão, como uma matéria viva que nasce e cresce, pulsa e 

respira, vive e movimenta-se. Do potro ao cavalo, da menina à mulher, da ingenuidade à 

corrupção, a sutil narrativa fragmentada tece seus fios muito tênues, cuja urdidura se 

finaliza nos dois últimos textos: “No mistério da noite” e
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narrativas medievas da Islândia e Noruega, a saga remonta às “tradições orais”, ao conceito de “história” 
enquanto “crónicas familiares”, no sentido que se estabelece a “noção de família”.

e trovoadas resultam em melancolia e

a “noite”

“Seco

noite respira silencioso. Tambores, latidos 

temeridade, mas a narradora admite que o trotar do cavalo está “dentro dela” e, às vezes 

mesmo distante, “continua dentro dela”, sente falta dele, “como quem morre”. Ao 

chamado do cavalo, até mesmo o inferno demoníaco não é temido e, como um gato, desce 

pelos telhados, mas só os cães podem pressentir o “sobrenatural”. E nesse sobrenatural 

que o cavalo sugere, simbolicamente, matizes grotescos, quando a narradora se diz presa a 

um animal e obediente à “Besta”, e isto pode afligir, pois, ao ser perseguida, apresenta um 

mundo apocalíptico de completa musicalidade, composto por flautas e clarineta, as quais 

sustentam o enigma, cujas marcas de sangue na boca e nas patas do cavalo roubado são 

reveladas como sinais de imolação.

Mas que espécie de imolação foi praticada? A tensão e uma espécie de vertigem 

são capazes de criar um clima assustador. A narradora clama e pede que roubem o cavalo já 

roubado, até porque parece não querer se desvencilhar dessa corrupção, que já se apodera 

de modo demoníaco de sua alma. No final, confessa o assassínio do Rei, quando roubara o 

cavalo, algo que havia causado um prazer terrível. Mais uma vez o leitor se aproxima do 

escatológico, delineado no conto-título analisado no capítulo anterior. Só que, em 

estudo”, a escatologia, ao remontar a tempos medievos e aclimatar a narrativa no 

sobrenatural e fantasmagórico, herda o grotesco próprio da tradição romântica, tal como 

entende Wolfgang Kayser. Só que agora o pecado, tão frequente naqueles tempos e ainda 

ecoante nos nossos, é revisto numa não usual felicidade, porém ao mesmo tempo essa 

espécie de imolação orgíaca metaforiza-se em “vida triste”.

Outro importante elemento a ser ressaltado é a “noite” que, além de se 

aproximar da ambientação sotumo-notuma interligando-se mais uma vez ao conto-título, 

metaforiza a vida da narradora como “feiticeira do horror”. O termo “noite” permeia os 

dois últimos fragmentos, particularmente o último, repetindo-se quatorze vezes. Ressalta-se 

a organicidade da finalização estética em “Seco estudo”, que vai do nascente, passando pelo 

sol “das duas horas da tarde”, ao poente, cujo “pôr-do-sol” parece silenciar em letargia as 

pessoas do povoado, chegando à “noite” silenciosa e invocativa, escura e sombria, alta e 

longa. Num diálogo direto e através de um espaço cuja ambientação ganha a relevância 

proporcionada pela narradora-protagonista, o texto intérmino se processa numa noite 

infinda, envolvendo e aterrorizando o leitor.
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de outros

A noite é a minha vida com o cavalo diabólico, eu feiticeira do horror. A noite é 
minha vida, entardece, a noite pecadoramente feliz é a vida tnste que é a minha 
orgia - ah rouba, rouba de mim o ginete porque de roubo em roubo até a 
madrugada eu já roubei para mim e para o meu parceiro fantástico, e da 
madrugada já fiz um pressentimento de terror de demoníaca alegna malsã. [...] 
Rouba depressa o cavalo perigoso do Rei, rouba-me antes que a noite venha e 
me chame (Lispector, 1974e:58).

Sobre a migração textual desse último fragmento, trecho provindo do vigésimo 

segundo capítulo de A paixão, como já constatado, há mudanças significativas que cabem 

aqui serem estudadas no pormenor. Não só por ser tal romance considerado obra-prima da 

autora, mas, sem dúvida, também pelas alterações e acréscimos de CL, a proporcionarem 

efeitos sutis e inusitados que intensificam o grotesco a partir de diversos elementos: o 

e o suspense, bem como o sobrenatural e demoníaco, entre outros.

Com relação às substituições, a mudança dos tempos verbais e 

conectivos não se volta apenas à preocupação revisionista da autora. Por exemplo, “nunca 

mais repousaria”, oração cujo tempo verbal encontra-se no futuro do pretérito, modula-se 

para “nunca mais repousarei”, no futuro do presente, talvez para ecoar melhor na frase 

seguinte, tendo-se a modulação da oração “eu havia roubado o cavalo de caçada [...]” para 

“roubei o cavalo de caçada Tal tempo verbal também persiste, a oração “quando de 

noite ele me chama para [...], vou” muda para “quando de noite ele me chamar [...] irei”. 

Distanciando-se um pouco da objetivação narrativa do romance, nota-se a subjetivação 

persistindo na sonoridade poética da crónica em Onde estivestes. Entretanto, a crise no 

romance moderno, particularmente neste de CL, quando se abandonam alguns aspectos da 

narrativa (tais como: enredo, tempo, espaço ficcionais e personagem), “exprime também a crise 

do sagrado, no mundo moderno”, conforme nota crítica de Benedito Nunes na obra estudada, 

(apud Lispector, 1964b:82). Acrescenta-se aqui que esses efeitos também são obtidos pela 

reflexão filosófica e sobretudo pelo desvio lírico.

Ainda sobre essa migração textual, outros acréscimos, mesmo que revisionistas, 

são significativos. Por exemplo, CL prefere “sela de prata”, em “Seco estudo”, à “sela 

enfeitada”, em A paixão, ganhando-se descrição mais apropriada às vestimentas nobres, 

pois trata-se do roubo “do cavalo de caçada de um Rei”. Sobre as caçadas a cavalo na era 

medieval, segundo Ann Hyland (1999:83-97), eminente estudiosa do assunto, eram 

praticadas por esporte, para treinamento de guerra e para provisões de carne. Quanto às 

duas primeiras categorias, consideravam-se sobretudo regras e classes sociais. Eram 

recomendadas a reis e a cavaleiros, particularmente pelas distinções e honrarias. Nesse 

período, tal recomendação se devia também a servirem como treinamento,
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proporcionando-lhes melhor desempenho nas guerras. Na Normandia, por exemplo, havia 

punições severas aos infratores dos reis nas caçadas e seus jogos reais, cujas regras fixavam 

inclusive campos e florestas demarcados à realeza. Assim, CL, ao compor personagem que 

mata o Rei para roubar-lhe o cavalo real de caçada, potencializa o inferno interior (herdado 

de G.H.) à medida que tal ato é um dos mais condenáveis numa monarquia, isto é, o 

assassínio do Rei Para a protagonista, o roubo e o assassinato são atitudes irreprimíveis ou 

irrefreáveis, das quais sua alma não consegue se desvencilhar. Portanto, tal postura 

revisionista de CL atenta à precisa construção das personagens. Mesmo sombria, 

paradoxalmente, a caracterização das personagens ganha cada vez mais vivacidade.

Nesse fragmento, os acréscimos são mais expressivos7. O vampirismo funciona 

como elemento fantástico inusitado a partir da tensa oração interrogativa: “Que fizemos, eu 

e o cavalo, nós, os que trotam no inferno da alegria do vampiro?”. De pouco funcionalidade 

narrativa no romance, também se pode recriar o efeito de suspense na crónica, a partir da 

fragmentação e do próprio prolongamento do esforço e tensão humanos, inclusive 

utilizando-se de orações exclamativas: “Ele, o cavalo do Rei, me chama. Tenho resistido em crise de 

suor ou não vou [...]” “— oh sem querer! não é culpa minha!”. O sobrenatural e o diabólico são 

estimulados através das figuras dos cães simbólicos: “Só os cães ladram pressentindo o 

sobrenatural”. O enigmático comunica-se com o leitor, fisgando-o ainda mais na oração 

acrescida “[...] a nós, os despudorados cúmplices do enigma”. Tais orações e demais termos 

acrescidos (tais como: “demoníaca alegria malsã”, “feiticeira do horror” etc.) caminham, sem 

dúvida, na intensificação da composição da estética grotesca (acréscimos todos em itálico).

Ainda que trechos migratórios do romance ^4 cidade sitiada sejam mais notáveis, 

até por abarcarem um número maior de fragmentos em “Seco estudo”, tal migração textual 

também reprojeta reflexos sombrios da outra protagonista romanesca, os da escultora 

G.H., só denominada pelas iniciais do seu nome, figuradas nas suas mais diversas “valises”. 

O argumento narrativo desse romance é simples, mas o processo, complexo. Mulher de 

classe social abastada, “financeiramente independente”, vivendo na cobertura de um 

edifício como no “pico de uma montanha”, G.H., após tomar café e fumar, e tendo “sua” 

“desconhecida” Janair se demitido, decide começar a limpeza do apartamento pelo quarto 

de empregada, mas se surpreende encontrando-o “inteiramente limpo”. Segue-se o 

processo de ascese da protagonista, quando, no quarto-templo, encontra uma barata,
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decide matá-la

fragmento “No mistério da 

teria ocorrido nessa noite

reiniciar a

Antes disso, já se esboça essa nossa corrupção no 

noite”, quando a narradora inveja o cavalo do rei O que 

sombria? Ambas em Ia pessoa, as histórias voltam-se

e comê-la. Essa relação de alteridade com a barata, bicho ancestral, 

correlaciona-se inclusive às artes rupestres visualizadas na parede do tal aposento mítico.

O trecho que migra ao fragmento “Estudo do cavalo demoníaco” antecede ao 

ato de comer a barata, que se dá quase no final do romance, mas é um dos momentos de 

maior crise da narradora-protagonista, quando esta maximiza seu inferno interior. O 

movimento romanesco, concomitante ao ritmo tenso da fala bastante autoral em Ia pessoa 

de G. H., é construir uma narrativa neutra, insinuando-se atonal e situando-se no intervalo. 

O “insosso” da barata provoca essa busca do silêncio, da neutralidade, não do imoral, mas 

sobretudo do amoral. E nítido que CL fragmenta justamente tal trecho pela figura do 

cavalo nele existente, mas, à proporção que se processa tal migração textual, alguns efeitos 

interpretativos também se resvalam.

Nessa migração textual, a compreensão simultânea e direta do movimento 

romanesco da obra clariciana pede reiniciar a leitura dos fragmentos da crónica, 

propriamente sua releitura. A fragmentação, já notável em Perto do coração e A cidade sitiada, 

toma-se rnais conscientemente metatextual em A paixão, ganhando nitidez e expressividade 

experimental em “Seco estudo de cavalos”. A própria incorporação animalesca, que se 

intensifica na movimento do “cavalo” à “barata muito velha”, na correlação entre os 

romances, direta ou indireta, passeia a crónica de Onde estivestes. A paixão radicaliza tensões 

interiores: um pouco antes do trecho migrado, praticamente na moldura dessa colagem 

textual, G. H. insinua praticar autofagia, praticamente tudo justifica seu processo de ascese, 

tudo pela permissividade, tudo pela liberdade do pensamento, tudo para acompanhar essa 

alma no silêncio na solidão. O fragmento estudado é uma espécie de extrato dessa 

“fotografia mal-assombrada”, retrato da nossa mais insensível indiferença diante da 

crueldade do mundo, da vida.
Talvez tenha sido esse tom de pré-clímax o que eu via na sorridente fotografia 
mal-assombrada de um rosto cujo palavra é um silêncio inexpressivo, todos os 
retratos de pessoas são um retrato de Mona Lisa (Lispector, 1964b:19).

pessoa, as historias voltam-se numa espiral narrativa cujas 

circularidades concêntricas desdobram-se em temas e variações. O “longo relincho” do 

cavalo na colina provoca o medo na narradora, a ponto de incorporar esse gesto do animal 

de deixar “as gengivas à mostra”. O animal e o humano dessa vez quase se fundem de 

modo um pouco mais explícito na narrativa grotesca: a cabeça do cavalo projeta-se no
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rosto da narradora ao penetrar a natureza íntima do animal que nela se expressa, algo 

envolto do desejo e do onírico. O desejo da criação ilumina seu rosto. Não se trata ainda de 

uma nítida incorporação, mas de uma espécie de projeção, porque não se substitui uma 

parte por outra, mas se contempla uma na outra, como se as imagens dos cavalos na colina 

invadissem a alma da narradora incididas em seu rosto. A partir daí, a narradora só poderia 

ver, sentir e galopar “como” um cavalo. A comparação, cujo exercício aqui se dá muitas 

vezes através do termo “como”, é uma espécie de empecilho para que haja essa plena 

incorporação, que se daria através da metáfora. Perceba-se que outros termos demonstram 

esse impedimento, que parece tatear a metáfora, seduzi-la no seu limiar, para melhor 

compreender as entrelinhas da animalidade humana:

Uma simbiose intertextual nas vísceras do próprio texto parece ser rnais 

perceptível em dois outros fragmentos: “Na rua seca do sol” e “No pôr do sol”. De um 

fragmento a outro, o espaço se projeta no sol a iluminar a parelha de cavalos “às duas horas 

da tarde”, chegando ao pôr-do-sol de uma cidade em fim de expediente. A descrição dos 

rostos dos habitantes ao mesmo tempo que reflete a projeção dourada compara-a a 

“armaduras” e “cabelos desfeitos”, que podem esconder os rostos atrás das perspectivas 

arquitetônicas e máscaras grotesco-surreais.

Pode-se aqui aludir ao quadro de Giorgio De Chirico intitulado “O grande 

jogo (praça italiana)” (Fig.6), de 1971, quando uma figurativização similar já se expressava. 

Nessa pintura, dos escombros ou ruínas de uma espécie de palco esquecido em primeiro 

plano, além da alta e proeminente chaminé de uma fábrica ao fundo, o sol já se esvai e não 

só se projeta em dois homens - funcionários de escritório após o término de serviço 

dialogando no centro, cujas sombras longas os acompanham -, mas também se projeta na 

estátua de um homem montado no cavalo e segurando uma espada, monumento à 

esquerda. No final do fragmento “No pôr do sol”, de CL, essa similitude é encenada de 

modo aproximado, quando a narradora descreve figuras meio esquecidas e iluminadas pelo

[...] sacudindo a crina como a uma solta cabeleira - mostra que sua íntima natureza 
é sempre bravia e límpida e livre. [...]
Tenho um cavalo dentro de mim que raramente se exprime. [...]
...se pudesse ter escolhido queria ter nasado cavalo. [...]
O cavalo me indica o que sou. [...]
Eu me sentia como se algo meu nos visse de longe — Assim: “A Moça e o Cavalo”. 
[...]
Na cidadezinha do interior - [...] ainda reinavam os cavalos como proeminentes 
habitantes. [...]
AU, como estátuas. [...]
E veria as coisas como um cavalo as vê (Lispector, 1974e:49-54 passim) (itálicos 
nossos).
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8 Sobre fase metafísica de Giorgio De Chirico, 
metaphysicalperiod, de 1997.

Neste ouro pálido à brisa havia uma ascensão de espada desembainhada. Porque 
era assim que se erguia a estátua equestre da praça na doçura do ocaso 
(Lispector, 1974e:53).

sol. A luz do sol as invade em sua “doçura do ocaso” e ao mesmo tempo no torpor do seu 

“ouro pálido”.

Esse específico termo “estátua equestre” já aparecia no título de uma pintura 

bem anterior de De Chirico, intitulada ‘Traça italiana com estátua equestre” (Fig.7), de 

1936, quando a mesma escultura imponente se ergue no centro do quadro. Os homens do 

quadro anterior são pequenas pinceladas escuras que também se alinham às diagonais de 

suas sombras. Mais proeminente nesse quadro, esse monumento, que se impõe no centro 

da praça e na frente de uma edificação que ressalta a arquitetura em perspectiva, não 

mostra o cavaleiro com “a espada desembainhada”, como o que se projeta descritivamente 

no trecho acima da crónica de CL e no quadro aludido anteriormente de De Chirico, mas a 

altivez do trote contrastando-se no movimento de uma das patas do cavalo. Quase 

totalmente domesticada, a animalidade do cavalo é percebida no detalhe do movimento da 

“pata semi-erguida”, já aparecendo tanto neste quanto noutro quadro da fase metafísica de 

De Chirico8, intitulado “A torre vermelha” (Fig.8), de 1913. Tal movimento também pode 

ser notado na crónica de CL, selvagem pata do cavalo que não se silencia imobilizada no ar.

Na crónica de CL, tanto as “patas semi-erguidas” quanto “o sacudir das crinas” 

se contrapõem aos movimentos de um animal que pode ser domado, como naquele 

monumento enquanto objeto pictórico de De Chirico, mas a narradora revela essa aparente 

sujeição no fragmento “Falsa domesticação”, quando o cavalo, mesmo domesticado, de 

repente pode expressar sua animalidade, mostrando que “sua íntima natureza é sempre 

bravia e límpida e livre” (Lispector, 1974e:49). No fragmento que se segue, “Forma”, 

quase se corporifica, através da materialidade formal, a animalidade humana, isto porque a 

milenar cultura ocidental também tem desprezado e escondido o homem enquanto animal, 

tendo a narradora-protagonista confessado: “Tenho um cavalo dentro de mim que 

raramente se exprime” (Lispector, 1974e:49). Paradoxalmente gradativa e inopinada, a 

animalidade humana caminha aos poucos para expressar-se leve e sensível

Alinhavando o texto, o segundo fragmento terá sido sintetizado no sexto mais 

à frente, intitulado “Sensibilidade”, quando o homem, sem uma plena sintonia no contato

ver ensaios organizados por Paolo Baldacci, em De Chirico:
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com o animal, faz com que o cavalo reaja em sua selvageria mais natural O sexto também 

se aproxima do primeiro, pelo lirismo e pequena extensão da frase-síntese, já se percebendo 

uma mínima desenvoltura prosística, que escapa da lírica. A preocupação formal que 

caracteriza o cavalo nos primeiros fragmentos segue costurando-se em “Os olhos do 

cavalo”, iniciando-se com a alusão da história de um cavalo cego que provocou um terrível 

sofrimento à narradora e finalizando com a expressividade desse animal que se define pela 

forma.

Num movimento em espiral, “Seco estudo” e a obra de CL como um todo, em 

sua génese criadora, já antecipam a imagem da “cobra que engole o próprio rabo” que, no 

dizer do personagem Autor de Um sopro de vida (pulsações), inspira-se em selvagens e 

provocativas figuras vitais:
Já li este livro até o fim e acrescento alguma notícia neste começo. Quer dizer 
que o fim, que não deve ser lido antes, se emenda num círculo ao começo, cobra 
que engole o próprio rabo. E, ao ter lido o livro, cortei muito mais que a 
metade, só deixei o que me provoca e inspira para a vida: estrela acesa ao 
entardecer (Lispector, 1978c:20).

A experimentação grotesca de CL, em “Seco estudo”, vai do repartejamento à 

morte, da criação ao desfecho do texto, do “sopro” da prosa poética, no primeiro 

fragmento - quando se ressalta a nudez do cavalo em sua primeira aparição -, ao cavalo da 

morte, no último. Utilizando-se dos desvios metassemêmicos que vão do caráter de 

redundância da comparação ao de redução da metáfora, a narradora vai da identificação, 

passando pela projeção, chegando, no penúltimo fragmento, à plena incorporação dos 

movimentos do animal, quando já está a “galopar com patas sensíveis”. Como 

experimentação que se dá através da fragmentação e expansão a construírem sua prosa 

poética, essa metamorfose não acontece de modo brusco, mas leve e lentamente, próxima 

do romance, em gestação. E o sublime e o grotesco encontrando-se e abraçando-se no 

texto, seduzidos pela antinomia estética. E certo que “Seco estudo” como um todo segue 

num viés inverso ao do conto-título, analisado no primeiro capítulo, e que se move do 

grotesco ao sublime. Começam aqui as fulgurações formais diurnas que iluminam a 

natureza sublime do cavalo, mas se desenvolve e chega, no final, ao cavalo da noite 

sombria, o grotesco cavalo demoníaco da morte. A autora sabe muito bem lidar com essas 

duas categorias, que podem apresentar suas diferenciadas direções e composições.
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“O

e a galinha”

9 Em três tempos, esse texto foi anteriormente editado na coluna que CL escrevia para o JB, também não 
tendo sido compilado em A descoberta do mundo. Podem-se notar diversas mudanças em relação à versão de 
Onde estivestes, pedindo-se, por apresentar muitas preocupações revisionistas da autora, um estudo crítico 
genético específico, o que ultrapassaria o escopo do presente trabalho. LISPECTOR, Clarice. 1972. “Um 
anticonto”, “Objecto - um anticonto (continuação)” e “Um anticonto (conclusão)”. In: Jornal do BrasiL 
Caderno B, 19 ago. 1972, 26 ago. 1972 e 2 set. 1972, p. 2.

