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RESUMO 

O presente trabalho visa, além de estabelecer redes interpretativas e analíticas em 

torno de Água Viva, fomentar a crítica literária da obra escrita e publicada pela 

primeira vez em 1973 por Clarice Lispector, poucos anos antes de sua morte. A fim 

de mergulhar no universo sensorial da escritora, propomo-nos a observar a tentativa 

e a realização de uma transformação em curso durante o fazer da obra: uma escrita 

que passa de pessoal a impessoal (ou ao que disso mais se aproxima). Processo 

editorial que se baseia em cortes e reduções, principalmente no que diz respeito a 

trechos ou a índices autobiográficos. Serão principalmente mobilizados os motivos 

conhecidos sob as denominações de “Neutro”, de “escrita branca” ou, ainda, de 

“escrita de grau zero”, ambas propostas e discutidas por Roland Barthes ao longo 

de seu percurso como pesquisador e professor. Será um de nossos objetivos 

analisar de que forma esses conceitos são abordados em diferentes obras, em O 

grau zero da escrita (1953) e em O Neutro (2002), por exemplo; e como essas 

perspectivas se modificam no decorrer do tempo. Tentaremos, sobretudo, analisar 

se há, de fato, nuances de Neutro na obra Água Viva, e, se sim, por meio de que 

figuras ele se faz presente. Ainda: será convocado aquele motivo que encena a 

morte do autor a partir de Barthes, além da discussão acerca do papel do leitor na 

obra publicada em 1973.  

 

Palavras-chave: Clarice Lispector. Água viva. O Neutro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This work aims, in addition to establishing interpretative and analytical networks 

around Água Viva, to encourage literary criticism of the work written and published 

for the first time in 1973 by Clarice Lispector, a few years before the author's death. 

In order to dive into the writer's sensory universe, we propose to observe the attempt 

and the realization of an ongoing transformation during the making of the work: a 

writing that goes from personal to impersonal (or what comes closest to that). 

Editorial process that is based on cuts and reductions, mainly with regard to excerpts 

or autobiographical indexes. The motives known under the terms “Neutral”, “white 

writing”, or “Writing degree zero”, both proposed and discussed by Roland Barthes 

throughout his career as a researcher and teacher, will be mobilized. It will be one 

of our objectives to analyze how these concepts are approached in different works, 

as in Writing Degree Zero (1953) and in The Neutral (2007), for example; and how 

these perspectives change over time. Above all, we will try to analyze whether there 

are, in fact, Neutral nuances in the work Água Viva, and, if so, through which figures 

he is present. Still: that motive that stages the author's death from Barthes will be 

summoned, in addition to the discussion about the role of the reader in the work 

published in 1973. 
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RESUMEN 

Este trabajo tiene como objetivo, además de establecer redes interpretativas y 

analíticas en torno a Água Viva, alentar la crítica literaria de la obra escrita y 

publicada por primera vez en 1973 por Clarice Lispector, unos años antes de su 

muerte. Para sumergirnos en el universo sensorial del escritor, proponemos 

observar el intento y la realización de una transformación continua durante la 

realización de la obra: una escritura que va de lo personal a lo impersonal (o lo que 

más se acerca a eso). Proceso editorial que se basa en recortes y reducciones, 

principalmente con respecto a extractos o índices autobiográficos. Se movilizarán 

los motivos conocidos bajo los términos "Neutral", "escritura blanca" o "escritura de 

grado cero", propuestos y discutidos por Roland Barthes a lo largo de su carrera 

como investigador y maestro. Será uno de nuestros objetivos analizar cómo se 

abordan estos conceptos en diferentes trabajos, como en El grado cero de la 

escritura (1953) y en Lo Neutro (2003), por ejemplo; y cómo cambian estas 

perspectivas con el tiempo. Sobre todo, trataremos de analizar si hay, de hecho, 

matices Neutros en el trabajo Água Viva y, de ser así, por medio de qué cifras está 

presente. Aún así será convocado ese motivo que escenifica la muerte del autor por 

parte de Barthes, además de la discusión sobre el papel del lector en el trabajo 

publicado en 1973. 
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Nada definitivo aconteceu no mundo, a última palavra do 

mundo e sobre ele ainda não foi dita, o mundo está aberto, 

livre, tudo está para acontecer e sempre será assim. 

Mikhail Bakhtin 
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O instante é semente viva 

 
Não quero perguntar por quê, pode-se perguntar sempre por que e 
sempre continuar sem resposta: será que consigo me entregar ao 
expectante silêncio que se segue a uma pergunta sem resposta? 

Clarice Lispector 
 

Em que momento se inicia uma pesquisa? Existirá, por acaso, um fator único 

capaz de definir ou de explicitar todos os porquês moventes em um pesquisador? 

As infinitas respostas mostrar-se-iam, certamente, ainda mais pessoais do que a 

germinação das perguntas. Por quais e quantos caminhos o pesquisador se 

aventurou até que o texto final fosse possível? Continua-se a falar do incontável, 

daquilo que só pode mesmo ser indizível: talvez seja preciso aprender a suportar o 

mistério das perguntas sem resposta. O que factualmente se consolida ao fim do 

processo nada mais é do que a dura matéria: a escritura. Somente esta se mostra 

capaz de assegurar a duração – ao mesmo tempo desejada e tão temida – do texto. 

A escrita perdura, inscreve por entre os fios do tempo talvez não o que está escrito, 

mas a tentativa – constante – de procurar dizer.  

Se, entretanto, a proposta fosse recordar um dos primeiros encontros 

fulgurantes com os textos de Clarice Lispector seria interessante, e mesmo 

necessário, retornar a uma oficina literária, realizada em 2011, momento no qual 

obras como A Hora da Estrela (1977), Uma aprendizagem ou O livro dos prazeres 

(1969) e, sobretudo, os contos presentes em Felicidade Clandestina (1971), 

passaram a assumir a potência do espanto e da continuidade: uma jovem leitora 

sentia nascer o desejo insaciável de mergulhar intensamente nos escritos 

clariceanos. Desejo que perdurou e fez germinar a faísca desta pesquisa, alguns 

anos depois. 

Se o texto aqui construído é formalização da construção de saber e, 

supostamente, última apresentação da pesquisa, é preciso igualmente que se diga: 

essa construção está ainda em devir, tal qual um processo infindo. Nesse sentido, 

o texto passa a ser a monstração de algo – que, por si só, é apenas parte do todo 

que (se) foi, e é a pesquisa.  

Dessa forma, não se pretende, ainda que se trate de intensa e complexa 

formalização de saber, apresentar um trabalho fechado, fundamentado apenas em 

inúmeras certezas. Ao contrário, o texto aqui desenvolvido pretende elaborar uma 

série de questionamentos e de percepções, possíveis, em torno de Água viva – obra 
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publicada em 1973 pela editora Artenova – e (re)compor leituras acerca do conceito 

de Neutro, proposto por Roland Barthes.  

O estudo tem assim a pretensão de se tornar um eco literário – leitura ativa, 

em ação, com a potência, quiçá, de ressoar pelo ambiente acadêmico – mais do 

que de se apresentar como certeza absoluta sobre o tema em questão – o que seria, 

aliás, profundamente contraditório, dadas as escolhas temáticas de nosso próprio 

estudo, como veremos justificado mais adiante. 

A dissertação aqui apresentada parte de um ponto que antecede, e muito, o 

texto. Indo além da obviedade presente na frase anterior, Roland Barthes – teórico 

que evocaremos insistentemente nesta pesquisa – mencionava, já em O prazer do 

texto (1953), que se propunha a analisar, ou mesmo ler, determinado escritor ou 

texto, desde que houvesse o desejo, presente no escrito, de ser lido por ele. 

Observemos o excerto:  

 
O texto que o senhor escreve deve me dar prova de que ele me deseja. 
Essa prova existe: é a escritura. A escritura é isto: a ciência das fruições 
da linguagem, seu kama-sutra (desta ciência, só há um tratado: a própria 
escritura) (BARTHES, 2002, p. 11).  
 

O desejo do texto, vale inferir, não diz respeito exclusivamente a Barthes, 

mas sim ao papel ocupado pelo leitor. Desta maneira, o texto, para existir, precisa 

desejar aquele que o lê. Se a escritura é essa ciência das fruições da linguagem, o 

gozo da palavra, e pela palavra, só pode ser possível pelo ato de leitura; não à toa, 

o título do livro onde o trecho pode ser encontrado é O prazer do texto, cuja obra 

discute o prazer e a fruição possíveis a partir da leitura. 

Ainda ao considerar a citação, parece importante frisar que não será 

desenvolvida, por enquanto, a discussão acerca do conceito e diferenciação entre 

escritura e escrita, igualmente trabalhada pelo semiólogo. Contudo, a frase de 

Barthes pode levar a outro questionamento, se haveria, no texto clariceano, algum 

desejo de ser lido por Barthes. 

Não seria encontrada, parece evidente, resposta definitiva ou mesmo 

acertada para a pergunta acima. No entanto, cabe evidenciar que o presente 

trabalho parte do seguinte objetivo, ainda que (por enquanto) genérico: expandir a 

leitura de Água viva sob o conceito barthesiano de Neutro. 

A metodologia de trabalho desdobrou-se em diferentes fases. Leia-se Mirian 

Goldenberg, para quem a elaboração de um trabalho acadêmico, como uma 
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dissertação de mestrado, é, quase em tudo, semelhante às fases de um 

relacionamento amoroso. 

 
A pesquisa apresenta diferentes fases. A fase inicial, que pode ser 
chamada de exploratória, lembra uma “paquera” de dois adolescentes. É 
o momento em que se tenta descobrir algo sobre o objeto de desejo, quem 
mais escreveu (ou se interessou) sobre ele, como poderia haver uma 
aproximação, qual a melhor abordagem dentre todas as possíveis para 
conquistar este objeto. Em seguida, vem a fase que equivale ao “namoro”, 
uma fase de maior compromisso que exige um conhecimento mais 
profundo, uma dedicação quase que exclusiva ao objeto de paixão. É a 
fase de elaboração do projeto de pesquisa em que o estudioso mergulha 
profundamente no tema estudado. A terceira fase é o “casamento”, em que 
a pesquisa exige fidelidade, dedicação, atenção ao seu cotidiano, que é 
feito de altos e baixos. O pesquisador deve resolver todos os problemas 
que vão aparecendo, desde os mais simples (como se vestir para realizar 
as entrevistas) até os mais cruciais (como garantir a verba para a execução 
da pesquisa). Por último, a fase de “separação”, em que o pesquisador 
precisa se distanciar do seu objeto para escrever o relatório final da 
pesquisa. É o momento em que é necessário olhar o mais criticamente 
possível o objeto estudado, em que é preciso fazer rupturas, sugerir novas 
pesquisas. É o momento de ver os defeitos e qualidades do objeto amado 
(GOLDENBERG, 2009, p. 53) 

 

A fase inicial da pesquisa, assim como o começo de um relacionamento, 

sugere Goldenberg, consiste em um movimento de intensa aproximação entre o 

pesquisador e seu objeto de desejo; a que se sucede uma observação crítica, 

voltada, sobretudo, a quem e o que se falou sobre tal objeto. Ora, tal momento 

corresponde à elaboração do levantamento bibliográfico, tão importante para dar 

prosseguimento e direção aos passos do pesquisador.  

Sabe-se que Clarice Lispector, cuja obra compõe nossas fontes primárias, é 

uma das escritoras brasileiras com extensa fortuna crítica em língua portuguesa – 

o que nos colocaria em uma posição desafiadora, por dois principais motivos.  

O primeiro diz respeito ao limite temporal de desenvolvimento da pesquisa: 

não acreditamos que seria possível, ou mesmo viável, ler tudo o que já foi escrito 

sobre Clarice Lispector, considerando o tempo restrito em que a pesquisa foi 

desenvolvida e a extensa lista bibliográfica acerca da escritora.  

A segunda dificuldade, que mais nos interessa, diz respeito ao nosso 

compromisso para com o objeto pesquisado: como elaborar uma leitura ainda não 

efetuada? Como não repetir ou reproduzir, apenas, tudo o que já foi dito sobre Água 

viva e sobre a escritora? Esses questionamentos surgiram porque consideramos 
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que a presente dissertação tem a pretensão, sobretudo, de ser o que Umberto Eco 

(2005) denominou tese de pesquisa1 e não de compilação. 

Os dois pontos acima acabaram por se entrelaçar em determinado momento: 

à extensa bibliografia, entendemos que limitar a busca era mais do que preciso; e, 

a partir das leituras concentradas na fortuna crítica de Água viva, optamos por ler a 

obra utilizando uma perspectiva ainda inédita, sob o olhar do Neutro. Mais adiante, 

discorreremos sobre os estudos que puderam servir como suporte para o presente 

trabalho. 

É de nosso interesse analisar Água Viva sobretudo no que tange a questão 

de (con)formação da obra. O livro passou por grandes transformações em seu 

processo com-posicional ─ três anos de trabalho intenso até que fosse finalmente 

lançado.  

A primeira versão, de 1971, recebia o título Atrás do pensamento: monólogo 

com a vida, e foi enviada a Alexandrino E. Severino com a intenção de ser traduzida. 

Tal não ocorreu, sobretudo porque o livro – como estava – nunca chegou a ser 

publicado. Em carta ao tradutor, em junho de 1972, Clarice Lispector escrevera:  

 
Quanto ao livro, interrompi-o, porque achei que não estava atingindo o que 
eu queria atingir. Não posso publicá-lo como está. Ou não o publico ou 
resolvo trabalhar nele. Talvez daqui a uns meses eu trabalhe no Objeto 
gritante (LISPECTOR, 2019, p. 142). 
 

Ora, a única versão efetivamente publicada até os dias atuais é Água viva, 

lançada um ano após a referida carta. Entretanto, existe uma segunda versão, 

Objeto gritante, como citado pela autora2. Quais então seriam as diferenças mais 

perceptíveis entre essas distintas versões? 

A primeira delas, irrefutável, diz respeito à quantidade de páginas escritas: 

Atrás do pensamento continha 151 páginas, Objeto gritante, 188; a última versão, 

por sua vez, facilmente encontrada em livrarias, possui aproximadamente 100 

                                                           
1 Para Eco, em Como se faz uma tese (2005, p. 3), ambas as teses, de compilação ou de pesquisa, 

concentram em si grande valor, não sendo possível considerar uma melhor do que a outra. Contudo, 
ele escreve: “Uma tese de pesquisa é sempre mais longa, fatigante e absorvente; também uma tese 
de compilação pode ser longa e cansativa (existem trabalhos de compilação que demandam vários 
anos), mas em geral exige menor tempo e menor risco”. O presente trabalho, embora apresente 
trechos de compilação (necessários a toda pesquisa), pode ser considerado majoritariamente como 
uma tese de pesquisa.  
2 As diferentes versões podem ser consultadas na Fundação Casa de Rui Barbosa, situada no bairro 

de Botafogo, no Rio de Janeiro. Outros arquivos sobre a autora podem ser encontrados no Instituto 
Moreira Salles (IMS), com sede também no Rio de Janeiro. 
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páginas. A mudança primordial entre a primeira e a segunda versão diz respeito, 

evidentemente, à inserção de mais de 30 páginas. Segundo o relato do tradutor,  

 
[...] As duas [primeiras] versões diferem sobretudo na inclusão de aspectos 
biográficos. A versão de 1971 [Objeto gritante] sofreu profundas 
alterações, para que dela fossem extraídas referências demasiado 
pessoais (SEVERINO, 1989, p. 116).  
 

Considerou-se para a presente pesquisa sobretudo a “versão de 1971”, que 

seria profundamente modificada pela autora, e Água viva, de 1973. Há, entretanto, 

duas versões de Objeto gritante: segundo Ana Cláudia Abrantes Moreira (2012), a 

Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB), onde os arquivos podem ser consultados, 

nomeia uma delas como “cópia” e outra como “original”3.  

A versão intitulada “cópia”, ainda segundo a pesquisadora, contém poucas 

anotações e quase nenhum acréscimo – o que poderia levar-nos a entender que 

esta teria sido a versão primeira de Objeto gritante, além de ser a versão enviada a 

críticos literários como José Américo Motta Pessanha e ao tradutor referido, 

Alexandrino E. Severino. 

Já na versão considerada “original”, constam muitas inserções, anotações e, 

sobretudo, cortes, rasuras. Esta versão recebe tal registro apenas por interesses de 

arquivamento, justamente por conter mais marcas e modificações assinadas pelo 

autor (inclusive conta com a grafia de Clarice Lispector nas marginálias). Mas 

acreditamos, como Ana Claudia Abrantes Moreira, que esta seria uma versão 

posterior aos comentários realizados por Américo Pessanha. E que as modificações 

implementadas pela autora refletem as consequências das correspondências 

efetuadas entre o amigo crítico e a autora. Haveria, assim, mudança no 

direcionamento da obra a partir da troca de cartas entre os dois. 

Por sua vez, Severino defende que o cerne do livro já se encontrava nas 

primeiras versões e que as mudanças marcariam uma espécie de evolução ou 

melhoria da mesma obra:  

 
Estas duas versões de Água viva são realmente uma só. Muito embora a 
autora a considerasse pronta a ser publicada, a primeira versão [Objeto 
gritante] é realmente uma obra de transição (1989, p. 118). 

                                                           
3 Ambos os arquivos, embora digitalizados, só podem ser consultados presencialmente na Fundação 

Casa de Rui Barbosa. Dadas as impossibilidades de visitar o local, utilizamos, a título de 
exemplificação, apenas a versão “original” de Objeto gritante – a que tivemos acesso nas aulas na 
Pós-Graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro ministradas pelo Prof. Dr. João Camillo 
Penna. Quando inseridas, as imagens foram referidas como datiloscritos, já que esta é a forma mais 
incidente nos arquivos, embora contenha também anotações à mão feitas pela autora. 
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Em contrapartida, Sônia Roncador, em Poéticas do empobrecimento: a 

escrita derradeira de Clarice (2012), contesta essa visão: Objeto gritante não seria 

uma versão a ser aperfeiçoada mas, antes, um projeto abandonado, cujos 

interesses e finalidades seriam outros, isto é, uma obra (outra) deixada de lado pela 

escritora. 

Mais do que assumir um determinado posicionamento ao lado dos críticos 

supracitados, o que interessa aqui é, de fato, analisar as transformações textuais 

presentes na passagem de Objeto gritante a Água viva. Contudo, não se trata de 

tentar desvendar os interesses ou as intenções da autora, já que esta seria uma 

tarefa impossível de ser realizada; ainda, porque o que aqui se propõe não se 

inscreve no lugar teórico conhecido como crítica genética. 

Limitando-nos ao que é possível, observamos as mudanças de Objeto 

gritante a Água viva principalmente no que diz respeito ao caráter autobiográfico da 

primeira obra. Entendemos que as transformações operadas por Clarice Lispector 

destinam-se, sobretudo, a uma tentativa de ficcionalização, passando do “eu” 

autobiográfico a um “eu” impessoal – como também defendido por Maria das Graças 

Fonseca Andrade, em sua tese intitulada Da escrita de si à escrita fora de si: uma 

leitura de Objeto gritante e Água viva de Clarice Lispector (2007). Outro interesse 

de nossa pesquisa busca observar a posição do leitor diante dessa obra que poderia 

ser lida como uma das mais radicais da autora.   

Nossa hipótese é a de que muitas características encontradas em Água viva 

dialogam com o conceito barthesiano de Neutro, elaborado ao longo de todo o 

percurso de vida e de pesquisa do professor e semiólogo Roland Barthes.  

O livro de 1973, germinado a partir de fragmentos de outros textos já 

publicados por Clarice Lispector, fossem eles crônicas ou contos, mostra, sem 

dúvida, o processo de estilhaçamento da narrativa – formada a partir de cortes, 

rasuras, fendas, escansões de leitura.  

A narradora, em Água viva, escreve como quem pinta, aproxima sua escrita 

à fotografia dos instantes-já; e, para que a obra possa ser entendida, deve-se senti-

la como a sentir uma música, apreciando a vibração dos sons ─ ainda que os 

espaços de silêncio em tal escritura sejam tão, ou mais, importantes. José Castello, 

em seu livro de entrevistas – Inventário das sombras (1999) – lembra que certa vez 

encontrou Clarice na rua, em frente a uma vitrine. Ele se aproximou e percebeu que 
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ela observava manequins nus. “É que Clarice tinha obsessão pelo vazio. Escreve 

para chegar ao silêncio, e este me parece ser um projeto radical”.  

O silêncio, o vazio, o indizível, o impessoal, a fragmentação: são temáticas 

do Neutro que aqui são descritas. O termo, proposto por Roland Barthes, foi sendo 

desenvolvido ao longo dos anos, até se tornar curso no Collège de France, entre 

1977 e 1978. Posteriormente, após a morte repentina de Barthes, a pesquisa 

tornou-se livro4, graças às anotações do escritor e dos alunos participantes.  

Desta forma, o presente estudo organiza-se em três capítulos. No primeiro, 

procuramos enunciar o que se entende por Neutro e como Roland Barthes o 

movimentou ao longo de sua vida como pesquisador e professor (entre tantas 

caracterizações possíveis para ele). Para isso, referenciamos diferentes obras 

barthesianas, escritas e publicadas em momentos distintos para, justamente, tentar 

elaborar um percurso diacrônico pelo conceito de Neutro. 

As obras sobre as quais mais nos debruçamos para elaborar este trajeto pelo 

Neutro foram: O grau zero da escrita (1953), primeira obra publicada de Barthes; o 

artigo Masculino, feminino, neutro, escrito em 1967 e publicado três anos depois; e 

o curso O Neutro, transformado em livro a partir da colaboração dos alunos, além 

das anotações do próprio professor, obra já mencionada. 

No entanto, a obra capaz de guiar nossos caminhos e permear todas essas 

leituras é o livro de Leda Tenório da Motta, publicado em 2011, intitulado Roland 

Barthes: uma biografia intelectual. Ali, ela defende que o conceito de Neutro fora 

trabalhado por Barthes desde a primeira publicação em O grau zero da escrita, e 

que a ideia teria sido desenvolvida gradativamente em várias obras e momentos. 

O segundo capítulo refere-se a Água viva, sobretudo o que entendemos 

como processo de apagamento dos traços de autoria. Os estudos realizados por 

Sônia Roncador, Edgar Cézar Nolasco e Ana Cláudia Abrantes Moreira foram 

basilares para que se pudesse compreender as alterações realizadas entre Objeto 

gritante e Água viva. 

No terceiro capítulo, procuramos (re)ler Água viva a partir da noção de 

Neutro, já discutida no primeiro capítulo, observando se há diálogos e figurações 

possíveis entre tais objetos. Embora existam muitas fontes bibliográficas a respeito 

                                                           
4 A edição em português da obra foi publicada em 2003 pela editora Martins Fontes sob o título O 

Neutro: anotações de aulas e seminários ministrados no Collège de France, 1977-1978.  
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do conceito barthesiano e, ainda, acerca de Água viva, não encontramos nenhuma 

pesquisa, até o presente momento, que relacione a obra de Clarice Lispector ao 

Neutro – exceto por um único artigo chamado “Nervuras do neutro: Clarice Lispector 

e Maria Bonomi”, escrito por Arthur de Vargas Giorgi, cuja leitura entende 

aproximações, a partir do Neutro, entre o trabalho da artista plástica e o da escritora 

─ Clarice Lispector grava ou pinta seus escritos. Maria Bonomi escreve suas 

gravuras (GIORGI, 2012). 

Exceto por tal artigo, o caminho aqui escolhido é aquele que se estende em 

um território desconhecido, ainda inabitado e, até certo ponto, desconfortável – 

dados os devidos riscos de uma pesquisa que se propõe inédita. Inútil e incoerente 

seria defender que há uma conceituação ou, pelo menos, uma definição específica 

e limitadora sobre o Neutro. Uma obra de arte não é neutra, e nem pode sê-lo, mas 

pode, sim, possuir cintilações do Neutro. É o que Barthes analisa em suas aulas: as 

nuances de uma terceira via, de uma terceira margem. É nela, portanto, que 

adentramos. 

Tudo no mundo começou com um sim.  
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1   A terceira margem [de tudo] 
 

Mas, então, ao menos, que, no artigo da morte, peguem em mim, e 
me depositem também numa canoinha de nada, nessa água que 

não para, de longas beiras: e, eu, rio abaixo, rio a fora, rio a dentro 
— o rio. 