Sveglia: a personificação da Coisa

“Seco estudo” é o terceiro texto e o que antecede o conto-título. Já o 

relatório da coisa”9 (Lispector, 1974e:80-91) é o quinto e dá seqiiência à leitura de Onde 

estivestes. No arquitetura do livro, percebe-se um viés grotesco em espiral que contamina 

contos e crónicas, inclusive levando-se em conta sucessão e disposição a partir das quais 

foram “ordenados” por CL. Os dois primeiros contos, “A procura de uma dignidade” e “A 

partida do trem”, histórias também protagonizadas por personagens velhas em suas 

aparências e comportamentos “degeneradamente” grotescos, Sra. Jorge B. Xavier e D. 

Maria Rita Alvarenga Chagas Souza Melo, ecoam em “As maniganças de Dona Frozina”, a 

católica e recatada viúva de setenta anos, que ainda preserva seus lascivos mistérios, como 

se pode perceber no capítulo anterior. Os demais textos curtos, muitos já publicados como 

crónicas no JB, são fragmentos que se organizam como “Seco estudo”.

“O relatório da coisa” é um texto mais aparentado a “O ovo

(Lispector, 1964a:49-57), considerando-se estilo e gênero trabalhados, bem como ao 

romance A paixão, outro ponto de contato pela temática da alteridade e discussão 

filosófica, as quais todos esses textos abarcam. A experimentação da linguagem passa pela 

necessidade de a narradora-protagonista - depois dos contatos com a barata e com o ovo, 

ambas as vivências primordialmente primevas e naturais por fazerem parte de um mundo 

pulsante e vivo - relacionar-se com um objeto, máquina ou “Coisa”, no sentido de ser o 

despertador Sveglia, que figura como personagem no texto, um objeto criado pelo homem, 

algo que supostamente, tendo sido idealizado e elaborado numa lógica pré-moldada, não 

interferiria tanto na vida deste, mas que ainda continua sendo uma das invenções mais 

paradoxalmente elementares e aperfeiçoáveis ao longo dos tempos, da antiguidade ao 

mundo contemporâneo e, por que não dizer, uma das que mais o influenciam e o 

impulsionam.

Porém, logo de início, a narradora, utilizando-se de várias preterições, desvios 

metalógicos por supressão-adjunção (Dubois, 1974:192-201), que seguram o leitor em 

expectativas e adiamentos, diz não pretender falar “sobre relógios”, “mas sobre um



128

narradora.

Cl

morte adensa sensivelmente o

determinado relógio”. De fato, essa e outras preterições dinamizam sua relação com 

Sveglia, que “pontuará” a história. Mas, assim como as marcações temporais eram 

“desfuncionalizadas” em A cidade sitiada e coladas em “Seco estudo”, agora o leitor também 

não deve se enganar com os ponteiros praticamente inexistentes do relógio. Isto porque, se, 

por um lado, o relógio é caracterizado em seu formato mais demarcado, aproximando-se da 

existência humana como significante do devir, por outro, no final, todo um teor alegórico é 

deslindado no sentido de dessacralizar esse devir, à proporção que a representação da 

relato, também a partir dos sentimentos e sensações da

A partir dessas perquirições sobre o universo alegórico na obra de CL, 

percebe-se que, em “O relatório da coisa”, Sveglia não é caracterizado somente através das 

funções típicas do despertador, objeto que aos poucos, de modo grotesco, vai-se 

personificando na narrativa, transformando-se numa espécie de figura alegórico- 

monstruosa que surge de um mundo anterior ou posterior, deus ex machina ou post machina, 

antigo e futurista ao mesmo tempo. Essa personificação da Coisa acontece, como no 

conto-título, à proporção que o leitor passeia pelos diversos gêneros que se misturam no 

texto (crónica, conto, ficção científica, propaganda, saga, entre outros), decompondo-se a 

face grotesca do que a narradora mesma denomina “relatório do mistério”, meio

Pontieri (1999:183-223), ao estudar a relação entre símbolo e alegoria na obra 

clariciana, notadamente em A cidade sitiada, percebe haver uma “promiscuidade sêmica”, 

tendo, no que tange ao “procedimento retórico”, particularmente a “realidade da escritura” 

oferecido às personagens “cacos de significação”, através de uma constante natureza em 

desvio, que relativiza as coisas, quando “tudo é tudo”. No viés crítico-comparado, também 

examina diferenças no procedimento alegórico dos romances A cidade sitiada e A paixão 

segundo G. H.: enquanto o primeiro faz com que a alegoria caminhe na contramão da 

“experiência vivida pela personagem”, o segundo “visa a conformar o paradoxo criado no confronto entre 

a experiência extática e seu relato ” (1999:202). E conclui

A Paixão Segundo G.H. e A Cidade Sitiada são experiências paradoxais da 
escntura. Aquele querendo agonisticamente relatar a vida que, no entanto, “não 
é relatável”. Este evidenciando duas experiências cruzadas: a de captura da coisa 
num estágio de virtualidade atemporal — tentando resgatar para a condição de 
potência aquilo que, no entanto, posto no tempo do progresso — o fluxo mortal 
que tudo arrasta -, está fadado ao apodrecimento. E a outra experiência, da 
enunciação, em que a narradora — repetindo a personagem - fragmenta o relato, 
afrouxando a função contextuai. Mas ao mesmo tempo se utiliza da alegoria 
para fazer circular o sentido, repondo o caroço no solo em que apodrecerá, 
depois de fruta (1999:204).
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científica

e conclusão. Podem ser elencadas as

enigmático e, em que pese a génese plural da conformação dos gêneros que o constituem, 

meio monstruoso.

Antes de tudo, “relatório”, “relato”, do latim refem, que significa “levar 

consigo”, “transcrever”. Estudando relatórios, Othon Moacyr Garcia (1977:377-387) dá- 

nos contribuição pragmática no âmbito das técnicas redacionais e considera que a redação 

técnica ou científica tem como produto mais importante o relatório, apresentando a 

“descrição do objeto ou ser” como uma das suas características básicas. Assim, a descrição 

técnica ou científica caracteriza-se pela precisão vocabular, pela “exatidão nos 

pormenores”, pela logicidade, pela objetividade em detrimento da subjetividade, pelo 

denotativo sobrepondo-se ao conotativo. Os fatores fundamentais da caracterização 

descritiva do relatório são o “ponto de vista” e o “objetivo”. E interessante notar que as 

preocupações de Garcia nessa 5a edição do seu Comunicação em prosa moderna já visavam a 

preencher uma certa lacuna naquele atual estágio do avanço das “atividades da iniciativa 

privada”, apresentando inclusive exemplo de plano de descrição de um relógio de parede 

pelo estudioso Eric. M. Steel, o que parece indicar o relatório como mecanismo eficiente às 

práticas empresariais, “em última instância”, uma das engrenagens mais eficientes do 

capitalismo. O relatório administrativo é definido por Garcia como “uma exposição 

circunstanciada de fatos ou ocorrências de ordem administrativa: sua apuração ou investigação para a 

prescrição ou medidas cabíveis” (1977:378). E pede estrutura que contemple uma série de 

tópicos: introdução, desenvolvimento e conclusão, bem como data, local, método etc. Já o 

relatório científico é mais sintético e menos “protocolar” no seu plano: clareza no assunto, 

propósito, método e conclusão. Podem ser elencadas as características formais do 

desenvolvimento deste: objetividade, clareza, exatidão, coerência e coesão, logicidade, 

precisão gramatical, adequada concatenação de idéias e fatos, utilização de documentos 

(gráficos, mapas etc.) quando necessária etc.

Assim, em “O relatório da coisa”, mesmo que CL utilize diversos elementos e 

mecanismos dos relatórios descritos acima, recria o que poderíamos denominar de paródia 

de relatório. No texto da autora, a subjetividade ainda se sobrepõe à objetividade e, quando 

se encontram, o primeiro procedimento parece brincar com o segundo. Há, no relatório da 

autora, o que poderíamos chamar de introdução, mas não propriamente de conclusão. 

Enquanto a introdução do texto, ainda que dotada de rastros dêiticos e aberturas 

interpretativas de toda ordem, fisga o leitor num diálogo convidativo, o término oferece 

um “adeus” conclusivo um tanto melancólico. No miolo do texto, não há o que se poderia
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leitor para

denominar de “desenvolvimento”, mas um amortecimento ou entorpecimento. A descrição 

do relógio funciona na perspectiva de alegorizar a morte, comparecendo repetidas vezes na 

vida angustiada da narradora-protagonista. Para ironizar o discurso científico do relatório 

parodiado, as marcas da enunciação e os dêiticos não são sequer apagados, mas sempre 

ressaltados.

As preterições, avizinhadas das denegações no plano discursivo, comparecem 

nesse texto de CL, e aqui a diferença é que, além de ganharem tensão, a temporalidade 

escassa em suas marcações temporais repercute desviando percepções e constatações do 

o que Sveglia não é, mas aparenta ser. A partir de uma temporalidade rnais 

abstrata nesse texto, a sensação toma-se mais onírica e a “marca” Sveglia, em italiano 

“acordar” ou mesmo “despertador”, alude ao que possa, de alguma forma, libertar a 

narradora dos sonhos que invadem sua alma. Mas quais os sonhos de que trata 

precisamente? De fato, parece não haver uma fronteira precisa entre real e imaginário na 

obra clariciana, sendo que o onírico caminha acompanhando a tensão dessa dicotomia.

Em “O relatório da coisa”, geralmente, há alguns procedimentos literários 

contaminados pelo universo onírico. O relato da narradora, situado entre o monólogo 

interior e o discurso indireto livre, processa um estado indeterminado entre sonho e vigília. 

Enquanto o despertador, humana ou animalescamente, se encontra no estado de vigília, a 

narradora pede-lhe que a acorde, porque quer “ver a realidade”. A metalinguagem explicita 

a experimentação literária, e a narradora tenta, um pouco como G. H. de A paixão, 

encontrar sua alma que se liberta ou se encerra no sonho, perdida no mar infindo da prosa 

poética. Há também as micronarrativas, dotadas de sonhos propriamente ditos, dois deles 

ligados a rituais afro-brasileiros do candomblé, este um pouco aproximado dos momentos 

ritualísticos das personagens do conto-título, que já teriam praticado catimbó e feitiçaria. 

Assim, real e imaginário, para CL, demarcam limites muito tênues, algo em Sveglia 

“parece” ser sonho, mas na sua concretude não é de fato. Contudo, a realidade pode 

obliterar o universo onírico, pois dele também se alimenta.
Estão me acontecendo coisas, depois que soube do Sveglia, que mais parecem 
um sonho. Acorda-me, Svegjia, quero ver a realidade. Mas é que a realidade 
parece um sonho (Lispector, 1974e:81-82).

O relato onírico acontece à medida que se personifica a Coisa, quando 

nitidamente Sveglia pode assumir atitudes e características não só humanas, mas de uma 

abrangente animalidade (falar, ver, reconhecer, pensar, chorar, contar história etc.). Eis a 

prosopopéia, outra denominação da retórica clássica à figura que trabalha no sentido de dar
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numa

transformando

A figura do Sveglia também sintetiza os próprios sentimentos e percepções 

humanos que podem ser despertados e redescobertos, ainda que se viva num mundo 

perturbado e corroído por pensamentos e imagens demarcados e divididos, incessantes e 

pré-lógicos. O paradoxo maior é que a alma da narradora parece querer se desvencilhar 

dessa rotina no contato justamente com uma figura que supostamente não poderia ajudá-la

o nível discursivo

vida e voz a animais e seres inanimados, ou melhor, na revisão retórica do Grupo |1, a que 

se atualiza como “figura dos interlocutores” na qual se processa a “comutação pessoa/não- 

pessoa” (Dubois, 1974:224-226). A dualidade animahdade/humanidade, encontrada em 

“Seco estudo”, ainda repercute enredada numa tríade rnais complexa: 

animahdade/humanidade/artificialidade. Assim, a caracterização distintiva do Sveglia ganha 

volubilidade, evidenciando-se quando a narradora relata que, segundo a revelação de uma 

amiga que seria a verdadeira dona do Sveglia, este não teria parado simplesmente, mas 

decidido parar em determinado momento, como se a “Coisa” tivesse “vontade própria”, 

mas tudo dentro das possibilidades orgânicas de sua natureza mecânica, a de parar e não 

funcionar rnais simplesmente.

Essa personificação da Coisa, que “corrompe”

um nítido monólogo em diálogo de abstração, processa-se nitidamente 

quando a narradora dá voz a Sveglia, que, em dado momento, diz a ela “acorda, mulher, acorda 

para ver o que tem que ser visto” (Lispector, 1974e:81). Será que a narradora realmente precisa e 

quer vê-lo? Ao se deparar com o objeto, algo se cristaliza como “o Encontro”. Isto porque 

revela que, mesmo escrevendo sobre o despertador, ainda não o teria visto, o que aproxima 

a narrativa novamente de uma vivência onírica apropriada à poética anaforicamente lírica, 

sendo Sveglia a possibilidade de escapar nesse espaço ilimitado e criador, porém 

paradoxalmente enredado no universo onírico. No paralelismo estético da relação entre 

andrógino e malditos do conto-título, a condição do despertador Sveglia no início coloca 

em risco a fruição dos sonhos da narradora, que concorre com os dados da realidade, 

confirmando-se aos poucos no final do texto de modo inusitado. Através do universo 

alegórico deslindado pela narradora, a natureza cambiante do objeto, marcante e incessante, 

demonstra que o repetido devir do cotidiano pode por vezes iludi-la e fazê-la esquivar-se 

de uma conhecida angústia maior. “Apenas ser” ironiza nossa condição humana, a partir do 

seu conhecido “funcionamento”, ora desprezado.
Dorme, Sveglia, dorme um pouco, eu não suporto a tua vigília. Você não pára 
de ser. Você não sonha. Não se pode dizer que você “funciona”: você não é 
funcionamento, você apenas é (Lispector, 1974e:82).
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tanto, mas conduzi-la, em definitivo, a uma realidade cada vez mais angustiante, no sentido 

de uma experiência cotidiana controlável, quando a brutalidade repetitiva do cotidiano já 

condiciona os atos do ser. Não se trata mais de um “ovo”, que mesmo numa inusitada 

manhã, pode servir de alimento à alma da narradora de “O ovo e a galinha”, mas de algo 

artificial que pode promover o próprio aprisionamento do ser. Porém, obliquamente, a 

relação da narradora com Sveglia resvala na condição do objeto que, ao ser construído, 

mesmo transformando-se num ser grotescamente monstruoso, reflete a angústia do seu 

dilaceramento, estando Sveglia a metaforizar a fragilidade de sua alma pontuada, dividida e 

fragmentada, conduzida a uma realidade que não a situa por inteiro. Não tão nitidamente 

quanto “Seco estudo”, a narrativa de “O relatório da coisa”, a apresentar escassez de 

objetividade ficcional como sequência de acontecimentos, aqui também reflete sua singular 

fragmentação, tendo-se, no nível diegético, uma temida e implacável realidade despedaçada.

O processo de personificação pode chegar ao paroxismo da construção de um 

estranho alienígena, também incorporado pela narradora, ao constatar que Sveglia pode 

reconhecê-los, inclusive a ela própria, como seres de Marte. Estranhamente ovais e 

circulares, o ovo, já recorrente na obra clariciana, e aqui “o olho solto no espaço” e, em 

geral, o formato do relógio, são exemplos de conformações que fascinam o homem desde 

os tempos mais remotos. Em “O relatório da coisa”, personagens também são 

transformadas em seres marcianos, bem como Sveglia, no final, no formato do seu disco 

exterior, é comparado a uma “aeronave no espaço, metal voando”, o que resvala no matiz 

grotesco do gênero da ficção científica, que estimula o imaginário popular através dos 

mistérios e descobertas científicas. O relógio, como figura emblemática das descobertas da 

ciência, tanto permite ainda hoje evidenciar uma dada crise entre os saberes científicos e 

filosóficos quanto instigar o leitor, havendo, ironicamente no texto, inclusive dúvidas sobre 

o “peso” de sua “energia”.

Com relação à origem de Sveglia também adotada pela narradora, esse texto se 

aproxima de “Miss Algrave”, a “toda túmulo” ou “toda grave”, personagem-título de um 

dos contos de A. via crucis, inglesa extremamente pudica e recatada que, ao tentar se 

desvencilhar da sua repressão sexual, recebe a visita de Ixtlan, o extraterrestre do planeta 

Saturno. Em que pese o diálogo intertextual com Viagem a Ixtlan, de Carlos Castaneda, 

autor místico que teve seu auge nas décadas de 60 e 70, a relação sexual entre Algrave e o 

estranho ser se ambienta também num universo fantástico, que inclusive pode misturar 

ficção científica e referências místicas. No final do conto, também povoado pelo universo
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Contaminado pela construção do “Ele-ela” do conto-título, o neologismo 

criado por CL aglutina termos aproximativos porém gramaticalmente pleonásticos: trata-se 

aqui do “ele-nele”, sintetizando a personificação da Coisa, que tanto pode ser manuseada 

pela narradora como pode movimentar-se por conta própria, como se apresentasse seu

conto-título, o desvio dos

discussão de

onírico, após as reaparições de Ixtlan nas noites de lua cheia, já totalmente liberada, Algrave 

decide prostituir-se e fantasiar-se sexualmente com o chefe respeitoso Mr. Clairson.

Em “O relatório da coisa”, o leitor deve estar atento à crítica que reflete um 

homem iludido com a realidade externa, tendo esta influenciado demais a interna, o que 

realmente o angustia, e, através da ironia, CL chama a atenção para o fato de ser Sveglia 

quem “faz acontecerem as coisas”, mesmo que “nada” lhe aconteça. O desejo, o amor, em 

suma, nossos sentimentos humanos escassos, minados por essa inversão irónica, em última 

instância, não apontam para o objeto, mesmo que esse esteja subjetivado, mas para o 

sujeito, ou melhor, para o drama confessional dessa narradora solitária, cujos sonhos, 

próximos das personagens do conto-título, também tentam escapar de uma existência 

cotidiana terrível. Ao acordá-la, Sveglia pode, de fato, despertá-la para sua vida arrastada, 

numa morte que se processa lenta e cansativa.

Logo no início, a narradora, muito próxima do alter ego da autora CL, afirma 

participar de um “jogo aberto” e “sem literatura”, nomeando seu texto de “antiliteratura da 

coisa”. Se, por um lado, tal nomeação procura compreender a natureza de que é feito, 

oferecendo pegadas e pistas ao leitor, isto é, não se trata de um gênero conhecido, por 

outro, ao afirmar uma dada abertura em seu fazer literário, um diálogo direto e sem rodeios 

com o leitor, ainda assim não se tem uma caracterização muito precisa, mas algo que 

ludibria esse mesmo leitor, que passeia por um discurso filosófico aparentemente deísta ou 

panteísta, passando pelos mistérios da feitiçaria afro-brasileira, chegando ao 

dessacralizador, quando Deus já se toma “burro” e o simbólico n° “13” de “mau agouro”. 

Tal número reaparecerá nos insólitos e numerosos títulos de A hora da estrela como reflexos 

e respiros ofegantes-estelares do drama de Macabéa, a sintetizar uma sublime burrice 

desafortunada. Em “O relatório da coisa”, o procedimento da autora é tentar escapar de 

uma forma acabada ou delimitada, algo que a literatura tradicional tenha sedimentado 

enquanto gênero literário (crónica, conto e romance). Se, no 

gêneros processa-se sutilmente, aqui a paródia de relatório já estampa essa 

modo mais explícito, questão metatextual que ganha dimensões mais abertas e 

consideráveis.
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alusão

a

Sveglia — se a gente não toma cuidado — mata (Lispector, 1974e:88).

Segundo Martin Heidegger, após fundamentar os conceitos basilares da 

ontologia moderna em Ser e tempo — parte I, tendo o ser se preparado na “pre-sença”enquanto 

cura, já na parte II (1990b:13), afirma que esta tem “como fundamento ontológico” “: 

temporalidade”, que, inicialmente, abarca uma compreensão do “ser-para-a-morte”, tentando 

alcançar a visão da totalidade do mundo circundante e, de modo objetivo, expondo e 

expressando a condição de finitude, do findar-se. O ser, na contramão, tenta escapar da 

morte e dos seus sinais através do cotidiano vivendado. A morte é “certa”, certeza que 

sobrevém a partir da “verdade” do “convencimento” do “empírico”, quando é percebida 

“iminente” ou certa “algum dia”, uma vez que as pessoas naturalmente morrem a qualquer 

momento, mas também é assimilada como uma “certeza” de um futuro “indeterminado”, 

que se encontra plenamente no estado do “ser-para-o-fim”.
Tentação, tranquilização e alienação caracterizatn, porém, o modo de ser da de
cadência. De-cadente, o ser-para-a-morte cotidiano é uma permanente fuga dele 
mesmo. O ser-para-o-jim possui o modo de um escape permanente, que desvirtua, 
compreende e entranha impropriamente que a pre-sença de fato sempre morre,

caráter volitivo, mas, de qualquer forma, também contemplando a alusão aos relógios 

automáticos, sem desprezar assim a objetividade da coisa. Porém, o fato de ser um relógio 

importado da “Europa” pede uma “aclimatação”, não um suposto acerto de fuso horário, 

sequer aludido. Aliás, o relógio, enquanto objeto cênico, é esquecido em suas funções 

típicas, a de possibilitar a constatação do horário, perdido numa temporalidade fugidia. A 

ambientação noturna expressa-se no universo onírico contagiante e Sveglia, personagem 

em definitivo, revela-se como personificação da Coisa, personificação da Morte.

Próximo da experiência romanesca em A paixão, o monólogo se dialogiza 

também à medida que questões dinamizam o texto. O fato de ter parado uma única vez e 

de a amiga misteriosa e verdadeira dona do despertador ter dado umas “mexidinhas muito 

das simples”, as quais teriam reparado seu estado, é comparado pela narradora à morte, 

através de uma dúvida que se volta diretamente a Sveglia. A cessação do funcionamento do 

relógio personifica-se na projeção da própria morte da personagem-Coisa, indicando 

também uma temporalidade cotidiana esquivante, uma vez que Sveglia pode representar 

que o “tempo pára” e, com isso, fazer da existência a angústia em suspensão. Nesse 

sentido, os sonhos noturnos da narradora, como os inversamente diurnos do andrógino no 

conto-título, são uma espécie de prenúncio de uma morte aterradora, que a libertam pelo 

desvio lírico-confessional, mas que, paradoxalmente, a aprisionam pela estrutura da prosa 

labiríntica.
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ou seja, é para o seu fim. Isso fica velado na medida em que se transforma a 
morte num caso de morte dos outros, que ocorre todos os dias e que, de todo 
modo, nos assegura com mais evidência que “ainda se está vivo” (Heidegger, 
1990b:37).

Em “O relatório da coisa”, uma referência da morte há pouco foi apontada, 

quando a narradora percebe que Sveglia poderia mesmo morrer, ainda que através da 

subjetividade insólita de personificar ou não a Coisa, isto é, o despertador pode parar o seu 

funcionamento/mecanismo ou, de modo insólito, Sveglia pode mesmo morrer. Assim, 

Sveglia pontua esse cotidiano particularmente fragmentado que a corrói aos poucos no 

final do texto, um passeio alegórico recorrente. A partir dos pressupostos da ontologia 

heideggeriana, Sveglia, sendo a representação da morte, que é adiada por imagens, 

percepções e sentimentos do cotidiano da narradora, expressa toda uma vivência 

circundante como avatar das fraquezas, desejos e pulsões vitais desta. De fato, o cotidiano 

da narradora, representado por Sveglia alegorizado, parece obscurecer sua angústia diante 

da morte. Surge então um “ser-para-a-morte”, ser em esquivança, que ainda vaga como um 

fantasma na noite onírica a acreditar nos sentimentos humanos, mas só através da Coisa, de 

um despertador em objetivação, que consegue despertá-lo para a vida, mas que, 

paradoxalmente, também prepara sua morte. Uma vida que se alimenta do fazer literário, 

próxima da personagem-autora do conto-título e, especificamente, daquela que grita o 

medo de o outro não corresponder - pode-se evocar o pedido desesperado de G.H.: “Dá- 

me tua mão” (Lispector, 1964b:63-64) -, quando uma “empregada” ausente desloca a 

súplica de G. H. ao leitor, bem como prenuncia outra “empregada”, a datilógrafa no seu 

romance-testamento, a que não aprendera e dificilmente teria podido aprender a sentir. 

Sem percepções e sentimentos, Macabéa, protagonista de A hora da estrela, “não sabia que 

era infeliz” (Lispector, 1977:33).

Enquanto Horácio, personagem de Hamlet - drama de Shakespeare com que 

CL dialoga intertextualmente também em “O relatório da coisa”, tal como se evidenciou 

no conto-título -, inquieta-se diante das primeiras visões do fantasma do pai de Hamlet e, 

acompanhado por Marcelo, percebe que o “amanhecer” prenunciado pelo “cantar do galo” 

pode vaticinar a visão dessa figura aterradora, já Sveglia, além de a própria dona do relógio 

nomeá-lo Horácio, metaforiza-se no próprio “galo”, à medida que representa um acordar 

para a constatação paradoxal da morte, que a vida também abraça. No texto, CL elege o 

nome Sveglia herdado da própria marca do relógio, relegando Horácio, uma pista paródica 

em desvio provocativo, pois também não importa possuir a coisa, mas aceitar a “marca” do
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10 Aqui se percebe que o amplo universo alegórico criado por CL, em “O relatório da coisa”, parece engolir o 
simbólico, este mais expressivo no conto-título. Em nossa análise, inclusive procuramos reproduzir esse 
efeito. Ver ensaio teórico de Walter Benjamin, capítulo intitulado “Alegoria e drama barroco” (1984:181-258).

e a

“Coca-

seu próprio nome, envolvê-la, devassá-la, abarcá-la no seu todo, na completude do seu 

cotidiano, que, na paródia com o drama de Shakespeare, resplandece num amanhecer que 

cega e nos corrompe. Mas a narradora de CL também parece tatear a Coisa para 

melhor representá-la, deslizando-a personificada no cotidiano grotesco de uma morte 

fugidia.

Há também o predomínio da crónica nesse processo alegórico experimentado 

no final do texto. Antes de tudo, Sveglia é “antibiótico”, que pode servir à cura de doenças 

que há séculos provocaram a morte de milhares e, em particular, à cura da gripe que há 

cinco anos a narradora não pegava. Aos poucos essa leve lembrança da morte vai sendo 

encoberta através dos cacos da realidade cotidiana e da própria (des)ordem interna. Sveglia 

pode ser: “burro”; “galo”; o recorrente “ovo puro” e o ato de comer sua “gema crua”; 

“jogo de futebol”, sem a conhecida e pública figura do Pelé, uma vez que Sveglia pede 

“anonimato”; “briga” e a própria fúria da narradora; “número” à exceção do seis; 

“raríssimos poemas”; uma dada “empregada” pela ausência e indefinição dos seus 

sentimentos de alegria e tristeza; “água, apesar de ser molhada por excelência”; “escrever” 

sem estilo; “órgão masculino” por demais e “seios”; “dar-se”, que se diferencia da 

bondade; o próprio “sobrenome” da narradora em vez do nome, que é doce (ambos 

omitidos); paradoxalmente “não ter nenhum segredo” e o próprio “enigma”; o leitor que 

possivelmente entende o relato da narradora; “Sol”, porém não a “Lua”, por ambos 

apontarem simbolicamente10 para o gênero masculino representado por Sveglia e 

feminino pela narradora, ambos próximos do conto-título; o “filho” gerado a partir das 

naturezas feminina e masculina do “cheiro do mar”, prolongamento da androginia de 

“Onde estivestes...”; “a cara” da narradora e possivelmente a do leitor; “uísque” e 

Cola”, porém a marca concorrente Pepsi-Cola jamais; a fidelidade e o desespero do ato de 

amor; particularmente “ser feliz”; ser “carteiro”; “máquina de escrever” sem a mistura dos 

sentimentos do escritor (auto-ironia na linguagem literária de CL); a eficiente “cozinheira” 

da narradora; um “quarteto de música”, “muitíssimo mais do que uma sinfonia”, bem 

como a “flauta”; as qualidades do “agreste”, do “áspero”, de uma “doçura escondida”. Por 

fim, a chave interpretativa num dos desfechos circulares do texto, “morrer”.



137

crescente.

capacidade de amar e, neste momento, parece situar-se dentro de 

ao desejo”, que, para ela, “ê a mola da vida animar (Lispector, 1974e:82). 

percebe melhor, no plano discursivo, uma corrosão grotesca que mistura e 

três naturezas: animal, humana e artificial. A partir daí, o desejo é escasso, só lhe 

resta “um fio do desejo”, que precisa ser “fortificado”. A relação dela com o objeto pode 

ser tão intensa a ponto de desejar “um filho com Sveglia”, aproximando-se mais uma vez 

do conto-título, quando também o filho da noite demoníaca é gerado sob o domínio do 

andrógino. Em “O relatório da coisa”, o paradoxo é essa aproximação da narradora, que se 

dá através de um distanciamento oblíquo, é esse rodear e espreitar a “Coisa”, afastando-se, 

aproximando-se ou mesmo apoderando-se dela, às vezes até perdendo a subjetividade que 

transborda apagada em si mesma. Ou talvez mesmo o temor de enlear-se numa cansativa 

objetividade que Sveglia poderia lhe oferecer, matando-a aos poucos, pela espera, pelo 

apodrecimento, pelo cansaço de uma existência solitária, que ecoa numa lírica em assonância

A subjetividade da narradora envolve o leitor, expressando-se ao longo do 

texto nos verbos no presente e no gerúndio, no tempo instantâneo que CL parece, em 

definitivo, eleger desde Agua viva. Ao adquirir o relógio que confessa não ser seu, a 

narradora revela que se apossou da “sua infernal alma tranquila”. Seu conflito melancólico 

tem o leitor como cúmplice das suas dúvidas existenciais. A angústia se dá na sensação do 

vazio que sentimos após o “ato de amor”, algo que a faz confessar sua vontade de chorar 

logo após esse ato. No contato com Sveglia, outro receio da narradora é tomar-se 

insensível, perder sua 

Sveglia, é tentada “: 

Aqui já se 

reitera as

Parece que eu não sou eu, de tanto eu que sou (Lispector, 1974e:88).

Tal subjetividade é projetada na relação com o objeto que, ao ser personificado 

pela narradora, herda seus conflitos e sofrimentos. Nesse monólogo interior bem dialógico, 

a narradora diz que o entende e o perdoa, como se Sveglia prolongasse sua compreensão e 

sentisse suas faltas. Seu “alarma” é uma espécie de aviso, pelo telefone, à narradora, cuja 

alma precisa despertar, ou melhor, acordar-se “de dentro para fora”. Nessa projeção 

personificada, Sveglia, como “eletrônico-Deus”, é parte ou centelha divina de uma natureza 

um tanto deísta em seu todo orgânico, como a narradora, que também possui seu “cérebro 

eletrônico-Deus”. Se bem que essa configuração seja pouco distintiva e já meio 

sua identificação total pelo objeto ao assumir seu formato 

despertador passa por uma idealização um pouco ingénua, 

em prolongamento interno da narradora, não crê muito nela,

que essa

contaminada, demonstrando 

eletrónico. Sua relação com o 

Sveglia, enquanto personagem
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corromper

porque acha que mente muito, algo que esta confessa, criticando o excesso de mentira na 

“Terra”. Sveglia é um incomodo que não a “deixa em pa^’ (Lispector, 1974e:90), é a 

representação da morte que ronda, que a persegue o tempo todo, transformando sua vida 

“na claridade da insónia perene”. O paradoxo vida/morte, constante na obra de CL, 

sintetiza-se numa agressão a Sveglia, na verdade, a si mesma e às próprias fraquezas 

humanas, morte iminente a corromper a narradora, que diz ao objeto: “]á te odeio” 

(Lispector, 1974e:90).

Sobre as características físicas de Sveglia, trata-se de um relógio “eletrónico” 

com “despertador”. Ao dizer que o relógio não é “de pulso”, mas “solto”, a narradora 

procura caracterizá-lo aos poucos numa forma livre em contraste com a realidade da 

matemática cotidiana aprisionada. Livre como a narradora e já evoluindo de modo 

simiesco, o pequeno objeto de “dois centímetros” pode até mesmo ficar “de pé na 

superfície da rnesa”. Ainda que longe da complexidade humana por apresentar simplicidade 

no “mecanismo”, pode ao mesmo tempo ser “mais gente do que a gente”. Em progressão, 

não só Sveglia, mas os relógios todos vão assim se personificando mesmo em seus traços 

físicos: quanto maiores as qualidades (“antichoque”, à prova d’água etc.), maior a 

possibilidade de assumirem a natureza humana ou animal, mas só Sveglia não é da Terra, 

mas do planeta Marte, tomando complexa e misteriosa a forma da sua natureza grotesca.

Em “O relatório da coisa”, a condição plena da mulher “em perfeita saúde 

física e mental” pode não corresponder ao seu desejo inconsciente, que grita na noite, 

quando a “ouviram dizer bem alto: eu quero ter um filho com Sveglia!” (Lispector, 

1974e:85). Numa relação de alteridade pontuada pelo desespero do cotidiano, o relógio 

personifica esse outro ausente em si mesmo, “homem” ou “alguém” que poderia até 

mesmo lhe dar um filho. Ainda com relação ao seu formato, os “furinhos pretos” de 

Sveglia emitem um “som macio”, comparado à “ausência de palavras” e metaforizado em 

“som de cetim”, o que permite auscultar nele uma estranha natureza sedutora, que, em 

seguida, é desviada ao espaço sideral, ao gênero da ficção científica.

Antes de concluir nossa leitura de “O relatório da coisa”, há ainda 

procedimentos a serem estudados: as micronarrativas e o desfecho plural do texto, ambos 

apresentando nítidas semelhanças com o conto-título. Sobre as micronarrativas, trata-se de 

três histórias contadas e inseridas pela narradora, a insistir no universo onírico como forma 

de cavar o misterioso, recurso que cada vez mais serve como respiração a alimentar sua 

alma em crise. As duas primeiras microscópicas histórias estão tão amarradas entre si, na
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11 Aqui se retoma o conceito de “saga” proposto por André Jolles, já citado anteriormente, só que nessas 
micronarrativas de CL, a “noção de família” enquanto relato da “crónica familiar” pode ser melhor 
evidenciada. Se bem que, na negatividade da redução dos significados dos cultos africanos, que até pode 
esbarrar nas “crendices populares”, o termo “lenda” não seja tão impróprio nessas histórias de CL. E que a 
autora, à procura da mescla dos mais variados gêneros, corre “livre e solta” pelo sincretismo.

sequência dos acontecimentos, que mais parecem uma só. Em um tom meio de saga11, 

trata-se das histórias de uma família que passou por alguns apuros ou “provações” místicas.

Na primeira, o pai, mesmo seguindo as advertências do filho, não consegue 

e pisa em cheio numa “vela acesa” de “macumba”, apagando-a, o que provoca o 

inchaço num dos pés, daquele que deixa “a pele toda esticada” e “preta”. Segue-se o 

diagnóstico e a decisão dos médicos, cujos saberes científicos parecem insuficientes à 

compreensão do fato. Ao dormir, o pai é perseguido pelo “cavalo branco do Campo de 

Santana”, que, em um “sonho terrível”, pisa “bem no pé” que havia pisado na “vela acesa” 

de “macumba”. O pai do menino acorda gritando, mas os médicos o sedam, em seguida 

dorme novamente. Ao acordar, verifica que o pé “estava branco e de tamanho normal”, o 

homem já não se submetia a Sveglia, que só poderia ser vencido pelo “cavalo branco”. 

Poderia agora andar, mas aquele pé perdeu apoio e “fraquejava”, o que sintetiza todo o 

enigma engendrado na história: “a marca do cavalo de arreios de prata”, a “da vela 

apagada”, a “do Sveglia”.

Nessa história, além de uma contundente crítica aos saberes científicos, reitera- 

se a dessacralização do plano divino-cristão em Onde estivestes, já iniciada nos rituais de 

catimbó e feitiçaria no conto-título, quando aqui as personagens se deparam com 

elementos das “cerimónias africanas” ofertados aos orixás. O termo “macumba”, segundo 

nota de rodapé de Pierre Verger (1999:23), é correlato ao “candomblé” na Bahia, local 

onde essa religião apresenta origens e raízes africanas mais profundas e arraigadas, se bem 

que, tanto no Brasil quanto em Cuba, entre outros países, tendo ocorrido o sincretismo, 

possibilitou-se contato, assimilação e florescimento ainda maior desses rituais e seus cultos, 

ampliando-se e diversificando-se seus traços e configurações arquetípicas, ainda que, até 

certo ponto, à exceção da Bahia, “destoando” um pouco das correntes religiosas originárias 

do Daomé e da Nigéria, banhadas pelas águas do Golfo do Benim.

Após ter vivido e pesquisado quinze anos na África, num trecho específico de 

um outro estudo mais recente intitulado Orixás: deuses iorubás na África e no Novo Mundo, 

agora Pierre Fatumbi Verger, ao caracterizar lemanjá (a deusa mais cultuada no Brasil 

inclusive por representar, de modo sincrético, Nossa Senhora, da religião católica), comenta
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12 Ver capítulo “2. Iniciação” (Vetger, 1997:36-49).

que pesem os 

figura do Sveglia. Aqui

umbanda e seus seu culto é muito

Já a segunda micronarrativa, contada logo na sequência da primeira, demonstra 

assimilação mais consentida do candomblé, em que pesem os elementos dessa religião 

estarem supostamente sintetizados apenas na figura do Sveglia. Aqui a mulher desse 

mesmo homem da primeira história, portanto suposta mãe do menino, é salva pelo médico 

que, em vez de utilizar os saberes científicos da medicina, lança mão dos poderes do Sveglia 

para curá-la, “movimentos simples” com as mãos, como os que o próprio marido fizera 

após o relógio ter parado misteriosamente. Com a inclusão da mulher no seguimento da

rapidamente sobre a umbanda e seus seguidores, afirmando que 

festejado na noite do Ano Novo, quando se acendem velas nas praias e se jogam flores e 

presentes no mar. Nessa nova espécie de espiritismo, há “uma mistura entre as religiões 

africanas, o espiritismo de Alan Kardec e doutas elaborações filosófico-religiosas de tendências 

universalistas” (1997:193). Numa das raras passagens do seu estudo, o elemento “vela”, 

objeto próprio da cultura ocidental, praticamente não é apontado na utilização em 

oferendas aos orixás estudados, cuja ordenação impecável respira e respeita a organização 

ritualística do próprio candomblé, desde a iniciação dos eléguns às venerações a Oxalá. Ao 

apreciar as fotos do ensaio fotográfico desse último trabalho enriquecido pela qualidade da 

edição do livro, percebe-se que o elemento “vela” é escasso mesmo nos rituais do 

candomblé, só figurando na foto de n° 85, intitulada “Babalorixá faz adivinhação usando as 

quatro partes de noz de cola” (1997:129), quando se caracteriza o deus Orunmilà.

Em “O relatório da coisa”, percebe-se que o grotesco dessacralizador se 

pelo matiz sincrético, cuja assimilação não demonstra ter sido tão pacífica assim, porque até 

um “cavalo branco” (não mais o demoníaco de “Seco estudo”, mas o que supostamente 

‘salva”) precisa lutar contra os poderes de “Sveglia”, que representa essa herança africana 

um pouco atenuada pela simbólica “vela”, apagada pelo pai do menino num trabalho 

oferecido a um orixá desconhecido (ainda que se tenha vislumbrado lemanjá como a mais 

conhecida no Brasil, não se sabe nem há pistas sobre de qual orixá se trata no texto). CL 

elege os elementos sincréticos do candomblé - religião muito praticada e muito temida no 

Brasil, principalmente quando seus praticantes, em rituais iniciáticos, sacrificam animais em 

banhos de sangue (a própria iniciação do elégun1 é exemplar nesse sentido) -, para construir 

esse imaginário popular no texto, que possibilita alimentar ainda mais o misterioso na 

narrativa.
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No final dessas micronarrativas, a narradora interroga o leitor sobre a relação 

entre o cavalo branco e Sveglia, algo que suscita dúvida: será que tal animal também 

metaforiza Sveglia? Logo em seguida se confirma a oposição entre ambos os elementos 

simbólicos, mas “o ritmo de Sveglia” já exerce um forte domínio que contamina, de modo 

pleonástico, o correr “ritmado” do “cavalo branco”:

Todo paramentado [cavalo branco], com enfeites de prata, de crina altiva e 
eriçada. Correndo ritmadamente contra o ritmo de Sveglia. Correndo sem pressa 
(Lispector, 1974e:85).

A terceira micronarrativa também um tanto hipertrofiada no texto é a de outra 

família do subúrbio do Rio, especificamente “Coelho Neto — Guanabará”, só que a 

infelicidade do sofrimento de uma mulher incansavelmente trabalhadora, que ainda possui 

uma ferida aberta quase incurável na perna, é atenuada por seu marido carteiro, também 

metaforizado em Sveglia, quando “resolve a situação” ao comparar sua família com outras 

mais desafortunadas. Mesmo que a atitude do marido trabalhador expresse um lirismo 

pungente projetado pelo imaginativo Sveglia, a história respira uma crónica em ácida ironia 

a estampar o conformismo através da miséria alheia, discurso bem típico tanto nas 

paupérrimas quanto nas riquíssimas famílias brasileiras, discrepâncias cada vez mais 

acentuadas nos tempos atuais, mas muito anterior ao início da década de 70, época na qual 

o texto de CL foi provavelmente concebido.