João Guimarães Rosa 

 

Passados 40 anos da morte repentina de Roland Barthes, o interesse por sua 

vida e pela leitura crítica de sua obra seguem ainda consistentes. O intelectual 

certamente foi um nome marcante para o estruturalismo, assim como para o pós-

estruturalismo francês. Se, por um lado, sua habilidade em transitar por tão diversos 

campos do saber – como a semiologia, a linguística, a antropologia, a fotografia e a 

literatura – dificulta sua concisa apresentação, mostra, por outro lado, sua imensa 

competência crítica, em tantas áreas quantas fossem possíveis. 

 A pluralidade de temas escolhidos e analisados por Barthes atesta para a 

visão de um homem multifacetado, muitas vezes acusado de ser incerto, impuro, 

inconstante, sobretudo após ocupar um lugar no Collège de France, em 1977. Para 

muitos, a contradição adviria do fato de Barthes estar inserido no universo 

acadêmico sem, por exemplo, ter defendido tese de doutorado ─ as admissões 

eram realizadas por meio de concursos que independiam da titulação do candidato. 

 Segundo Leda Tenório da Motta, em Roland Barthes: uma biografia 

intelectual (2011), somente a partir de 2002 há um movimento de intenso retorno às 

obras barthesianas por parte dos pesquisadores. Isso se deve, principalmente, a 

questões editoriais: na França, as obras completas foram reeditadas, corrigidas e 

aumentadas; além da publicação inédita de cursos ministrados por Barthes entre 

1977 e 1978 no Collège de France, entre eles, O Neutro. 

 Pode-se considerar que algo se altera a partir da publicação específica do 

curso O Neutro. É como se, de certa forma, a trajetória de Barthes pudesse agora 

ser vista a partir de “um fio condutor, uma linha de força subterrânea, a tramar, 

clandestinamente, uma unidade última” (MOTTA, 2011, p. 20). 

 Assim, alguns teóricos notam um retorno de Barthes ao próprio (embora já 

outro) Barthes. Um fio que liga seu início como crítico literário de André Gide e o 

que marca o fim de sua trajetória, um olhar sobre seu próprio diário. Para Susan 

Sontag: 
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[Se] o primeiro estudo publicado por Barthes celebra a consciência 
modelar que havia encontrado no Journal de André Gide, homossexual e 
protestante como ele, ocorre que, naquele que deveria ser seu último 
estudo publicado em vida, medita sobre o próprio diário que está 
escrevendo. Essa simetria, por acidental que seja, é perfeitamente 
apropriada, pois os escritos de Barthes, através da prodigiosa variedade 
dos assuntos que abordou, só têm um assunto: a escritura mesma (1982, 
p.10 apud MOTTA, 2011, p. 24-25). 
 

Se a linha que conduz as obras de Roland Barthes versam, majoritariamente, 

sobre a escritura, não seria exagero constatar o cuidado meticuloso com que o 

crítico se manifestava quanto à forma de seus escritos. Barthes, aliás, diga-se de 

passagem, respondia às críticas que recebia observando que seus textos deveriam 

ser considerados híbridos, difíceis, por isso mesmo, de serem classificados. Como 

observa Leda Tenório da Motta, ele “produzia esse gênero incerto, em que a 

escritura rivaliza com a análise, o ensaio” (MOTTA, 2011, p. 19). 

 O retorno que o intelectual faz a si mesmo indica que 

 
[...] o último Barthes não apenas rendeu-se às confidências pelas quais 
começara, tratando daquelas produzidas por outro escritor, mas fez uma 
volta completa ao redor de si mesmo, tornando-se, ele mesmo, um desses 
escritores autoconscientes que se desnudam principalmente para si 
mesmo, em seus cadernos de notas, e passam a examinar sua própria 
prática (MOTTA, 2011, p. 24). 
 

Outra divergência ainda irresoluta por parte da crítica é se Barthes deveria 

ser considerado, ou não, escritor de cunho filosófico. Aqueles que o defendem 

enquanto filósofo apontam principalmente sua capacidade de inventar e 

desenvolver conceitos, conceitos não restritos ao âmbito literário, mas que se 

expandem para formas de pensar o mundo contemporâneo. 

O uso de artigo definido seguido de substantivos com iniciais maiúsculas, 

como em O Neutro, seria uma das marcas dessa potência filosófica5. É o próprio 

Barthes quem o diz:  

 
De imediato, as consequências da maiúscula deixam-se ler assim: ela 
arranca a palavra de seu funcionamento normal para alertar o leitor de que 
deve tomar cuidado, ir mais devagar (ralentir travaux) (MILNER, 2003, 
p.12, 16-17 apud MOTTA, 2011, p. 41). 
 

No presente capítulo, procura-se elaborar uma espécie de percurso histórico 

em torno do Neutro. Os caminhos escolhidos são aqueles que nos levam a observar 

                                                           
5 Outras características desse Barthes filosófico são a substantivação dos adjetivos, o uso dos 

parênteses e dos hifens, cujas utilizações objetivam retirar as palavras de seu uso comum, 
solicitando do leitor não apenas mais atenção mas, também, mais calma em seu ato de leitura.  
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se acontecem e como acontecem transformações relacionadas ao uso desse 

vocábulo – que aparece desde as primeiras obras de Barthes até seus últimos 

estudos.  

Ao construir este caminho teórico pelo Neutro, tenta-se recusar a 

conceituação pura, simples e objetiva, já que esta metodologia acabaria por 

contradizer o próprio objeto de pesquisa. 

Discute-se, em primeiro lugar, sua germinação filosófica, como o Neutro seria 

experimentado na vida prática e de que forma este conceito engendra uma postura 

ética perante a vida. 

A seguir, encontram-se três subtítulos, sob os nomes de O grau zero, A 

escrita branca e O Neutro – ambos operam como sinônimos entre si e já mostram 

as muitas possibilidades de um conceito abrangente, fluido, movente. 

Optamos por estabelecer um caminho cronológico pelo Neutro, iniciando em 

O grau zero da escrita (1953). Procura-se entender o que seria a dura escritura, ou 

a escrita branca – capaz de ultrapassar os limites do estilo e da língua. 

A seguir, por meio da leitura e interpretação do artigo intitulado Masculino, 

feminino, neutro, hoje presente no conjunto de textos de crítica literária ─ o livro 

intitulado Inéditos – vol. 2 ─ vê-se, novamente, a aparição do termo e uma espécie 

de prévia do que viria a ser estudado em maior profundidade posteriormente pelo 

intelectual6.  

Veremos que o Neutro, ponto central de um texto barthesiano, seria 

trabalhado durante o curso ministrado entre 1977 e 1978, no Collège de France. 

Portanto, a obra O Neutro é considerada como essencial para a compreensão e a 

proposta de aproximações possíveis com o livro Água viva, de Clarice Lispector. 

 

 

 

1.1 A origem filosófica do Neutro e seu convite a uma postura ética 

 

A origem do conceito barthesiano de Neutro remonta aos pensamentos 

elaborados por Pírron de Élis, conhecido por estar ligado ao ceticismo. Barthes 

                                                           
6 O artigo é uma análise da novela Sarrasine, de Honoré de Balzac. Barthes aprofundaria a análise 

da mesma novela em S/Z, publicado em 1970.  
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chegou inclusive a fazer, durante o curso O Neutro, numerosas menções ao filósofo 

grego, afirmando que este é quem seria o criador do conceito. 

Ao considerar os valores morais e éticos da sociedade helênica, sabe-se que 

a ideia de felicidade – tanto para os céticos, como para os estoicos ou mesmo para 

os epicuristas – estava relacionada principalmente à ataraxia, ou seja, à busca pela 

imperturbabilidade do espírito – ainda que esta fosse possível de ser alcançada por 

meio de diferentes práticas e caminhos. Nesse sentido, pode-se considerar que 

diversos filósofos do helenismo concordavam que uma vida sem paixões, sem 

grandes perturbações ou desejos – causadores de inquietações na mente do 

homem – seria uma vida tranquila e, consequentemente, feliz.  

Assim como outros filósofos, só conhecemos os pensamentos de Pírron a 

partir dos escritos de seus alunos. Esses ideais foram reunidos em Hipotiposes 

Pirrônicas, junto a outras obras que trabalham o ceticismo pirrônico7, muitas delas 

escritas pelo filósofo e médico Sexto Empírico. 

Entende-se que o ceticismo pirrônico seria não apenas inaugurado por 

Pírron, mas principalmente possível de ser observado em posturas tomadas pelo 

filósofo em sua própria vida. Conta-se que diante do paradigma filosófico de sua 

época, dividida entre dialética platônica e retórica sofista, Pírron tomara a decisão 

de não escolher nenhum lado; sua posição era, portanto, a de não se posicionar, 

pois que defendia que ambas propostas argumentativas poderiam ser válidas e que, 

por isso mesmo, ele não poderia ter preferência por nenhuma delas. 

Sua ausência de resposta não afirma nem nega, não escolhe nem um nem 

outro argumento. Pírron abstém-se, opta pelo Silêncio8, pela terceira via. Não se 

posicionar, entretanto, não significa que não há tomada de posição ou, ainda, que 

não há pensamento crítico. 

Sexto Empírico inicia seu texto distinguindo os tipos de Filosofia, organizados 

em três categorias: Filosofia dogmática, seguida por Aristóteles, Epicuro e os 

estoicos em geral (que defendia que a verdade é possível de ser encontrada); 

Filosofia Acadêmica (posteriormente platônica) que defendia que a verdade é 

                                                           
7 Optamos por não utilizar o termo “pirronismo”, como o fazem alguns teóricos, porque isto seria 

entender os pensamentos de Pírron como um dogma – o que seria profundamente contrário a seus 
ideais, visto que o ceticismo pirrônico, como iremos nos referir a ele, é contra a implementação de 
todo e qualquer dogmatismo. Poderá ser igualmente utilizado o termo “cético empírico”, que 
contrasta com a figura do cético dogmático. 
8 Grafada com a inicial maiúscula porque se refere a uma das figurações, ou cintilações, do Neutro. 

Também grafada por Barthes desta forma. 



27 
 

impossível de ser encontrada; e, assumindo o entrelugar, a Filosofia cética, que 

defendia que não se pode afirmar que a verdade pode ser encontrada, nem afirmar 

que ela não pode sê-lo. Eis então aí uma terceira margem. 

Se a verdade não pode ser encontrada e se duas opiniões parecem 

igualmente válidas e persuasivas, é preferível que se opte pelo Silêncio do cético9 

(entendido aqui não como o homem descrente de tudo, mas como aquele que 

duvida e contesta das verdades dogmáticas). 

Segundo Barthes (2003), Pírron inventou o Neutro ao assumir uma Fadiga10 

criadora. Leia-se com proveito: 

 
Desse modo, assumindo seu cansaço – a fala dos outros como algo 
excessivo, oprimente –, ele criou algo: não digo o quê, pois, na verdade, 
não foi nem uma filosofia nem um sistema; eu poderia dizer: ele criou o 
Neutro – como se tivesse lido Blanchot! O cansaço, portanto, é criador, a 
partir do momento, talvez, em que se aceite entrar para a sua ordem. 
O direito ao cansaço (aqui não se trata de um problema de Previdência 
Social) faz então parte do novo: as coisas novas nascem da canseira – da 
encheção (BARTHES, 2003, p. 48). 
 

 A principal prática relacionada a essa tomada de posição neutra pode ser lida 

graças ao conceito de epokhé, que significaria a suspensão do juízo – não 

equivalente, claro, a um simples não pensar.  

  Os critérios para a vida prática de um cético pirroniano seriam formados por 

um complexo movimento em torno do saber: iniciado por uma busca incessante por 

respostas (zétesis), o sujeito logo se depararia com posições conflitantes, causadas 

por diferentes vozes e opiniões (diaphonia). A seguir, esse sujeito esboçaria um 

movimento de ajuste entre as distintas respostas e encontraria argumentações 

igualmente persuasivas entre si (isosthenia); a suspensão do juízo, ou da razão 

(epokhé) seria praticada somente a partir de tal momento, quando o sujeito duvida 

que se possa alcançar a verdade (muito menos uma única verdade) ─ ele opta por 

abster-se, portanto, buscando, sempre, a imperturbabilidade do espírito (ataraxia). 

Segundo essa visão de Pírron, a ataraxia não seria o simples não pensar. 

Pelo contrário, alcançá-la seria justamente estabelecer um retorno cíclico de volta 

à busca por respostas, mas sem a pressa, e sem a necessidade de assumir uma 

posição já instaurada, dogmática. Algo novo pode então nascer. 

                                                           
9 Expressão utilizada por Eduardo Garralaga Melgar Junior e Almir Sodré Bastos, no artigo intitulado 

“A relevância filosófica do conceito de Neutro de Roland Barthes”, publicado em 2019 pela Revista 
Latinoamericana de Estudios en Cultura y Sociedad, v. 5, nº 01. 
10 Os termos grafados com inicial maiúscula são, geralmente, cintilações do Neutro para Barthes.  
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No fragmento “As alegorias linguísticas”, presente em Roland Barthes por 

Roland Barthes, o semiólogo escreve: 

 
O Neutro é a categoria ética de que você precisa para suspender a marca 
intolerável do sentido ostensivo, do sentido opressivo. E o próprio sentido, 
quando você o vê funcionar, é encarado com o divertimento quase pueril 
de um comprador que não se cansa de apertar o botão de uma engenhoca 
(2017, p. 141). 
 

Barthes eleva, como já o faz durante as aulas do curso O Neutro, o conceito 

a uma dimensão ética – insinuando sua postura como crítico literário, professor, 

homem. A categoria ética do Neutro diz respeito a uma postura de humildade 

construtiva, e crítica, que diz ser impossível conseguir compreender por completo o 

mundo sensível, já que este estaria sempre em movimento, aberto, em constante 

renovação.  

Diante do impossível, cala-se. Ou então, como faz Barthes, aceita-se como 

crítico capaz de mudar de opinião após novas reflexões; para ele, o Neutro era “um 

modo de procurar – de modo livre – meu próprio estilo de presença nas lutas de 

meu tempo” (BARTHES, 2003, p.19). 

 Seu estilo de presença – movediço, fluido – é o que garante a Barthes a 

singularidade e, ao mesmo tempo, o pensamento livre. Ele se mostra revolucionário 

face às imposições dogmáticas e ao fascismo da língua11. 

 
Entenda-se bem: isto não é reivindicação de sofisticação intelectual. O que 
procuro, na preparação do curso, é uma introdução ao viver, um guia de 
vida (projeto ético): quero viver segundo a nuance. Ora, há uma mestra de 
nuances, a literatura: tentar viver segundo as nuances que a literatura me 
ensina (BARTHES, 2003, p. 27). 
 

As nuances de Neutro, ensinadas pela literatura, parecem poder conduzir, 

assim, não apenas o trabalho de um pesquisador cético, como igualmente 

direcionam sua postura diante da vida, almejando guiar, ambos, a um projeto inédito 

de felicidade. 

 

 

                                                           
11 Referência à célebre frase de Barthes publicada em Aula: “Mas a língua, como desempenho de 

toda linguagem, não é nem reacionária, nem progressista; ela é simplesmente: fascista; pois o 
fascismo não é impedir de dizer, é obrigar a dizer” (2013, p. 15). Essa frase é proferida em seu 
discurso ao tornar-se professor de Semiologia Literária no Collège de France, em 1977.  
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1.2 O grau zero 

  

O termo “neutro”, conceito basilar deste estudo, é entendido pela gramática 

– ou pelo campo da linguística – como um gênero de palavras que se opõe ao 

masculino e ao feminino. De origem latina, neuter seria a junção de “ne” (nem, não) 

com “uter” (um e outro), ou seja “nem um nem outro”. Dessa forma, o neutro seria 

justamente aquilo que não é nem marca do masculino nem do feminino. Portanto, 

sua definição seria inicialmente estabelecida a partir de um movimento de negação: 

descreve-se aquilo que ele não é.  

Sabe-se que a estrutura da língua portuguesa não faz uso do gênero neutro 

como, por exemplo, o inglês ─ sobretudo no tratamento de objetos e coisas por meio 

da utilização do pronome impessoal it, ao qual retornaremos no terceiro capítulo 

desta pesquisa. À parte da discussão linguística, o campo da teoria literária 

entenderá o termo “neutro” de forma muito distinta da visão gramatical.  

Roland Barthes escreve em sua obra de estreia, O grau zero da escrita, de 

1953, sobre a existência de uma escrita branca ou de grau zero a ser realizada em 

um espaço nulo de interferências históricas e ideológicas. Reconhece-se aqui 

pensamentos ainda da fase estruturalista de Barthes – o que se modificará mais 

tarde.  

Mais do que estruturalista, é interessante refletir sobre os ecos no Barthes de 

O grau zero da escrita12 das ideias de Jean-Paul Sartre enunciadas em texto de 

1947 ─ Que é a literatura? ─ mas principalmente dos ideais marxistas. 

Em entrevista concedida a Jean-José Marchand e Dominique Rabourdin, 

gravada em 1970, e publicada apenas em 2009, Barthes declara que tal obra visava 

conscientizar, ou engajar, o escritor sobre a importância da forma. Lê-se: 

 
O sartrismo e o marxismo, que tão profundamente pensavam o 
engajamento político, o engajamento ideológico e, vamos dizer assim, o 
engajamento das ideias ou das condutas, nunca se preocuparam com 
aquilo que podemos chamar o engajamento das formas, a 
responsabilidade das formas, a responsabilidade da linguagem. No fundo, 
O grau zero da escritura, com meios intelectuais frágeis, bem entendido, 
queria preencher essa lacuna e propor uma primeira reflexão sobre o que 
se poderia chamar a responsabilidade da forma, a responsabilidade da 
linguagem (BARTHES, 2009, p. 68). 
 

                                                           
12 Já tratamos brevemente da questão da pluralidade de Roland Barthes, sua capacidade de transitar 

entre diferentes campos do saber. Por isso, pode-se afirmar que o crítico de O grau zero da escrita 
é uma específica e relevante face de Barthes. 
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Ao início da obra, Barthes conceitua e elabora comparações entre língua, 

estilo e escrita: a língua seria para o escritor um “horizonte humano que instala ao 

longe certa familiaridade” (BARTHES, 2004b, p. 10). Ela seria algo que não se 

escolhe, um horizonte de História que estaria à espera de possíveis transgressões. 

O estilo seria uma não-escolha, mas não da História; seria, antes, imposto por si 

mesmo, algo que se revela como Necessidade do sujeito. Assim, na língua, o 

escritor encontra a familiaridade da História; no estilo, a familiaridade de seu próprio 

passado. Leia-se sobre a escrita:  

 
[...] língua e estilo são o produto natural do Tempo e da pessoa biológica; 
mas a identidade formal do escritor só se estabelece verdadeiramente fora 
da instalação das normas da gramática e das constantes do estilo, no lugar 
onde o contínuo escrito, reunido e fechado inicialmente numa natureza 
linguística perfeitamente inocente, vai tornar-se um signo total (BARTHES, 
2004b, p. 13). 
 

 Embora fale de uma linguagem livre, fica evidente que a escrita está 

essencialmente ligada a um tempo, a um passado, ou melhor, a duas concepções 

de passado – um histórico, coletivo, e, outro, individual. Aquele que escreve 

inevitavelmente sofre as pressões da História e da Tradição, além de se deparar 

com certa impossibilidade de fugir de sua própria contemporaneidade. 

Aí estão, não escritas necessariamente engajadas, mas que inevitavelmente 

se transformam a partir de mudanças sociais e políticas. Barthes analisa em 

profundidade as alterações que, na escrita, resultaram de determinado momento 

histórico, seja durante a Revolução Francesa, seja, ainda, no decorrer de regimes 

autoritários. Ele escreve:  

 
[...] uma linguagem idealmente livre não poderia jamais apontar a minha 
pessoa e deixaria que se ignorasse tudo da minha história e da minha 
liberdade, a escrita à qual me entrego é já toda instituição; ela desvenda o 
meu passado e a minha escolha, dá-me uma história, escancara a minha 
situação, engaja-me sem que eu precise dizê-lo (BARTHES, 2004b, p. 24).  
 

A proposição barthesiana é de que a escrita neutra estaria além das 

imposições da língua e do estilo.  

 A exemplo da influência sociológica na escrita, pode-se observar que as 

narrativas são capazes de funcionar como constituição e preservação do poder – a 

burguesia conseguiu instituir como universais, através do direito à fala, sua moral e 

seus valores, ampliando-os até camadas heterogêneas da sociedade. O direito à 
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fala, aqui mencionado, será transformado, na modernidade, no direito ao silêncio, 

sobre o qual se falará mais adiante. 

 A respeito do romance, gênero analisado por Barthes, diz-se que busca 

expressar uma experiência existencial. Desse episódio histórico, surge o seguinte 

movimento: de um “eu”, as narrativas passam a comportar o aparecimento de um 

“ele”. Pronome este que, por vezes, adquire uma instância movente durante a 

narrativa, um “ele” multifacetado que se modifica no decorrer do texto – processo 

que parece acontecer em Água viva. Instância fluida e fragmentada: marcas do 

Neutro que Barthes já explora em sua primeira obra.  

Ao retomarmos a questão do determinismo da história sobre a escrita, 

observemos o que Barthes propõe como forma de abolir as características sociais 

da linguagem: 

 
A nova escrita neutra se coloca no meio desses gritos e desses 
julgamentos, sem participar de nenhum; é feita precisamente da ausência 
deles; mas essa ausência é total, não implica nenhum refúgio, nenhum 
segredo; não se pode portanto dizer que seja uma escrita impassível, é 
antes uma escrita inocente. Trata-se de ultrapassar, neste caso, a 
Literatura entregando-se a uma espécie de língua básica, igualmente 
afastada das linguagens vivas e da linguagem literária propriamente dita. 
Essa palavra transparente, inaugurada pelo Estrangeiro de Camus, realiza 
um estilo da ausência que é quase uma ausência ideal do estilo; a escrita 
se reduz então a uma espécie de modo negativo em que as características 
sociais ou míticas de uma linguagem ficam abolidas em proveito de um 
estado neutro e inerte da forma; o pensamento guarda toda a sua 
responsabilidade, sem acobertar-se de um engajamento acessório da 
forma numa História que não lhe pertence (BARTHES, 2004b, p. 65-66). 
 

  O que então se propõe é uma escrita de grau zero, fundamentada em 

negatividades. É possível conceituá-la somente por meio da ausência, da falta – ela 

é o silêncio da escrita, a quase ausência do estilo. Em seu excesso de negações, 

ela se afirma. Em seu desarmônico silêncio, ela se diz. Por negar, de maneira tão 

voraz, sua própria literariedade, torna-se, concomitantemente, salvação e ruína da 

própria Literatura.  

A escrita de Arthur Rimbaud e de Stéphane Mallarmé aparecem como 

figurações dessa que Barthes chama “agrafia terminal”. Mallarmé, por exemplo, 

parece escrever poemas utilizando-se mais do silêncio do que das palavras; e, 

somente por meio dessa ausência é que consegue salvar a Literatura. Percebe-se, 

dessa forma, que a linguagem literária moderna persiste, e resiste, apenas para 

declarar seu direito e sua necessidade de morrer.  
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Não obstante, nota-se certa tragicidade e, mesmo, impossibilidade inerente 

à escrita moderna. O escritor estaria imerso em uma contradição sem fim:  

 
[...] uma obra-prima moderna é impossível, por estar o escritor colocado 
em sua escrita numa contradição sem saída: ou o objeto da obra está 
ingenuamente concorde com as convenções da forma; [...] ou o escritor 
reconhece o vasto frescor do mundo presente, mas para prestar conta dele 
só dispõe de uma linguagem esplêndida e morta (BARTHES, 2004b, p.75). 
 

Nesse sentido, a escrita neutra ou de grau zero versa sobre diferentes 

impossibilidades. Há um movimento paradoxal presente nas escritas modernas: 

aquele de uma ruptura e, ao mesmo tempo, aquele de um advento. Lê-se: 

 
Essa escritura branca ou do "grau zero" é o horizonte último da destruição 
da literatura. Extremamente paradoxal, ela decreta e in extremis suspende 
a morte da literatura. É o fim da literatura porque não há grau zero 
verdadeiramente possível, é seu começo porque é utopia (MOTTA, 2011, 
p. 74). 
 