Ainda no seu término, “O relatório da coisa” assemelha ao 

plurais desfechos, numa angústia mortificante a exalar o “perfume” do apodrecimento. A

história, ainda que em número mínimo, os membros da família se completam nessas duas 

micronarrativas de CL, aproximando-se, em contraste, das concepções básicas do 

candomblé, muito ligadas aos sentimentos e percepções no seio familiar, como bem 

observou Verger. Ainda que, em “O relatório da coisa”, vislumbre-se a configuração da 

família-síntese de nossa cultura judaico-cristã, resvala-se no cotidiano das famílias 

brasileiras que, em geral de modo escuso, sentem um fascínio pelas práticas do candomblé, 

tendo inclusive se socorrido muito da natureza encantatória dos seus cultos.
A religião dos orixás está ligada à noção da família. A família numerosa, 
originária de um mesmo antepassado, que engloba os vivos e os mortos. O orixá 
seria, em princípio, um ancestral divinizado, que, em vida, estabelecera vínculos 
que lhe garantiam um controle sobre certas forças da natureza, como o trovão, o 
vento, as águas doces ou salgadas, ou, então, assegurando-lhe a possibilidade de 
exercer certas atividades como a caça, o trabalho com metais ou, ainda, 
adquirindo o conhecimento das propriedades das plantas e de sua utilização. O 
poder, àse, do ancestral-orixá teria, após a sua morte, a faculdade de encamar-se 
momentaneamente em um de seus descendentes durante um fenômeno de 
possessão por ele provocada (Verger, 1997:18).
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narradora em desespero parece temer estar contaminada pelo estilo do “relatório” adotado, 

preocupando-se com seu futuro na literatura, passando da auto-ironia à insegurança 

ingénua, amplo percurso que caracteriza sua busca ficcional Em “O relatório da coisa”, a 

metalinguagem é muito explorada porque escrever e falar sobre o que se 

incorporam-se nos atos cotidianos da própria vida da narradora, que, “cansada”, ao mesmo 

tempo decide dar um desfecho ao texto e resolve “tomar um banho” e “perfumar-se” com 

um perfume secreto, ainda que esteja “apodrecendo”. A frase final sela o destino de uma 

vida cansada e angustiante, que se despede com a morte a consumir aos poucos. Mas aqui 

não se oferece o texto “a-Deus”, talvez porque só seja possível oferecer-Lhe mesmo uma 

respiração lenta e melancólica.

Adeus, Sveglia. Adeus para nunca sempre. Parte de mim você já matou. Eu 
mom e estou apodrecendo. Morrer é.
E agora — agora adeus (Lispector, 1974e:91).



143

4. Textos como estalactites
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2 Para pesquisar os quadros da pintora CL, encontram-se arquivadas dezesseis pinturas, na Fundação Casa de 
Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, quinze delas “óleo sobre madeira”, cuja dimensão é, em geral, 50x39,5 cm, e 
apenas um “óleo sobre tela”, também de pequena dimensão. A maioria data desse período de 1975. Olhá-los

Ainda que essa descrição pressuponha o figurativo, o espaço imagético se 

aproxima de uma das telas abstratas pintadas pela própria CL2, intitulada “Gruta”, de 7 de

1 O termo “grotesco” (Kayser,1957:17-22) vem do italiano “grnttesca” e “grottesco”, que são derivações de 
“gruta”, vocábulos “cunhados” para assinalar específicos “ornamentos” do final do século XV, a partir das 
“escavações” empreendidas em Roma e em demais regiões da Itália, descobrindo-se então uma espécie de 
“pintura ornamental antiga”, cujas descobertas apontam a uma origem romana, mas que chegara a Roma 
através de uma “nova moda”, em períodos de transição. Apesar de haver críticas que condenavam esses 
ornamentos grotescos, não se pôde impedir sua difusão que se deu nos séculos XVI e XVII, chegando até os 
nossos dias.

Um ano anterior à publicação de Onde estivestes, CL publica Agua viva. Nesse 

momento, a categoria do grotesco alcança representatividade estética considerável em sua 

produção ficcional, a ponto de as telas grotescas criadas na narrativa parecerem tomar 

turvo o texto. As origens, o texto-pintura volta-se ao próprio útero, cuja densidade se 

interliga às criações artísticas da autora-pintora, metaforizada em “gruta”. Nesse texto, 

personagens se pluralizam sobrepondo-se: autora e pintora, narradora e protagonista, 

(con) fundindo-se à proporção que a narradora procura configurar seu “inferno”: “gruta”1, 

composta de “estalactites”, “fósseis” e “pedras”. Nesse espaço dinâmico, animais grotescos 

por excelência são os que compõem a pré-história das suas sombrias telas em composição: 

“ratos” e rnais asquerosas “ratazanas”, “morcegos”, “aranhas” com suas penugens 

“negras”, “escorpião”, “baratas velhas” à sombra, entre outros. No trecho que se 

reinaugurando-se o mundo primevo descrito diretamente das telas, o grotesco, na poética 

de CL, já terá alcançado sua expressividade constitutiva.

E se muitas vezes pinto grutas é que elas são o meu mergulho na terra, escuras 
mas nimbadas de claridade, e eu, sangue da natureza - grutas extravagantes e 
perigosas, talismã da Terra, onde se unem estalactites, fósseis e pedras, e onde 
os bichos que são doidos pela sua própria natureza maléfica procuram refugio. 
As grutas são o meu inferno. Gruta sempre sonhadora com suas névoas, 
lembrança ou saudade? espantosa, espantosa, esotérica, esverdeada pelo limo do 
tempo. Dentro da caverna obscura tremeluzem pendurados os ratos com asas 
em forma de cruz dos morcegos. Vejo aranhas penugentas e negras. Ratos e 
ratazanas correm espantados pelo chão e pelas paredes. Entre as pedras o 
escorpião. Caranguejos, iguais a eles mesmos desde a pré-história, através de 
mortes e nascimentos, pareceriam bestas ameaçadoras 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 - de fora 
dela vem o tropel de dezenas de cavalos soltos a patearem com cascos secos as 
trevas, e do atrito dos cascos o júbilo se liberta em centelhas: eis-me, eu a gruta, 
no tempo que nos apodrecerá (Lispector, 1973a:15).
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aderência de

estaria

nomeável e a

e interpretá-los, só com autorização do filho-herdeiro da pintora, Paulo Gurgel Valente. Ver Eliane 
Vasconcellos (1993:14-15).

março de 1975. O abstrato, que para a pintora CL permite o 

frases soltas no espaço pictórico do quadro, vai aos poucos seduzindo o figurativo. Assim, 

a descrição, particularmente as de Agua viva e Um sopro de vida (pulsações), dialoga com a 

abstração, que se figurativiza aos olhos do leitor-espectador, mesmo que esse figurativo por 

vezes vislumbre o inominável (Vianna, 1999:49-64).

Nesse quadro específico de CL, diversas cores misturam-se dissolvidas em 

abstratas linhas soltas e sinuosas, bem como uma tensão concêntrica sugere compreensão 

do título dado ao quadro pela pintora. Uma espécie de gruta imaginária pode ser visualizada 

partindo-se da circularidade a resultar em conformações disformes. São sobreposições 

anelares engolindo-se umas às outras. Figura e fundo perdem-se e encontram-se dentro do 

espaço grotesco, tendo-se matizes mais quentes em gradação (vermelho, laranja e amarelo) 

comunicáveis entre si, sugerindo a visualização das estalactites. Em virtude de se tratar de 

pintura abstrata, à direita alguns animais grotescos só se insinuam no quadro.

Em perfil, podem ser visualizadas duas aves monstruosas à direita do quadro. 

Uma ave, cujo corpo em matizes negros e cabeça vermelha, chama a atenção pelo seu olho 

preto extravasando sua olheira. Outra ave, cujo corpo em cromáticos círculos concêntricos 

quentes, parece chocar seu negro olho/ovo vital. Estando uma logo acima da outra, seria 

uma copula estranha de animais de espécies diferentes? As faces em perfil dessas aves se 

comunicam com outro animal sugerido, um elefante deformado com o olho branco 

também arregalado, como o da ave à direita do quadro mais abaixo, a que 

supostamente gestando um negro olho demoníaco. Outra animalidade mais sugestiva são 

dois “s” amarelos ao centro do quadro e dois vermelhos à direita. O contorno em linhas 

negras também sugere cobras a rastejarem na gruta. A parte central mais à direita do 

quadro, das supostas cobras vermelhas também em “s” e seus filhotes estranhos, deixa 

transparecer o fundo de pinho de riga, material mais utilizado pela pintora CL. Daí surgiria 

também a possibilidade figurativa de um cavalo descrito pela própria personagem-autora 

Angela, alter ego de CL, em Um sopro de vida.
ANGELA — Meu ideal seria pintar um quadro de um quadro.
Vivo tão atribulada que não aperfeiçoei mais o que inventei em matéria de 
pintura. Ou pelo menos nunca ouvi falar desse modo de pintar, consiste em 
pegar uma tela de madeira — pinho de riga é a melhor — e prestar atenção às suas 
nervuras. De súbito, então vem do subconsciente uma onda de criatividade e a 
gente se joga nas nervuras acompanhando-as um pouco — mas mantendo a 
liberdade. Fiz um quadro que saiu assim: um vigoroso cavalo com longa e vasta
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“superficialidade”

3 No subtítulo “Anonimato”, publicado em 10 de fevereiro no JB, CL confessa: “Escrevo ag>ra porque estou 
precisando de dinheiro. Eu queria jicar calada” (Lispector, 1984:72).

cabeleira loura no meio de estalactites de uma gruta. É um modo genérico de 
pintar. E, inclusive, não se precisa saber pintar, qualquer pessoa, contanto que 
não seja inibida demais, pode seguir essa técnica de liberdade (lispector, 
1978c:49-50).

Seriam animais monstruosos ou as estalactites da gruta ou ambos? A pintura 

abstrata permite, até certo ponto, abertura interpretativa. Esse detalhe escultural da lenta 

formação das estalactites, construído pelos respingos de minerais líquidos caídos dos tetos 

das grutas ao longo de muitos anos, pode servir de metáfora imagética para compreender a 

experiência de CL como cronista.

Sobre sua produção para o jomal, sabe-se que a concebia como um trabalho 

que lhe possibilitava, a princípio, um retomo financeiro digno3. Ainda que à procura de 

uma realização artística bem-acabada, após conversa com um amigo anónimo “convincente 

e carinhoso” e de “voz forte”, suas crónicas poderiam ser produzidas - conforme o 

subtítulo “Ser cronista” (Lispector, 1984:112-113), publicado em 22 de julho de 1968 no JB 

- como “relatos”, “conversas” com o leitor ou mesmo meras “tolices”. Ainda assim, muitas 

vezes CL prefere algo livre e profundo e, obliquamente, procura aproximar-se da 

sensibilidade poética de Rubem Braga.

Nessa busca ficcional, as crónicas de CL não necessariamente passeiam pelo 

descompromissado ou superficial. Ainda que não se considerasse escritora profissional, 

pois se autodefinia como “amadora” no sentido da liberdade de sua criação literária, 

estando a trabalho, de fato, a intenção era fazê-lo com a competência que se esperava “do 

cronista”. Mesmo assim, ao estudar os textos de Onde estivestes, não se pode persistir na 

simples constatação negativa ou “pejorativa” de concebê-los como republicações de 

crónicas do /.B., como foi apontado pela reticente crítica no primeiro capítulo deste estudo, 

até porque CL, enquanto cronista, como se percebeu há pouco, não prescindia de procurar 

experimentar um gênero meio desconhecido para ela. Ao tateá-lo, era inevitável às vezes 

esbarrar em sua experiência contística, já que era uma espécie de porto seguro. Nesse ofício 

jornalístico, contava com cumplicidade e mesmo conselho de amigos e colegas próximos, 

que contribuíam por apresentarem um certo domínio dessa linguagem específica: Rubem 

Braga, Fernando Sabino, Alberto Dines e até mesmo Paulo Francis, entre outros. CL 

buscava em suas crónicas uma leveza (Lispector, 1984:304), o que poderia resvalar na 

nesse exercício diário; não necessariamente, portanto, o “superficial” é
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4 Tentando compreender esse momento de produção efervescente e árdua, a atual biografa de CL também 
registra: “A imensa carga de trabalho levava Clarice a aproveitar os dias mms ‘inspirados’para escrever várias crónicas de uma 
só vep para tê-las sempre à mão quando precisasse. Nos últimos meses, retirava textos do livro A legião estrangeira, que 
vendeu pouco, e os publicava no Jornal do BrasiL O mesmo já havia feito ao publicarfragmentos de Uma aprendizagem ou 
o livro dos prazeres, antes de ser lançado pela editora Sabiá” (Ferreira, 1999:250).

5 Mesmo que CL demonstre humildade no ofício de cronista, para ela e para a grande maioria dos cronistas, 
distanciar-se um pouco do jornal e publicar crónicas num veículo como o livro talvez também signifique a 
tentativa de cristalizar aquela bela crónica literária nesse espaço consagrado. Esse ponto de vista ficaria, sub- 
repticiamente, evidenciado nas críticas que a autora faz ao ofício do cronista, bem como nas compilações das 
suas cronistas publicadas. Em Onde estivestes, a distinção dos gêneros conto e crónica já não seria preocupação 
para a autora.

efeito escasso, não seu fundamento. Sabe-se que, já aos 13 anos, se sentia impulsionada a 

escrever uma história “sem começo” e “interminável”, algo que surgia no “vácuo” de sua 

solidão anónima, porém já atendia à “vocação”, em detrimento do “talento”, este um tanto 

indesejável.

O fato é que uma produção se refletia na outra, os papéis de romancista, 

contista e cronista, nessa fase ulterior da autora, misturam-se, (con) fundem-se, uns se 

alimentando dos outros. O próprio efeito da colagem, apontado na análise de “Seco 

estudo”, quando se recortam e colam pequenos fragmentos para a composição de um texto 

único, é experiência provinda da crónica, como bem apontou Gotlib (1995:377), pois sua 

coluna, muitas vezes, pode ser compreendida também como colagem de textos breves. 

Gotlib também procurou explicar as republicações4 dos textos citando o depoimento da 

própria Clarice, que afirmava que às vezes, por “detestar fazer crónica”, preferia 

reaproveitar textos, ainda que de gêneros de natureza diversa (contos, “trechos” de 

romances, “noveletas” etc.).

Apenas para comprender a natureza estética de Onde estivestes, pode-se mesmo 

dividi-lo em duas partes: a primeira composta de contos propriamente ditos, alguns deles 

preservando o apuro estético de Laços de família, e a segunda, de textos curtos, muitos deles 

crónicas. Sobre esse segundo momento, a opção pelas crónicas, ainda se pode sustentar 

que talvez seja uma tentativa de CL dar uma melhor conformação ao livro de contos e 

crónicas, como se consolidasse seu amplo viés ficcional. Para a autora, as crónicas, ao 

serem aportadas por CL como contos em Onde estivestes, concretizam sua paisagem 

ficcional5, sempre (re)apresentada ao leitor. Este pode se confundir nos papéis: leitor de 

crónicas, de romances ou de contos? Antes de tudo, leitor de CL, leitor-cúmphce, leitor- 

imaginário.

Em Onde estivestes, há diversos exemplos das mínimas formações dessas
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em

mudanças influenciam 

renomeando-o como

ao romance.

No ano posterior, o texto “Ritual — trecho” migra compondo um dos capítulos 

centrais de Uma aprendizagem ou o livro dos pra^eres, o que se aproxima do efeito de migração 

textual experimentado em “Seco estudo”, só que aqui as direções são invertidas, trata-se do 

movimento da crónica ao romance. Partindo da crónica como texto-matriz, cujas 

o título da próxima migração, CL republica esse mesmo texto 

“As águas do mundo” (Lispector, 1971:151-153) em Felicidade 

Clandestina, já tentando aqui defini-lo ou circunscrevê-lo como conto, mas a autora, de fato 

já nessa época, não se preocupava com a questão dos gêneros6. Algo nessa busca 

demonstra mais uma escultura viva, um texto pulsante e, paradoxalmente, a crónica parece

“Ao

esculturas em estalactites que vão-se moldando a partir das republicações. A crónica “As 

águas do mar” (Lispector, 1974e:123-126), seguramente, já teria sido pubhcado no mínimo 

quatro outras vezes, sendo que três delas tiveram poucas mudanças, mas apresentavam 

títulos diferentes. A migração textual, fenômeno analisado no capítulo anterior através da 

leitura de “Seco estudo”, já demonstra aqui sua complexidade, tendo uma mobilidade 

radical a ponto de desestabilizar e dessacralizar gênero e espaço literários. O leitor ludibria- 

se não só a partir das mudanças dos títulos, por vezes significativamente mínimas, mas 

também constata que, enquanto gênero literário, o texto (re)Hdo pode passear num terreno 

movediço, que atravessa as páginas do jornal, as do romance e as do livro de contos e 

crónicas. De fato, só mesmo a crónica de CL, esse gênero monstruoso e móvel, se prestaria 

a essa ubiquidade.

“As águas do mar” foi publicada inicialmente antes de 1974 e as denominações 

anteriores escolhidas para essa mesma crónica são fluidas e mutáveis. Uma das primeiras 

dadas a esse décimo quinto texto de Onde estivestes foi “Ritual - trecho” (Lispector, 

1984:120-121), crónica escrita para o /B em 27 de julho de 1968, cujos dois vocábulos 

paralelos em aposto chamam a atenção pelo místico e fragmentário. E provável que essa 

versão seja matriz das demais, isso porque desde sua republicação, houve poucas 

modificações. Poucas, porém significativas, uma vez que a autora reclamava até das 

revisões que corrigiam sua pontuação, pedindo, num dos subtítulos intitulado 

linotipista” (Lispector, 1984:70), que respeitasse sua pontuação, pois esta era “a respiração 

da frase”, que ela mesma havia sido obrigada a respeitar a frase, e concluía: “Escrever é uma 

maldição ”.

6 Em/lçM viva, a narradora, alter ego da autora CL, admite: “Inútilquerer me classificar: eu simplesmente escapulo não 
deixando, gênero não me pega mais” (Lispector, 1973a:13).
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7 Cf. subtítulo “Primeiros disfarces dos fatos” (Pontieri, 1999:112-115).

se sedimentar e ao mesmo tempo respirar ofegante seus respingos em estalactites dos tetos, 

dos textos.

8 Segundo a biografia de CL por Teresa C. M. Ferreira, “a primeira crónica de Clarice Lispector foi publicada no dia 
19 de agosto de 1967. Na verdade, eram quatro pequenos textos com temas variados: As crianças chatas, A surpresa, 
Brincar de pensar e Cosmonauta na terra” (1999:229). É evidente que Teresa Ferreira está considerando aqui 
o trabalho mais prolongado de CL como cronista no JB. Antes disso, CL já escrevia crónicas há bastante 
tempo. Segundo Sylvia Paixão, no ensaio intitulado “Clarice Lispector e Marina Colasantr Mulheres no 
Jomal”, “desde 1959, Clarice já colaborava na imprensa, porém assinando sob o pseudónimo de Helen Palmer a coluna 
Correio Feminino, no Correio da Manhã. No pouco espaço a ela reservado eram divulgados conselhos de beleza, receitas 
culinárias, que disfarçavam a escritora escondida nos detalhes mais corriqueiros, a escritora escondida sob o disfarce de Helen 
Palmer” (apud Resende, 1995:100). Mas é certo que, ainda no início da década de 50, CL já flertava com a 
crónica, escondendo-se em pseudónimos femininos. Para um estudo aprofundado da cronista CL, ver 
principalmente N. Gotlib, os seguintes subtítulos “A jornalista da Agência Nacional e de A Noite”, “A 
conversa ‘entre mulheres’”, “Clarice quase na Manchete”, “Na revista Senhor”, “Quando escreve, no exterior”, 
“Clarice-Helen Palmer”, “Clarice-Hka Soares”, “No funda da gaveta”, “Os diálogos possíveis”, “Sete anos de 
JB”e “Conversa puxa conversa” (1995:149-379 passim), entre outros.

Em 13 de outubro de 1973, para o mesmo JB, o texto volta ao espaço da 

crónica de jomal, já com o título de “As águas do mar”, confirmando-se esse mesmo título 

em Onde estivestes. O que se percebe é que CL faz com que quase o mesmo texto, em que 

pesem algumas mudanças de pontuação e poucas frases suprimidas e acrescidas, passeie 

entre conto, romance e crónica de modo natural e envolvente. Entretanto, em síntese, o 

gênero crónica aqui sedimenta, tal como a conformação da gruta, seu espaço textual móvel 

e sua natureza esquiva, fugidia e sobretudo monstruosa.