A esse Barthes marxista cabe o desejo de uma situação revolucionária na 

qual a imagem daquilo que se quer destruir transforma-se no próprio ideal desejado. 

Dessa forma, a escritura neutra seria justamente a consciência do dilacerar-se mas, 

sobretudo, o esforço por ultrapassar esse esfacelamento.  

Nesse sentido, a Literatura, em sua ruína, passa a sonhar-se a si própria 

enquanto se destrói e se refaz. Segundo Barthes, isso se denomina Utopia da 

linguagem, somente possível a partir da escritura de grau zero ou escrita neutra – 

grafada ainda em minúscula.  

 

 

1.3 A escrita branca 

 

A neutralidade também é trabalhada por Barthes em um ensaio denominado 

Masculino, feminino, neutro, publicado no Brasil pela primeira vez em 1976. O texto 

está presente no livro homônimo que, sob a organização de Tânia Franco Carvalhal, 

tem como subtítulo “Ensaios de semiótica narrativa”. Compõem ainda a obra os 

escritos de Julia Kristeva, Philippe Hamon, Jean Rousset, entre outros. 

Com a intenção de utilizar a edição mais recente do referido texto, 

disporemos do volume 2 do livro Inéditos, composto por uma reunião de alguns 

textos barthesianos, obra na qual o artigo passou a ser publicado a partir de 2004. 
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Masculino, feminino, neutro é um ensaio sobre a novela Sarrasine, de Honoré de 

Balzac. O texto de Barthes pode e é considerado ainda lacunar, justamente porque 

o crítico literário publicaria, algum tempo depois, o livro S/Z (1970), em que analisa 

de forma mais cerrada a mesma narrativa de Balzac. 

 A novela que fundamentará uma das discussões acerca do Neutro 

apresenta essencialmente dois mistérios: qual é a identidade da personagem mais 

velha e como esta acumulou tanto dinheiro; o outro enigma diz respeito ao corpo de 

Zambinella, uma cantora que, na verdade, é um castrato. O que se descobrirá ao 

longo da narrativa, é que os dois mistérios encerram-se em apenas uma identidade: 

o velho rico é Zambinella e a fortuna da família Lanty é o único resquício de sucesso 

do cantor.  

A castração masculina, tratada na obra de Balzac, era uma prática de 

punição comum durante o Império Bizantino (330-1453). Contudo, o que ocorre com 

Zambinella é distinto: não se tratava de um castigo mas, antes, de uma estratégia 

musical muito empregada na Europa durante os séculos XVII e XVIII. Os jovens 

eram castrados, geralmente na infância, com a intenção de que pudessem evitar as 

transformações na voz, ocorridas durante a puberdade. Essa era uma tentativa de 

que os futuros cantores pudessem atingir extensões vocais mais comuns entre as 

mulheres, como as de contralto ou soprano. 

Na novela de Balzac, um escultor, Sarrasine, viaja à Itália, onde conhece 

Zambinella, uma cantora, e se apaixona por ela ─ o artista acredita que esta lhe 

corresponde ao afeto. Só mais tarde, quando, tomado pelo sentimento, decide 

raptar a amada, é que descobre que nenhuma mulher subia ao palco na Itália do 

século XVIII. A atriz, vestida de homem, declara-lhe então que é um castrato. 

Quando descobre a verdade e, mais, quando passa a entender que a reciprocidade 

demonstrada pela amada era um desejo de debochar do artista, Sarrasine tenta 

destruir a estátua que dela fizera e almeja matá-la. A mando do cardeal Cicognara, 

que protegia a cantora, Sarrasine é assassinado, numa tentativa de conter a cólera 

intensa do escultor. Segundo Barthes (2004a), o artista é assassinado porque não 

conseguiu decifrar a utilização dos sinais arbitrários da sexualidade feminina 

naquela época e naquele lugar.  

Em seu ensaio, Barthes discorre, a partir da novela, sobre o funcionamento 

da linguística assertiva, ou seja, aquela que determina e segue uma regra 
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gramatical lógica, na qual o discurso é organizado da seguinte forma: substantivo + 

verbo, sujeito + predicado. Contudo, o estudioso defende adiante que  

 
[...] uma linguística da pergunta seria infinitamente mais útil à análise 
estrutural das narrativas; a asserção, na realidade, só alimenta os detalhes 
da narração, a miudeza do grande plano em que se resume toda história; 
e esse plano é essencialmente interrogativo: o “suspense”, forma geral da 
narração, tem evidente parentesco com a pergunta: uma pergunta vital, 
cuja resposta, incerta, chega com especial demora. Toda narrativa, ao que 
parece, comporta fundamentalmente uma pergunta (BARTHES, 2004a, p. 
234). 
 

Essa pergunta comumente será respondida na própria narrativa, mesmo que 

tarde a fazê-lo, o que serve para aumentar ainda mais o suspense. Nesse sentido, 

o que parece movimentar o enredo são as perguntas e não a assertividade – 

positiva ou negativa – que pode, esta sim, servir para fomentar o detalhe da 

narração. Há igualmente a possibilidade de que o questionamento não seja 

respondido na narrativa em si, mas pelo ato de leitura, por meio da decifração – o 

que se pode considerar como o entendimento dos semas de uma história. 

Entretanto, não se quer com isso dizer que o leitor ocupará lugar supostamente 

passivo, no qual seu empenho seria o de apenas desvendar as certezas colocadas 

sob o véu da narração.  

No caso de Sarrasine, o papel do leitor é outro:  

 
Não se pode conceber a decifração (múltipla) que baseia a novela de 
Balzac como uma operação unilateral: o texto não é cifrado pelo autor e 
depois cifrado pelo leitor. Os signos que se oferecem à decifração são, ao 
mesmo momento, os signos da cifragem: o leitor cifra e decifra ao mesmo 
tempo: ele aprecia a notação como cifra obscura e como cifra clara. Essa 
ambiguidade é favorecida pelo fato de que, em Sarrasine, o leitor nunca é 
diretamente o decifrador: a novela comporta suas decifrações internas 
(BARTHES, 2004a, p. 238). 
 

Dessa forma, o ato da leitura transforma-se em uma espécie de composição 

da obra: enquanto lê, o leitor ajuda a cifrar e decifrar o texto, em conjunto com o 

autor e com a própria escritura. Trata-se de uma sinergia que não almeja encontrar 

sentidos específicos ou elaborar leituras objetivas, limitantes. A discussão sobre 

esse lugar do papel do leitor será retomada mais adiante. 

Segundo a leitura de Barthes, Sarrasine é uma narrativa que se compõe, que 

desenvolve a partir da falta, do nada. Essa característica fica evidente quando se 

nota a solidão extrema do velho ou, então, e agora mais evidente pela presença do 

castrato como aquele que possui, no corpo, a marca da ausência. Como se observa, 

Zambinella carrega consigo a própria qualidade do Neutro: não é nem homem nem 
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mulher, a personagem é o nada. Essa indefinição está igualmente presente no que 

se conta sobre os interesses sexuais dos castrados, principalmente aqueles da Itália 

do século XVIII: os cantores costumavam se relacionar tanto com mulheres como 

com homens. Dessa maneira, eles consistiam a um tempo em uma flutuação de 

gênero e de interesses. 

Assim, os castrati alcançavam uma espécie de terceira via, uma forma inédita 

de existir no mundo ─  

 
A indumentária, material prezado pelos romancistas, só conhece dois 
sexos, masculino e feminino; Balzac, porém, está sempre precisando de 
um terceiro sexo, ou de uma ausência de sexo; só lhe resta então definir a 
condição de castrato ou como uma mistura simultânea de masculino e 
feminino (a roupa do velhote), ou a sucessão dos dois (Zambinella veste-
se de mulher, depois de homem) (BARTHES, 2004a, p. 244). 
  

A indefinição e a falta de certezas, faça-se aqui a hipótese, são 

características próprias do Neutro, pois que este seria essencialmente a esquiva 

dos paradigmas já estabelecidos. Contudo, isso não significa que o Neutro é o exato 

contrário daqueles a que se refere, tampouco sua soma. Entende-se, por exemplo, 

que o gênero neutro não diz respeito somente ao que não é nem feminino nem 

masculino. Vale, sobretudo, relevar a oposição entre animado e inanimado: o 

primeiro representa masculino/feminino e o último a marca de neutro. Se 

observarmos, mesmo que ainda de maneira superficial, Água Viva é uma busca 

constante pelo it, pronome impessoal, inanimado. Neutro por excelência.  

 Outro elemento de caráter Neutro em Sarrasine é a fragmentação como parte 

da temática. O jovem escultor apaixona-se por Zambinella de maneira intensa e 

diversa do habitual porque, como artista, encontrava o ideal feminino em partes 

recortadas: se procurava modelos para elaborar seu trabalho, encontrava a 

perfeição dividida em corpos diversos, nunca em apenas um. Quando conhece 

Zambinella, assusta-se porque esta passa a ser sua obra de arte, na qual encontra 

a unicidade perfeita, “só a arte pode unir o corpo fragmentado pela fantasia” 

(BARTHES, 2004a, p. 248). 

Nesse sentido, a potência da arte seria a de unir imagem e objeto: Sarrasine 

esboça desenhos de Zambinella, não meramente como corpo real mas, sobretudo, 

como corpo inventado pela imaginação: ela passa a ser tudo o que ele deseja. O 

artista ensaia, enquanto produz arte, “o seu porvir com ela (palavra profunda que 

denota claramente o futuro em que se congrega toda fantasia)” (BARTHES, 2004a, 
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p. 249). Entretanto, o herói da novela morre no desfecho por querer decifrar o que 

há por trás da obra de arte; o avesso que ele acreditava ser realista é bastante 

inventado por si próprio e por seu amor. Ele morre justamente por acreditar em uma 

arte realista. 

Para concluir nossas considerações sobre Sarrasine, importa inserir um 

último excerto do texto crítico de Roland Barthes:  

 
O narrador pode jogar com certo trânsito de consciências e falas, mas o 
escritor é remetido às rubricas obrigatórias da língua gráfica; ele já não 
pode confiar-se senão a uma verdade sistemática, irredutível a qualquer 
outra, que não é a verdade do autor, mas da escritura (BARTHES, 2004a, 
p. 259). 
 

A escrita neutra não comporta, assim, a voz pessoal do escritor. O que se diz 

no texto é a dura escritura, que fala essencialmente por meio do Silêncio. 

 

 

1.4 O Neutro 

 

 Em obras anteriores a 1977, Roland Barthes já havia elaborado uma série de 

formulações acerca do Neutro – ou da escrita branca, segundo os termos de O grau 

zero da escrita. Entretanto, somente no ano assinalado é que o estudioso decide 

ministrar um curso no Collège de France intitulado “O Neutro”, com duração de treze 

semanas. Durante o curso, seu desejo como artista-professor não era o de elaborar 

uma conceituação objetiva, ou de uma busca de um dicionário de definições mas, 

antes, de cintilações: analisando cerca de vinte e três figuras, o intento seria o de 

construir, em conjunto com os alunos, traços ou figurações do Neutro.  

São elas: a Benevolência; a Fadiga; o Silêncio; a Delicadeza; o Sono; a 

Afirmação; a Cor; o Adjetivo; Imagens do Neutro; a Cólera; o ativo do Neutro; as 

Ideosferas; a Consciência; a Resposta; os Ritos; o Conflito; a Oscilação; Retirar-se; 

a Arrogância; o Panorama; Kairós; Wu-wei; e, por fim, o Andrógino. 

 Ao nomear essas cintilações, Barthes entende cada figura como uma busca 

do Neutro e, ao mesmo tempo, monstração do Neutro, algo bastante diverso, 

importa observar, de demonstração. Ele considera necessário inclusive dizer que 

não fabrica o conceito de Neutro, mas que exibe Neutros (BARTHES, 2003, p. 26). 

 Mais tarde, o material das aulas foi transcrito e transformado em livro por um 

de seus alunos, Thomas Clerc, obra que foi traduzida para o português por Ivone 
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Castilho Benedetti e publicada no Brasil em setembro de 2003 pela Editora Martins 

Fontes.  

A metodologia adotada por Barthes no que diz respeito à ordem de 

apresentação das figuras é a de aleatoriedade, defendida por ele como a escolha 

mais coerente dado o seu objeto de estudo. Chega inclusive a descrever, ao longo 

de algumas páginas, seu método e suas justificativas – nota-se a preocupação 

barthesiana, reincidente, para com a forma da linguagem, o cuidado em como 

construir o dizer. É como insinua a concisa citação:  

 
Sequência inorganizada de figuras, exigida pelo próprio Neutro, visto ser 
ele a recusa de dogmatizar: a exposição do não-dogmático não poderia 
ser dogmática. Inorganização = inconclusão (BARTHES, 2003, p. 25). 
 

Dessa forma, há o zelo de não apenas construir definições. Entende-se, 

antes, o Neutro como um conceito fluido, aberto, em expansão, sempre em vias de 

se fazer. Inconcluso, por isso mesmo.  

Para Barthes, uma das formas de adentrar ao Neutro seria pensá-lo a partir 

de perspectivas variadas, suscitadas por diferentes disciplinas: 

 
Lexicalmente, o Neutro remete aos seguintes campos: 1) Gramática: 
gênero nem masculino nem feminino, e verbos (latim) nem ativos nem 
passivos, ou ação sem objeto13: caminhar, morrer (sempre o bom exemplo 
de gramática: bom assunto de tese linguística: a gramática do “morrer”! ou 
da paulada14). 2) Política: quem não toma partido entre contendores 
(Estados neutros). 3) Botânica: flor neutra, flor na qual os órgãos sexuais 
abortam constantemente (não é uma imagem agradável). 4) Zoologia: as 
abelhas operárias: que não tem sexo, que não podem acasalar. 5) Física: 
corpos neutros, que não apresentam eletrização, condutores que não são 
sede de corrente alguma. 6) Química: sais neutros, nem ácidos, nem 
básicos (BARTHES, 2003, p. 19). 
 

Ao buscar em diferentes disciplinas tais aproximações com o vocábulo ou, 

principalmente, com aquilo que se entende por neutro, a Barthes interessa deixar 

explícita sua falta de desejo por estabelecer uma conceituação disciplinar. Ele não 

estaria exibindo o Neutro a partir apenas da língua ou do discurso, mas de uma 

maneira mais abrangente. Entende o Neutro como uma forma de existir no mundo, 

e, portanto, sob o olhar ético: 

 
Nossa mira, evidentemente, não é disciplinar: buscamos a categoria do 
Neutro que permeia a língua, o discurso, o gesto, o ato, o corpo, etc. No 
entanto, uma vez que nosso Neutro é buscado em relação ao paradigma, 

                                                           
13 Os verbos, cuja ação prescinde de objeto, são os intransitivos.  
14 Oralmente, nesse momento da aula, Barthes indica que os exemplos de gramática são sempre 

violentos ou mórbidos.  
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ao conflito, à escolha, o campo geral de nossas reflexões seria: a ética, o 
alhures do conflito do paradigma. [...] Digo mais: uma reflexão sobre o 
Neutro, para mim: um modo de procurar – de modo livre – meu próprio 
estilo de presença nas lutas de meu tempo (BARTHES, 2003, p.19-20). 
 

O Neutro, para Roland Barthes não é a determinação do não sentido, mas 

sim sua flutuação generalizada. Segundo seus estudos, o Neutro não se define: 

ensaia-se o Neutro, que pode ser vislumbrado através de figuras, figurações, 

configurações, cintilações. Todas elas conduzem a possibilidades, a uma flutuação 

de sentidos, jamais a um sentido dado. Cabe afinal pontuar que o entendimento do 

que vem a ser o Neutro não é estanque. Ele é, pelo contrário, movente, fluido, 

sempre em expansão.  

 
[...] espero (ouso crer) que minha tópica não seja tão maníaca; pois não 
passeei o Neutro ao longo de uma grade de palavras, mas de uma rede de 
leituras, ou seja, de uma biblioteca. Essa biblioteca não é sistemática [...] 
nem exaustiva: biblioteca infinda: hoje ainda posso ler um livro novo com 
certos trechos que podem cristalizar-se em torno da noção Neutro como 
uma rabdomagia fantasiosa: eu leio, a varinha se eleva: tem Neutro aí e, 
assim, a noção de Neutro amplia-se, flexiona-se, modifica-se: ao mesmo 
tempo me obstino e me modifico (BARTHES, 2003, p. 22). 
 

A categoria do Neutro rompe, assim, com os paradigmas e inaugura desvios, 

possibilidades, horizontes de significações15. A obra de arte, por sua vez, não 

produziria nenhum sentido e escaparia a qualquer significação. Um dos princípios 

assumidos por Barthes durante a análise das figuras é o da não-exaustividade: o 

sentido é visto como invenção de um espaço projetivo, não como fim ou objetivo da 

obra. Tem-se aí o que pode ser apreendido como a indeterminação da escritura ou 

intransitividade da obra de arte16, inerente a todo texto literário. E às leituras que 

dissemina ao longo de sua composição. 

                                                           
15 Maurice Blanchot foi outro teórico que trabalhou a questão do neutro (grafada por ele com a inicial 

minúscula. Por isso, quando tratamos do neutro blanchotiano, o vocábulo está escrito respeitando 
esta forma). Embora Blanchot sempre fomentasse diálogos intensos com a obra de Barthes, 
entendemos similaridades e distinções entre os respectivos trabalhos: enquanto o neutro de 
Blanchot deseja o indizível, o desconhecido, o interminável, numa palavra, algum absoluto; o Neutro 
de Barthes rejeita qualquer flerte com a transcendência. Segundo Christophe Bident, um dos 
biógrafos de Blanchot, há uma diferença substancial na personalidade dos teóricos, o que poderia 
ser capaz de explicar as distinções na forma de encarar o neutro: “Blanchot foi o homem do absoluto, 
Barthes o do plural” (conf. MOTTA, 2010, 242). 
16 Maurice Blanchot também trabalhara a questão da intransitividade da obra de arte, em O espaço 

literário (2011, p. 12). Leia-se a título de exemplo: “Entretanto, a obra – a obra de arte, a obra literária 
– não é acabada nem inacabada: ela é. O que ela nos diz é exclusivamente isso: que é – e nada 
mais. Fora disso, não é nada. Quem quer fazê-la exprimir algo mais, nada encontra, descobre que 
ela nada exprime”. 
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 Estabelecida por pensadores pós-estruturalistas como Maurice Blanchot, 

Jacques Derrida, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jean-Luc Nancy e, também, 

Emmanuel Levinas, a leitura de uma obra literária recusará a interpretação desta 

pelo estudo da vida do artista, ou ainda estabelecerá a negação de leituras bem 

definidas – limitantes – sobre o sentido de determinada obra de arte. O desejo de 

Neutro é o desejo de “suspensão das ordens, leis, cominações, arrogâncias, 

terrorismos, intimações, exigências” (BARTHES, 2003, p. 30). 

 O Neutro, aqui proposto por um Barthes pós-estruturalista – ainda em aberto 

se influenciado por Derrida ou se influenciador da desconstrução17 –, expande-se 

como postura revolucionária para a vida do pensador, crítico da excessiva cobrança 

de posição do indivíduo:  

 
“Como o senhor se situa em relação ao marxismo, ao freudismo, a x, a y?”. 
“Qual é a sua posição nesse problema?” Cansaço: a cobrança de posição. 
O mundo atual está cheio disso (declarações, manifestos, assinaturas 
etc.), e por isso é tão cansativo: dificuldade de flutuar, de mudar de lugar. 
(No entanto, flutuar, ou seja, habitar um espaço sem se fixar num lugar = 
atitude mais repousante do corpo: banho, barco) (BARTHES, 2003, p. 43). 
 

 Não à toa, uma das cintilações do Neutro viria a ser a Fadiga, cansaço 

construtivo, espécie de repouso a partir da epokhé. A partir dela, surge a 

possibilidade de se construir algo novo, flutuando na terceira margem, fora das 

coerções da linguagem.  

 Engana-se quem entende tal repouso como uma ação preguiçosa. Para 

Barthes, a abstenção é, na verdade, uma atividade candente, sobretudo porque 

burla o paradigma estabelecido. Leia-se:   

 
Mas já se entendeu que o nosso Neutro (77-78!) não é clássico e que 
engloba tudo que desmonta o paradigma antagonista, a estrutura estreita: 
portanto Neutro estrutural e intensidades: a intensidade diz respeito ao 
Neutro por ser uma noção que foge ao paradigma. Consideramos então 
que o Neutro é o campo das intensidades não paradigmáticas 
(introduzindo uma sutileza no paradigma), e reivindicamos, por 
conseguinte, que o Neutro não seja concebido, conotado como um 
achatamento das intensidades, mas, ao contrário, como um fermentador 
(BARTHES, 2003, p. 403). 
 

                                                           
17 O historiador do estruturalismo, François Dosse, defendia que o Barthes posterior a S/Z estava 

completamente influenciado pelas ideias de Jacques Derrida. Embora possamos claramente 
entender o Neutro como uma ideia desconstrutora, Leda Tenório da Motta acredita que o movimento 
inverso parece mais fidedigno, já que Barthes falava da perspectiva do Neutro desde sua primeira 
obra (antes, portanto, de Derrida) (Conf. MOTTA, 2011, p. 41-42). 
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 Assim, entende-se que ao assumir a postura ética do Neutro perante a vida 

opta-se por realizar uma atividade ardente, sob o risco – sempre contemporâneo – 

de transformar-se a si próprio, mudar de opinião, de lugar. Compromisso com a 

atividade humana de se rever e se reconstruir a todo instante.   

 Para Leda Tenório da Motta, em artigo intitulado Roland Barthes e seus 

primeiros toques de delicadeza minimalista18, somente a partir da formalização do 

Neutro – formalização como curso, não como dogma – há uma recuperação teórica 

dos estudos e um novo interesse pela vida de Barthes:  

 
Hoje, lemos as fichas preparatórias desse curso como um belo livro 
fragmentário. Reafirmação do grau zero, o desejo de Neutro que o percorre 
nos deixa pensar que o sujeito que se proclamava “incerto” e “impuro” – e 
que acreditávamos ser incerto e impuro –, na verdade, terá sido um sujeito 
surpreendentemente coerente. O Neutro seria a linha que nos leva ao 
insuspeito centro de Barthes (MOTTA, 2010, p. 245).  
 

 Nota-se, portanto, a importância do Neutro quando, para a própria revisão da 

figura barthesiana, são percebidas convergências entre a vida do pesquisador e seu 

objeto de estudo, tão mutável em si mesmo. 

 Cabe-nos considerar um processo em curso durante a pesquisa que 

acompanhou o fio da vida de Barthes: a reificação da linguagem. Locada quase no 

centro ou definitivamente no centro da escritura, a forma como se constrói o dizer é 

sempre relevante. Não é por acaso que Roland Barthes tenha ao longo de tantos 

anos e tantas incursões ofertado ao neutro inicial o grau de importância filosófica e 

base teórica capaz de elevá-lo a condição de Neutro, com a inicial maiúscula. Trata-

se, portanto, de um desenvolvimento, de uma evolução do próprio conceito.  

Assim, foi um de nossos objetivos tratar a flutuação do próprio entendimento 

de Barthes sobre o desejo de Neutro. O neutro de O grau zero da escrita é diverso 

do neutro de Masculino, feminino, Neutro e este, por sua vez, igualmente distinto 

das cintilações entendidas através da obra O Neutro. Essas diferentes perspectivas 

do mesmo tema não se contradizem. Antes, elas contribuem, acrescentam, 

expandem a conceituação ilimitada do Neutro. 

 Se as diferentes concepções possuem, cada uma à sua maneira, 

singularidades, há algo que se mantém em todas as ocorrências do Neutro: a 

existência do espaço de silêncio. Segundo Barthes:  

                                                           
18 Este ensaio integra o volume em preparação Roland Barthes – O crítico se ele ainda existe, a sair 

pela Editora Perspectiva, de São Paulo. 
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Notem sempre a mesma aporia do Neutro: para levar a conhecer, para 
apresentar, por mais ligeiramente que seja, o não-falar, é preciso em certo 
momento falá-lo. Neutro = Impossível: falá-lo é desfazê-lo, mas não o falar 
é perder sua “constituição” (BARTHES, 2003, p. 64). 
 

 E a nós de seguir à procura do (in)dizível... 
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A escritura é 
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2    A escritura é 
 

 

Folha de rosto de Objeto gritante – datiloscrito 
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2.1 Deixamos para compreendê-la mais tarde 

 
Os belos livros são escritos numa espécie de língua estrangeira. 

    Marcel Proust. 

 

A citação em epígrafe, não se refere, parece evidente, a obras escritas 

literalmente em outras línguas e a serem, portanto, eventualmente traduzidas. Ela 

diz respeito, antes, à maneira pela qual os belos livros têm o poder de fazerem a 

língua alcançar sua máxima potência, isto é, como eles são capazes de torná-la 

estrangeira, ou estranha, até mesmo para seus falantes e leitores.  

Importa, assim, perguntar: Clarice Lispector não era também, ela própria, 

estrangeira a si mesma? Não era, para si, uma pergunta sem resposta? Um enigma 

irresoluto? 

A figura da escritora, cercada de mitos e enigmas, parece, até os dias atuais, 

carregar um mistério de origem e de destino, como escrevera Carlos Drummond de 

Andrade em Visão de Clarice, poema publicado no Jornal do Brasil em 10 de 

dezembro de 1977, data em que a escritora completaria 57 anos, não fosse o 

falecimento na véspera de seu aniversário. 

De origem judaica, ucraniana e também russa, a recém-nascida Haia (nome 

que viria a ser abrasileirado como Clara e, posteriormente, como Clarice) chegou 

ao Brasil com pouco tempo de vida. A origem da escritora é cercada de mistérios. 

Mesmo para os biógrafos, há ainda perguntas que permanecem sem respostas, 

corroboradas principalmente pelo jogo enigmático e performativo de Clarice 

Lispector19.  

Uma delas diz respeito à doença da mãe de Clarice, Mánia Krimgold 

Lispector. Em seu livro intitulado Clarice, uma biografia (2017), Benjamin Moser – 

utilizando documentos não factuais, mas um dos livros da irmã de Clarice, Elisa 

Lispector – defende que Mánia (ou Marieta, nome já abrasileirado) havia sofrido um 

estupro diante dos pogroms, muito comuns a partir de 1918, e disso teria adquirido 

uma sífilis nunca curada. Esta informação tão precisa acerca do diagnóstico da mãe 

não consta nas biografias Clarice: uma vida que se conta, de Nádia Battella Gotlib 

                                                           
19 A escritora empenhava-se, em textos e em entrevistas, a alimentar mais e mais, e não a desvendá-

los, os mistérios em torno de sua vida. Chegou mesmo, por exemplo, a fornecer variadas datas de 
seu próprio nascimento, o que fez com que por muito tempo os críticos julgassem que ela teria 
nascido no ano de 1925, falaciosa informação descoberta e comprovada mais tarde, por meio de 
documentos, nas biografias de Nádia Battella Gotlib (2011) e Teresa C. M. Ferreira (1999).  
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(2011), tampouco em Eu sou uma pergunta: uma biografia de Clarice Lispector 

(1999), de Teresa C. M. Ferreira.  

Se a doença da mãe fora discutida de formas diversas, ou até sob diferentes 

diagnósticos pelos variados biógrafos, o que se evidencia é que há uma mudança 

radical na saúde de Mánia Lispector após os acontecimentos violentos que tiveram 

de enfrentar no Oriente: ela jamais seria a mesma.  

Dessa radical alteração de saúde surge uma esperança: Clarice é gestada 

sobretudo por uma crença popular de que seu nascimento poderia salvar a mãe da 

enfermidade. E, no entanto, isso não se concretiza. Em texto intitulado Pertencer, 

de 15 de junho de 1968, Clarice Lispector escreve: 

 
(...) No entanto fui preparada para ser dada à luz de um modo tão bonito. 
Minha mãe já estava doente, e, por uma superstição bastante espalhada, 
acreditava-se que ter um filho curava uma mulher de uma doença. Então 
fui deliberadamente criada: com amor e esperança. Só que não curei 
minha mãe. E sinto até hoje essa carga de culpa: fizeram-me para uma 
missão determinada e eu falhei. Como se contassem comigo nas 
trincheiras de uma guerra e eu tivesse desertado. Sei que meus pais me 
perdoaram eu ter nascido em vão e tê-los traído na grande esperança. Mas 
eu, eu não me perdoo. Quereria que simplesmente se tivesse feito um 
milagre: eu nascer e curar minha mãe. Então, sim: eu teria pertencido a 
meu pai e a minha mãe (LISPECTOR, 1999, p. 110-112). 

 
É possível notar que o “eu” dos textos publicados em jornal (como é o caso 

do trecho acima), sobretudo os que estão presentes em A descoberta do mundo 

(1999), se confunde: a voz que escreve não parece ser apenas da jornalista Clarice 

Lispector ou, mesmo, somente da aspirante a cronista, ainda experimentando o que 

poderia, ou não, tornar-se escrita. É também a filha de Mánia e Pinkhouss Lispector 

que se inscreve no texto, assim como é a mulher Clarice que revela seu desejo 

primeiro. Um desejo intenso de pertencer a algo ou a alguém, fazer parte, estar 

inclusa. Ao mesmo tempo, depara-se com a impossibilidade: desde o nascimento 

rompera com seu compromisso familiar e, desta forma, estaria para sempre – em 

determinada medida – privada dos laços que lhe eram possíveis. 

Ainda retornando aos breves mistérios acerca da vida da escritora, outra 

pergunta traz consigo divergências, principalmente no que diz respeito à chegada 

da família Lispector ao Brasil: os documentos atestam que a família desembarca 

em Maceió em março de 1922, e à idade de Clarice que, na ocasião, teria um ano 

e três meses de vida (GOTLIB, 2011, p. 46). Entretanto, em outra crônica publicada 

em 14 de novembro de 1970 no Jornal do Brasil, sob o título Esclarecimentos – 
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Explicação de uma vez por todas, ela escreve que chegara ao Brasil com apenas 

dois meses de idade. Leia-se: 

 
Vou esclarecer de uma vez por todas: não há simplesmente mistério que 
justifique mitos, lamento muito. E a história é a seguinte: nasci na Ucrânia, 
terra de meus pais. Nasci numa pequena aldeia chamada Tchechelnik, que 
não figura no mapa de tão pequena e insignificante.  
Quando minha mãe estava grávida de mim, meus pais já estavam se 
encaminhando para os Estados Unidos ou Brasil, ainda não haviam 
decidido: pararam em Tchechelnik para eu nascer, e prosseguiram viagem. 
Cheguei ao Brasil com apenas dois meses de idade (LISPECTOR, 1999, 
p. 319). 
 

É possível notar uma espécie de jogo enigmático: ao mesmo tempo em que 

se mostra e pretende esclarecer todo o mistério acerca de sua origem – entende-

se, pelo título, que não retornaria a este tema tão logo –, Clarice Lispector altera e 

confunde datas, quiçá intencionalmente. Propõe-se a explicar e, no entanto, 

intensifica o mistério. 

Em documentos muito bem escavados e apresentados por Nádia Battella 

Gotlib (2011), consta que Clarice, de fato, teria nascido em uma pequena cidade da 

Ucrânia, na região de Vínnitsia.  A família, formada até aquele momento pelo pai, 

Pedro, a mãe, Marieta, e as filhas, Elisa e Tânia, já estava em processo de viagem 

ao Brasil – ou aos Estados Unidos. Contudo, ao nascimento de Clarice, 

interromperam então o caminhar em uma pequena vila chamada Tchetchélnik, que 

mais tarde seria descrita pela escritora como uma cidade que “não figura no mapa 

de tão pequena e insignificante” (LISPECTOR, 1999, p. 319). Após o nascimento 

de Haia, a família seguiu até a cidade portuária alemã, Hamburgo, onde afinal 

embarcariam com destino a Maceió.   

A viagem era uma tentativa, desesperada, de buscar melhores condições de 

vida, e, sobretudo, de fugir da hostilização contra os judeus. A Ucrânia, lugar de 

origem da família Lispector, sofria com os impactos da Primeira Guerra e com a 

Revolução de 1917, na Rússia. Dessa forma, a decisão pela fuga tornava-se 

urgente, não apenas por causa da pobreza ou da fome – com as quais a família 

tinha de conviver – mas, principalmente, devido a existência dos chamados 

pogroms, espécie de ataques nos quais aconteciam roubos, violência e até estupros 

contra famílias judias que viviam na Europa Ocidental. 

Após embarcarem em Hamburgo, a família chega em Maceió em março de 

1922, onde vive por dois anos e depois se muda para Recife, onde a filha caçula 

cresce. Anos depois, mais precisamente 1935, já sem a mãe – que falecera quando 
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Clarice tinha apenas 10 anos –, o pai e as filhas mudam para o sudeste brasileiro, 

Rio de Janeiro – onde ela viveria por muitos anos20. 

Apesar de chegar ao Brasil ainda muito nova e, tempos depois, adquirir sua 

naturalização, muitas vezes era confundida como estrangeira – fosse pela postura 

mais recatada, séria, ou pelo sotaque. A própria autora comenta em sua única 

entrevista em vídeo, cedida a Júlio Lerner, no programa Panorama Especial, da TV 

Cultura21, que não se tratava de sotaque, mas sim de língua presa. 

Perfis, título do primeiro capítulo da biografia escrita por Nádia Battella Gotlib, 

Clarice: uma vida que se conta (2011), recolhe uma série de depoimentos e de 

perspectivas sobre a escritora e mulher, Clarice Lispector. Relatos e citações da 

última empregada, irmã, vizinhos, amigos, críticos literários e jornalistas, ajudam a 

compor uma visão plural, multifacetada de Clarice Lispector. 

Antônio Callado, escritor e jornalista, foi um dos amigos a manifestar suas 

percepções sobre Clarice Lispector, assim como sobre a aura estrangeira que 

envolvia a escritora. Lê-se: 

 
Clarice era uma estrangeira. Não porque nasceu na Ucrânia. Criada desde 
menininha no Brasil, era tão brasileira quanto não importa quem. Clarice 
era estrangeira na terra. Dava a impressão de andar no mundo como quem 
desembarca de noitinha numa cidade desconhecida onde há uma greve 
geral de transportes. Mesmo quando estava contente ela própria, numa 
reunião qualquer, havia sempre, nela, um afastamento. Acho que a 
conversa que mantinha consigo mesma era intensa demais. [...] Sempre 
achei, e disse mesmo a Clarice, que ela era a pessoa mais naturalmente 
enigmática que eu tinha conhecido. Depois li num livro dela, póstumo, Um 
sopro de vida: “Sou complicada? Não, eu sou simples como Bach” 
(GOTLIB, 2011, p. 22). 
 

A justificativa para sua aparência e seus trejeitos estrangeiros não era, então, 

ter nascido fora do Brasil, tampouco ter vivido durante anos em diversos países, 

pois que acompanhava o marido diplomata. Clarice era estrangeira na terra. 

Narrando uma de suas viagens à Europa, quando cronista, Clarice Lispector 

escreve que por acaso tivera de passar três dias no Egito. Espantara-se com as 

pirâmides e, sobretudo, com a mais mítica das criaturas:  

 

                                                           
20 Para mais informações acerca da vida da autora, recomenda-se a leitura, principalmente, das 

seguintes biografias: Clarice Lispector: uma vida que se conta, de Nádia Battella Gotlib (2011) e Eu 
sou uma pergunta: uma biografia de Clarice Lispector, de Teresa C. M. Ferreira (1999), ambas já 
citadas nesta pesquisa. É possível também pesquisar junto aos arquivos produzidos e mantidos pelo 
Instituto Moreira Salles (IMS), que conta com grande acervo já digitalizado, disponível em sua 
plataforma digital. 
21 Clarice Lispector, Vídeo, Programa “Panorama Especial”, São Paulo, TV Cultura, fev. 1977. 
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[...] Vi a Esfinge. Não a decifrei. Mas ela também não me decifrou. 
Encaramo-nos de igual para igual. Ela me aceitou, eu a aceitei. Cada uma 
com seu mistério (LISPECTOR, 1999, p.352). 
 

Mais importante do que procurar esmiuçar toda a origem e todo percurso 

biográfico de Clarice, e de Clarice Lispector – como quem busca, talvez, decifrar o 

mistério que a cerca –, importa apreender diferentes perspectivas sobre a autora. 

Embora diversas e distintas, traços delicados fixam-se como marcas, 

essencialmente a singularidade e o mistério. Se, por vezes, até os documentos 

acerca de sua vida apresentam incongruências ou mesmo dúvidas22, os espaços 

em branco e as lacunas podem fazer germinar possibilidades que fogem dos pontos 

finais, igualmente desejáveis na literatura.  

Segundo GOTLIB (2011, p. 24), a escritora poderia ser descrita da seguinte 

forma: “Próxima. Distante. Vaidosa. Terna. Sofrida. Lisérgica. Vidente. Visionária. 

Intuitiva. Adivinha. Estrangeira. Enigmática. Simples. Angustiada. Dramática. Judia. 

Insolúvel”. Entretanto, a respeito dessas numerosas tentativas de definição, “é 

preciso considerá-las apenas como vestígios de uma identidade, traços de um ‘ser 

quase’ Clarice”. Tentativa, uma vez mais, de dizer o indizível? Proponha-se a 

interrogação como hipótese hermenêutica... 

 Clarice, e Clarice Lispector. Múltiplas, fragmentárias, enigmáticas Clarices. 

Talvez seja preciso respeitar, e sustentar, seu mistério. Mais tarde, um dia... 

saberemos amar Clarice... e Clarice Lispector. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
22 É o caso, citado previamente, da data de nascimento da escritora. Segundo Ferreira, duas datas 

distintas constavam em diferentes versões da certidão de nascimento (conf. FERREIRA, 1999, p. 
26). A data assumida pela biógrafa, 10/12/1920, aparecia em mais documentos e chegou a ser 
ratificada posteriormente pelo filho da autora, Pedro Lispector. 
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Roteiro de Objeto gritante - datiloscrito 
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2.2 Escrever sem prêmio 

 

Clarice cresce, começa a inventar estórias desde quando aprende a ler, ainda 

criança. Sua estreia na literatura acontece com a publicação do conto Triunfo, no 

semanário “Pan”, em 1940. A narrativa já mostrava, mesmo, temas que viriam a ser 

recorrentes e característicos da ficção clariceana como, por exemplo, os desafios 

de um relacionamento amoroso, contados a partir de uma visão sensorial de mulher, 

no caso, Luisa. Após o fracasso do relacionamento, o abandono por parte do 

marido, a personagem descobre uma força interior.  

Nota-se comumente nas narrativas de Clarice Lispector um ponto inicial de 

rompimento ou de desarranjo, a que se segue uma epifania, e, então, uma 

reconstrução da personagem. Essa estrutura é reiterada, em certa medida, em 

contos como “Amor”, publicado em 1960 em Laços de família, e em A paixão 

segundo G. H., de 1964.  

O primeiro romance, Perto do coração selvagem (1943), é publicado quando 

a escritora tem apenas 22 anos. Mais do que isso, no ano seguinte à publicação, o 

livro recebe o prêmio, pela Fundação Graça Aranha, de melhor romance de estreia, 

cujo critério era primordialmente o da acentuada originalidade. 

Sua escritura causa espanto e estranhamento junto aos críticos literários da 

época – Antonio Candido, no célebre artigo “No raiar de Clarice Lispector” mostra-

se intensamente surpreso com a capacidade da jovem escritora. Após ler Perto do 

coração selvagem, seu livro de estreia, Candido assinalara: 

 
Deste estofo são feitas as grandes obras. O livro de Clarice Lispector 
certamente não o é, mas poucos como ele têm, ultimamente, permitido 
respirar numa atmosfera que se aproxima da grandeza. E isto, em boa 
parte, porque a sua autora soube criar o estilo conveniente para o que tinha 
a dizer. Soube transformar em valores as palavras nas quais muitos não 
vêm mais do que sons ou sinais. A intensidade com que sabe escrever e 
a rara capacidade da vida interior poderão fazer desta jovem escritora um 
dos valores mais sólidos e, sobretudo, mais originais da nossa literatura, 
porque esta primeira experiência já é uma nobre realização (CANDIDO, 
1977, p. 131). 
 

 Álvaro Lins (um dos mais respeitados e também editor-chefe do Correio da 

Manhã) apreendeu esse primeiro livro como um romance lírico e de caráter 

intensamente feminino, estabelecendo aproximações entre a escrita clariceana e as 
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literaturas de Marcel Proust, de James Joyce e de Virginia Woolf23. Álvaro Lins, em 

seu artigo, entende essas similaridades como influências diretas, óbvias mesmo. 

Segundo ele, Clarice Lispector seguia notadamente o estilo de Joyce – essa 

interpretação, entretanto, aborrece a autora, que escreve (cinco dias após a 

publicação do artigo) à irmã Tânia Kaufmann, em carta que não chegou a ser 

enviada: 

 
As críticas não me fazem bem. A do Álvaro Lins […] me abateu e isso foi 
bom de certo modo. Escrevi para ele dizendo que não conhecia Joyce nem 
Virginia Woolf nem Proust quando fiz o livro, porque o diabo do homem só 
faltou me chamar ‘representante comercial’ deles (Clarice Lispector IMS, 
2017). 
 

Ora, o que há em comum entre esses escritores é, sobretudo, a habilidade 

em propor focos intimistas às suas obras. Talvez pudéssemos afirmar que isso se 

dá porque, influenciados pelo fim da Segunda Guerra Mundial, início da Guerra Fria, 

e, no Brasil, pelo fim da ditadura varguista, os artistas experimentam a liberdade da 

suposta democracia e não sentem demasiada urgência em tratar explicitamente de 

política. Passam, pois, a escrever sobre os afetos, o íntimo, as questões pessoais 

do ser humano. 

 Nesse sentido, mais relevantes do que as ações, doravante escassas, são 

as descrições psicológicas das personagens. Assim, os livros assumem-se como 

monólogo interior. No caso de Clarice Lispector em particular, há, antes disso, um 

momento epifânico, ocasionado por um encontro casual e inesperado.  

Se estas aproximações são possíveis no âmbito mundial, Clarice Lispector 

passa a ser inserida, no Brasil, no contexto da terceira fase modernista. Entretanto, 

a escritora destoa de seus companheiros de escola literária. A Geração de 45, como 

ficou conhecida, possui outros expoentes do movimento ─ na prosa, os mais 

célebres são João Guimarães Rosa e Lygia Fagundes Telles, e, na poesia, João 

Cabral de Melo Neto. 

É importante ressaltar que a obra de Clarice Lispector ganha ainda mais 

visibilidade posteriormente, graças aos estudos realizados por Benedito Nunes. É o 

caso de O drama da linguagem de 1989, no qual realiza uma espécie de leitura 

global da obra clariceana. Sua contribuição principal foi ter lido a obra de Clarice 

                                                           
23 Artigo publicado no jornal Correio da Manhã, no dia 11 de fevereiro de 1944, sob o título “Romance 

lírico”, no qual lê Perto do coração selvagem. 
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Lispector sob uma perspectiva existencialista, sendo um dos primeiros teóricos a 

relacionar a obra clariceana a pensamentos filosóficos. 

 Essa projeção avulta-se com os estudos realizados por Hélène Cixous, 

principalmente no que tange o processo de internacionalização da literatura 

clariceana – ou, mais especificamente, à chegada dos textos na França, onde 

Clarice Lispector passou a fazer, e faz até hoje, muito sucesso. Fosse com o ensaio 

L’heure de Clarice Lispector, de 1989, ou com livro Reading with Clarice Lispector, 

de 1990, Cixous seria uma das primeiras teóricas pós-estruturalistas a tratar o tema 

écriture feminine, sobretudo relacionando-o aos textos clariceanos. 

Em uma entrevista concedida a Betty Milan24, Cixous defende que a escrita 

de Clarice Lispector contém uma “feminilidade libidinal”, uma intensidade que 

tornava o texto muito difícil de ser apreendido pela maioria dos leitores, comumente 

misóginos. Leia-se com interesse a longa citação:  

 
Penso sobretudo em textos como Água viva, modelo de inscrição de uma 
feminilidade libidinal no nível formal. É um texto que não começa, que não 
termina, constituído de inúmeros começos; é uma enorme corrente de 
água, uma água viva, um texto que não tem limite, moldura, que pede uma 
leitura diferente. Uma leitura que seja uma aventura, como o próprio texto, 
em que é necessário mergulhar. Trata-se de um movimento que as 
pessoas não têm o hábito de fazer. Isso no nível formal. Mas no nível do 
conteúdo é a mesma coisa, aquilo de que Clarice fala é absolutamente 
subversivo em relação à mentalidade média, ela sempre se interessa, por 
exemplo, pelo que há de menor, de mínimo. O maior, para ela, é o menor, 
o mais extraordinário; o sobrenatural é o natural etc. Enfim, ela inverte 
permanentemente os valores e explicita o seu projeto no momento em que 
o realiza. Assim, se opõe completamente ao sistema de valores clássicos. 
A ordem, a organização à qual todo mundo se refere não existe. Se 
quisermos ler a história de alguém, não a encontramos. Aliás, ela sempre 
diz que não escreve histórias, e sim fatos simplesmente (MILAN, 2015, p. 
94). 
 

Entre tantos outros críticos que se debruçaram sobre os textos da escritora, 

esses dois estudiosos colaboraram para que a autora ganhasse projeção mais 

consistente. Isso porque, para Sônia Roncador (2012), se Benedito Nunes 

colaborou para que a obra clariceana fosse vista como formadora de romances 

existencialistas, Hélène Cixous inaugurou uma outra leitura de Clarice Lispector, 

esta agora como parte fundamental de uma escritura feminina25.  

                                                           
24 A entrevista integra o capítulo intitulado “A arte em Clarice Lispector”, presente no livro A força da 

palavra (2015), reunião de entrevistas com críticos literários, poetas, filósofos, psicanalistas; no geral, 
laureados com os maiores prêmios literários de vários países. 
25 Conf. Roncador, 2002, p. 12. 
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Em Poéticas do empobrecimento: a escrita derradeira de Clarice (2002), 

Roncador discute ainda outro elemento que nos interessa, este relacionado ao 

estado geral da crítica sobre a obra de Clarice Lispector. A partir de um estudo26 

elaborado por Diane Marting, em 1993, era possível perceber uma diferença 

considerável entre o número de pesquisas dedicadas ao exame das primeiras obras 

de Clarice Lispector e àqueles voltados para suas últimas produções. 

 
Em outras palavras, ela revela que as ficções de Clarice, publicadas após 
Água viva (1973), não figuram no campo da crítica com a mesma 
frequência que seus livros anteriores. Com exceção dos segundo e terceiro 
romances da autora – O lustre (1946) e A cidade sitiada (1949), 
respectivamente –, as publicações de Clarice até Água viva receberam 
muito mais atenção crítica que os trabalhos que vieram depois desse 
romance (com exceção, é claro, de seu aclamado romance A hora da 
estrela, 1977, publicado alguns meses antes de sua morte) (RONCADOR, 
2002, p. 12). 
 

Essa desproporção de interesse, se é que se pode chamar assim, por parte 

da crítica, poderia ser explicada utilizando variados caminhos. Sônia Roncador, no 

entanto, defende que havia uma “incompatibilidade entre o estilo dominante em 

seus últimos escritos e as imagens que os críticos (e a própria autora) construíram 

sobre sua obra” (ibidem, p. 13). Desta forma, percebe-se distinções não apenas por 

parte da crítica, mas em como a escrita de Clarice Lispector, a partir da década de 

70, transforma-se em outra.  

As mudanças dizem respeito à temática de suas produções que, como vemos 

em Água viva, passam a falar mais sobre si mesmas; o método de escrita torna-se, 

assim, seu próprio tema. Ademais, há uma forma até certo ponto inovadora na 

maneira de compor as obras. 

Vilma Arêas é uma das críticas a observar o método clariceano intensificado 

a partir de 1970. Em capítulo intitulado “A moralidade da forma”, presente no livro 

Clarice Lispector: com a ponta dos dedos (2005), a professora da Universidade 

Estadual de Campinas analisa a forma de produção do romance Uma aprendizagem 

ou O livro dos prazeres. Ela consegue perceber principalmente a consolidação de 

um método de montagem da obra:  

 
Com a publicação de A descoberta do mundo, crônicas escritas entre 1967 
e 1973, podemos seguir o método de trabalho da escritora, frequentemente 
descrito por ela, como sabemos, como um "coser para dentro", às vezes 
emendando vários trechos escritos em ocasiões diversas para elaborar um 

                                                           
26 As conclusões de Sônia Roncador apenas são possíveis a partir do estudo realizado por Diane 

Martin, presente no livro Clarice Lispector: a biobibliography, de 1993. 
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tecido único, apesar dos desvãos.  Em algumas ocasiões afirmou que não 
corrigia e não relia o que compunha, mas recopiava trabalhos para tentar 
entender seu processo de composição (ARÊAS, 2005, p. 35). 
 