Â parte os diversos meios de comunicação de que a autora dispôs muito 

arduamente para veicular seus textos, uma questão ainda hoje persiste: alguns desses 

diversos textos curtos de Onde estivestes seriam contos, crónicas ou trechos de romances? 

pnori, a experimentação literária de CL deve ser considerada do ponto de vista de sua 

configuração híbrida, sobretudo nas relações de parentesco entre crónica e romance 

(objetivação ficcional), entre conto e romance (também objetivação ficcional, bem como 

por vezes os capítulos do romance muito se aproximam dos contos, como já evidenciado 

por Regina Pontieri7) e entre crónica e poesia (subjetividade lírica), estas muito evidenciadas 

em cronistas como Rubem Braga, bem como constitutivas da poética de CL. No percurso 

da autora, ainda que as produções romanesca e contística tenham alcançado expressividade 

estética e reconhecimento crítico consideráveis ao longo da sua carreira, tendo sobretudo 

os romances melhor acolhida crítica, suas crónicas, ao longo da sua pouco estudada carreira 

de jornalista, não deixam de se caracterizarem por uma experiência literária que se 

consolidava a partir do final da década de 608, quando trabalha como colunista do JB.
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9 Para uma pesquisa sobre a jornalista CL, pode-se recorrer à profícua Dissertação de Mestrado de Aparecida 
Maria Nunes, intitulada Clarice Lispectorjornalista, de 1991, e à originalíssima Tese de Doutorado, intitulada 
Páginas femininas de Clarice Lispector, de 1997, do Departamento de Literatura Brasileira, FFLCH-USP-SP, 
ambas sob orientação da Profa. Dra. Nádia Gotlib, tendo esse último estudo se detido mais nas colunas 
destinadas ao público feminino, as experiências jornalísticas de CL nos jornais Comício, Correio da Manhã e 
Diário da Noite, entre outros.

Antes disso, a partir dos estudos pioneiros e pesquisas acuradas de Aparecida 

Maria Nunes9, pode-se retratar melhor o perfil da jornalista CL, que ainda jovem inicia seus 

trabalhos já como repórter no jornal A Noite a partir de 1942; continuando como colunista 

das seções femininas, numa conversa “Entre mulheres” sob o pseudónimo de Teresa 

Quadros, do semanário Comino, nos idos de 1952, ou numa ida duas vezes por semana (às 

quartas e sextas) à “Feira de utilidades” sob o pseudónimo de Helen Palmer, do Correio da 

Manhã, nos idos de 1959 e 1960; assim como ghost writer que se escondia na pele da 

manequim e atriz Ilka Soares, do Diário da Noite, nos idos de 1960 e 1961, e como contista e 

colunista “contratadas” da revista Senhor a partir de 1959, essa última função na coluna 

denominada “Children’s Comer”, entre outros exemplos, até que figura como cronista no JB 

de 1967 a 1973. Percebe-se que, em CL, tanto a cronista quanto a contista convivem desde 

o início da carreira “profissional” da autora, refletindo-se numerosas vezes. Contos e 

crónicas situam-se em delimitações muito tênues na sua experiência ficcional, demarcações 

fluidas, não tão precisas na sua obra. Uns vão ao encontro dos outros, uns abraçam outros.

Percebendo que Clarice Lispector utilizava os espaços da imprensa feminina 
para publicar inéditos, além do que poderemos chamar embriões de contos e/ou romances, 
não tive dúvidas. Caminhei por essas conversas frívolas, descobrindo uma outra 
Clarice que, embora submetida aos padrões da imprensa feminina, não deixava 
de instigar sua leitora a refletir sobre si mesma e sobre a vida (Nunes, 1997:4) 
(itálicos nossos).

Sobre esses “embriões de contos e/ou romances”, um dos grandes méritos do estudo 

de Nunes, dentre muitos, foi ter pesquisado versões originais dos textos que terão 

reaparecido em outros gêneros, como crónicas, contos e/ou romances. Evidente, uma das 

análises mais provocadoras é a que recupera a Ia versão de “A quinta história” (Lispector, 

1985:81-84), intitulada “Meio cómico, mas eficaz...”, de 8 de agosto de 1952, escondida no 

canto esquerdo inferior do espaço da coluna “Entre mulheres”, de Teresa Quadros, quase 

perdida nas prateleiras de um insólito “bazar asiático” (1997:118), como bem denomina 

Nunes. Não só a Ia, como a 2a versão desse mesmo texto, escrita já com a máscara de Ilka 

Soares, intitulada “Receita de assassinato (de baratas)”, em 16 de agosto de 1960, na “sua” 

coluna do Diário da Noite, estão já mais próximas do conto inserido futuramente em A legião 

estrangeira e Felicidade Clandestina. Particularmente profícuo aos estudos de Onde estivestes, o
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achado do embrião de “Uma tarde plena”, item também incluso nas vitrines do bazar de 

Teresa Quadros, que contemplava a coluna de 11 de julho de 1952 e intitulava-se “Um dia 

cheio”.

perene e

crónica. À parte esses efeitos migratórios, tentando buscar uma classificação possível para o 

específico e prolongado exercício da crónica jornalística, Nádia Gotlib pôde considerá-los,

11 Nesse sentido, trabalho pioneiro, segundo indicação e referência no estudo de Aparecida Maria Nunes 
(1997:10), é o de Célia R. Ranzolin, intitulado, Clarice láspector cronista: no Jornal do Brasil (1967-1973), de 1985, 
Florianópolis, Dissertação de Mestrado - UFSC-SC, sob orientação do Prof. Dr. Raúl Hector Antello.

no que tange à migração textual em “As águas do mar”, percebe-se que esse texto, em seus 

diferenciados estados, é instável, líquido, fluido, transbordante e fora de lugar. CL por 

vezes procurava deslocar, transformar ou “deformar” seus textos como estalactites.

Ao reler suas crónicas republicadas em A descoberta do mundo, em que pese a 

falta da publicação de uma ampla pesquisa de catalogação11 já inicialmente realizada, 

compilando-se todas elas, notam-se claramente as diferenças entre texto e contexto12, entre 

transitório, em suma, entre conto e crónica ou até mesmo entre romance e

Assim, o efémero da crónica terá convivido com o perene tanto do romance 

quanto do conto no espaço da coluna, porém o inverso é amscado e difícil de ser 

resolvido, pois os espaços do livro de contos e do romance não podem acolher “de braços 

abertos”, sem restrições, o efémero, o datado ou o transitório, e CL sabia muito bem 

disso10. O espaço das colunas jornalísticas terá servido como mar de possibilidades que 

muito serviram à sua busca ficcional, já os espaços romanesco e contístico terão recebido 

as crónicas literárias, sendo que seus efeitos efémeros apresentados meio lá, meio cá, por 

vezes eram suprimidos pela romancista ou contista. E certo que algumas características da 

crónica são mais visíveis no espaço próprio da coluna, mas, nas páginas dos livros de 

contos e nas dos romances, ao se estudar um dos movimentos mais sinuosos e inusitados

10 Tanto sabia que, mesmo tendo uma produção ficcional ampla, CL publicou só dois livros de crónicas: A 
legião estrangeira, especificamente sua segunda parte, intitulada “Fundo de Gaveta”, e Visão de esplendor, 
compilação dos textos publicados na revista Senhor e no JB. Vale ressaltar que, com relação à publicação A 
descoberta do mundo, trata-se de uma compilação póstuma empreendida pelo filho Paulo Gutgel Valente. Nesse 
sentido, devem-se considerar as preocupações de CL no que tange às dificuldades de publicação de toda 
ordem, notadamente as enfrentadas com editores que recusavam publicar seus livros; seu constante 
aprendizado no meio jornalístico; a escolha dos textos não-publicáveis ou republicáveis no suporte do livro 
por parte da autora; bem como, essencialmente, a concepção estética voltada à composição de sua obra 
literária.

12 Sobre essa correlação específica entre texto e contexto, pode-se esclarecer que CL, por vezes, no ofício da 
crónica, ao comentar e contextualizar o cotidiano da sua vida até certo ponto simples, contrasta com a 
constante abstração ou caráter intimista do seu texto. Nesses momentos, a crónica evidencia-se de modo 
nítido, aflorando.
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vida ao

Percebe-se que essa precisa e pormenorizada descrição das características da 

crónica é o que, muitas vezes, CL deixa de incluir em Onde estivestes, ou seja, deve-se atentar 

para o que a autora não escolhe, sendo aqui o resíduo do inutilizado também fundamental à 

compreensão da forma constitutiva desse livro de contos e crónicas, cujos fragmentos mais 

aparentados das crónicas são como esculturas edificadas em grutas, textos grotescos 

esculpindo-se em estalactites. Se, por um lado, suas crónicas jornalísticas, que sobrevivem 

da linguagem do cotidiano e dos fatos corriqueiros, não podiam, em geral, ser colocadas em 

primeiro plano no livro de contos, por outro, de fato, o que figura, não só em Onde estivestes, 

como também nos livros de contos mais aprimorados, são as esteticamente bem-acabadas, 

as denominadas “crónicas literárias”.

Segundo Antonio Cândido, em ensaio introdutório esclarecedor intitulado “A 

rés-do-chão” (1992:13-22), a crónica até poderia mesmo ser considerada como 

“gênero menor”, pois nunca se daria o prémio Nobel a um cronista. Porém, tal fato não 

significa depreciação estético-valorativa, porque os mortais se aconchegam na crónica, 

sendo que sua “linguagem” "fala de perto ao nosso modo de ser mais natural” (1992:13). Assim 

como Arrigucci Jr. (1987:51-66) apresenta correlações entre crónica e poesia, importantes 

para compreender as crónicas de CL, Cândido confirma ser ela "amiga da verdade e da poesia 

nas suas formas mais diretas e também nas suas formas mais fantásticas - sobretudo porque quase sempre 

utiliza o humor” (1992:14). Também considera a linguagem da crónica dotada de leveza e 

descompromisso e distanciada “da lógica argumentativa ou da crítica política”, infiltrando- 

se e penetrando “poesia adentro”. Assim, formula de modo conclusivo:
Creio que a fórmula moderna, onde entra um fato miúdo e um toque 
humorístico, com o seu quantum satis de poesia, representa o amadurecimento e 
o encontro mais puro da crónica consigo mesma (1992:15).

Entre tantas outras possíveis classificações, os textos publicados no JB, ainda 
que republicações de outros textos, tal como lá se apresentam, podem ser 
considerados um extenso “diário” de Clarice Lispector, que durou sete anos. Aí 
estão os seus afazeres domésticos e literários, como romancista, contista, 
cronista. Aparecem aí as pessoas que a rodeiam mais proximamente. Aí 
comparecem as leitoras das crónicas, que com ela “dialogam” através de cartas. 
E o convívio com outros artistas: escritores, pintores, escultores. As vezes, 
publica poemas de escritores. E o caso de Carlos Drummond de Andrade. 
Sobre o poeta, escreve uma crónica em que narra a preparação da casa para 
receber essa visita querida (1995:376).

Ao apresentar um painel histórico sucinto da crónica consolidando-se como 

gênero literário no Brasil e apontar Rubem Braga como cronista exclusivamente voltado à

em geral, como uma “extenso diário” da autora ao longo dos setes anos de cronista para o 

/B:
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crónicas de Onde estivestes

um
das suas

Assim, essa crónica, ao ser inserida no romance, figura como uma espécie de 

metatexto em hipertrofia grotesca, não estando a questão da autoria totalmente configurada 

e esteticamente bem delineada a partir da construção de Lóri, essa protagonista ainda 

embrionária, tal como ocorre em outros romances exemplares: A hora da estrela - na

crónica, assim como Arrigucd Jr. (1987:51-66), Cândido elenca diversas características 

desta: “simplicidade”, “naturalidade”, “busca da oralidade na escrita”, “brevidade” etc. Na 

despretensão da sua formulação teórica, também considera haver encoberta na crónica 

“muita riqueza” a ser explorada pelo leitor. Percebe-se que a crónica, mesmo situando-se 

“ao rés-do-chão”, na visão iluminadora de Cândido, comove seu leitores e, neste sentido, 

eleva-se esteticamente. Essa é a mínima notação dissonante em relação ao ensaio de 

Arrigucci Jr. Por fim, ao exemplificar seus apontamentos teóricos com uma crónica de 

Vinícius de Moraes, intitulada “Ser brotinho”, entre outros cronistas citados, conclui:

Parece às vezes que escrever crónica obriga a uma certa comunhão, produz 
ar de família que aproxima os autores acima da sua singularidade e 
diferenças. E que a crónica brasileira bem realizada participa de uma língua geral 
lírica, irónica, casual, ora precisa e ora vaga, amparada por um diálogo rápido e 
certeiro, ou por uma espécie de monólogo comunicativo (1992:22).

Sem dúvida, do ponto de vista temático, as 

aproximam-se, em vários momentos, do sublime no cotidiano (imagens do mar e da 

mulher fecundada pelo mar vital, das chuvas, da comunhão de um casal perto da lareira, 

entre outras). O grotesco na poética de CL também não deixa de concorrer para essa visão 

poética, à proporção que se constata o despojamento da autora não passando por uma 

preocupação formal definida ou definitiva do texto, mas pela experiência transformativa ou 

móvel, que não se esquiva de uma imprevisível deformação. A visão da gruta aterroriza e 

fascina ao mesmo tempo.

Outra crónica que exemplifica essa espécie de sedimentação grotesca é 

“Silêncio” (Lispector, 1974e:103-106), que já teria sido republicada outras três vezes, em 

espaços diferenciados. Percebe-se que o viés migratório se reconfirma, mas há uma 

diferença significativa entre “As águas do mar” e “Silêncio”. Ainda que haja mudanças e 

adequações entre obras e gêneros literários específicos, ambos os textos, ao serem 

acolhidos no romance, organizam-se em processos de fragmentação singulares. “Noite na 

montanha” (1984:129-130), denominado “Silêncio” por CL em Onde estivestes, tendo 

modificações sensíveis, demonstra sua moldura ao ser transposto em Uma aprendizagem, 

inclusive com utilização de aspas, como texto de autoria da própria Lóri, protagonista que 

se comunica com o amante Ulisses.
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teria asseverado

sua coluna de

13 É preciso observar que os capítulos de Uma aprendizagem não foram numerados pela autora como ocorrera 
em A cidade sitiada', justifica-se a enumeração neste nosso estudo apenas por uma questão didática, bem como 
por não haver denominações de títulos nos capítulos, como há, por exemplo, no romance de estreia de CL.

irretocável composição do personagem-autor Rodrigo S. M., que também assume o papel 

de narrador da história, ao lado da própria personagem-autora CL -, bem como Um sopro de 

vida, cuja dicotômica autoria de Angela Pralini e Autor organiza o metatexto visceraL 

Contudo, já se constitui, nessa migração da crónica “Noite na montanha” ao romance, a 

gestação da autoria também vislumbrada em A paixão segundo G. H., mas que se expressou, 

de modo significativo, a partir de Agua viva.

Em “As águas do mar”, quando da migração da crónica ao romance, o texto já 

se incorpora de modo fluente no espaço da topografia romanesca, porém a diferença entre 

essa migração e a analisada no capítulo anterior é que, no momento da colagem, o corpo 

do texto abrange todo o décimo quarto capítulo13 do romance, inserindo-se como um todo, 

o que não acontece na colagem bastante fragmentária de “Seco estudo”. Não se pode 

considerar que toda essa mobilidade textual intente só o reaproveitamento de textos por 

parte da autora, o que teria asseverado uma parte da precipitada recepção da crítica 

jornalística de Onde estivestes. Outras hipóteses podem ser ressaltadas ou levantadas: o 

hibridismo ou a deformação grotesca dos gêneros literários; a utilização da 

jornal como um espaço de experimentação que possibilitava um retomo direto do leitor, 

podendo antecipar futuras publicações de seus livros; e a própria troca de experiências 

profissionais diferenciadas assumida pela autora numa coexistência até certo ponto pacífica 

e conciliável entre os papéis assumidos por CL (romancista, contista e cronista).

A mudança dos títulos pode indicar deslocamentos ou procedimentos 

migratórios mais complexos. Quando CL opta por “As águas do mundo”, em Felicidade 

clandestina, substitui a frase “ela abre o mar pelo meio” por “ela abre as águas do mundo pelo 

meio” (itálicos nossos), que terá reaparecido na versão de Uma aprendizagem, ou seja, um 

simples acréscimo de termos pode mesmo servir de título ao texto, ampliando a visão das 

águas no imaginário do leitor, ainda que ambas as frases aludam nitidamente à alegoria 

bíblica (Exodo 14:15) da divisão das águas, quando da fuga dos judeus do Egito 

empreendida pelo líder religioso Moisés. Entretanto, essa alegoria terá sido dessacralizada 

mais à frente, pois, ainda que se aproximando dos subseqíientes, esse título interliga-se 

àquela imagem do mar na amplidão do espaço ritualístico, que pode servir, como no conto- 

título, ao desejo da união plena dos elementos masculino e feminino consubstanciados
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nas

num só ser, quando o banho da mulher no mar, em todo seu erotismo, é metaforizado no 

pleno encontro dos amantes. No romance, esse encontro correlaciona-se diretamente às 

personagens Lóri e Ulisses, cujas aproximações e afastamentos são guiados pelos logros do 

desejo.

Na crónica, como na relação entre a mulher e o cavalo em “Seco estudo”, as 

imagens da mulher e do mar são paralelas, aproximativas, complementares e incorporadas. 

Aos poucos, o contato da personagem com o mar, mesmo a partir de um “simples” banho, 

provoca uma relação mais íntima, vislumbrando-se o próprio ato sexual entre mulher e 

homem, este representado, de modo simbólico, pelo elemento masculino do “mar”, que 

pode também fecundá-la. Quanto à natureza feminina da mulher, a personagem, com a 

“água salgada” e “fria”, sente um arrepio nas “pernas” e, ao ter seus cabelos escorridos no 

contato com a água, a visão de náufraga responde à poética de uma solitária e melancólica 

visão sublime.

Contudo, essa idealização da união plena não se dá sem o desvio grotesco do 

olhar do leitor, que, “às seis horas da manhã”, depara-se com a imagem misteriosa ou 

mesmo simbólico-demoníaca (Chevalier e Gheerbrant, 1996:176-182) de um “cão negro”, 

de um “cão livre”, “que hesita na praia”. Após a apresentação do cão, num dado momento, 

com o pouco distanciamento da 3a pessoa do narrador, percebe-se haver uma mescla de 

sensações e sentimentos que envolvem a protagonista e o cão, a liberdade deste seduz o 

“corpo” da mulher e sua “exiguidade”, a ponto de o narrador, através da prolepse e das 

aliterações da vibrante alveolar /r/ e da fricativa alveolar surda /s/ que desliza em sons 

sibilantes, antecipar que “esse corpo entrará no ilimitado frio que sem raiva ruge no silêncio das seis 

horas” (Lispector, 1974e:124). Ainda que perdidos no mar infindo, no mar vasto, cuja 

amplidão só pode ser “delimitada” na “incapacidade” de o homem não poder alcançar a 

visão da “curvatura da terra”, mulher e animal não só se encontram nesse espaço, como 

também, corajosos, refletem um ao outro, pois esta, além de repetir as hesitações do “cão 

negro” ora reprojetadas, também apresenta “sua parte de liberdade de cão nas areias” 

(1974e:124).

O paralelismo em “Seco Estudo”, que dicotomiza, aproxima e incorpora “a 

moça e o cavalo” no entretítulo “Adolescência da menina-potro”, já estaria se constituindo 

na “orgânica simbiose” da relação entre mulher e mar, cujas fotos também aqui se 

justapõem: “Ela e o mar” (Lispector, 1974e:123). Essa aproximação em paralelismo se dá 

não pelo viés da racionalidade, mas pelo “ininteligível”, vocábulo repetido três vezes no
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líquido espesso de

Mas a mulher em

curto parágrafo inicial. Essa condição de ausência do racional ou 

intelecto vai levemente sendo reelaborada ao

quase-negação do que se 

processa no intelecto vai levemente sendo reelaborada ao longo do texto, através do 

construto imagético dessa “entrega” da mulher ao seu mar, como se escolhesse seu amante. 

Porém, de modo paradoxal, “esses dois mundos incognoscíveis”, ao se compreenderem 

mutuamente, deparam-se com “duas compreensões”.

E era isso o que lhe estava faltando: o mar por dentro como 
um homem (Lispector, 1974e:125).

“cronotopo

homem e mulher, mas também

14 Segundo Mikhail Bakhtin (1998:211-362), é através do cronotopo que se dá a correlação entre os aspectos 
“espaço” e “tempo” na narrativa, síntese fundamental para uma elaboração estético-artística na literatura, e 
vem propriamente significar as relações espaço-temporais ocorridas no texto, abarcando-se inclusive o 
entrelaçamento e a fusão desses aspectos. “No cronotopo artístico-literário ocorre a fusão dos indícios espadais e 
temporais num todo compreensivo e concreto. Aqui o tempo condensa-se, comprime-se, toma-se artisticamente visível; o próprio 
espaço intensifica-se, penetra no movimento do tempo, do enredo e da história. Os índices do tempo transparecem no espaço, e o 
espaço reveste-se de sentido e é medido com o tempo. Esse cruzamento de séries e a fusão de sinais caracterizam o cronotopo 
artístico” (1998:211). Ao concluir seu estudo sobre o cronotopo romanesco na perspectiva de sua poética 
histórica, Bakhtin, ao considerá-lo em seus significados “figurativo” e “temático”, define-o: “o cronotopo, como 
materiaízpçdo privilefiada do tempo no espaço, é o centro da concretização figurativa, da encarnação do romance inteiro” 
(1998:356).

seu banho ritualístico, para retomar aqui o título originário 

desse texto, volta-se também à possível compreensão de si mesma, que se dá através desse 

contato com as águas numa prática iniciática, o que metaforiza não só o ato sexual entre 

a criação cíclica do desenvolvimento da própria vida na 

Terra e sua imagem-síntese do mar como líquidos vitais, que podem servir para fertilizá-la.

Ainda considerando o processo de migração textual da crónica ao romance em 

Uma aprendizagem, no primeiro parágrafo, especificamente na oração “tomou-se [ela] o mais 

ininteligível dos seres vivos”, CL modula optando por outra oração no final: “tomara-se o 

mais ininteligível dos seres onde circulava sangue” (itálicos nossos), que, aliado à composição 

química do mar todo líquido, permite extravasar suas águas vitais e orgânicas, que mais 

adiante terão provocado até uma cegueira instantânea tanto em Lóri quanto na personagem 

da crónica, pois, em ambos os textos, a figura da mulher encontra-se “espantada de pé”, 

representando uma espécie de mito escultural da fertilidade. Ainda sobre a complexidade 

dessa migração textual, a oração '‘onde circulava sangue”, que não aparecera na Ia versão do 

texto, mas só na do romance, adensa o imagético reforçando a animalidade humana 

também presente em “Seco estudo”, bem como, com a mudança do tempo verbal para 

“mais-que-perfeito”, o mito se estende num tempo etéreo perdido numa noite sem fim.

No romance de CL, através da “desfuncionalização” da marcação do tempo e 

da indeterminação de uma locução verbal um tanto imprecisa, gera-se o “cronotopo”14 da
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a sua

e indefinível e

noite interminável, que acomoda os aspectos espaço-temporais na narrativa, proporcionando 

um entrecruzamento dinâmico de suas naturezas, bem como a reverberação da projeção 

sombria do conto-título sobre outros contos e crónicas, numa proposta estético-grotesca 

constitutiva. Com a migração, na crónica, a frase “são seis horas da manhã” teria sido 

modificada, no romance, para “deviam ser seis horas da madrugadd’, criando uma espécie de 

indefinição temporal instaurada pela patente indeterminação do tempo, justamente num 

espaço onde o homem não é capaz de alcançar além da “curvatura da terra”. Percebe-se 

que, ao se tentar precisar o tempo, este obscurece, isto porque o momento ritualístico 

ocorre tanto na imprecisão do intervalo (na vaguidade entre noite e dia) quanto num 

espaço onde a mulher se encontra na “vastidão do mar” (na amplitude das “águas do mar” 

a perder de vista). Na crónica, naquela noite interminável a esperar a aurora, a praia está “vazia 

nessa hora da manhã”, já no romance, está “vazia” “nessa hora” somente. Da noite ao dia 

no mar infindo, as dimensões do tempo misterioso e indefinível e do espaço 

incomensurável e tangível indicam que a espera de Lóri, num jogo de (des)encontros com 

Ulisses a adiar sua entrega “fatal” ou um contato físico mais íntimo, é adornada por 

peripécias que se desenrolam nos capítulos anteriores e posteriores ao dessa específica 

migração textual verificada no romance, seu divisor de águas.

Sobre esses desencontros, o segundo capítulo do romance pode se projetar nos 

reflexos invertidos dessa migração. Estando Lóri à janela, atitude não incomum para essa 

mulher de Campos que ora decide viver no Rio como professora, mesmo que sustentada 

pelas mesadas do pai ainda rico, a angústia da espera do seu homem, nesse tempo que se dá 

no sensual e indefinido lusco-fusco “crepuscular” e, concomitantemente, mítico-milenar, é 

congelada na figura da protagonista a metaforizar, de modo grotesco, “uma velha de quatro 

milénios”. Numa antinomia estética em relação ao capítulo migratório que se caracteriza 

pelas vastas “águas do mar”, pelos líquidos vitais, pelo molhado, este segundo capítulo 

expressa-se “muito seco”, de uma sequidão em pormenores grotescos: Lóri “não conseguia 

transpirar”; os pássaros só voavam com “penas empalhadas”, os tais “pardais secos”; nas 

suas alucinações, a protagonista “via elefantes grossos” se aproximando, estes “doces e 

pesados” e “de casca seca”; seu amor “impossível” “era seco como a febre que não 

transpira”; a própria insuportabilidade da sua “falta de sede”, a sua “boca voraz e 

ressequida”; essa .tarde “enxuta” quando “nada apodrecia”; a falta d’água enferrujando as 

máquinas que viravam sucata; o rosto sem “nenhum sinal de lágrimas” e “nenhum suor”; a 

“garganta seca” da “cigarra” em seu rosnado incomum; os próprios “ovários” dessa mulher
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;entrar”

seu “ódio seco” 
cc

Mas a autopercepção latente de Lóri, fuga da alteridade projetada no outro 

repetidas vezes, também se preserva em “As águas do mar”. CL acrescenta a seguinte frase 

ao caracterizar o “mar salgado”, “grande” e não-soEtário: “Nessa hora ela se conhece menos 

ainda do que conhece o mar” (Lispector, 1974e:124). A frase reforça o ambiente misterioso, mas 

o paradoxo persiste, tanto à protagonista do romance quanto à da crónica; conhecimento e 

mistério são dois saberes ancorados pela coragem. Trata-se de uma “aprendizagem” 

tranquila e voraz. Ao entrar no mar, a utilização do tempos verbais dotados de sonoridades 

assonantes, sinuosas e em câmera lenta (verbos “vir” no presente como semi-auxiliar do 

“entrar” no gerúndio) provoca um efeito de simultaneidade imagética a acompanhar, na 

leitura, o significante narrativo: ‘Vai entrando”. Além de o mar não se circunscrever 

somente ao espaço narrativo, mas também personificar-se no amante sensual, num ser 

pulsante e vivo, a imagem grotesco-sublime é a da recorrente incorporação animalesca, 

quando a mulher, com as mãos abertas no formato natural da “concha”, bebe água do mar, 

metáfora de um mar fecundo. A onda a toma, o mar a toma.
E de repente ela se deixa cobrir pela primeira onda (Lispector, 1974e:125).

Outro efeito grotesco é a mulher metaforizar-se num navio, com seus 

“costados” e sua “proa”, uma embarcação que se movimenta no mar e, mais uma vez, 

através da repetição e do paralelismo, o imagético e o significante textual encontram-se na 

narrativa turva: “a água bate, volta, bate”. Nesse momento, há a dessacralização da alegoria 

bíbEca na qual Cristo teria caminhado “por sobre as águas” (Mateus, 14:22), quando se 

contrapõe esta à imagem da personagem ao “caminhar dentro das águas”, o que a toma

a metaforizarem “duas pérolas secas”; seu “ódio seco” e seu desejo para “que não chova”, 

ainda que o “trovão seco” a deixe “seca de atenção”. No final desse capítulo, em tom 

melancóhco, o narrador aproxima-se tanto de Lóri a ponto de detalhar que o próprio 

“tremor” era imperceptível para si mesma e o que a queimava “no fim da tarde encalorada” 

não provinha da constatação externa, mas do seu “calor humano”, algo que Lóri ainda, 

neste momento, não era capaz de perceber, só de relance há uma percepção do término da 

noite, da chuva vindoura, das águas vitais, imagens que terão sido vislumbradas nos 

capítulos e trechos migratórios subsequentes, notadamente nas “águas do mar”.

A urgência é ainda imóvel mas já tem um tremor dentro. Lóri não percebe que o 
tremor é seu, como não percebera que aquilo que a queimava não era o fim da 
tarde encalorada, e sim o seu calor humano. Ela só percebe que agora alguma 
coisa vai mudar, que choverá ou cairá a noite. Mas não suporta a espera de uma 
passagem, e antes da chuva cair, o diamante dos olhos se liquefaz em duas 
lágrimas.
E enfim o céu se abranda (Lispector, 1969b:24).
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15 HEINE, Heinrich. 1975. In: Historisch-kritische Gesamtausgabe der Werke, hrsg. 
Bd.I/2: Buch der Lieder, Text, Hamburg, bearb. von Pierre Gtappin, pp.206-208.

von Manfred Wlndfuhr,

mais tangível e fluida. Partindo da imagem corporal do ato sexual, a intenção ou concepção 

de positividade é revivificar essa representação, possibilitando a plena fertilidade da vida. O 

feminino para CL alcança, no paralelismo estético das numerosos migrações desse texto 

sinuoso e móvel, a natureza da mulher como síntese das força vitais e orgânicas. Algo que 

retoma o espaço reencontrado entre mulher e paraíso, a complementaridade entre homem 

e mulher e a visão cíchca do paradoxo vida/morte. A imagem do “náufrago” é sempre a do 

ser que escapa da morte, vida tão arriscada e perigosa quanto a própria existência humana: 

“um perigo tão antigo quanto o ser humano” (Lispector, 1974e:126).

As substituições nas migrações da crónica ao romance não se situam só nos 

nomes e seus dêidcos correlates: “ela” para “Lóri”, “Sua coragem” para “A coragem de 

Lóri'’ etc. A procura do bem-acabado, nos gêneros um tanto mais canónicos como o 

romance, pode ser alcançada através da supressão e substituição de pouquíssimas palavras 

na frase: “E agora ela está alerta, mesmo sem pensar, como um caçador está alerta sem 

pensar” (Lispector, 1984:120) (itálicos nossos), pode ser aprimorada no romance para: “E 

agora está alerta, mesmo sem pensar, como um pescador está alerta sem pensar” (1969b:84). 

Além da supressão do pronome “ela”, justifica-se aqui a mudança de “caçador” para 

“pescador” não só pelo próprio campo semântico do mar, espaço no qual a protagonista se 

encontra, mas por haver, na personagem Lóri, um diálogo intertextual com um poema de 

Heinrich Heine1’, cuja personagem lendária do folclore alemão, Loreley, segundo 

explicação na fala do próprio Ulisses, “seduza os pescadores com seus cânticos e eles terminavam 

morrendo no fundo do mar [...] ” (1969b:106). A própria fala de Ulisses, em suspenso, terá sido 

silenciada no final do romance.

Como na migração textual analisada no capítulo anterior, quando Lucrécia 

Neves, protagonista de A cidade sitiada, exigia uma construção elaborada da personagem 

romanesca, também são verificados alguns acréscimos quando da migração textual, em 

Uma aprendizagem, no sentido de compor Lóri numa expressividade estética desejável, como 

se essa protagonista tivesse, no contato com o mar, alcançado um envolvimento de mútua 

sintonia e identificação com suas águas, cujas “ondas empurram-na suavemente ajudando-a a 

sair” (Lispector, 1969b:86). Não só acréscimos de frases, mas substituições bem díspares, 

quando se modifica a seguinte frase da crónica: “Mergulha de novo, de novo bebe mais 

água, agora sem sofreguidão, pois não precisa mais” (Lispector, 1984:121) para “Mergulha de
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Onde estivestes, três

16 Sobre essa opinião, Nádia Gotlib aponta que “curiosamente também, Clarice af irma que não gosta desse livro, embora 
não esclareça as rapões. Mas está ciente de que ele agradou a várias pessoas" (1995:387). Já Teresa Ferreira considera que 
CL achava esse romance “detestável, apesar dos que o leram discordarem de sua opinião” (1999:249). Ainda que em 
nuanças consideráveis, as opiniões relatadas da autora sobre esse romance são convergentes e 
desapontadoras.

Além de “As águas do mar”, CL acolhe outras crónicas em 

das quais já teriam migrado para Uma aprendipagem: o já citado “Silêncio”, “Tanta mansidão” 

(Lispector, 1974e:120-122) e “Vida ao natural” (1974e:131-132). Esses são alguns títulos

novo, de novo bebe mais água, agora sem sofreguidão pois já conhece e já tem um ritmo de vida 

no mar” (1969b:85), o que permite entender um pouco melhor a intensidade desse 

envolvimento da personagem com o mar, metaforizando as pulsações do amante.

Ainda sobre essa migração, do ponto de vista narrativo, trata-se do capítulo 

central, eixo do romance. Tudo converge para esse ritual iniciático vivenciado por Lóri, 

numa dinâmica temporal que movimenta a narrativa antes e depois desses momentos. A 

protagonista deseja essas sensações e, após vivenciá-las, anseia participá-las a Ulisses, como 

prolepse do esperado ato sexual a se confirmar no final do romance. Esse capítulo inclusive 

destoa um pouco dos demais pela sua bela composição. Será que CL não teria, 

particularmente nesse romance, ainda que utilizando os recursos da paródia e da ironia com 

perspicácia, exagerado um pouco no kitsch (Franco Jr., 1999) a ponto de Ulisses expressar- 

se num machismo sub-reptício, alimentado inconscientemente por Lóri e inverossímil em 

relação à proposta composicional das personagens, cujo moralismo corrupto e prepotência 

não se coadunariam com a realização amorosa aportada em poética tão idealizadora? Pode- 

se tentar comphcar um pouco essa questão: a própria CL não gostava desse romance16, que 

teria escrito em nove dias isolada num hotel. Os trechos que seguem demonstram o casal 

romanesco dessacralizado em suas peripécias amorosas:

Por quê? Mas por que já mais de duas semanas Ulisses não lhe telefonava? 
Esperaria por acaso que ela lhe telefonasse. E à idéia de tomar iniciativa, a 
resposta lhe vinha áspera: jamais. [...]
- Você deve ter ido longe demais para quem começa. [...]
- Mas você [Lóri] cortou os cabelos! Você devia ter me perguntado antes! [...]
- Devagar, Lóri, devagar, temos a noite inteira, devagar. [...]
- Eu pressenti isto, disse ele, e de puro ciúme, feriu-a: quando te vi na rua pela 
pnmeira vez vi logo que você estaria bem numa cama. [...]
- Você tinha me dito que, quando me perguntassem meu nome eu não dissesse 
Lóri, mas “Eu”. Pois só agora eu me chamo “Eu”. E digo: Eu está apaixonada 
pelo teu eu. Então nós é. Ulisses, nós é original. [...]
- Não. Eu me calei a vida toda. Mas está bem, falarei menos. O que eu queria 
saber é se sou a seus olhos a infeliz heroína que se despe. Estou nua de corpo e 
alma, mas quero a escuridão que me agasalha e me cobre, não, não acenda a lup.
- Sim [...] (Lispector, 1969b:l 18-169 passim) (itálicos nossos).
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: essa 
desse

(1984:160)

último movimento da crónica

17 In: jornal A Manhã. Suplemento Letras e Artes, 22 jan. 1950, Ano 4o - N° 152, p.7. Obteve-se 
indicação a partir do estudo já citado de Aparecida Maria Nunes (1999:21). O exemplar raro < 
Suplemento pôde ser encontrado no IEB-USP-SP. Tratava-se de um caderno de cultura voltado à literatura e 
à crítica de artes em geral. Nesse número específico, encontram-se matérias sobre Sartre e Kant, uma carta de 
Mário de Andrade a Manuel Bandeira, crónicas e textos em geral. A parte gráfica é instável, ao mesmo tempo 
que se apresentam toscas fotos impressas e ilustradas em 3x4 dos autores resenhados, há também reprodução 
de xilogravuras de Oswaldo Goeldi e de desenhos de YHen Kerr. Nas páginas centrais, memorável e 
elucidativo é o ensaio “A genealogia do conto moderno” (1950:8-9 e 14), de João Gaspar Simões. Sob direção 
de Jorge Lacerda, há dezenas de colaboradores das mais diversas áreas, entre eles, figura CL.

Também não vou chamar Bergman de genial. Nós, sim, é que não somos 
geniais. Nós que não soubemos nos apossar da única coisa completa que nos é 
dada ao nascimento: o gênio da vida (Lispector, 1984:77).

nos quais CL mais experimenta esse efeito da migração textual. Outras crónicas da sua 

coluna terão migrado para o romance, tais como: “Estado de graça - trecho” (Lispector, 

1984:90-91), o subtítulo “Se eu fosse eu” (1984:160) e ‘Tersona” (1984:77-78), entre 

outras. Sobre esse último movimento da crónica ao romance, percebe-se que suas 

impressões críticas sobre Quando duas mulheres pecam (Persona, 1966), de Ingrnar Bergman, 

que poderiam até segurar o leitor no início, não terão servido à migração. Porém, do meio 

do texto em diante, algo pode ser recriado partindo-se da noção de máscara no teatro 

grego, a reinstaurar o “perene ficcional” no romance e recusar por vezes as impressões 

crítico-jomalísticas, que hoje, na releitura, de fato, correspondem a algo meio tosco ou 

irregular, despojadamente circunstancial e um tanto valorativo. Se bem que CL não exercia 

o ofício de crítica, algo não praticado por ela, seara alheia, mas como cronista do cotidiano 

ganha autenticidade.

Poder-se-ia pensar que a Ia versão da crónica “Noite na montanha”17, escrita 

há mais de meio século, fosse a inserida na parte final do sétimo capítulo de Uma 

aprendizagem, mas, a partir do estudo das migrações, trata-se da versão posterior da crónica 

com o mesmo título, publicada no JB em 24 de agosto de 1968, texto-matriz dos 

posteriormente publicados. A 3a versão, publicada no ano seguinte, é o trecho final do 

capítulo citado do romance. A 4a e última versão é a da crónica “Silêncio”, de Onde estivestes, 

e a que dá o acabamento às esculturas textuais em estalactites.

Analisando comparativamente o primeiro movimento migratório, da Ia à 2a 

versão do texto, em geral, já se mostram do teto ao chão os resultados das primeiras gotas 

e respingos das formações das estalactites. As mudanças no texto voltam-se a acréscimos e 

a revisões aprimorados, o que se espera de uma autora já madura em plena produção 

efervescente. Se, na Ia versão, a cidade “Berna” não havia sido citada nenhuma vez, tendo 

sido mencionada somente a “noite suíça” no primeiro parágrafo, na versão posterior,
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comparece três vezes

como

Diversos acréscimos são outros respingos significativos provindos dos tetos da 

gruta. Na 1’ versão, a frase “como estar ao alcance dessa profunda meditação” oferece mais 

sentidos temáticos quando acrescida de outro complemento: “como estar ao alcance dessa 

profunda meditação do silêncio”. Aos poucos, o próprio tema abstrato vai-se corporificando, 

personificando-se como em “O relatório da coisa”. Só que a prosopopéia é complexa e 

singular em “Silêncio”, porque o inanimado a ganhar vida não é um objeto ou animal, mas 

uma quase esquecida sensação humana abstrata, transformando-se numa subjetividade 

fantasmagórica na história, como se constata através dos seguintes exemplos, cujos 

destaques em itálico demonstram os acréscimos da 2a versão: “é um silêncio que não dorme”, 

“o livro cai dentro do silêncio e se perde na muda e parada voragem deste”, “Entra-se nele, vai-se 

com ele, nós os únicos fantasmas de uma noite em Berna. Que se entre. Que não se espere o resto da 

escuridão diante dele, só ele próprio” (Lispector, 1984:129-130 passim).

Ainda com relação às diferenças entre Ia e 2a versões, demais acréscimos 

dinamizam a prosa poética de CL através de significantes narrativos e efeitos lúdicos 

colhidos dos atos banais da vida moderna, algo que evidencia a própria maturidade da 

autora. Exemplares são as orações: “de uma porta que se abra rangendo, de uma cortina que 

se abra”-, “a noite desce com suas pequenas alegrias de quem acende lâmpadas-, “tão suave é para 

o ser humano enfim mostrar sua indignidade e ser perdoado com a justificativa de que se é um ser 

humano humilhado de nascença” (Lispector, 1984:129-130 passim), entre outros exemplos que 

também metaforizam os sentimentos e sutis percepções humanas em fantasmagoria.
Só se sente nos ouvidos o próprio coração. Quando este se apresenta todo nu, nem é 
comunicação, é submissão (Lispector, 1984:130) (itálicos nossos).

Ainda sobre a fantasmagoria, antes de o silêncio no final do texto metaforizar- 

se em fantasma, logo no início o narrador revela não haver fantasmas na “noite insone” da

ao longo do texto. É provável que, para CL, a memória dessa 

específica cidade suíça, depois de dezoito anos da publicação da Ia versão, tenha podido se 

expressar melhor a partir da concretude de uma cidade real e já nomeável, a proporcionar- 

lhe a constatação da sua vivência mais pessoal, reveladora e intensa. Entretanto, não só o 

real serve de alimento à crónica, a tensão e o desalento dos gestos inacabados gotejam e 

respingam dos tetos das grutas imaginárias. A autora utilizava por vezes na Ia versão o 

pronome “ele” para denominar “silêncio”, talvez inadequado, porque, com as mudanças da 

versão posterior, o leitor, mesmo que ainda desnorteado, não se confundiria tanto na 

releitura do texto.
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A partir da análise pormenorizada das substituições e acréscimos nas migrações 

textuais, é certo que CL, tendo essas crónicas avulsas à mão, no momento em que quisesse

cidade suíça, porque não se pode povoar o silêncio com as próprias inseguranças (nem com 

os ruídos provocados intencionalmente quando se “abre uma porta”, nem quando se tenta, 

ao “abrir uma cortina”, fazer com que, numa contaminação da prosopopéia, esta possa 

“dizer” algo). Só o vento, que metaforiza “a ira da vida”, e a neve, que ainda “muda” deixa 

“rastro”, são capazes de intimidar o silêncio, envolvendo-o com momentos pungentes: o 

das crianças a brincarem e o dos passos a marcarem a vida plena e contínua.