Tal método de composição apareceria, também, em Água viva. No que 

intitula como “Roteiro” de Objeto gritante, por exemplo, a primeira instrução era: 

“Rever (e recopiar o que for necessário)”. Esse método de criação, realizado a partir 

do uso de fragmentos, será discutido mais adiante. 

Nota-se que embora Clarice Lispector tenha sido – e ainda seja – muito 

reconhecida pelos críticos e pesquisadores, na mesma página intitulada “Roteiro”, 

ela anotara, entre outras orientações, que era necessário “Escrever sem prêmio” e 

“Abolir a crítica que seca tudo”. 

Donde a possibilidade de enunciar duas observações. Em primeiro lugar, 

aquela de que Clarice nunca escreveu somente com a intenção de ganhar prêmios 

(ou reconhecimento). Exemplo disso é que não assumia a profissão de escritora, 

recusava a apresentar-se como “profissional”, pois que escrevia somente quando 

queria27.  

Em segundo lugar, de que, para escrever, precisaria abolir a crítica que seca 

tudo. Talvez se possa aqui afirmar que ela nos conta sobre talvez um excesso de 

busca pelo sentido (por parte da crítica), uma tentativa de propor demasiadas 

exegeses sobre as obras literárias que preencheriam com racionalizações todo e 

qualquer silêncio. Essa crítica secaria, por isso mesmo, as muitas possibilidades 

daquilo que pode brotar, as diversas leituras. Lê-se, por exemplo, no enigmático 

conto O ovo e a galinha: “Entender é a prova do erro”.28 

Seus textos pedem, assim, outro tipo de aproximação hermenêutica: 

precisam ser entendidos não pela razão, mas pelo sentir. Nem todos estão 

dispostos a mergulhar em águas densas e perigosas, como (em) Água viva. 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Declaração feita em sua única entrevista em vídeo, concedida a Júlio Lerner, no programa 

Panorama Especial, da TV Cultura, em fevereiro de 1977. 
28 Narrativa presente em Legião Estrangeira, coletânea de contos publicada em 1964.  
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Epígrafes de Objeto gritante – datiloscrito 
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2.3 O anti-livro Água Viva 

 

Traçado um quadro preliminar sobre a vida de Clarice Lispector e a crítica 

sobre seu trabalho, nosso objeto de estudo, Água Viva pode entrar em cena. A obra, 

publicada em agosto de 1973, passou por grandes transformações em seu processo 

gestacional ─ três anos de trabalho intenso até que o livro fosse finalmente lançado.  

“Se você considerar isto aqui mais do que carta, fique ciente que se trata de 

um anti-livro. Este é um anti-livro”. A frase que acompanha a capa de Objeto 

gritante29 já nos ofereceria uma brevíssima percepção de que tal obra poderia 

tornar-se uma das mais radicais da autora, além de romper com o que minimamente 

se espera ao abrir um livro. Ora, o que se pode esperar de um anti-livro? 

Se muitas alterações foram efetuadas em Objeto gritante até que Água viva 

passasse a existir, algo permanece diante de tantas mudanças: essa mesma 

tentativa de rompimento – com o gênero romanesco, com a ideia do que seria um 

livro, com a estrutura de uma narrativa. Observa-se que em Água viva a mesma 

proposição persiste, embora modificada: “Este não é um livro porque não é assim 

que se escreve. O que escrevo é um só clímax? Meus dias são um só clímax: vivo 

à beira” (LISPECTOR, 2019, p. 29). 

Eis o que se apresenta em Água viva: o enredo, se existe, e se pode ser 

detalhado, seria o próprio processo de escrita, intensa mise en abyme. Quem narra 

é uma pintora em crise artística, que procura enveredar pelo novo, isto é, pelo 

escrever, pela escritura. A narrativa passa a ser um intenso fluxo de consciência, 

com profunda escassez de ações no mundo real da personagem ─ talvez seja o 

caso de relembrar que o romance psicológico não mais apresenta preocupações 

em mimetizar a realidade. 

Nesse sentido, Água viva é romance sem romance, no qual há intensificação 

do fluxo de consciência monológico, mesmo que constantemente dirigido a algum 

interlocutor. O que se lê é um espaço em branco que inclusive se modifica durante 

a narrativa: ora é ocupado por um antigo amor, ora pelo leitor ─ aliás, vale notar que 

é comum essas instâncias se confundirem, alcançando a linha tênue da 

indeterminação e das infinitas possibilidades.  

                                                           
29 As datilografias reproduzidas nesta pesquisa são referentes à versão “original” de Objeto gritante, 

possivelmente a versão posterior àquela enviada ao tradutor, Alexandrino E. Severino, e também ao 
amigo, José Américo Motta Pessanha – por conter muitas rasuras, cortes e alterações efetuadas 
pela autora. 
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Outro ponto a ser pensado é a dificuldade, ainda perene, quanto à 

classificação da obra: Romance? Diário? Poesia em prosa? José Américo Motta 

Pessanha, após ler Objeto gritante, escrevera a amiga Clarice acerca de suas 

percepções e seus embaraços diante de tal obra:  

 
Tentei situar o livro: anotações? pensamentos? textos autobiográficos? 
uma espécie de diário (retrato de uma escritora em seu cotidiano)? No final 
achei que é tudo isso ao mesmo tempo. De início, supus que o livro se 
situasse em uma espécie de linha como A paixão de G. H. (sic). Depois 
achei que não: estava mais perto de Fundo de gaveta [e] de A legião 
estrangeira. Tive a impressão de que você quis escrever 
espontaneamente, ludicamente, a-literariamente. Verdade? Parece que, 
depois de recusar os artifícios e as artimanhas da razão (melhor talvez - 
das racionalizações), você parece querer rejeitar os artifícios da arte. E 
despojar-se, ser você mesma, menos indisfarçada aos próprios olhos e aos 
olhos do leitor. Daí o despudor com que se mostra em seu cotidiano 
(mental e de circunstâncias), não se incomodando em justapor trechos de 
diversos níveis e sem temer o trivial. Falar de Deus e de qualquer coisa, 
sem selecionar tema, sem rebuscar forma. Sem ser "escritora". Ser apenas 
mulher-que-escreve-o-que-(pré)pensa-ou-pensa-sentindo? (LISPECTOR, 
2019, p. 134). 
 

Seria mesmo necessário classificar o gênero se, na própria obra, há uma 

possível referência a essa necessidade (que não advém do escritor, mas sim do 

universo que circunda o momento posterior à escrita)?  

 
[...] Que mal porém tem eu me afastar da lógica? Estou lidando com a 
matéria-prima. Estou atrás do que fica atrás do pensamento. Inútil querer 
me classificar: eu simplesmente escapulo não deixando, gênero não me 
pega mais (LISPECTOR, 2019, p. 30). 
 

Dessa forma, Água viva mostra-se como potente ruptura com o próprio estilo 

clariceano que vinha sendo construído até o momento. Ela marca o início do que se 

chama atualmente por “ficção tardia” de Clarice Lispector. Esse estilo anterior 

procurava mesclar passagens de narrativa psicológica com as de ação – uma a 

influenciar a outra, concomitantemente, como, por exemplo, em A paixão segundo 

G.H. e nos contos, Amor e Perdoando Deus.  

Para dar conta de como se apresentam (ou não se apresentam) as outras 

instâncias narrativas, percebemos a total diluição da marcação de tempo. No que 

diz respeito ao espaço vivenciado na obra, ele se torna praticamente inexpressivo 

e sem importância para a construção que se pretende obter.  

Existe igualmente uma ausência de personagens: a obra convoca uma 

focalização centrada apenas na narradora em primeira pessoa e no leitor, ponto a 

ser discutido mais adiante neste trabalho. Outra característica a ser mencionada é 
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a total falta de objetividade narrativa; o que se lê é um romance sem acontecimentos 

de ordem palpável, visível, ocasionada possivelmente pela aparente liberdade e 

fruição do fluxo de consciência. 

Nessa ficção tardia30, mas principalmente em Água viva, nota-se que o tema 

se transforma em atemático, apesar de algo prevalecer: a metalinguagem. Assim, 

o fluxo de escrita volta-se sobre si mesmo em busca do “instante-já”, em busca do 

“it”, ou, ainda, em busca do “é da coisa”. Nomeações utilizadas pela narradora que 

chegam apenas ao litoral do que se quer dizer – o que ela deseja não tem nome. 

 O é da coisa da narradora de Água viva só pode existir no instante-já, 

instância temporal efêmera criada para representar o segundo de presente, como 

quando a roda do pneu toca o asfalto: enquanto se fala, já passou: 

 
Meu tema de vida é o instante? meu tema de vida. Procuro estar a par 
dele, divido-me milhares de vezes em tantas vezes quanto os instantes 
que decorrem, fragmentária que sou e precários os momentos – só me 
comprometo com vida que nasça com o tempo e com ele cresça: só no 
tempo há espaço para mim (LISPECTOR, 2019, p. 28). 
 

Note-se na citação acima a menção a um elemento constitutivo da narrativa, 

e de suma importância: a fragmentação. Ela faz-se presente em Água Viva sob 

diversos aspectos: no âmbito linguístico, no caráter temático, na formação das 

personagens e na própria gênese do livro.  

Na construção da linguagem, observa-se predileção por frases curtas, 

trechos fragmentados por excelência, muitas vezes distantes de uma lógica racional 

– onde tudo precisa fazer sentido, ou, onde tudo precisa ter (apenas) um sentido. 

Afinal, o escritor tem como uma de suas primordiais tarefas romper com a própria 

língua, para que então possa reconstruí-la através da linguagem artística 

(BARTHES, 2002, p. 13). 

Quanto à gênese da obra, é interessante refletir que o livro de 1973 fora 

germinado a partir de fragmentos de outros textos já publicados por Clarice 

Lispector, fossem crônicas ou contos – principalmente textos publicados em jornal. 

A escritora trabalhara no Jornal do Brasil no período de 19 de agosto de 1967 a 29 

de dezembro de 1973, sobretudo por interesse financeiro.  

A nova função influenciara para a construção de um novo método de 

composição das obras: a escritora passa a selecionar trechos já publicados em 

                                                           
30 Expressão utilizada por críticos da obra clariceana, sobretudo Sônia Roncador (2002), que se volta 

justamente ao estudo de obras posteriores a Água viva. 
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jornal, e os insere, não sem alterações, em suas obras ficcionais – como acontece 

em Uma aprendizagem ou O livro dos prazeres e Água viva, por exemplo. Esse 

método de composição, baseado em uma espécie de bricolagem – ou, como a 

autora mesmo afirma, através da cópia de si própria, mostra, sem dúvida, o 

processo de estilhaçamento da narrativa – formada a partir de cortes, rasuras, 

fendas, escansões de leitura.  

Quanto à fragmentação temática, essa é a que mais nos interessa. Há uma 

justaposição de ideias que seguem o fluxo de consciência da narradora; como 

leitores, é como se pudéssemos observar alguém pensando, o livro é o que seria o 

Atrás do pensamento de alguém. Mais do que isso: a fragmentação diz respeito à 

variação intensa de assuntos enunciados ao longo da obra, que vão desde os 

filosóficos até aos mais triviais, fúteis, práticos. E isso experimentado pela/na 

linguagem, com trechos mais eruditos e, outros, coloquiais, como se se tratasse de 

uma conversa entre amigos.  

Essa complexidade temática entre fragmentos extra-ordinários provoca uma 

ruptura: o efeito de deflação, proposto por Roland Barthes. Tal efeito, explorado em 

O prazer do texto (1973), produziria não apenas um estranhamento naquele que lê, 

mas uma espécie de despotencialização ou, mesmo, de mau gosto em razão da 

extrema quebra de expectativa do leitor.  

Entretanto, esse efeito não é involuntário. Existe em Água Viva uma intenção 

clara de produzir um texto com efeito de improvisação, como se, ao correr da 

máquina, o texto nascesse sendo o que é, sem a necessidade de uma organização 

prévia ou de ajustes (que, como sabemos, aconteceram durante anos). Lê-se, por 

exemplo: 

 
Sei o que estou fazendo aqui: conto os instantes que pingam e são grossos 
de sangue. 
Sei o que estou fazendo aqui: estou improvisando. Mas que mal tem isto? 
Improviso como no jazz improvisam música, jazz em fúria, improviso diante 
da plateia (LISPECTOR, 2019, p. 37). 
 

Embora haja a intensa fragmentação, acreditamos que há em Água viva um 

constante movimento em busca de um centro. Segundo Maurice Blanchot,  

 
Um livro, mesmo fragmentário, possui um centro que o atrai: centro esse 
que não é fixo mas se desloca pela pressão do livro e pelas circunstâncias 
de sua composição. Centro fixo também, que se desloca, é verdade, sem 
deixar de ser o mesmo e tornando-se sempre mais central, mais esquivo, 
mais incerto, e mais imperioso. Aquele que escreve o livro, escreve-o por 
desejo, por ignorância desse centro (BLANCHOT, 2011, p. 9). 
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 O centro de Água viva seria mesmo esse centro movente, ocupado pelo 

próprio fluxo em torno do escrever, do dizer o indizível, sempre em busca do é da 

coisa: “Cada coisa tem um instante em que ela é. Quero apossar-me do é da coisa” 

(LISPECTOR, 2019, p. 27). 

Outro elemento que ultrapassa a fragmentação da obra e inscreve um 

percurso por dentro de Água viva é o diálogo entre as diferentes artes – a escritura, 

a música, a pintura, a fotografia. A partir destas, são inventadas imagens-moventes 

que aparecem e se vão, depois retornam, como leitmotive. Observemos: “Quero 

escrever-te como quem aprende. Fotografo cada instante, aprofundo as palavras 

como se pintasse, mais do que um objeto, a sua sombra” (LISPECTOR, 2019, p. 

31). Ou ainda:  

 
Escrevo-te como exercício de esboços antes de pintar. Vejo palavras. O 
que falo é puro presente e este livro é uma linha reta no espaço. É sempre 
atual, e o fotômetro de uma máquina fotográfica se abre e imediatamente 
se fecha, mas guardando em si o flash. Mesmo que eu diga “vivi” ou 
“viverei” é presente porque eu os digo já (LISPECTOR, 2019, p. 34). 
 

A narradora escreve como alguém que pinta, sua escrita é a fotografia 

possível dos instantes-já; e, para que o livro seja entendido, deve-se senti-lo, como 

a sentir uma música, apreciando a vibração dos sons. Nesse sentido, Água viva é 

um projeto que pluraliza os sentidos a partir das sensações (da narradora e do 

leitor). Ademais, trata-se de um projeto radical a ponto de propor-se a escrever um 

anti-livro.  

Um livro-pintura, um livro-poema, um livro-fotografia, tão fluido quanto 

inclassificável. Tão escorregadio quanto os instantes-já. 
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Página 117 de Objeto gritante – versão “cópia”, manuscrito a. 
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Página 117 de Objeto gritante – versão “original”, manuscrito b. 
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2.4 O apagamento do autor e o leitor inventivo 

 

Para tratar da questão do apagamento do autor e do nascimento do leitor 

inventivo em Água viva, cabe recordar brevemente o processo de composição da 

obra. Interessa-nos, sobretudo, refletir sobre os efeitos observados nos textos 

ficcionais (contos e romances) a partir de uma nova escrita clariceana, iniciada em 

1967, quando a autora passa a escrever crônicas para o Jornal do Brasil, 

compromisso que assumiu até o fim de 1973. 

 Dessa produção cronista, dois textos em particular podem ser observados 

com a presença de uma nova perspectiva: Uma aprendizagem ou o livros dos 

prazeres e Água Viva. De certa forma, a produção para o jornal revela uma fase 

inaugural em Clarice, nomeada posteriormente como ficção tardia. Para Nádia 

Battella Gotlib, “Essa atividade trouxe ao público uma Clarice que já existia – a 

Clarice-cronista –, mas numa nova postura narrativa” (GOTLIB, 1995, p. 374 apud. 

NOLASCO, 2001, p. 39). 

Tanto para Nádia Battella Gotlib como para Edgar Cézar Nolasco (2001) essa 

Clarice-cronista é alguém que se revisita, se relê a partir do momento em que passa 

a escrever as crônicas. Não apenas passa a reler seus escritos, como implementa 

a atividade de aproveitar os textos já escritos e (re)copiá-los, inserindo-os em outros 

textos, com alterações.   

Se essa prática, notável em Água viva, causa no texto extensa fragmentação 

e a sensação de que se está lendo um conjunto de fragmentos, o que mais nos 

interessa é observar que – por escrever em jornal – a escrita de Clarice Lispector 

transforma-se em mais pessoal, com muitas referências e alusões à vida da autora 

– prática comum, diga-se, em crônicas.  

Entretanto, a escritora comenta em diversas crônicas sobre sua dificuldade 

ao assumir essa outra forma de escrita. Em Ser cronista, publicada em junho de 

1968, ela chega mesmo a mencionar o desejo de escrever a Rubem Braga, pois 

que ele teria inventado – e portanto, dominava – tal gênero literário. Leia-se:  

 
E também sem perceber, à medida que escrevia para aqui, ia me tornando 
pessoal demais, correndo o risco daqui em breve de publicar minha vida 
passada e presente, o que não pretendo. Outra coisa que notei: basta eu 
saber que estou escrevendo para jornal, isto é, para algo aberto facilmente 
por todo o mundo, e não para um livro, que só é aberto por quem realmente 
quer, para que, sem mesmo sentir, o modo de escrever se transforme. [...] 
Nos meus livros quero profundamente a comunicação profunda comigo e 
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com o leitor. Aqui no jornal apenas falo com o leitor e agrada-me que ele 
fique agradado. Vou dizer a verdade: não estou contente. E acho mesmo 
que vou ter uma conversa com Rubem Braga porque sozinha não consegui 
entender (LISPECTOR,1999, p. 113). 
 

Como se observa, a preocupação da escritora estava ligada ao interesse de 

não desenvolver uma escrita autobiográfica. Ora, as modificações referentes a 

passagem de Objeto gritante a Água viva, segundo muitos críticos – como Roncador 

(2002), Nolasco (2001) e Andrade (2007) –, seguem essa mesma preocupação.  

A exclusão de quase cem páginas, de Objeto gritante a Água viva, diz 

respeito sobretudo à supressão de aspectos autobiográficos. Esse movimento é 

observado na célebre carta de José Américo Motta Pessanha endereçada à 

escritora, em 1972. Após a leitura de Objeto gritante, o amigo escreve:  

 
[...] Queria também dizer coisas mais objetivas – como, por exemplo, se 
você deve ou não publicar o livro. Olha, é um risco – você mesma sente e 
por isso teme e pede minha opinião. Mas – e daí? Por que não o risco? É 
claro que um leitor que não tenha lido seus livros anteriores não poderá ter 
ideia – só através do Objeto gritante – do que é você como escritora e 
talvez mesmo possa emitir juízos equivocados. Por isso é que acho que 
talvez valesse a pena um subtítulo que, na medida do possível, 
identificasse a obra – como não ficção, como apontamentos, como um 
certo tipo de diário, enfim como você considere melhor qualificá-la sem traí-
la em excesso (LISPECTOR, 2019, p. 135-136). 
 

Importa entender a sugestão do amigo: a de que Clarice até poderia publicar 

a obra, desde que classificasse o livro como não-ficção, como um diário. Não é bem 

isso o que acontece: após receber a carta, a escritora efetua inúmeras 

modificações, sobretudo cortes e rasuras. Quando é publicado, na capa de Água 

viva aparecem o título e, logo abaixo, no canto esquerdo, o subtítulo “ficção”. O que 

então se sugere, logo à entrada, é uma recusa da interpretação do texto como 

romance autobiográfico. 

Segundo o estudo de Ana Cláudia Abrantes Moreira (2012, p. 109-120), as 

mudanças realizadas entre as duas versões de Objeto gritante31 – que resultariam 

em Água viva – poderiam ser separadas de acordo com o caráter da alteração, que 

seriam principalmente de seis tipos: 

                                                           
31 Moreira, em sua dissertação de mestrado intitulada Novas formas de escrita de Clarice Lispector: 

o manuscrito Objeto gritante e a ficção tardia clariceana, analisa as diferenças entre as duas versões 
de Objeto gritante: a versão “cópia” é chamada por ela de manuscrito a (sem alterações), enquanto 
a versão “original” é tratada como manuscrito b, pois que consta de muitas interferências da escritora, 
entendendo-se esta portanto posterior a primeira. Seguiremos, neste capítulo, essa padronização 
visando tornar mais didática a apresentação de tais mudanças. 
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1) Rasuras ou substituições porque os trechos remetiam a eventos, a 

pessoas ou a lugares correspondentes a dados sobre a biografia de Clarice 

Lispector. 

2) Rasuras ou substituições de trechos com troca de pessoas verbais. 

3) Substituições das expressões sobre a atividade escrita pelas atividades de 

pintura. 

4) Ênfase em uma segunda pessoa ou, por vezes, inclusão de uma segunda 

pessoa a quem se dirige o relato. 

5) Rasuras ou substituições de trechos, provavelmente por tratarem de 

matéria aparentemente sentimental ou por constituir um juízo subjetivo. 

6) Rasuras ou acréscimos de esclarecimentos sobre a matéria não erótica do 

texto. 

Entre tantas mudanças, as que mais nos interessam estão presentes nas três 

primeiras categorias ─ dizem respeito a rasuras completas ou substituições de 

trechos que remetiam a eventos, pessoas ou lugares correspondentes a dados 

sobre a biografia de Clarice Lispector; e outras mudanças referentes a troca das 

pessoas verbais e as substituições das expressões sobre a atividade escrita pelas 

atividades de pintura. 

No primeiro caso, pode-se observar trechos que citavam o pai da autora ou 

lugares que ela havia visitado (temas comuns em seus textos publicados em jornal). 

Observe-se: 

 
A puríssima alegria. Hoje está sendo um dia longo. Nêle vivo minha vida 
inteira. Não me lembro quando estive em Caxambu acompanhando meu 
pai (Objeto gritante, p. 59 – manuscrito a). 
 
Eu já disse que uma vez acompanhei meu pai numa estação de águas em 
Minas Gerais e olhei de noite para o céu. Circunscrevi-o com a cabeça 
deitada para trás e fiquei tonta de tantas estrelas que se veem no campo 
porque céu de campo é límpido (Objeto gritante, p. 63 - manuscrito a). 
 

O primeiro fragmento sofre alterações, retirando-se dele a figura paterna, 

enquanto o segundo é eliminado completamente e já não consta em Água viva. 

Confira: 

 
A puríssima alegria. Hoje está sendo um dia longo. Nêle vivo minha vida 
inteira. Não me lembro quando estive em Caxambu (Objeto gritante, p. 59 
– manuscrito b). 
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Bastante diversa dos trechos de Objeto gritante citados acima, a única 

menção em Água viva à “puríssima alegria” é a seguinte:  

 
Mas eu denuncio. Denuncio nossa fraqueza, denuncio o horror alucinante 
de morrer – e respondo a toda essa infâmia com – exatamente isto que vai 
agora ficar escrito – e respondo a toda essa infâmia com alegria. Puríssima 
e levíssima alegria. A minha única salvação é a alegria. Uma alegria atonal 
dentro do it essencial. Não faz sentido? Pois tem que fazer. Porque é cruel 
demais saber que a vida é única e que não temos como garantia senão a 
fé em trevas – porque é cruel demais, então respondo com a pureza de 
uma alegria indomável. Recuso-me a ficar triste (LISPECTOR, 2019, p. 
92). 
 

Quanto à substituição de formas verbais conjugadas na primeira pessoa do 

singular, nota-se que são transformadas principalmente na terceira pessoa – 

dificultando assim uma leitura autobiográfica. Essas alterações, segundo Moreira 

(2012, p. 114), podem em geral atender a um objetivo de ficcionalização ou mero 

afastamento entre a autora empírica e a narradora: 

 
Escute: eu vi “êle”. Sei que o certo é escrever “eu o vi”. Mas preciso da 
palavra íntegra de “ele”. Ele tem o olhar do negro fogo. E anda sem pressa. 
Meu contato com ele é pelo olhar: olhamo-nos tão profundamente que sem 
contato físico nasce nosso filho (Objeto gritante, página 13 - manuscrito a). 
 
Escute: “ela” viu “êle”. Sei que o certo é escrever ela o viu. Mas preciso da 
palavra íntegra de “ele”. Ele tem o olhar do negro fogo. E anda sem pressa 
(Objeto gritante, página 13 – manuscrito b). 
 

  Já com relação às alterações que dizem respeito à profissão da narradora 

de Água viva, observe-se a substituição insistente dos vocábulos “escritora” ou 

“escrita” por “pintora” e “pintura”32: 

 
Estou me sacudindo para ver se acordo um pouco – eu que também sou 
uma das responsáveis pelo ser humano. Mas só faço é escrever. E 
escrever é uma maldição: quem tem que escrever terá mesmo que 
escrever e não há porta de saída. Vou tirar este “não há porta de saída” 
porque me dá angústia ser presa. Quero pedir a mim mesma que eu possa 
parar de escrever de um momento para outro e será vitória minha. Embora 
não saiba bem o que fazer no mundo além de escrever e de ser mãe 
(Objeto gritante, p. 85 – manuscrito a). 
  
Estou me sacudindo para ver se acordo um pouco – eu que também sou 
uma das responsáveis pelo ser humano. Mas só faço é pintar. E pintar é 
uma maldição: quem tem que pintar terá mesmo que pintar e não há porta 
de saída. Vou tirar este “não há porta de saída” porque me dá angústia ser 
presa. Quero pedir a mim mesma que eu possa parar de pintar de um 
momento para outro e será vitória minha. Embora não saiba bem o que 

                                                           
32 Vale dizer que Clarice Lispector exercia também a atividade de pintar no mesmo período em que 

compunha Água viva. Adriane Cherpinski elaborou estudo, em 2013, intitulado Clarice Lispector: 
entre palavras e pincéis, no qual relaciona a produção escrita da autora com sua produção pictórica. 
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fazer no mundo além de pintar e de ser mãe (Objeto gritante, p. 85 – 
manuscrito b). 

 
Dessa forma, há uma tentativa de afastamento do eu (narrador de Água viva) 

e o eu (Clarice Lispector escritora). Outras trocas acontecem, como a substituição 

do vocábulo “escrever” por “falar” ou “contar”; e “texto”, geralmente substituído por 

“quadro”. Não reproduziremos todos os exemplos elencados por Moreira, porque 

nosso trabalho não se inscreve na crítica genética dos textos ─ os trechos aqui 

elencados já mostram uma mudança em curso durante a composição da obra, 

aquela de um eu autobiográfico que se apaga do texto.  

É fácil compreender que tais direcionamentos foram colocados em prática 

após a troca de cartas com o crítico e amigo, José Américo Motta Pessanha. Como 

se, depois de ouvir uma leitura de Objeto gritante, a escritora optasse por criar outro 

livro a partir do que já tinha. Desta vez, um livro distante de si, mais impessoal, e 

ficcionalizado. 

Nesse sentido, o processo de transposição até Água viva baseia-se, 

sobretudo, em cortar – ao máximo – tais aspectos autobiográficos. Há um desejo 

de se chegar ao limite da escrita, recusando todo e qualquer artifício. Essa talvez 

seja a razão de essa obra ser considerada a mais radical da autora. Em crônica 

publicada em fevereiro de 1970, acerca da discussão sobre a classificação de A 

paixão segundo G. H. ─ texto ficcional ou não ─, Clarice Lispector escrevera:  

 
Sei que o romance se faria muito mais romance de concepção clássica se 
eu o tornasse mais atraente, com a descrição de algumas das coisas que 
emolduram uma vida, um romance, um personagem etc. Mas exatamente 
o que não quero é a moldura. Tornar um livro atraente é um truque 
perfeitamente legítimo. Prefiro, no entanto, escrever com o mínimo de 
truques. Para minhas leituras prefiro o atraente, pois me cansa menos, 
exige menos de mim como leitora, pede pouco de mim como participação 
íntima. Mas para escrever quero prescindir de tudo o que eu puder 
prescindir: para quem escreve, essa experiência vale a pena 
(LISPECTOR, 1999, p. 270-271). 
 

 Em Água viva, a ideia da recusa à moldura persiste: na epígrafe, um trecho 

de Michel Seuphor trata justamente do desejo por uma pintura livre da dependência 

da figura, deseja-se a independência do objeto (o que explicaria, provavelmente, a 

proposição de escrever um anti-livro). 

 Outro corte operado por Clarice Lispector durante a composição de Água 

viva diz respeito ao trecho de Roland Barthes, situado como epígrafe de Objeto 

gritante: “não há arte que não aponte com o dedo a sua máscara”. Ora, tal excerto 
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pode ser encontrado em O grau zero da escrita, o que comprovaria que a escritora 

teria lido a obra de Barthes e, de certa forma, compartilhado com ele o desejo por 

uma escritura neutra, branca – além dos limites da língua e do estilo. 

A arte que aponta com o dedo sua máscara é também Água viva, onde só é 

possível ler o autor por meio das pegadas e dos rastros deixados por ele ao se 

inscrever e se apagar do texto. O escritor vai se inscrevendo na escritura porque só 

sabe ser escritor quando está a escrever, mas a escritura só é possível a partir de 

sua morte: esta é a complexidade da escrita moderna.  

É possível perceber em Água viva uma tentativa de descentralizar o sujeito-

escritor, isto é, não apagá-lo por completo, mas situá-lo. Clarice Lispector deixa 

apenas grafos, rastros e rasuras: não do sujeito, mas de sua própria prática de 

escrita. O entendimento do que seria literatura por Barthes converge com a prática 

escritural de Clarice Lispector. Lê-se: 

 
Entendo por literatura não um corpo ou uma sequência de obras, nem 
mesmo um setor de comércio ou de ensino, mas o grafo complexo das 
pegadas de uma prática: a prática de escrever. Nela viso portanto, 
essencialmente, ao texto, isto é, ao tecido dos significantes que constitui a 
obra, porque o texto é o próprio aflorar da língua, e porque é no interior da 
língua que a língua deve ser combatida, desviada: não pela mensagem de 
que ela é o instrumento, mas pelo jogo das palavras de que ela é o teatro 
(BARTHES, 2013, p. 17). 

 
Para Roland Barthes, em A morte do autor, publicado em O rumor da língua, 

a escritura só começa quando o autor entra em sua própria morte, pois que  

 
A escritura é destruição de toda a voz, de toda origem. A escritura é esse 
neutro, esse composto, esse oblíquo pelo qual foge o nosso sujeito, o 
branco-e-preto em que vem se perder toda identidade, a começar pela 
do corpo que escreve (BARTHES, 2012, p. 57-58). 
 

Assim, para que a escrita seja possível, o autor precisa destituir-se de si 

próprio, deixar que a escritura fale – por meio inclusive de seus silêncios e de seus 

espaços em branco. No texto clariceano, o autor se inscreve e se apaga, a todo 

momento; ele é fragmentário porque está desprovido de uma identidade, e verdade, 

totalizantes. “Construo algo isento de mim e de ti – eis a minha liberdade que me 

leva à morte” (LISPECTOR, 2019, p. 33). 

Com a ideia da morte do autor muito se modifica na estrutura e na formação 

das obras literárias. Aliás, com o passar dos séculos, para que o autor viesse a 

morrer, muitas mudanças ocorreram com o romance, ou com a narratividade. Cite-
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se, com proveito, Maria Lucia Homem (2012), que evidencia, em sua tese, de que 

forma aconteceram essas transformações: 

 
O romance estruturalmente clássico – que visava representar o universo 
subjetivo do herói individualizado que nasce com a modernidade – fica 
estremecido em suas bases sólidas e já estabelecidas. Acentua-se uma 
maneira de compor em que personagem, narrador e autor se interceptam 
continuamente e na qual o silêncio aparece como ponto de fuga do 
enquadre narrativo, vórtice que parece arrastar o próprio movimento da 
escritura. O pacto ficcional se altera, o jogo entre silêncio e palavra se 
revela – pontos centrais do romance em questão, que será enfocado na 
interface literatura / psicanálise (HOMEM, 2012, p. 7). 
 

Para discorrer sobre a quebra das estruturas centrais do romance clássico 

podemos invocar, ainda, algumas reflexões de Walter Benjamin, em “O narrador”, 

de 1936. Nesse texto, o escritor apresenta como se dá o início da épica, ou seja, a 

narração, escrita ou transmitida de maneira oral. Dentro das possibilidades, a 

narrativa só era proporcionada a partir de duas experiências, o ancião, que se 

propunha a contar histórias, ou então a partir do viajante, que por conhecer outros 

lugares tem propriedade para narrar experiências, fantasiosas ou não. Para 

Benjamin, uma transformação profunda acontece nesse âmbito a partir do trauma 

da guerra, que instaura um silenciamento social e histórico, por diversas razões. 

Deparamo-nos, então, com a morte da figura de Autor, morte da narrativa e, por 

consequência, morte da experiência de narrar33.  

Todas as certezas de um Autor, enquanto figura de autoridade, desaparecem 

no mundo moderno. Além disso, o romance, principalmente Água viva, deixa de 

narrar alguma história (diegese) para se tornar apenas discurso. Discurso sem 

origem, porque sem autor; mas, se este tem sua morte assinalada, outro elemento 

surge com inaugural importância na escrita moderna, o leitor. 

 
Um texto é feito de escrituras múltiplas, oriundas de várias culturas e que 
entram umas com as outras em diálogo, em paródia, em contestação; mas 
há um lugar onde essa multiplicidade se reúne, e esse lugar não é o autor, 
como se disse até o presente, é o leitor: o leitor é o espaço mesmo onde 
se inscrevem, sem que nenhuma se perca, todas as citações de que é feita 
uma escritura; a unidade do texto não está em sua origem, mas no seu 
destino, mas esse destino já não pode ser pessoal: o leitor é um homem 
sem história, sem biografia, sem psicologia; ele é apenas esse alguém que 
mantém reunidos em um mesmo campo todos os traços de que é 

                                                           
33 Acerca da morte do Autor, figura de autoridade e por isso grafada com a inicial maiúscula, 
elencamos o artigo de 1968 de Roland Barthes – A morte do autor – como um de nossos principais 
escopos teóricos sobre o tema, além das discussões propostas por Maurice Blanchot em capítulo 
intitulado “Para onde vai a literatura?”, publicado em O livro por vir, de 1959; e ainda a conferência 
célebre de Michel Foucault, “Qu’Est-ce qu’um Auteur?” [O que É um Autor?], proferida em fevereiro 
de 1969. 
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constituído o escrito. [...] O nascimento do leitor deve pagar-se com a morte 
do Autor (BARTHES, 2012, p. 64). 
 

Nesse contexto, o leitor é produtor da leitura, produtor do texto, é inclusive 

quem constrói o (seu) autor, que só existe ali, no tempo do dizer, ou seja, no tempo 

da leitura. Barthes ainda escreve que:  

 
O escritor moderno nasce ao mesmo tempo que seu texto; não é, de forma 
alguma, dotado de um ser que precedesse ou excedesse a sua escritura, 
não é em nada o sujeito de que o seu livro fosse o predicado; outro tempo 
não há senão o da enunciação, e todo texto é escrito eternamente aqui e 
agora (BARTHES, 2012, p. 61). 
 

Água viva é, assim, uma obra sempre em construção, ainda aberta. E a 

escrita de Clarice Lispector distancia-se da ideia de texto-origem, porque a mistura 

de fragmentos e de textos já utilizados fazem com que o texto esteja sempre por se 

fazer a fazer-se, por ser construído no momento da leitura. Se o leitor, por exemplo, 

lê determinado trecho e lembra o recorte (origem daquele texto), outro poderá fazer 

diversamente; assim, a leitura e o texto – a cada vez – são sempre outros, bordejam 

o infinito. 

Clarice Lispector, em crônica intitulada Outra carta, escreve que  

 
O personagem leitor é um personagem curioso, estranho. Ao mesmo 
tempo que inteiramente individual e com reações próprias, é tão 
terrivelmente ligado ao escritor que na verdade ele, o leitor, é o escritor 
(LISPECTOR, 1999, p. 79). 
 

Dessa forma, o leitor passa então a compor a narrativa (que não conta 

história), ele é quem ajuda a escrever o texto, a compor e preencher – ou apenas 

respeitar – seus silêncios.  

Em um cenário escritural completamente fragmentado – seja pela sua forma 

de composição, seja pela linguagem utilizada, ou ainda pelo constante movimento 

em torno de um tema atemático –, o texto está sempre prestes a se concluir na 

próxima leitura. Nolasco defende que  

 
O escritor-Clarice reforça que sua prática de escrever se encaminha para 
uma ‘escritura que se escreve’ porque sempre inacabada, descontínua 
como seu sujeito, fragmentária desde sua não-origem, enfim, condenada 
eternamente a recomeçar (NOLASCO, p. 42). 
 

Se a multiplicidade de textos dentro de Água viva é um dos fatores que 

permite e confirma a verdadeira participação do leitor na escritura do texto, o leitor 
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terá a função de efetuar, a cada vez, uma nova e distinta leitura do mesmo texto, 

pois que se trata de uma obra aberta:  

 
O discurso aberto é um apelo à responsabilidade, à escolha individual, um 
desafio a um estímulo para o gosto, para a imaginação, para a inteligência. 
Por isso a grande arte é sempre difícil e sempre imprevista, não quer 
agradar e consolar, quer colocar problemas, renovar a nossa percepção e 
o nosso modo de compreender as coisas (ECO, 2004, p. 280). 

 
Considerando o que é possível, observamos algumas mudanças de Objeto 

gritante a Água viva principalmente no que diz respeito ao caráter autobiográfico da 

primeira obra, entendemos que as transformações operadas por Clarice Lispector 

destinam-se sobretudo a uma tentativa de ficcionalização, passando do eu 

autobiográfico a um eu impessoal.  

Ao mesmo tempo, observamos que, por se tratar de uma obra aberta, sempre 

em vias de se fazer, Água viva solicita a presença de um leitor inventivo – capaz de 

escrever a obra, infinitamente, enquanto realiza a leitura. Não é de maneira ingênua 

que a narradora de Água viva, por exemplo, escreve: 

Você que me lê que me ajude a nascer34.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 LISPECTOR, 2019, p. 48. 
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A potência de Neutro em Água viva 
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Página 121 de Objeto gritante – datiloscrito 
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3   A potência de Neutro em Água viva 

 
Mas já que se há de escrever, que ao menos não esmaguem as palavras 

nas entrelinhas. 

Clarice Lispector 

 

O zelo para com as palavras – ainda que nas entrelinhas – é uma 

característica reconhecidamente clariceana: cuida-se, produz-se, inventa-se 

silêncio por meio das palavras. A escritura de Clarice Lispector, especialmente em 

Água viva, busca atingir os deslimites da linguagem ao procurar exprimir o indizível; 

trata-se de um fazer literário rigoroso que mergulha em águas densas, onde não se 

chegam palavras – mas antes, sentidos, sensibilidades, entendimentos sensoriais. 

Em Água viva, vê-se o paradoxo entre a tentativa de dizer o Atrás do 

pensamento de alguém e a certeza da impossibilidade de tal escritura. Em uma das 

páginas de Objeto gritante lê-se:  

 
Tenho a subconsciente e extremamente desagradável sensação de estar 
enganando todo o mundo. Talvez porque não digo aqui nem uma milésima 
parte do atrás do pensamento. Estou com a impressão de que faço plágio. 
Uma impressão de charlatanismo. Estou escrevendo – ao sabor da pena? 
Para começar não se usa mais pena. E sobretudo escrever à máquina ou 
o que quer que seja não é um sabor. Entre parênteses: sabor é inefável. 
Continuo: Não estou me referindo a procurar escrever bem: isto só vem 
por si mesmo. Estou falando de procurar em si próprio a nebulosa que aos 
poucos se concretiza e aos poucos sobe à tona – até vir como num parto 
a primeira palavra que a exprima. Parece que no futuro (Objeto gritante, p. 
121 – datiloscrito). 
 

Embora a narradora entenda a impossibilidade de se chegar ao é da coisa35, 

não desiste de procurar dizê-lo. Água viva é o espaço onde escrita, fotografia, som 

e pintura misturam-se para compor o conteúdo – e a forma – do que é passível de 

ser realizado: o fluxo intenso de pensamento. Sobre a separação, tão cristalizada, 

entre forma e conteúdo, Clarice Lispector escreve em 20 de dezembro de 1969:  

 
Fala-se da dificuldade entre a forma e o conteúdo, em matéria de escrever; 
até se diz: o conteúdo é bom, mas a forma não, etc. Mas, por Deus, o 
problema é que não há de um lado um conteúdo, e de outro, a forma. Assim 
seria fácil: seria como relatar através de uma forma o que já existisse livre, 
o conteúdo. Mas a luta entre a forma e o conteúdo está no próprio 
pensamento: o conteúdo luta para se formar. Para falar a verdade, não se 
pode pensar num conteúdo sem sua forma. Só a intuição toca na verdade 
sem precisar nem de conteúdo nem de forma. A intuição é a funda reflexão 
inconsciente que prescinde de forma enquanto ela própria, antes de subir 

                                                           
35 Sobre a busca pelo “é da coisa”, já mencionamos a seguinte passagem em Água viva: “Eu te digo: 

estou tentando captar a quarta dimensão do instante-já que de tão fugidio não é mais porque agora 
tornou-se um novo instante-já que também não é mais. Cada coisa tem um instante em que ela é. 
Quero apossar-me do é da coisa” (LISPECTOR, 2019, p. 27). 
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à tona, se trabalha. Parece-me que a forma já aparece quando o ser todo 
está com conteúdo maduro, já que se quer dividir o pensar ou escrever em 
duas fases. A dificuldade de forma está no próprio constituir-se do 
conteúdo, no próprio pensar ou sentir, que não saberiam existir sem sua 
forma adequada e às vezes única (LISPECTOR, 1999, p. 254-255). 
 

Como se nota, a escritora ultrapassa a dicotomia rasa entre a constituição da 

forma e do conteúdo, compreende que as duas esferas estão inteiramente 

interligadas – lutam por se formarem, concomitantemente. Dessa maneira, o 

conteúdo, para se constituir, engendra-se em uma determinada forma – com isso 

não se quer dizer que entre forma e conteúdo há graus distintos de importância. 

Sob essa perspectiva, entende-se que só se consegue dizer o que mais se aproxima 

do impossível – o atrás do pensamento de alguém – em conjunto com a também 

intensa preocupação com a forma do dizer. 

Se em consonância à morte do autor, a literatura depara-se com sua própria 

impossibilidade e assiste a seu próprio desaparecer – tal qual trabalhara Maurice 

Blanchot em “Para onde vai a literatura?”36 –, nota-se que a escritura de Clarice 

Lispector versa – de maneira fragmentária e radical – sobre o nada, sobre a busca 

em torno do próprio dizer. Segundo Vilma Arêas: 

 
Enquanto quando passa o tempo, e brilham sol e as estrelas, e empalidece 
a "lua gelada", Clarice teoriza sem parar sobre a própria busca, 
experimenta falar sobre nada e para ninguém, angustiando-se e 
rebelando-se, quebrando e mergulhando as histórias às vezes no ponto de 
fusão significado, caminhando na corda bamba, fabricando futuro (da 
ficção) "como uma aranha diligente”, conforme diz em Água viva. A 
moralidade da forma exige essa busca e essa obsessão, frequentemente 
sonambúlica. Tem a coragem de errar de forma escandalosa, uma vez que 
abre mão do já conhecido, da habilidade, da esperteza (ARÊAS, 2005, p. 
45). 
 

A fluida escritura de Água viva, intensamente fragmentada, e que fala apenas 

sobre a própria linguagem, é na verdade um emaranhado de tecidos. Assim, compor 

o texto, como uma aranha diligente37, é escrever, também, algum futuro – tanto para 

a narradora, que existe apenas durante os atos de escrever e ser lida, como para a 

literatura, que assiste a sua morte e seu renascimento. Para Roland Barthes, em O 

prazer do texto, publicado igualmente em 1973, a ideia de texto está inevitavelmente 

ligada a ideia de tecido, leia-se: 

 

Texto quer dizer Tecido; mas, enquanto até aqui esse tecido foi sempre 

tomado por um produto, por um véu todo acabado, por trás do qual se 

                                                           
36 Um dos capítulos de O livro por vir, de 1959.  
37 LISPECTOR, 2019, p. 73. 
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mantém, mais ou menos oculto, o sentido (a verdade), nós acentuamos 

agora, no tecido, a ideia gerativa de que o texto se faz, se trabalha através 

de um entrelaçamento perpétuo; perdido nesse tecido – nessa textura – o 

sujeito se desfaz nele, qual uma aranha que se dissolvesse ela mesma nas 

secreções construtivas de sua teia. Se gostássemos dos neologismos, 

poderíamos definir a teoria do texto como uma hifologia (hyphos é o tecido 

e a teia da aranha) (BARTHES, 2002, p. 75). 

 

Essa mesma metáfora ou aproximação entre compor um texto e a tentativa 

de escrita de um texto também aparece em S/Z, como se observa na seguinte 

passagem: 

 
O texto, enquanto se faz, é parecido com uma renda de Valenciennes que 
nasceria diante de nós sob os dedos da rendeira: cada sequência engajada 
pende como o bilro provisoriamente inativo que espera enquanto seu 
vizinho trabalha; depois, quando chega sua vez, a mão retoma o fio, o traz 
de volta ao bastidor; e, à medida que o desenho vai se completando, cada 
fio marca seu avanço por um alfinete que o retém e que se desloca aos 
poucos (BARTHES, 1992, p. 165-166). 
 

Como se observa, o sujeito, para tecer o texto, deve concentrar-se como uma 

aranha inteiramente dedicada a construir sua teia ou, ainda, deve ter a paciência e 

a fidelidade para com o texto – assim como Penélope reservara a seu amado 

Ulisses. Dessa forma, vê-se, a partir da citação, que o sujeito precisa desfazer-se 

de si para que a escritura seja possível; ela será composta por um emaranhado de 

véus e camadas, elaboradas com o mesmo cuidado que se tem pelo mais sagrado 

e secreto de si38. 

Neste capítulo, a obra Água viva continuará a ser analisada, porém a partir 

de outra perspectiva – sob o olhar do Neutro. Há a tentativa de evidenciar como, 

em Água viva, a potência de Neutro se ensaia, se mostra. Cindimos este capítulo 

em três subtítulos: Entender é sempre limitado; Ouve-me, ouve o silêncio e O puro 

it.  

As três figuras aqui movimentadas podem colaborar, menos para explicar 

racionalmente Água viva mas, antes, para reconhecer e expandir ainda mais o 

conceito de Neutro – além de tornar possíveis leituras inéditas sobre a obra de 

Clarice Lispector. 

 

                                                           
38 Clarice Lispector, em entrevista para a TV Cultura, sobre as diferenças entre escrever para criança 

e escrever para adulto, declarara que a dificuldade maior ao escrever para este último tinha relação 
com comunicar-se com si mesma. Leia-se o trecho: “Quando eu me comunico com criança é fácil 
porque sou muito maternal. Quando eu me comunico com adulto, na verdade estou me comunicando 
com o mais secreto de mim mesma, aí é difícil”. 
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3.1 Entender é sempre limitado  

  

A conceituação do Neutro, embora tenha sido extensamente discutida nesta 

pesquisa, sabe-se fluida, expansiva – ilimitada por excelência. Quanto mais há a 

tentativa de limitá-lo, defini-lo, mais o Neutro escorre, foge, sublima-se. No entanto, 

a busca em curso ao longo desta pesquisa diz respeito a tentar encontrar cintilações 

para o Neutro – entendimentos possíveis, mas não estanques ou meramente 

conclusivos.  