Mas o silêncio amplia-se aos poucos em expansão gradativa. No início o 

silêncio ingénuo da noite é leve e um pouco suportável, ainda se estão recebendo restos 

dos ruídos sensíveis do dia. O “primeiro silêncio” não é, de fato, “o silêncio”, aquele que o 

narrador pretende dimensionar ao leitor: vai preparando-o, aterrorizando-o pouco a pouco. 

A aparição do silêncio fantasmagórico é descrita de modo meticuloso. São, em geral, 

sensações, percepções e sentimentos, mesmo que se constate a leve distância de uma voz 

em 3a pessoa. O ser se vê acuado sempre a procurar, em desespero, rumores e ruídos a 

deslizarem plenos de sonoridade: “folhas das árvores” que ainda poderiam se ajeitar, 

“passos” nas escadas e “o coração que bate ao reconhecê-lo”, no descompasso da presença 

apavorante do medo. Tenta-se em vão escamotear o silêncio, “enganá-lo”, “esquivar-se” 

dele: pensar numa “amizade perdida”; esconder-se na “escuridão” dos julgamentos e culpas 

ou em gestos imprecisos, como o de deixar cair no chão, “por acaso” mas ao mesmo 

tempo propositalmente, um “livro de cabeceira”; enlear-se com o canto de um 

“enlouquecido pássaro” que só “atravessaria o silêncio”, sem devassá-lo. E preciso ter 

coragem para aceitar o silêncio, vivenciá-lo, ao se decidir conviver com ele, “entra-se nele”. 

Aceitá-lo é comparado a manobras e desvios de um “grande” ou descomunal navio 

singrando quase imperceptivelmente, mas o narrador de CL é sensível a ponto de percebê- 

lo. O ser, de novo, pode ser ancorado pela coragem, esta motivada pela espera repetitiva, 

essencial para suportá-lo ou para libertar-se dele quando amanhece. No texto, o cronotopo 

da noite interminável insiste mais uma vez, mesmo que o dia em suas promessas ruidosas 

possa ainda salvar esse ser aprisionado; a noite é o ambiente mais do que favorável à 

insistência do silêncio aterrador e fantasmagórico.
Se não há coragem, que não se entre. Que se espere o resto da escuridão diante 
do silêncio, só os pés molhados pela espuma de algo que se espraia de dentro de nós. Que se 
espere. Um insolúvel pelo outro. Um ao lado do outro, duas coisas que não se vêem na 
escuridão. Que se espere. Não o fim do silêncio, mas o auxílio bendito de um 
terceiro elemento, a luz da aurora (Lispector, 1984:130) (itálicos nossos).
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Retomando-se a crónica “Noite na montanha”, o primeiro aspecto a ser 

considerado é o teor meio confessional-epistolar criado por CL quando esta migra para 

Uma aprendizagem. Inserido como trecho final do sétimo capítulo do romance, a autora dá 

voz e autoria à protagonista, que se comunica com seu futuro amante. Só que essa 

“comunicação”, ao ser criada através de poucos recursos, mais particularmente do vocativo 

“Ulisses”, nome do ser amante, não alcança aquela aproximação ou intimidade por vezes 

presente no gênero epistolar, mas faz com que sua mística ficcional eleve as personagens à 

abstração do silêncio na montanha. Ainda nesse primeiro momento migratório, CL 

preserva uma parte inicial que alude à “noite espanhola” e seu “perfume”, mas acresce o 

“eco duro do sapateado da dança”, que, ao utilizar a aliteração das oclusivas dentais surdas 

e sonoras /t/ e /d/, reproduz os sons das danças típicas do país ao qual faz menção, bem 

como “o mar cálido” da noite “italiana” e, finalmente, a noite de “Berna” e seu “silêncio”.

Essa alusão a países europeus e à específica cidade da Suíça vem ao encontro

republicá-las, reorganizava-as em seus livros. Só que, a cada análise das migrações, constata- 

se, paulatinamente, o quanto esses textos se configuram como crónicas e, num movimento 

natural, vão reconstituindo e reafirmando sua plena fragmentação e efemeridade quando 

inseridas como capítulos ou trechos de romance ou idealizadas como contos, o que as 

redimensiona e as redefine cada vez mais, em Onde estivestes, como crónicas propriamente 

ditas, mesmo que a autora então não as tenha assim denominado. De modo grotesco, tais 

crónicas, enquanto textos móveis, instáveis e fluidos, representam o espaço-tempo 

intervalar; numa mobilidade constante de sua topografia textual enquanto gênero literário, 

conformam-se numa espécie de gênero deformado, monstruoso, corrosivo. Quanto mais 

observamos a matéria da qual são constituídos, mais nos deparamos com uma organicidade 

sombria. A cada migração, a sombra da reaparição do texto reprojeta-se no mesmo texto 

republicado, ganhando ressignificações que o conformam e o deformam simultaneamente. 

Para Northrop Frye, a diversa e ampla natureza ficcional abarca essa mescla de aspectos 

literários na prosa literária:

Pure examples of either fortn are never found, there is hardly any modem 
romance that could be made out to be a novel, and vice versa. The forms of 
prose fiction are mixed, like racial strains in human beings, not separable like the 
sexes. In fact the popular demand in fiction is always for a mixed form, a 
romantic enough for the reader to project his libido on the hero and his anima 
on the heroine, and just novel enough to keep these projections in a familiar 
world. It may be asked therefore, what is the use of above distinction, specially 
when, what is thought undeveloped in criticism, it is by no means unrealized. It 
is no surptise to hear that Trollope wrote novels and William Morris romances 
(Frye, 1957:305).
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e seus homens

CL inseriu “Silêncio”

18 Segundo os dados compilados no capítulo “Berna” (1999:131-158), Teresa Cristina Montero Ferreira 
afirma que o casal viveu nessa cidade no período de 15 de abril de 1946 a 3 de junho de 1949. Logo no início 
desse capítulo, a biografa considera que as “primeiras impressões” constam nas correspondências de CL com 
as irmãs, verificando-se que “o silêncio terrível da cidade a inquietava. Ela tinha a sensação de que todas as casas estavam 
vajas” (1999:131). Durante essa estada, houve a gestação e o nascimento do primeiro filho, Pedro, bem como 
o estreitamento das relações entre CL e Bluma Wainer, a produção do romance A cidade sitiada, que seria 
publicado mais tarde pela editora A Noite, entre outros fatos marcantes. Foi um período difícil, e ainda 
segundo Teresa Ferreira, “Berna tomava-se cada ve% meãs um cemitério de sensações onde Clarice sentia-se debilitada, sem 
vida. Escrever era penoso, mas ela insistia, pois era um modo de não sucumbir totalmente ” (1999:139).

em Onde estivestes provavelmente pela expressividade 

estética das imagens da montanha, numa analogia imagética à verticalidade alcançada no 

conto-título, e pelo ambiente fantasmagórico, elemento grotesco realimentado pelo silêncio 

perturbador ao longo da crónica. Após a Ia versão, o vocábulo “Berna” não foi mais 

suprimido, a não ser no início do texto em Onde estivestes, portanto, CL não deixava de 

reportar-se à experiência pessoal de ter vivido nessa cidade, representativa do silêncio que a 

angustiava. De fato, os respingos já vão-se direcionando para fora dessa estalactite, 

projetando-se em outras conformações, o vocábulo “Berna” é aos poucos suprimido e

da composição da personagem Lóri, porque esta, mesmo vivendo no Rio, reportava-se às 

viagens que fizera no passado, quando o pai ainda rico podia lhe proporcionar uma vida de 

outros tantos “prazeres”. Um pouco antes da inserção do texto migratório no romance, a 

protagonista "‘lembrou-se com saudade do tempo em que o pai era rico e viajavam vários meses por ano ” 

(Lispector, 1969b:35).

Dentre os vários lugares conhecidos in loco por CL, sobre sua estada em Berna, 

sabe-se que viveu lá quando casada com o diplomata Maury Gurgel Valente, por mais de 

três anos18, talvez mais do que suficientes para a autora compreender a natureza dos locais, 

muitos deles vislumbrados pela janela, tal como sua personagem romanesca Lóri. Gotlib, 

ao analisar outras crónicas que se referem à Suíça, constata que a autora sutilmente critica o 

país que havia se tomado, após a 2a Guerra Mundial, um 

que sofrem constantemente ansiosos “pela segurança” 

silenciados pelo jornal. Nessas crónicas, perpassa pela crítica sutil um 

contraste entre as culturas: a própria, como estrangeira num país distante, e a do outro, tão 

silenciosamente estranha numa vivência angustiante.

E o silêncio, o aterrador silêncio, o traço fundamental dessa paisagem, que 
descreve na crónica intitulada “Noite na montanha”, silêncio que aparece nas 
suas múltiplas configurações em função das também múltiplas reações que se 
vai tendo diante dele, para disfarçar, dissimular, fugir, enganar, até que se 
configure em “fantasma” (Gotlib, 1995:231).

“símbolo da paz”

e temerosos “pelo erro”, os suicidas 

“pendor lírico” no
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silêncio metaforiza uma

diálogos com Lóri,

apagado, como na Ia versão da crónica. Ainda que o texto se configure como crónica a 

partir do relato de vivências próprias, do ponto de vista formal, após estudo das migrações, 

percebe-se que, em Onde estivestes, mesmo por vezes não optando pela supressão de todas as 

ocorrências da denominação “Berna”, CL vai escalando e procurando, numa garimpagem 

da palavra, a densa e culminante temática do silêncio, que ora figura em primeiro plano.

Ao leitor, a cidade é devassada, o que possibilita sentir e perceber nos poros 

seu silêncio perturbador. Silêncio que pode ser (re)alimentado pela paz a espreitar seus 

citadinos, num movimento da abstração à subjetivação persecutória, assim como a 

interrogar sobre sua “profunda meditação”, que também pode prescindir da “lembrança 

das palavras”, numa alegoria da “morte” a partir da dúvida que se volta ao leitor. No 

romance, CL prefere: “Se és morte, como te abençoar?” (Lispector, 1969b:36) (itálicos nossos), 

numa mística divino-cristã que se distancia um pouco dessa alegoria. Porém, 

posteriormente, CL modula a frase interrogativa: “Se és morte, como te alcançar?” (Lispector, 

1974e:103) (itálicos nossos), que dá dramaticidade à narrativa, porque o silêncio parece 

interpor-se como uma montanha intransponível, personificando-a e envolvendo-a, algo 

terrível de suportar, a ponto de o narrador desejar a própria morte logo no início, como 

uma espécie de fuga suicida desse silêncio insuportável. Além dessas modulações iniciais 

em Onde estivestes, a autora acrescenta a frase: “Silêncio tão grande que o desespero tem pudor”, 

interposta antes da frase: “Montanhas tão altas que o desespero tem pudor” (1974e:103). No 

paralelismo poético, “silêncio” e “montanhas”, gramaticalmente invertidos em nomes 

abstrato e concreto, aproximam dois sentimentos pouco conciliáveis e muito contrastantes 

(“desespero” e “pudor”), num eçeugma complexo que tenta, em fúria branda, abraçar um 

quase-paradoxo.

Nesse momento, quando o silêncio metaforiza uma “noite insone”, na 

migração para o romance, CL procede modificações sensíveis no texto. A tentativa, como 

já apontado, é fazer com que Lóri procure um maior envolvimento com Ulisses, a ponto de 

acrescentar uma frase entrecortada: “Como eu, Ulisses?” (Lispector, 1969b:36), quando a 

protagonista procura se entender interrogando o amante - questão da alteridade muito 

trabalhada pela autora -, numa tentativa de procurar um rasgo de salvação no outro.

No romance, essa comunicação se adensa, assim como os (des)encontros com 

Ulisses são constantes. O amante romanesco é ambíguo e incomum, pois, ao escapar dos 

tipos, CL inclina-se ao anti-herói instáveL Ulisses caracteriza-se como um homem 

compreensivo, professor de Filosofia, culto e de fala prolixa, mas, nos
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De modo grotesco, essa evolução do homem já pode ser observada na “noite 

de terror” que acontece no início do sétimo capítulo do romance, quando Lóri é perseguida 

por um “homem meio doido, com braços compridos de macaco” (Lispector, 1969b:32), momentos 

antecedentes aos quais a protagonista redige o texto a Ulisses, propriamente a migração 

textual que CL empreende a partir da crónica “Noite na montanha”. Acuada, Lóri, diante 

do medo terrível dos “passos vagarosos que vinham e iam e voltavam” (1969b:32), liga para 

Ulisses, que rapidamente vai ao seu socorro e dissuade o homem esperançoso dos olhares 

furtivos desta, que foi seguida até à porta porque, como pensava Ulisses, provavelmente tal 

homem acreditara ter sido correspondido.

Há, nesse momento, um enfrentamento ou confronto entre Ulisses e outros

suspensão

pontos” no

“linotipista”, bem como

“Luminescência”, e o

quase se esconde o comportamento machista do típico latino, que se compraz em seduzir a 

mulher, planejando jogos de sedução e possibilitando fazer com que a protagonista proceda 

a sua “aprendizagem”. Em discurso didático demais, no encontro dos desejos, a história 

oferece sua fatura amorosa ao leitor.

Há uma tensão contraditória na composição estético-romanesca de Uma 

aprendizagem. Se, por um lado, do ponto de vista da trama narrativa, o romance, por mais 

que apresente uma linguagem um tanto inovadora, ainda se situa na tradição romanesca do 

happy end, sendo uma das obras mais melodramáticas de CL, cumprindo-se o decisivo ato 

sexual entre homem e mulher numa noite infinda, por outro, a linguagem literária em 

se moderniza - exemplares são a “vírgula” no início do romance e os “dois 

término, tentando-se também recuperar a respiração prejudicada pelo 

um capítulo de apenas uma única palavra, denominado 

aportamento das crónicas migradas. Assim, Uma aprendizagem se 

(des)estrutura através de fragmentos em deformação. Ainda que o viés temático, a 

abordagem das personagens e o discurso narrativo sejam, em geral, irregulares e didáticos 

demais, não se pode negar a experimentação grotesca, reverberada nos quatro textos 

migratórios em Onde estivestes. Lóri, à procura do homem ideal, parece perder-se nessa busca 

incessante do ser amante, como metáfora de uma “nave fantasma” (Barthes, 1984:86-87) a 

vagar ou errar por mares desconhecidos e misteriosos, desencontrada numa solidão meio 

voluntariosa. Tenta-se, quase em vão, abarcar o todo, a eternidade, a evolução do homem, 

os quais podem ser vistos só de relance, através da janela, através da vida:
Como se passasse do homem-macaco ao pitecantropus erectus. E então não 
havia como retroceder a luta pela sobrevivência entre mistérios. E o que o ser 
humano mais aspira é tomar-se um ser humano (Lispector, 1969b:79).
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antecipa as “águas do mar’ 

eixo do romance.

Não há praticamente acréscimos nem substituições na migração da 2a versão 

de “Noite na montanha” para “Silêncio”; o mesmo não se pode dizer do movimento da 

crónica ao romance, além das substituições, há significativos acréscimos. Persiste uma 

questão que deve ser levantada: por que CL não acolheu essas mudanças em Onde estivestes, 

sendo que, nesse livro de contos e crónicas, constam quatro trechos de Uma aprendizagem? 

E possível que a autora também, no caos da experimentação ficcional, tenha reaproveitado 

as crónicas mais disponíveis, rnais à mão19, pois, nos anos 60, quase nem pensávamos em 

contar com os recursos tecnológicos hoje existentes. Depois de migrado ao romance, não é 

tão acessível encontrá-lo no mar da narrativa romanesca, é mais provável que a autora não 

tenha sido tão meticulosa assim na cronologia de suas migrações textuais. Contudo, tratava- 

se da composição de um livro de contos e crónicas, não de um outro romance. Por fim, a 

autora estava bastante consciente da constante mobilidade que proporcionava aos textos, 

alcançando, com os recursos da migração textual, a dinâmica narrativa que mobiliza autor e 

leitor e proporciona a própria instabilidade dos aspectos literários: modulação das 

personagens em gêneros distintos, sobreposição de vozes do narrador; tempos ecoantes; 

modificação de vocábulos sonoros voltados à prosa poética, entre outros efeitos.

Dos acréscimos da crónica ao romance, além de uma maior ambientação do

19 No subtítulo “Viver é perigoso”, de uma crónica de Visão do esplendor, a respeito dessa indisposição ou 
mesmo “preguiça” declarada da autora, ao comentar sobre uma frase de um conto seu que se aproximaria 
dessa outra criada por Guimarães Rosa, CL confessava: “Nesse conto [“Os laços de família”] há uma frase 
mais ou menos assim, não me lembro totalmente e estou com preguiça de ir ver...” (Lispector, 1975:38) (itálicos 
nossos).

possíveis amantes, numa idealização da relação amorosa, que se orienta pela distância, pelo 

inatingível ou inacessível. Ulisses está longe, mas vem e socorre a amada dos braços do 

agressor ou concorrente, grotesco e pré-histórico “homem-macaco”, que, mesmo próximo, 

parece só desejar violá-la. Em seguida, após o afastamento imprevisto e inesperado de 

Ulisses, antes de escrever pela manhã, Lóri vai ao terraço, medita um pouco e chega à 

conclusão que não vive “dia-a-dia”, mas “vida-a-vida”, neologismo complexo que pede sua 

formação e terá se repetido, de modo “espelhístico” (Pontieri, 1999:123-130), no vigésimo 

quinto capítulo também migratório, a retomar o ambiente sobrenatural. O grotesco na 

narrativa alcança matizes sombrios nessas “madrugadas”, “vida sobrenatural” “com suas 

inúmeras luas banhando-a de um prateado líquido tão terrível” (Lispector, 1969b:34). A chuva já 

” que ocorrem no texto migratório do décimo quarto capítulo,
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da

pode se 

vista de um

21 Aqui a tensão se estabelece na concepção entre os tempos profano e sagrado (Eliade, 1999:63-98) voltados 
à “solução de continuidade”, esta passível de ser assimilada ou elaborada pelos ritos. O tempo sagrado, por 
natureza, retoma a idéia de reversibilidade do “tempo mítico primordial tomado presente” (1999:63) e recupera o 
“momento cosmogônico” da passagem do caos ao cosmos. Sua simbólica hierofania faz com que o homem

ao ruidoso dia e de uma alusão à mística e misteriosa

20 É controversa a nomeação dessa personagem; sabe-se que CL tinha um cachorro de nome idêntico, que 
inclusive se tomou personagem. Contudo, a autora pode estar dialogando intertextualmente com duas 
heranças da tradição literária: Ilíada, de Homero e Ulisses, de James Joyce.

silêncio noturno em contraposição 

prática da “maçonaria”, um dos procedimentos narrativos empreendidos por CL é o 

ampliação explicativa. Na crónica, a frase: “Ou neve” (Lispector, 1984:129) ganha um 

corpo mais perceptível ao ser ampliada no romance para: “Ou se fosse época de cair neve” 

(Lispector, 1969b:36) (itálicos nossos), bem como a oração: “as crianças riem” se alarga de 

modo lúdico quando assim se estende: “as crianças riem brincando com os flocos” (1969b:36). 

Através do estudo dessa natureza migratória, pode-se atentar para detalhes que estimulam a 

compreensão analítica. A frase “há uma continuidade que é a vida” (1984:129) é modificada 

através de uma prefixação mínima porém bastante significativa para “há uma descontinuidade 

que é a vida” (1969b:36) (negritos e itálicos nossos). Sobre esse último exemplo, trata-se de 

visão tão contrastiva a ponto de permitir melhor compreensão da dicotomia 

sagrado/profano, tendo-se, no pólo sagrado, as noções do cíclico, do circular e do 

repetitivo e, no pólo profano, as do fragmento e do neutro. Ainda que o homem moderno 

ou “não-religioso”, como bem denomina Eliade, vivencie uma “certa descontinuidade” na 

heterogeneidade do tempo profano (1999:65), que o impulsiona à monotonia do trabalho, 

do lazer e da diversão, há intensidades dissonantes na percepção do tempo, pois também

apaixonar pela sua música predileta ou pelo ser amado. A concepção do sagrado, 

“ponto fixo” e revelada como “real”, não deixa de conviver com a do profano, 

perdida na sua “fluidez amorfa” e na “relatividade do espaço”.

Dentro da perspectiva do “romance de formação” (Lukács, 2000:138-150), 

Uma aprendipagem, ao apresentar Lóri em seu banho ritualístico nas “águas do mar”, abarca 

o ritual de passagem da jovem à mulher, uma vez que esta não mais se satisfaz com aqueles 

amantes que até então se relacionava, mas idealiza um encontro com Ulisses20. No 

específico momento extático das águas que prenunciam esse encontro, mesmo que o amor 

fecundo possibilite essa visão cíclica, a imagem dessacralizada projeta-se a partir da 

prolepse imagética da realização do desejo dos amantes, consumada no final do romance. 