De início, pode-se entender o Neutro como aquilo que burla o paradigma, 

que rompe com o que já está estabelecido. Ao longo do tempo, a sociedade 

ocidental construiu sua identidade a partir de oposições como, por exemplo, nas 

contradições entre bom/mau, feio/bonito, claro/escuro, etc.; utilizou-se, portanto, a 

lógica do binarismo para construir sentido e discurso. Contudo, essas dicotomias 

não conseguem comportar complexidades tão humanas e potenciais, próprias 

também da literatura. 

Segundo Barthes (2003), o Neutro seria o deslimite da linguagem, aquilo que 

ultrapassa o jogo raso de oposições, capaz de quebrar barreiras e paradigmas. 

Observemos: 

 
Defino o Neutro como aquilo que burla o paradigma, ou melhor, chamo de 
Neutro tudo o que burla o paradigma. Pois não defino uma palavra; dou 
nome a uma coisa: reúno sob um nome, que aqui é Neutro. 
Paradigma é o quê? É a oposição de dois termos virtuais dos quais atualizo 
um, para falar, para produzir sentido (BARTHES, 2003, p. 16-17). 
 

Sob esta perspectiva, torna-se possível aproximar a escrita clariceana de tal 

conceito. Principalmente no que diz respeito ao caráter da inversão da lógica 

racional – herdada sobretudo dos ideais positivistas que procuravam explicar o 

mundo a partir de conhecimentos científicos, elaborados, quase sempre, a partir de 

dicotomias, oposições lógicas. 

Para Edgar Cézar Nolasco, o processo de escrita de Clarice Lispector se 

constitui em desaprender, “não só do sujeito-escritor, do ‘saber’ organizado, mas, 

sobretudo, a partir de um não-entender, um não-saber” (NOLASCO, 2001, p. 41). 

Em texto de fevereiro de 1969, intitulado Não entender39, a cronista Clarice Lispector 

escreve: 

                                                           
39 É válido ressaltar que a utilização de crônicas ou textos publicados em jornais entre o período que 

compreende agosto de 1967 a dezembro de 1973 tem por objetivo observar a figura de Clarice 
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Não entendo. Isso é tão vasto que ultrapassa qualquer entender. 
Entender é sempre limitado. Mas não entender pode não ter fronteiras. 
Sinto que sou muito mais completa quando não entendo. Não entender, 
do modo como falo, é um dom. Não entender, mas não como um simples 
de espírito. O bom é ser inteligente e não entender. É uma benção 
estranha, como ter loucura sem ser doida. É um desinteresse manso, é 
uma doçura de burrice. Só que de vez em quando vem a inquietação: 
quero entender um pouco. Não demais: mas pelo menos entender que 
não entendo (LISPECTOR, 1999, p. 172). 
 

 Não à toa, em sua única entrevista em vídeo, ela comentara da dificuldade 

apresentada por um professor de Língua Portuguesa ao tentar compreender, com 

racionalidade apenas, a sua obra, enquanto outras pessoas – mais jovens, ainda 

estudantes – pareciam compreendê-la mais facilmente (sobretudo na releitura).  

Nas palavras da escritora: “ou toca ou não toca. Entender não é uma questão de 

inteligência e sim de sentir, de entrar em contato40”.  

 Dessa forma, a escrita clariceana parece solicitar mais do que a inteligência 

do leitor – exige, principalmente, sensibilidade. A narradora de Água viva, por 

exemplo, pede a seu leitor que seja lida com o corpo inteiro – assim como ela própria 

se inscreve no texto da mesma forma. Leia-se:  

 
Escrevo-te toda inteira e sinto um sabor em ser e o sabor-a-ti é abstrato 
como o instante. É também com o corpo todo que pinto os meus quadros 
e na tela fixo o incorpóreo, eu corpo a corpo comigo mesma. Não se 
compreende música: ouve-se. Ouve-me então com teu corpo inteiro. 
Quando vieres a me ler perguntarás por que não me restrinjo à pintura e 
às minhas exposições, já que escrevo tosco e sem ordem. É que agora 
sinto necessidade de palavras - e é novo para mim o que escrevo porque 
minha verdadeira palavra foi até agora intocada. A palavra é a minha 
quarta dimensão (LISPECTOR, 2019, p. 28). 
 

Uma característica notável em Água viva – presente na citação acima – são 

as instruções que a narradora destina a seus leitores, a quem ela sugere maneiras 

de ler o texto: essa intimidade estabelecida entre narrador e leitor pode aproximar 

o livro do gênero carta. Na capa de Objeto gritante, inclusive, já havia sido exposto 

                                                           
Lispector enquanto escritora, mas sobretudo atentar para a forma como ela construía seu processo 
de escrita, ao mesmo tempo em que se percebe, muitas vezes, a intimidade de outra Clarice 
Lispector (Bios) ser também trazida à cena. As crônicas ou publicações em jornais citadas nesta 
pesquisa são, por vezes, consideradas como parte de algo que se aproxima de um diário da 
escritora. Tais escritos foram reunidos postumamente e podem ser encontrados em A descoberta 
do mundo, edição de 1999. 

40 Clarice Lispector, Vídeo, Programa “Panorama Especial”, São Paulo, TV Cultura, fev. 1977. 
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pela própria autora: “Se você considerar isto aqui mais do que carta, fique ciente 

que se trata de um anti-livro”41.  

Embora o anti-livro seja um monólogo intenso, uma sequência de 

pensamentos continuados, a escritura está a todo momento direcionada a alguém; 

inventa-se, assim, um espaço em branco que por vezes é ocupado pelo leitor, 

outras, por um antigo relacionamento; em todas as incidências, entretanto, por um 

alguém sem rosto, anônimo. Mais adiante, serão tratados os efeitos desta escolha 

pela incerteza. 

Como mencionado, a prática de escrita clariceana fundamenta-se em uma 

inversão, ou quebra da lógica racional, como ao desejar que alguém ouça o livro 

com o corpo todo – a narradora diz, por exemplo, que para ouvir música deve-se 

estar atento à vibração elétrica dos sons. Observe-se:  

 
Vejo que nunca te disse como escuto música - apoio de leve a mão na 
eletrola e a mão vibra espraiando ondas pelo corpo todo: assim ouço a 
eletricidade da vibração, substrato último no domínio da realidade, e o 
mundo treme nas minhas mãos (LISPECTOR, 2019, p. 28). 
 

O apelo à sinestesia – constante em Água viva – não deixa de ser, também, 

uma forma de burlar o paradigma, de tornar possível uma leitura nova do mesmo (e 

distinto) mundo, lido a partir de uma sensibilidade intensa e corpórea42.  

Outro poeta da literatura brasileira faz da prática de desaprender oito horas 

por dia o seu exercício principal de escritura, Manoel de Barros. Em um de seus 

poemas, trata sobre o delírio do verbo e a inversão da lógica racional (o que seria, 

de acordo com o eu-lírico, o próprio fazer poético). Leia-se: 

No descomeço era o verbo. 
Só depois é que veio o delírio do verbo. 
O delírio do verbo estava no começo, lá 
onde a criança diz: Eu escuto a cor dos 

passarinhos. 
A criança não sabe que o verbo escutar não 

funciona para cor, mas para som. 
Então se a criança muda a função de um 

verbo, ele delira. 
E pois. 

Em poesia que é voz de poeta, que é a voz 
de fazer nascimentos — 

O verbo tem que pegar delírio 
(BARROS, 2013, p. 276).  

                                                           
41 A capa, ou folha de rosto, datilografada de Objeto gritante está reproduzida na página 43. 
42 Mais adiante, a narradora de Água viva escreve: “E se tenho aqui que usar-te palavras, elas têm 

que fazer um sentido quase que só corpóreo, estou em luta com a vibração última. Para te dizer o 
meu substrato faço uma frase de palavras feitas apenas dos instantes-já” (LISPECTOR, 2019, p. 
29). 
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Releve-se aqui o entendimento do que seria, para este eu-lírico, o fazer 

poético: a criança parece capaz de fazer poesia justamente porque não restringe a 

regras semânticas e sintáticas a utilização que faz da língua, ou mesmo limita-a a 

apenas uma de suas funções primordiais, a comunicação43. Nesse sentido, o fazer 

poético poderia ser visto como aquela linguagem que guarda em si certo potencial 

transgressor da língua. 

Segundo Barthes, a coerção, ou o fascismo, da língua – a obrigação que ela 

impõe aos falantes de ter que dizer – deve ser combatida no próprio interior da 

linguagem, por meio da literatura. Em Aula, é possível ler:  

 
Mas a nós, que não somos nem cavaleiros da fé nem super-homens, só 
resta, por assim dizer, trapacear com a língua, trapacear a língua. Essa 
trapaça salutar, essa esquiva, esse logro magnífico que permite ouvir a 
língua fora do poder, no esplendor de uma revolução permanente da 
linguagem, eu a chamo, quanto a mim: literatura (BARTHES, 2013, p. 17). 
 

A poesia, ainda para o eu-lírico do poema de Manoel de Barros, é a voz de 

fazer nascimentos. Ora, poderíamos expandir essa leitura ao processo artístico 

como um todo: entendemos que, quando criam, os artistas são capazes de efetuar 

uma leitura singular do mundo, leitura esta sempre inaugural – sobretudo porque as 

obras, as belas obras, como vemos, possuem a potência de refazerem-se a cada 

olhar, leitor e, principalmente, a cada leitura. 

Não se quer dizer, com isto, que as obras de arte (ou, mais especificamente, 

a poesia) possuem a intenção didática de tornar o mundo mais compreensível ou, 

mesmo, que seu objetivo esteja relacionado apenas ao que Platão tratara por 

mimese, isto é, a representação da realidade. Um texto literário não tem finalidade, 

intenção ou objetivo: não deseja comunicar nada, nem tem o compromisso de tornar 

a língua mais pura. Maurice Blanchot escreve a este respeito:  

 
[...] a arte não reproduz as coisas do mundo, não imita o “real”, e que a arte 
se encontra onde, a partir do mundo comum, o artista afastou pouco a 
pouco o que é utilizável, imitável, o que interessa à vida ativa. A arte parece 
então o silêncio do mundo, o silêncio ou a neutralização do que há de usual 
e de atual no mundo, tal como a imagem é a ausência do objeto 
(BLANCHOT, 2011, p. 41). 

 

Ou ainda:  

 

                                                           
43 Em outro poema de Manoel de Barros, escreve-se: “As coisas que não têm nome são mais 

pronunciadas por crianças” (BARROS, 2013, p. 276). 
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Escrever jamais consiste em aperfeiçoar a linguagem corrente, em torná-
la mais pura. Escrever somente começa quando escrever é abordar aquele 
ponto em que nada se revela, em que, no seio da dissimulação, falar ainda 
não é mais do que a sombra da fala, linguagem que ainda não é mais do 
que a sua imagem, linguagem imaginária e linguagem do imaginário, 
aquela que ninguém fala, murmúrio do incessante e do interminável a que 
é preciso impor silêncio, se se quiser, enfim, que se faça ouvir 
(BLANCHOT, 2011, p. 43). 
 

Apreende-se assim sobre a intransitividade da obra de arte, entende-se que 

ela é, apenas. Não deseja ensinar algo, não almeja realizar uma mudança social, 

nem mesmo oferecer algum reconhecimento a seu criador. Por que, então, se 

escreve? Há, ao menos uma, resposta possível para tal questionamento? Clarice 

Lispector, em entrevista, respondera tal pergunta com outra dúvida, igualmente 

grave – “E eu sei?”44. 

No entanto, em algumas crônicas publicadas no Jornal do Brasil e 

posteriormente lançadas em A descoberta do mundo, a ainda cronista Clarice 

Lispector escreve sobre entregar-se à escrita, e qual sua função: 

 
Eu disse uma vez que escrever é uma maldição. Não me lembro por que 
exatamente eu o disse, e com sinceridade. Hoje repito: é uma maldição, 
mas uma maldição que salva. 
Não estou me referindo muito escrever para o jornal. Mas escrever aquilo 
que eventualmente pode se transformar num conto ou num romance. É 
uma maldição porque obriga e arrasta como um vício penoso do qual é 
quase impossível se livrar, pois nada o substitui. E é uma salvação.  
Salva a alma presa, salva a pessoa que se sente inútil, salva o dia que se 
vive e que nunca se entende a menos que se escreva. Escrever é procurar 
entender, é procurar reproduzir o irreproduzível, é sentir até o último fim o 
sentimento que permaneceria apenas vago e sufocador. Escrever é 
também até abençoar uma vida que não foi abençoada (LISPECTOR, 
1999, p. 134). 
 

Retornando brevemente à leitura do poema de Manoel de Barros, pode-se 

entendê-lo como um breve ensinamento aos leitores-poetas acerca do que seria 

fazer poesia. Há uma distinção não evidenciada: as possíveis disparidades entre 

um poeta-criança, citado no poema, e um outro, já maduro.  

Se, por um lado, ambos distanciam-se no que diz respeito às diferentes 

maneiras de enfrentar a escrita – vê-se, ou ao menos imagina-se, a insistência 

penosa do poeta em procurar dizer o (in)dizível (reescrevendo, por exemplo, o texto 

quase infinitamente); enquanto a criança seria capaz de emitir uma frase pronta (isto 

é, sem revisão) que, por meio da naturalidade, também seria apta a atingir os 

deslimites da linguagem, a enfim potência de um poema. 

                                                           
44 Clarice Lispector, Vídeo, Programa “Panorama Especial”, São Paulo, TV Cultura, fev. 1977. 
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Por outro lado, a criança e o poeta aproximam-se justamente porque escrever 

parece não depender do desejo individual daquele que escreve: a criança inventa 

poemas, pode-se dizer, quase involuntariamente, pois inova no arranjo da língua, 

sobretudo porque ainda desconhece suas regras, sua forma de funcionamento; o 

poeta, por sua vez, apenas responde ao chamado, o que se poderia denominar 

“vocação”.  

Em crônica publicada em 02 de maio de 1970, intitulada Escrever, Clarice 

Lispector distinguia talento e o que entendia por chamado:  

 
Uma coisa eu já adivinhava: era preciso tentar escrever sempre, não 
esperar por um momento melhor porque este simplesmente não vinha. 
Escrever sempre me foi difícil, embora tivesse partido do que se chama 
vocação. Vocação é diferente de talento. Pode-se ter vocação e não ter 
talento, isto é, pode-se ser chamado e não saber como ir (LISPECTOR, 
1999, p. 286). 
 

Em outra crônica, intitulada As três experiências (Ibidem, p. 101), de maio de 

1968, a jornalista Clarice Lispector escrevera que havia nascido para três coisas, 

amar, criar os filhos e, por fim, escrever. Desta forma, percebe-se na escritora uma 

certa destinação à escrita – encarada com muita seriedade e dedicação ao trabalho 

da escritura. 

O escritor, ao render-se ao encontro com a palavra, manuseia-a com a 

propriedade de quem lhe é dono e cativo ao mesmo tempo. Entrega-se ao labor da 

escrita porque não sabe e, sobretudo, não pode, fazer outra coisa. A escrita exige-

lhe presença de corpo inteiro.  

Assumindo essa potência inspiradora e radical, parece-nos que os objetos 

clariceanos são ainda mais consistentes por justamente contestarem o 

determinado, o limitado, o dito. Ora, o que é a literatura senão a busca incessante 

pelos deslimites?  

Interessa-nos igualmente em Água Viva o movimento de retirar o leitor de 

seu lugar cômodo, revelar-lhe algo que não é dizível pelo racional, mas somente 

pelo afeto. Quando isso acontece, a varinha do Neutro se eleva, parece haver 

Neutro aí, pois que para Barthes: 

 
 
[...] O desejo de Neutro é desejo de: 
– em primeiro lugar: suspensão (epokhé) das ordens, leis, cominações, 
arrogâncias, terrorismos, intimações, exigências, querer-agarrar. 
– em seguida, por aprofundamento, recusa do puro discurso de 
contestação: suspensão do narcisismo: não ter mais medo das imagens 
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(imago): dissolver sua própria imagem (desejo que confina com o discurso 
místico negativo, ou Zen, ou Tao) (BARTHES, 2003, p. 30). 
 

 A noção de epokhé, ou seja, a suspensão do juízo, perspectiva que dá 

origem ao Neutro desde os céticos pirrônicos, mostra-se como uma das formas do 

Neutro em Água viva, pois que a escritura de Clarice Lispector ultrapassa o 

paradigma, inverte a lógica racional ao inventar um discurso fundamentado na 

incompreensão, no não entendimento, no desaprender. A narradora de Água viva, 

por exemplo, escreve: 

 
Mas se eu esperar compreender para aceitar as coisas - nunca o ato de 
entrega se fará. Tenho que dar o mergulho de uma só vez, mergulho que 
abrange a compreensão e sobretudo a incompreensão. E quem sou eu 
para ousar pensar? Devo é entregar-me. Como se faz? Sei porém que só 
andando que se sabe andar e - milagre - se anda (LISPECTOR, 2019, p. 
73). 
 

 Carece de ter coragem para mergulhar, inteiramente entregue, na 

incompreensão. A analogia construída, quase uma tautologia, – andar só se 

aprende andando – pode ser estendida ao fazer literário: Clarice Lispector só é 

escritora e apenas sabe escrever quando exerce tal atividade; no resto do tempo, 

está oca ou sente-se morta45. 

Portanto, seu processo de criação revolucionário aproxima-se da célebre 

frase de Paul Gauguin, citada pela escritora em entrevista a Tom Jobim, "Quando 

tua mão direita estiver hábil, pinta com a esquerda, quando a esquerda ficar hábil, 

pinta com os pés"46. 

Clarice Lispector escreve-nos com o corpo todo.  

Temos de lê-la assim também. 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Referência à entrevista de Clarice Lispector para a TV Cultura, concedida no ano de seu 

falecimento, 1977. 
46 LISPECTOR, 1999, p. 126 apud. ARÊAS, 2005, p. 45. 
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3.2 Ouve-me, ouve o silêncio 

 

O nascimento e a formação da escritura moderna, tema discutido por Roland 

Barthes desde sua obra princeps – O grau zero da escritura (1953) –, apontam para 

uma crise da linguagem gerada, entre outros fatores, a partir da consciência do 

trauma pós-guerra. Vê-se o Romance, gênero literário tradicional e como prática 

social – e coletiva – de narrar estórias, entrar também em crise.  

No mundo moderno, acompanha-se a transição de um homem científico para 

o nascimento de um homem fragmentado e psicológico. De um lado, vê-se Karl 

Marx, ainda no século XIX, denunciar os males da vida pública, os mecanismos de 

administração perversa, além de estudar os sistemas de produção e a alienação do 

trabalho; de outro, e mais tarde, Sigmund Freud denunciar os males da vida privada, 

construindo a apreensão de que a consciência do sujeito nasceria a partir de seu 

próprio inconsciente. 

Assim, o homem moderno – inserido nas lutas e nos entendimentos de seu 

tempo – não apenas caminha para construir, ou perceber, sua consciência 

individual, como é alguém que está atento sobretudo às causas sociais e coletivas 

de sua contemporaneidade. Esse sujeito, intensamente fragmentado, passa a 

transpor para seu discurso a linguagem do silêncio, da ruptura – justamente porque 

não consegue encontrar palavras suficientes para descrever sua própria crise 

existencial e coletiva.  

Embora seja impossível dizer, fala-se. Nesse sentido, as obras literárias 

apresentam, logo de início, uma de suas principais características, a 

metalinguagem. A escritura fala de si mesma porque não consegue falar de outra 

coisa. 

Em O drama da linguagem: uma leitura de Clarice Lispector (1989), Benedito 

Nunes discorre sobre essa escrita disruptiva, cuja forma ultrapassa as 

características estabelecidas até o momento. Leia-se:  

 
A escritura autodilacerada, conflitiva, atingida como limite final de uma 
necessidade perturbadora, é agora a contingência assumida de 
transgressão das representações do mundo, dos padrões de linguagem, 
dos gêneros literários e da fantasia protetora, num escrito simplesmente 
qualificado de ficção, que já não ostenta mais as características formais da 
novela ou do romance (NUNES, 1989, p. 156). 
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O teórico e professor discute ainda a dificuldade de classificação de Água 

viva em um gênero literário já estabelecido:  

 
À falta de melhor palavra, ficção é o nome equívoco desse texto fronteiriço 
inclassificável, que está no limite entre literatura e experiência vivida. [...] 
Água viva não tem outra história senão a do fluxo de uma meditação 
erradia, apaixonada, ao sabor da variação de certos temas gerais (NUNES, 
1989, p. 157). 
 

 Como já discutido, em Água viva o enredo – se existe – versa apenas sobre 

a própria prática de escritura. Em capítulo de O livro por vir (1959), Maurice 

Blanchot, trabalha a questão do desaparecimento da literatura: em resposta à 

pergunta acerca de para onde vai a literatura, ele responderia que ela caminha em 

direção a si mesma, a sua essência, que é justamente o desaparecimento (2018, p. 

285). 

 Dessa forma, a literatura, ao se construir, desconstrói-se; seu nascimento é, 

ao mesmo tempo, a certeza de seu fim. Por causa de tal complexidade, a escritura 

moderna não trata senão dela própria – e, assim, nota-se que o escritor passa a 

inscrever-se no texto porque, ao escrever, escolhe sua máscara (como um ator 

antes de subir ao palco no teatro grego)47. 

A morte do autor proposta por Roland Barthes em 1968 ao mesmo tempo em 

que decreta o assassinato daquele que escreve em virtude da construção da 

escritura, também abre espaço para o nascimento do leitor – assunto explorado em 

nosso último capítulo. 

É valido ressaltar que a partir da ideia da morte do autor muito se modifica 

na estrutura e formação das obras literárias. Agora quem ocupa o centro do 

processo de produção do objeto literário é o texto, não o leitor, nem o autor, que 

compartilham o mesmo espaço. 

Essa queda, ou mais diretamente, morte, do autor tem relação com a 

desconstrução da identidade do sujeito moderno. O homem deixa de ocupar o 

centro do universo, e tem-se o fim – ou pelo menos, o questionamento – de todas 

as verdades totalizantes. 

Para Edgar Cézar Nolasco, em Clarice Lispector: nas entrelinhas da 

escritura:  

                                                           
47 Clarice Lispector igualmente produziu essa analogia entre a máscara utilizada pelo ator e a 

também usada pelo escritor. Comparação presente na crônica Persona, de 02 de março de 1968 
(LISPECTOR, 1999, p. 80).  
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O ideal não é que nem o autor ocupe o lugar central da obra literária, nem 
tão somente o leitor. Mas que essa estrutura como um todo seja revista, 
assim como questionada a importância do texto em si – bem como as 
condições nas quais esse texto pode eventualmente surgir (NOLASCO, 
2001, p. 26). 
 

 Entretanto, não há na obra de Clarice Lispector uma tentativa de apagar 

completamente o sujeito-escritor mas, antes, de descentralizá-lo, de situá-lo. A 

escritora opta por deixar apenas rastros de si, grafos, pegadas, rasuras que 

sinalizam sua passagem por aquele texto.  

A narradora de Água viva, por sua vez, enuncia sua tentativa de destituição 

de si, além de deixar evidente o seu desejo por conseguir construir um texto isento 

de pessoalidade: “Construo algo isento de mim e de ti – eis a minha liberdade que 

me leva à morte” (LISPECTOR, 2019, p. 33).  

Ainda em Água viva, vale também observar o seguinte trecho:  

 
Ao escrever não posso fabricar como na pintura, quando fabrico 
artesanalmente uma cor. Mas estou tentando escrever-te com o corpo 
todo, enviando uma seta que se finca no ponto tenro e nevrálgico da 
palavra. Meu corpo incógnito te diz: dinossauros, ictiossauros e 
plessiossauros, com sentido apenas auditivo, sem que por isso se tornem 
palha seca, e sim úmida. Não pinto ideias, pinto o mais inatingível "para 
sempre". Ou "para nunca", é o mesmo. Antes de mais nada, pinto pintura. 
E antes de mais nada te escrevo dura escritura. Quero como poder pegar 
com a mão a palavra. A palavra é objeto? E aos instantes eu lhes tiro o 
sumo de fruta. Tenho que me destituir para alcançar cerne e semente de 
vida. O instante é semente viva (LISPECTOR, 2019, p. 29). 
 

A marca de um sujeito em pedaços e, sobretudo, de um texto fragmentário, 

é a presença constante de espaços em branco – os silêncios – que passam a 

compor as narrativas, ou ficções – se considerarmos a morte do ato de narrar.  