Antes disso, a inserção da crónica se dá numa caminhada contaminada pela aridez e pela 

fantasmagoria, que pede sobretudo essa ^continuidade profana21. Enquanto a crónica
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devassada pelo mar.

romance, além da paradoxal sonoridade

leitor, que aliada à

do

se com ele, nós

Outros acréscimos da crónica ao

ao mesmo tempomar”

se reaproxime, constante e repetidamente, dos seus mitos e deuses eternos. Nesse sentido, a imagem do 
silêncio da montanha na crónica de CL, ainda que fantasmagórica, pode também elevar a alma humana a 
espaços dos mais sagrados, pelo fascínio da centralidade e verticalidade. Trata-se da busca do homem pelo 
“Centro do Mundo”, ou melhor, do fascínio por vislumbrar a “Montanha Cósmica”, lugar “mais próximo do 
Céu” e ideal para ocorrer a “rotura da homogeneidade”. Já o tempo profano permite a vivência e 
experimentação do descontínuo e heterogéneo, daqueles momentos pontuados pela duração, em suma, a 
construção do nosso Tempo histórico. Quando se reencena o tempo mítico, ao passo que o homem tenta se 
aproximar dos deuses, repetindo-os e refletindo-os, parece inclinar-se à recusa “da história” e, por sua vez, da 
própria “liberdade criadora”. Sobre essa difícil condição, do impedimento do progresso provocado pelo 
encantamento do “tempo mítico”, Eliade conclui que: “a eternidade na repetição dos gestos exemplares revelados pelos 
deuses ab origine opõe-se a todo o progresso humano e paralisa toda a espontanadade criadora” (1999:80). Se bem que 
Eliade justifique essa paralisia considerando não haver uma rejeição total do progresso por parte do homem, 
mas uma aceitação considerável deste pela “sua origem” e “dimensão divina”. Apesar de, nesse ensaio 
elucidativo e didático, Eliade dispensar um maior detalhamento do profano, justificável até porque se volta à 
“essência das religiões”, mesmo assim a dicotomia sagrado/profano o tempo todo é estudada no 
entrelaçamento dos seus pólos antitéticos, no entrecruzamento ou parentesco entre ambos.

O Tempo sagrado, periodicamente reatualizado nas religiões pré-cristãs 
(sobretudo nas religiões arcaicas) é um Tempo mítico, quer dizer, um Tempo 
primordial, não identificável no passado histórico, um Tempo original, no sentido 
de que brotou “de repente”, de que não foi precedido por um outro Tempo, 
pois nenhum outro Tempo podia existir antes da aparição da realidade narrada pelo 
mito (Eliade, 1999:66).

Berna” (Lispector, 1984:130) é ampliada para: “Entra-se nele, vai-se nele para o Inferno? Vai- 

os únicos fantasmas de uma noite em Berna” (Lispector, 1969b:38). O 

silêncio aproxima-se da sedução deísta quando, em acréscimo no romance, Lóri, cética e 

sem respostas, interroga sua natureza divina: “Ele é o silêncio. Ele é o Deus” (1969b:37)? 

Uma resposta antecipada e tangível já teria prenunciado esse silêncio que grita dentro do 

corpo, do “coração” que “bate ao reconhecê-lo: pois ele é o de dentro da gentf' (1969b:37) 

(itálicos nossos). E através das percepções e sensações que o silêncio vai-se corporificando 

tanto na crónica quanto no romance. Só que, nesse último, o detalhe do acréscimo do 

vocábulo “taquicardia” marca uma tensão maior proporcionada ao 

mínima porém expressiva substituição do mesmo substantivo comum pelo próprio, a 

termo “nada” trocado por “Nada”, bem como uma fuga mística onde se afasta o “silêncio 

astral”, oferece, nessa migração, uma leve e silenciosa respiração ofegante à narrativa 

romanesca. Ser e silêncio estão frente a frente, diante do espelho, “diante do Nada”.

O coração tem que se apresentar diante do Nada sozinho e sozinho bater em

apocalíptica do silêncio da flauta, buscam efeitos “fantásticos” com vistas a aterrorizar o 

leitor. A frase: “Entra-se nele, vai-se com ele, nós os únicos fantasmas de uma noite em

“Silêncio” parece escapar um pouco da sacralidade pelo desvio grotesco-fantasmagórico, 

“As águas do mar” vai edificando essa mulher-mito esculpida e
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páginas

silêncio de uma taquicardia nas trevas. Só se sente nos ouvidos o próprio coração. 
Quando este se apresenta todo nu, nem é comunicação, é submissão. Pois nós 
não fomos feitos senão para o pequeno silêncio, não para o silêncio astral 
(Lispector, 1969b:38) (itálicos nossos).

22 Ire semanário Pan, 25 maio 1940, pp. 11-13. A partir do trabalho dissertativo de Aparecida Nunes, foi 
possível não só ler, como também levantar essa preciosa referência, que, segundo a pesquisadora, foi obtida e 
localizada a partir de uma informação de Alberto Dines.

No parágrafo final desse sétimo capítulo totalmente em acréscimo, Lóri se 

encontra feliz porque, mesmo que o “inexpressível silêncio” não tenha se expressado, havia 

se comunicado com um “macaco que grunhe e fa^ gestos incongruentes” (Lispector, 1969b:39). A 

ironia fica por conta da composição do homem que a perseguia e tentava espreitar à sua 

porta. Será que não se trataria do próprio Ulisses, já que o diálogo se dá, de fato, com o 

amante idealizado? A dúvida persiste na própria protagonista, num arroubo de existência 

constatável, mas ao mesmo tempo pouco compreensível: “Lóri era. O quê? Mas ela era” 

(1969b:39).

Por fim, antes de seguirmos à breve análise de outras crónicas e tendo-se como 

preocupação metodológica a génese comparativa, pode-se recorrer à estréia de CL como 

ficcionista na novela intitulada “Triunfo”22 (Lispector, 1940:11-13), publicada nas 

de um semanário carioca que circulou na segunda metade da década de 40.

É notável que uma autora iniciante já demonstre todo um específico repertório 

romanesco que reaparecerá, de modo mais elaborado, logo em seguida, em Perto do coração 

selvagem e, mais à frente, em Uma aprendizagem, particularmente no capítulo migratório onde 

se insere a crónica “Noite na montanha”. A história de Luísa, protagonista de sua novela de 

estréia, é a de uma mulher casada que sofre com o abandono do marido Jorge, um escritor 

que tenta se libertar de uma relação amorosa que o aprisiona e o prejudica. Abandonada 

após as palavras odiosas e categóricas do marido, Luísa se vê responsável pela interrupção 

da produção do marido escritor e sofre nesse dia ruidoso a adensar seu silêncio perturbador 

logo após a ausência do seu homem. No intervalo que se dá até o final da novela, quando 

Luísa decide lavar roupas, resolve lavar-se numa banheira improvisada. O silêncio já terá se 

insinuado lentamente até sua irrupção mais adensada pela madrugada. Numa génese 

embrionária que terá reverberado em “Silêncio” de Onde estivestes, a visão do “quarto nas 

trevas”, do “livro de cabeceira”, do “pássaro” que “dá um grito agudo”, da “mobilidade” e 

da “imobilidade” das coisas, entre outras imagens, é um convite a um dos “aposentos” do 

marido e, numa mesa específica onde este trabalhava, Luísa descobre uma confissão
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<c

tarefas

“A

com promessas imaginárias

e sensações finais desta

corriqueiros, como as

Após essa estréia, pode-se retomar aqui outra estreia mais conhecida do 

público, a da romancista de Perto do coração, aclamada pela crítica desde a época do seu 

lançamento, quando Antonio Cândido (1992:93-102) já professava, ao lado de Oswald de 

Andrade, tratar-se de autora muito promissora a destacar-se com notoriedade: 

intensidade com que sabe escrever e a rara capacidade da vida interior poderão fa^er desta jovem escritora 

um dos valores mais sólidos e, sobretudo, mais originais da nossa literatura, porque esta primeira 

experiência já é uma nobre realização” (1992:102). Ainda segundo Cândido, enquanto a 

“performance” da então romancista estreante já pode ser considerada como “da melhor 

qualidade”, sua obra pode ser denominada como “romance de aproximação”, tendo como 

matéria-prima a “alma”, as “paixões” e, como ritmo, o “de procura”, o “de penetração”. 

Sobre a narrativa, apresentam-se “dois planos” alternados: o da “vida atual” e o da 

“infância da heroína”. Particularmente sobre a “existência presente” desta, considera haver 

“uma atualidade bastante estranha”. O crítico também considerava o capítulo “...O 

Banho...” (Lispector, 1943:51-76) o “melhor ponto de apoio” para compreender Joana e 

sua natureza “diferente”. Nesse outro ensaio crítico iluminador, compreende-se a “pobre 

Joana” como uma personagem que não se vê seduzida pela “lição das aparências”, pelo 

contrário, é a que decide “lutar por um estado inefável, em que a suprema felicidade é o supremo poder, 

porque no coração selvagem da vida pode-se tudo o que se quer, quando se sabe querer” (1992:100).

Nesse capítulo do romance, Joana rouba um livro às vistas furtivas da tia 

horrorizada com as atitudes da menina, dialoga com o professor, sente ciúmes da sua

professada num bilhete solto e deixado sobre a mesa, a da mediocridade admitida pelo 

próprio marido.

A parte esse ambiente melodramático, que surge 

do retomo do marido na cabeça da segura Luísa, as percepções 

terão reverberado na protagonista romanesca Lóri, de Uma aprendizagem, na dicotomia 

seco/molhado, cujo marco divisor são as “águas do mar”. Mas nessa novela, ao bebermos 

direto da “fonte” ou nascente das águas de CL, esboça-se o banho ritualístico dotado da 

espontaneidade dos atos cotidianos mais pungentes e 

domésticas de lavar roupa:
Luísa terminou a tarefa. Rescendia toda ao cheiro áspero e simples do sabão. O 
trabalho [sic] fizêra-lhe calôr. Olhou a torneira grande, jorrando água límpida. 
Sentia um calôr... Subitamente surgiu-lhe uma idéia. Tirou a roupa, abriu a 
torneira até o fim, e a água gelada correu-lhe pelo corpo, arrancando-lhe um 
grito de frio. Aquele banho improvisado fazia-a nr de prazer. De sua banheira 
abrangia uma vista maravilhosa, sob um sol já ardente (apud Nunes, 1991:55).
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ou mesmo no

* * *

capítulo anterior no

espécie de esboço do mar pleno, essa comparação, 

se adensa na metáfora da “invasão da maré”. Através da

Outras duas crónicas de CL apresentam, em Onde estivestes, o viés migratório: 

“Vida ao natural” e “Tanta mansidão”. Entremeadamente, tais crónicas também aportaram 

em Uma aprendizagem. Enquanto “Vida natural” (Lispector, 1984:501) contemplará a parte 

final do décimo sétimo capítulo do romance, “Alegria mansa — trecho” (1984:97), a do 

vigésimo quinto. Como se percebe, ambos os trechos migratórios do romance foram 

inseridos após o capítulo central no qual ocorreu a migração de “As águas do mar”, 

portanto, ambos recebem reflexos diretos e invertidos das férteis e vastas águas vitais.

Das vastas águas do mar ao fogo confortador da lareira, essa inversão 

simbólica, em “Vida ao natural”, dá-se quando homem e mulher aproximam-se num 

encontro rnais íntimo. Na crónica, trata-se de um “lugar” no “Rio”; no romance, trata-se de 

um específico restaurante na “Floresta da Tijuca”. Mas no lado de fora, a água da chuva era 

dádiva inacreditável para a mulher. A repetição do verbo “chover” no imperfeito 

harmoniza-se com a comunhão do casal que alimenta a alma um do outro. Aliás, da crónica

mulher que se aproxima e, após sofrer duas vertigens, volta para casa, quando decide tomar 

um banho. Antes, nesse retomo, o mar já comparece em sua caminhada noturna. Não há 

ainda, nessa cena do romance, o banho no mar dotado do universo simbólico que se 

apresenta em “As águas do mar” ou mesmo no capítulo migratório de Uma aprendizagem, 

quando Lóri antecipa seu encontro final com Ulisses e ancora-se na fertilidade do mar vital. 

Contudo, já se pode notar essa ambientação noturna, os “pés” que “afundavam” e 

“emergiam” no contato com a “areia” da praia, em suma, as primeiras percepções e 

sensações de uma menina em ritual de passagem.

Na banheira, mesmo que Joana ainda se encontre num ambiente mais íntimo e 

recôndito, um tanto uterino e auto-erótico, a imagem do mar é retomada, quando sua 

imersão é comparada à que ocorre no mar dos momentos há pouco vivenciados. Ainda que 

a conjunção “como”, num efeito próximo ao capítulo anterior no qual se analisa “Seco 

estudo”, seja um impedimento, uma espécie de esboço do mar pleno, 

logo que Joana entra na banheira, 

sensibilidade corporal da protagonista, a água da banheira é metaforizada num mar que 

transborda no simbólico estágio original da evolução da vida, da vida que nasce 

movimentando-se nas águas, nas simbólicas “águas do mar”.

Sobre o mesmo corpo que adivinhou alegria existe água - água. Não, não... Por 
quê? Seres nascidos no mundo como a água (Lispector, 1943:69).
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efeitos migratórios já 

o cronotopo do tempo

homem são dois seres

ao romance, a maioria das substituições ocorridas dos tempos verbais são do presente ao 

passado, o que demonstra que, para CL nesse texto, a crónica se ajustaria mais à 

simultaneidade e vivacidade da narrativa, vivendada e experienciada pelo leitor no ato da 

leitura.

Protegidos num espaço um tanto familiar, mulher e 

distintos e complementares, cada qual com sua incumbência própria de viver e amar, bem 

como, propriamente, de fazer a parte que lhe cabe. Nesse sentido, mesmo que os papéis 

sejam definidos demais ainda na década de 70 e até hoje, a mulher ocidental atual, em suas 

dificuldades e conflitos ao lidar com diversas atribuições as quais se vê forçada a assumir, 

confunde um pouco tais papéis (dona-de-casa, mãe, profissional, entre outros). O homem 

também não escapa um pouco desse conflito, mas por vezes procura assumir, mesmo no 

lar como de costume, os trabalhos mais árduos do ponto de vista físico. E o que acontece 

na história de CL quando ele naturalmente se incumbe de “atiçar o fogo” da “lareira” como 

uma espécie de “missão”. Na crónica, essa “missão”, que é vista como “dever de 

nascimento”, é por demais delimitadora ou demarcadora de papéis, algo que no romance é 

minimizado, mas mesmo assim o sexismo ainda resvala pelo texto: “Ela nem se lembrava de 

faspr o mesmo: não era o seu papel, pois tinha o seu homem para isso” (Lispector, 1969b: 114). Porém 

não se pode negar que talvez haja uma leve troca mútua, quando a mulher segura de si 

ajuda seu homem a encontrar “uma acha” no fogo.

Não se pretende aqui continuar exemplificando os 

estudados a contento, mas se pode verificar cada vez mais nítido 

interminável ainda insistindo na narrativa, quando, tanto na crónica quanto no romance, 

esses momentos do casal podem fazer com que perdure, nos sentimentos humanos, a 

esperança do idealizado amor eterno, algo que escapa um pouco ao durativo. Pari passu, a 

prosa poética vai caminhando já há muito pelas vias da repetição, o procedimento aqui é 

quase-elegíaco, num diálogo melancólico, pungente e direto com o leitor “Ah, e dfer que 

isto vai acabar, que por si mesmo não pode durar. Não, ela não está se referindo ao fog), refere-se ao que 

sente. O que sente nunca dura, o que sente sempre acaba, e pode nunca mais voltar” (Lispector, 

1974e:132).

A contradição espaço-temporal é que ao mesmo tempo o gesto de segurar a 

mão do seu homem nesse recanto íntimo inclina-se também à paixão efémera. Amor 

alimentado pela paixão, no paralelismo imagético, a metáfora é transformar o contato das 

mãos seguras dos amantes no próprio fogo das paixões. “Então, ela que sabe que tudo vai
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Da janela, as águas da chuva intensa não servem mais “de consolo”, porque a 

narradora-protagonista já não tem mais “dor a consolar”. E o ser se defrontando com o 

niilismo da própria existência e, insolitamente tranquilo, procura na paisagem da chuva uma 

extensão de si mesmo. Num diálogo solitário e estranho, a sutil prosopopéia se dá nessa 

miragem do ser conciliando-se pelo devir, personagem e paisagem dialogam de modo

acabar, pega a mão livre do homem, e ao prendê-la nas suas, ela doce arde, arde, flameja” (Lispector, 

1974e:132).

Já a migração da crónica “Alegria mansa — trecho” à “Vida ao natural” permite 

demonstrar ainda uma maior visibilidade do cronotopo específico, sintonizada à 

composição plena do livro em seus movimentos espirais e concêntricos proporcionados 

pelo conto-título. Tais reflexos de “Onde estivestes de noite”, da “hora escura, talvez a 

mais escura”, são reverberações do tempo mítico-apocalíptico já instaurado e, pela alusão 

ao eclipse solar, estes ainda se projetam nesse décimo quarto texto do livro. Na migração 

textual no romance, trata-se do fragmento final do vigésimo quinto capítulo de \Jma 

aprendigagem, quando Lóri, em mais uma noite insone, ainda se vê envolvida pelo universo 

onírico da “escuridão” das altas e infindas horas noturnas. Após beber “um copo d’água”, 

vai ao “terraço” e sente “levemente” uma “revelação”: “a levemente assustadora certega de que 

nossos sentimentos e pensamentos são tão sobrenaturais como uma história passada depois da morte” 

(Lispector, 1969b: 156).

Em “Tanta mansidão”, ainda persiste a temática do silêncio e, de modo 

expressivo, a da “alegria mansa”, um dos estados da narradora-protagonista selecionados 

por CL para dar título à crónica. A modulação da voz em Ia para 3a pessoa se dá na 

migração da crónica ao romance, quando narradora-protagonista e Lóri encontram-se 

frente a frente refletidas no espelho, próximo ao que ocorre na análise de “Seco estudo”. 

Mais uma vez através da comparação, essa “alegria mansa” é percebida pela narradora- 

protagonista a partir de uma estranheza grotesca. O sofrimento ou sentimento dilacerado 

atravessa a “escuridão da dor”, que se volta ao niilismo do ser e ao silêncio angustiante da 

existência, ambos opostos ao “torpor”. E algo difícil de suportar, porque não se trata de 

abraçar a felicidade, mas o que fazer do próprio e habitual “consolo”, palavra destrinçada e 

(des)sacralizada em sua mística divino-cristã, metalinguagem irónica que na busca se 

transforma em “carne e espírito”. Só resta ao “pensamento” vagar numa existência 

silenciosa, possivelmente tranquila e serena. Mas como pode haver “mansidão” num ser 

tão conturbado interiormente?
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especular. Isto porque a dor, enviesadamente, não vem da came, mas do espírito. 

Dessacralizados, não há ainda a comunhão plena entre homem e mulher, came e espírito 

encontram-se dissociados. Na prosa poética que tira proveito da linguagem anafórica e 

eufônica, cabe à narradora-protagonista procurar expressar sua obscura e diáfana felicidade, 

que respira vida, que respira “alegria mansa”.

Sou uma mulher, sou uma pessoa, sou uma atenção, sou um corpo olhando pela 
janela. Assim como a chuva não é grata por não ser uma pedra. Ela é uma 
chuva. Talvez seja isso ao que se poderia chamar de estar vivo. Não mais que 
isto, mas isto: vivo. E apenas vivo de uma alegria mansa (Lispector, 1974e:122).
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7. Anexo - material iconográfico
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Fig. 1 Capa da Ia edição da obra - incorreta no título

Fig. 2 Capa da Ia edição - corrigida no título
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Fig. 3 "O robe da noiva" (1940) 
("Ehabillement de l'époussée) 
Max Emst
Óleo sobre tela, 130x96 cm.
Veneza, Coleção Peggy Guggenheim

„ Fig. 4 "The child Jesus is me" (1896) 
Philipp Emst
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Fig. 5 "Anunciação" (1430-32)
("Annunciazione")
Fra Angélico
Óleo sobre madeira, 194xl94cm.
Madri, Museu Nacional do Prado..



130

Fig. 6 "O grande jogo (praça italiana)" (1971)
Giorgio De Chinco 
Óleo sobre tela, 80x60cm.
Roma, Coleção particular

Fig. 8 "A torre vermelha" (1913)
.("La tour rouge")
Giorgio De Chirico
Óleo sobre tela, 73,5x100,5cm
Veneza, Fundação Peggy Guggenheim

Fig. 7 "Praça italiana com estátua equestre " (1936)
Giorgio De Chirico 
Óleo sobre tela, 60x50cm.
Roma, Coleção particular.
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