Os silêncios – tão presentes nas ficções modernas – são eventualmente 

preenchidos pela figura do leitor ou, mesmo, inscrevem-se no texto, permanecem, 

na tentativa de evidenciar a falta, a ausência de algo – marcam, geralmente, a falta 

de uma palavra impossível, visto que a linguagem apenas tangencia aquilo que se 

deseja dizer, é apenas litoral: 

 
E depois saberei como pintar e escrever, depois da estranha mas íntima 
resposta. Ouve-me, ouve o silêncio. O que eu te falo nunca é o que te falo 
e sim outra coisa. Capta essa coisa que me escapa e no entanto vivo dela 
e estou à tona de brilhante escuridão. Um instante me leva insensivelmente 
a outro e o tema atemático vai se desenrolando sem plano mas geométrico 
como as figuras sucessivas em um caleidoscópio (LISPECTOR, 2019, p. 
31). 
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Como se pode observar, a linguagem seria o contorno daquilo que se quer 

dizer, ela nunca é o “é” da coisa. Está-se nas bordas da representação. Ora, mesmo 

consciente das impossibilidades, a narradora se propõe a dizer, e aceita também a 

grande medida do silêncio.  

Silêncio que, por sua vez, é próprio do Neutro, porque, desde a Grécia Antiga, 

a imposição cultural é pelo direito à fala, necessidade frutificada nas Assembleias, 

berço da democracia. A nuance de Neutro se faz presente porque há uma inversão 

dessa lógica. Há, doravante, a demanda pelo direito ao silêncio, pelo direito de 

calar-se, pelo direito de não-ouvir. É como enuncia Roland Barthes: 

 
[...] como todos sabem, a fala, o exercício da fala, está ligada ao problema 
do poder: é o tema do direito à palavra. Havia em grego (porque nas 
instituições) uma palavra para esse direito legal: isegoría: direito para todos 
de falar em assembleia. Problema que continua em cena: a reivindicação 
da palavra, a supressão do direito de expressão. Mas atrás da cena, ou no 
fundo, de lado, outra demanda procura fazer-se ouvir (mas como?): o 
direito ao silêncio. [...] Direito de calar-se, direito de não ouvir: isso hoje 
soa paradoxal (BARTHES, 2003, p. 51). 
 

 O Silêncio, uma das figuras do Neutro para Barthes, poderia ser fragmentado 

em dois tipos: segundo a etimologia latina, há a existência dos verbos tacere e 

silere. Entendidos como praticamente sinônimos, apresentavam pequenas 

singularidades em suas respectivas significações: o primeiro, tacere, seria o mesmo 

que produzir um silêncio verbal, ou seja, acontece quando não há fala. O segundo 

verbo, silere, teria a significação de tranquilidade, diz respeito a ausência de 

movimento e de ruído – comumente empregado para objetos, ou elementos da 

natureza, como a noite, o mar, o vento (BARTHES, 2003, p. 49). 

 Estabelecida a distinção entre as formas do Silêncio, Roland Barthes ainda 

discorre sobre a potência arriscada do implícito: 

 
[...] de fato, em toda sociedade “totalitária” ou “totalizante”, o implícito é um 
crime, pois o implícito é o pensamento que escapa ao poder, é portanto o 
grau zero, o lugar significante, o curinga de todo crime: “preso por motivo 
de implícito” – ou melhor, “condenado por motivo de silêncio” (BARTHES, 
2003, p. 54-55). 
 

 O Silêncio – ou o implícito – mostra-se excessivamente perigoso porque ao 

mesmo tempo em que nada fala, tudo afirma – a dicotomia e a complexidade 

derivam, portanto, da ausência, dos espaços em branco no discurso. A literatura 

moderna tem como principal temática sua própria impossibilidade, construída a 
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partir dos silêncios; ela fala sobre seu desaparecimento, seu vazio, sua ausência: 

este é o grau zero – intensamente desejado pelos escritores. 

 
Escrever sem “escrita”, levar a literatura ao ponto de ausência em que ela 
desaparece, em que não precisamos mais temer seus segredos que são 
mentiras, esse é o “grau zero da escrita”, a neutralidade que todo escritor 
busca, deliberadamente ou sem o saber, e que conduz alguns ao silêncio 
(BLANCHOT, 2018, p. 303). 
 

O silêncio clariceano radicalizado em Água viva parece estar tão ligado ao 

Neutro que a tentativa de dizer aproxima-se mais da noção de silere do que de 

tacere, visto que o primeiro termo remeteria a uma espécie de “virgindade 

intemporal das coisas, antes de nascerem ou depois de desaparecerem (silentes = 

os mortos)” (BARTHES, 2003, p. 49). 

É importante notar que a narradora-personagem de Água viva menciona, e a 

ele retorna, repetidas vezes, o tema da origem ou da gestação. Ou melhor, fala-se 

sobre o momento que antecede o nascimento – assim relacionado ao silêncio do 

silere. Leia-se o seguinte excerto: 

 
Entro lentamente na minha dádiva a mim mesma, esplendor dilacerado 
pelo cantar último que parece ser o primeiro. Entro lentamente na escritura 
assim como já entrei na pintura. É um mundo emaranhado de cipós, 
sílabas, madressilvas, cores e palavras - limiar de entrada de ancestral 
caverna que é o útero do mundo e dele vou nascer (LISPECTOR, 2019, 
p.31). 
 

 Como se nota, a narradora está ainda por nascer – nascimento simbólico que 

se liga à linguagem: ela nasce por meio da escritura, na escritura. Chega a escrever, 

por exemplo: “Você que me lê que me ajude a nascer”48. Nesse sentido, o leitor – 

ao ler Água viva – não apenas ajuda a desvelar a obra, mas torna-se essencial para 

a composição e realização do texto. 

Portanto, é somente a partir do Silêncio que a narradora de Água viva pode 

inventar alguma possibilidade de futuro, já que a obra está sempre a ponto de ser 

inteiramente realizada na próxima leitura: “Tudo acaba mas o que te escrevo 

continua. O que é bom, muito bom. O melhor ainda não foi escrito. O melhor está 

nas entrelinhas” (LISPECTOR, 2019, p. 93). 

 

 

                                                           
48 LISPECTOR, 2019, p. 48. 
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3.3 O puro it 

 

 Ao discutir a questão do Neutro em Água viva, nota-se que este se inscreve 

no texto de Clarice Lispector por meio da inversão, ou quebra, da lógica racional – 

sugerindo um entendimento a partir dos afetos sensoriais, sobretudo aqueles que 

ocorrem no corpo –; ou por meio da presença significativa do Silêncio – marca 

fragmentária, vazia, que burla o paradigma porque é capaz de tudo, ou nada dizer, 

implicitamente.  

 Nossa hipótese é a de que esses dois elementos já poderiam ser suficientes 

para comprovar ou aproximar o Neutro de Roland Barthes da escritura de Clarice 

Lispector. No entanto, interessa-nos ainda discutir sobre mais um motivo (mesmo 

que todos eles estejam interligados entre si): algumas marcas da escritura moderna, 

além do uso do vocábulo it. 

 Em O grau zero da escritura, Roland Barthes destaca duas marcas 

importantes para a construção de uma Narrativa, em comparação ao uso desses 

mesmos elementos nas escrituras modernas.  

A primeira delas diz respeito ao uso do “passé simple”, marca verbal de 

passado, mas reconhecidamente utilizada na maior parte das Narrativas. Embora 

seja possível utilizar outros tempos verbais, Barthes destaca que o uso do “passado 

simples” refere-se a uma escolha nada ingênua: ele seria uma convenção do 

Romance, funcionaria como a afirmação de que aquele texto é uma criação, uma 

arte. 

 
O passado narrativo faz parte portanto de um sistema de segurança das 
Belas-Letras. Imagem de uma ordem, ele constitui um desses numerosos 
pactos formais estabelecidos entre o escritor e a sociedade, para a 
justificação de um e a serenidade de outro. O “passé simple” significa uma 
criação: quer dizer que ele a assinala e a impõe. Mesmo comprometido 
com o mais sombrio realismo, ele tranquiliza, porque, graças a ele, o verbo 
exprime um ato fechado, definido, substantivado, a Narrativa tem um 
nome, escapa do terror de uma palavra sem limite: a realidade emagrece 
e se familiariza, entra num estilo, não ultrapassa as bordas da linguagem 
(BARTHES, 2004b, p. 29). 
 

Dessa forma, o passado simples está menos preocupado em exprimir um 

tempo verbal do que de se mostrar como como uma mentira manifesta: conta a seu 

leitor – de início – que se trata de um texto inventivo, ao mesmo tempo em que lhe 

oferece uma certa segurança, a segurança da Narração. 
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É importante notar que a escrita romanesca ocidental não se pretende Real. 

Ela coloca, antes, uma máscara desse real e aponta para si mesma com o dedo. 

Dessa maneira, a escritura mostra sua própria falsificação, embora forneça ao leitor 

ainda alguma segurança, pois consegue certa familiaridade com os mitos e com as 

narrativas coletivas, orais. Vale repetir o que escreve Barthes em O grau zero da 

escrita: “Não há arte que não aponte com o dedo a sua máscara”49.  

Ora, o uso do passado simples é então um dos artifícios mais utilizados pela 

arte romanesca, pois que “fornece aos seus consumidores a segurança de uma 

fabulação credível e no entanto continuamente manifestada como falsa” 

(BARTHES, 2004b, p. 31). 

 Entretanto, em Água viva, nota-se que a tentativa é por retirar os artifícios; 

deseja-se uma escritura pura, neutra, impessoal. Observa-se, por exemplo, em 

crônica de outubro de 1968, um desejo por destituir-se até do próprio estilo:  

 
Como uma forma de depuração, eu sempre quis um dia escrever sem nem 
mesmo o meu estilo natural. Estilo, até próprio, é um obstáculo a ser 
ultrapassado. Eu não queria meu modo de dizer. Queria apenas dizer. 
Deus meu, eu mal queria dizer (LISPECTOR, 1999, p. 142). 
 

Ainda: há, ali, a mistura entre passagens que utilizam o passado, trechos em 

que geralmente se contam pequenas narrativas, e o presente, tempo verbal mais 

utilizado. O presente é, igualmente, discutido como temática: a narradora, por 

exemplo, reitera diversas vezes sua busca pelo instante-já: 

 
Tente entender o que pinto e o que escrevo agora. Vou explicar: na pintura 
como na escritura procuro ver estritamente no momento em que vejo – e 
não ver através da memória de ter visto em um instante passado. O 
instante é este. O instante é de uma iminência que me tira o fôlego. O 
instante é em si mesmo iminente. Ao mesmo tempo que eu o vivo, lanço-
me na sua passagem para outro instante (LISPECTOR, 2019, p. 79). 
 

Ao fazer a escolha por não utilizar o tempo clássico romanesco e, 

principalmente, fazer uso do presente do indicativo, a escritura clariceana abre 

margem para uma leitura: ela opta por quebrar o pacto ficcional com seu leitor, ele 

não pode esperar um Romance ao abrir o livro; sabe-se que a segurança 

romanesca está ausente – o texto agora pretende-se tão intenso que se mostra 

como um risco àquele que o lê.  

                                                           
49 BARTHES, 2004b, p. 31. 
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Na mesma medida, o uso de verbos no presente leva a outra, e igualmente 

necessária, interpretação: a de que o texto está sendo construído 

concomitantemente ao ato da leitura. E, por isso, é escrito no aqui, agora, neste 

instante-já. 

 Outra marca escritural discutida por Roland Barthes é o uso da terceira 

pessoa nas narrativas. Ele menciona que em um dos romances de Agatha Christie 

a investigação consistia em dissimular o homicida sob a primeira pessoa. Assim, o 

leitor procurava atento o assassino por trás de todos os “ele”, enquanto o homicida 

estava sob o “eu”. Acerca de tal escolha, Barthes escreve que Agatha Christie sabia 

que, como convenção típica do romance, a instância do “eu” geralmente é 

testemunha, enquanto o “ele” é ator. 

 Contudo, parece haver nas escrituras modernas uma predileção pelo uso do 

“eu”, instância, portanto, menos romanesca. Barthes entende a escrita de André 

Gide e Marcel Proust como exemplos de uma utilização singular do “eu”, pois que 

se colocam além da convenção e tentam destruí-la devolvendo a narrativa à falsa 

naturalidade de uma confidência (BARTHES, 2004b, p. 32). 

 Em Água viva, a utilização da narrativa em primeira pessoa acontece também 

de forma nada ingênua, além da preferência pelo caótico, pela desarmonia, pela 

quebra da regra (seja da sintaxe ou da lógica positivista dominante):  

 
A harmonia secreta da desarmonia: quero o que não está feito mas o que 
tortuosamente ainda se faz. Minhas desequilibradas palavras são o luxo 
de meu silêncio. Escrevo por acrobáticas e áreas piruetas – escrevo por 
profundamente querer falar. Embora escrever só esteja me dando a grande 
medida do silêncio.  
E se eu digo “eu” é porque não ouso dizer “tu”, ou “nós” ou “uma pessoa”. 
Sou obrigada à humildade de me personalizar me apequenando mas sou 
o és-tu (LISPECTOR, 2019, p. 30). 
 

Outro ponto relevante a ser comentado sobre o trecho acima diz respeito à 

instância movente do és-tu. A humildade de apequenar-se seria justamente a 

tentativa de encaixar-se nos conceitos já existentes, pré-estabelecidos – ou seja, os 

pronomes. A narradora deseja o ilimitado, mas a linguagem a obriga a dizer, a 

determinar – não existe, em português, o neutro? E quanto à possibilidade de 

neutro?  

Gramaticalmente, ou se escolhe o feminino ou o masculino, entendendo 

historicamente o feminino ainda como ausência e falta de marca. Da mesma forma, 

ou se diz “eu” ou se diz “tu”. Mas “sou o és-tu” a língua parece não suportar. 
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Entretanto, a literatura existe como maneira de transcender regras e consistências 

gramaticais, mostra-se capaz de extrapolar os paradigmas. Afinal, a literatura é 

responsável por fazer a língua delirar em seu mais consciente desvio.  

Ora, as mudanças entre as diferentes edições – de Objeto gritante a Água 

viva – ajudam a entender que Clarice Lispector não escrevia sobre si mesma: Água 

viva não é um diário, donde a retirada de tantos índices autobiográficos.  

Talvez, pelo contrário, tentasse chegar à potência impessoal, mutante, 

flexível, fluida por natureza. A narradora de Água viva desejaria chegar ao puro it 

(pronome expressamente neutro da língua inglesa). Quem fala no texto clariceano 

é, assim, uma voz neutra, a voz da própria escritura: 

 

Quando a neutralidade fala, somente aquele que lhe impõe o silêncio 

prepara as condições de escuta; e, no entanto, o que há para ser ouvido é 

aquela fala neutra, aquilo que sempre já foi dito, que não pode cessar de 

dizer-se e não pode ser ouvido, tormento de que as páginas de Samuel 

Beckett nos dão o pressentimento (BLANCHOT, 2018, p. 307). 

 

Dessa maneira, a hipótese que aqui se enuncia é de que Água viva é uma 

busca pelo desejo de Neutro, uma tentativa de se chegar ao impessoal ─ ponto de 

maior humanidade tangível. Procura-se, enfim, o ponto nevrálgico da palavra, o seu 

centro. 

É válido relembrar – como discutido em nosso segundo capítulo – algumas 

mudanças na transposição de Objeto gritante a Água viva, sobretudo no que diz 

respeito ao apagamento do eu: em muitos trechos, há a substituição do pronome 

“eu” por “ela”. E embora muitos índices autobiográficos sejam retirados, a narração 

continua sendo formada a partir da primeira pessoa; quem fala é portanto um “eu”. 

Mas um “eu” que não é Clarice Lispector. 

Sobre essas instâncias, Luciana Brandão Carreira, em Os tempos da escrita 

na obra de Clarice Lispector: no litoral entre literatura e psicanálise, escreve: 

 
O que propomos, enquanto tese, é que a passagem da terceira para 
primeira pessoa da voz narrativa, num determinado contexto da obra de 
Clarice Lispector, precisamente entre 1964 e 1973, corresponde a uma 
torção que indica um caminho em direção à letra, à literaridade, a um mais 
além do que pode ser representado. É nessa vertente que o pensamento 
de Blanchot nos interessa. Através de suas proposições, Blanchot indica 
que o “neutro” opera quando o “Eu” se transforma em um “Ele sem rosto”. 
Mas não se trata, na ocorrência de uma passagem da voz narrativa da 
primeira para a terceira pessoa, ou seja, de um “Eu” a um “Ele” sem rosto, 
de uma mudança banal. E essa mudança não é banal porque é justamente 
nesse momento de viragem que o neutro opera com toda a sua força, pois 
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é do sujeito que se trata, mas do sujeito numa condição de objeto: de objeto 
a (CARREIRA, 2014, p. 230-231). 
 

Desse modo, parece evidente que há em Água viva um percurso em busca 

da escrita neutra: procura-se a dessubjetivação como forma de atingir a maior 

humanidade possível, fala-se a partir de um eu sem rosto pois que apenas humano, 

sem pessoalidade. Tenta apagar-se o eu para que enfim a escrita possa dizer. 

 
São quase cinco horas da madrugada. E a luz da aurora em desmaio, frio 

aço azulado e com travo e cica do dia nascente das trevas. E que 
emerge à tona do tempo, lívida eu também, eu nascendo das 

escuridões, impessoal, eu que sou it. 
Clarice Lispector 
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O que te escrevo continua 
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Última página de Objeto gritante - datiloscrito 
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O que te escrevo continua 

 

O percurso desta pesquisa foi elaborado a partir do interesse, basilar, de 

efetuar uma leitura de Água viva a partir da noção do Neutro. Procurou-se 

compreender como o conceito acompanhou a vida e a obra de Roland Barthes. 

Utilizou-se sobretudo os seguintes textos: O grau zero da escrita, o artigo Feminino, 

Masculino, Neutro, além do curso intitulado O Neutro. 

Apreendemos que tal noção não apenas percorre grande parte das obras de 

Roland Barthes, mas que ela colabora ou, de certa forma, explica, sua postura 

diante da vida. Uma postura cética, movente, fluida: disposta sempre a mudar de 

lugar.  

Assumir a postura ética ligada a noção do Neutro parece ter relação com o 

compromisso de propor-se a silenciar, suspender o julgamento, poder flutuar na 

incerteza ou aceitar uma mudança de posição – capacidades tão raras e preciosas 

para um pesquisador e qualquer ser humano ético, preocupado com sua postura 

diante da vida. 

Após esse movimento em torno do Neutro, buscou-se tecer comentários 

sobre Clarice Lispector, bios e persona. Discorreu-se acerca de seu permanente 

mistério e suas múltiplas faces – desde rever a trajetória enigmática de seu 

nascimento, até debruçar-se em seus escritos como cronista para o Jornal do Brasil. 

Observar a figura e o trabalho de Clarice Lispector como jornalista foi importante 

para notar duas principais características germinadas a partir dessa escritura para 

jornal, são elas:  

1) o reaproveitamento que Clarice Lispector opera a partir de tais criações 

(ela usava os textos publicados em jornal para compor seus romances, suas obras 

literárias, como acontece em Água viva e em Uma aprendizagem ou O livro dos 

prazeres, por exemplo);  

2) a forma como esses textos para jornal podem, igualmente, serem lidos 

como se se tratassem do diário da escritora – no qual seu método de escritura, além 

de seus detalhes pessoais (como conversas com os filhos, lugares visitados pela 

escritora, etc.) estão expostos, cuidadosamente. 

Procuramos elaborar, no segundo capítulo, um panorama sobre a crítica 

literária da escritora – que, entretanto, sabe-se tão vasta. Discorreu-se sobre Água 

viva, o processo de composição da obra, as mudanças operadas entre as diferentes 
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versões, tanto de Atrás do pensamento como para as distintas versões de Objeto 

gritante, como ainda àquelas estabelecidas para a constituição de Água viva, enfim. 

Analisadas as mudanças, notou-se uma tentativa em curso durante a 

transposição de Objeto gritante a Água viva: tornar a obra mais impessoal – neutra 

por excelência. Evidenciou-se essa mudança a partir da reflexão sobre A morte do 

autor, enunciada por Roland Barthes, como também da consideração sobre a 

posição que o leitor passa a ocupar nesta obra de 1973. 

No terceiro capítulo, procurou-se elucidar como o conceito de Neutro está 

emaranhado no tecido da escritura clariceana. Foram elencadas três principais 

figuras capazes de mostrar de que forma o conceito de Neutro é inovador e se faz 

presente em Água viva.  

São elas: Entender é sempre limitado, que discute a inversão ou rompimento 

com os paradigmas já estabelecidos; Ouve-me, ouve o silêncio – que ilustra o 

Retirar-se50 do escritor na escritura e a presença de um Silêncio, preenchido 

(possivelmente) pelo futuro leitor – sempre por vir. E, por último, O puro it, subtítulo 

no qual foi trabalhada a questão da impessoalidade da escritura, a partir de dois 

elementos principais: o uso do passado simples e a utilização da terceira ou primeira 

pessoa do singular. 

Visto que nosso estudo não objetiva tratar deste assunto enquanto discussão 

exclusivamente linguística, o que nos cabe é apenas pontuar o desejo de Neutro 

que se faz presente. Há, em Água viva, o desejo pela indeterminação, por querer 

dizer, através da língua, aquilo que não é nem masculino nem feminino, mas que 

também não se consegue definir facilmente; o Neutro seria a flutuação entre infindas 

possibilidades.  

Em O prazer do texto (1973), Roland Barthes afirma que o ponto mais erótico 

está sempre no limiar entre duas outras bordas, no entrelugar. Observemos: 

 
O lugar mais erótico de um corpo não é lá onde o vestuário de entreabre? 
Na perversão (que é o regime do prazer textual) não há “zonas erógenas” 
(expressão aliás bastante importuna); é a intermitência, como o disse muito 
bem a psicanálise, que é erótica: a da pele que cintila entre duas peças (as 
calças e a malha), entre duas bordas (a camisa entreaberta, a luva e a 
manga); é essa cintilação mesma que seduz, ou ainda: a encenação de 
uma aparecimento-desaparecimento (BARTHES, 2002, p. 15-16). 
 

                                                           
50 Uma das figuras do Neutro, discutida por Roland Barthes durante o curso O Neutro, por isso 

grafada com a inicial maiúscula. 
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Assim, a capacidade de sedução – de um corpo ou de um texto – seria o que 

flutua pela terceira margem, o que se movimenta por entre as certezas já 

estabelecidas, aquilo que escoa criando inéditas possibilidades: o Neutro. 

Nossa leitura, assim como o conceito barthesiano e como Água viva, não 

assume a postura da exclusividade – acreditamos que a leitura de Clarice Lispector 

sob o olhar de Barthes é muito rica – além de interminável.  

Por isso, procuramos de alguma forma abrir caminho para que mais estudos 

sejam realizados em torno do Neutro, de modo a expandir o conceito, descrevendo-

o ao mesmo tempo em que ele se dilui, escapula não deixando51.   

Embora tão escorregadio, o que parece fixar-se como basilar para a 

compreensão do Neutro é mesmo seu caráter ético: Barthes, durante o curso de 77-

78, vivia o luto recente da perda de sua mãe. Ele inclusive declara, em sua primeira 

aula, datada de 18 de fevereiro de 1978, que o indivíduo que decidiu o objeto do 

curso já não era o mesmo que falaria sobre ele. 

Depois disso, Barthes chega a separar o Neutro em duas partes. São elas:  

 
1. A primeira questão, o primeiro Neutro, objeto declarado do curso, é a 
diferença que separa o querer-viver do querer-agarrar: o querer-viver é 
então reconhecido como a transcendência do querer-agarrar, a deriva para 
longe da arrogância: abandono o querer-agarrar, acomodo o querer-viver. 
2. A segunda questão, o segundo Neutro, objeto implícito do curso, é a 
diferença que separa esse querer-viver, já decantado, porém, da 
vitalidade. Pasolini, num poema, diz que só lhe resta isto: “uma 
desesperada vitalidade”: a desesperada vitalidade é o ódio da morte. O 
que então separa o recuo diante das arrogâncias, da morte odiada? É essa 
distância difícil, incrivelmente forte e quase impensável, que chamo de 
Neutro, o segundo Neutro. Sua forma essencial é, definitivamente, um 
protesto: consiste em dizer: pouco me importa saber se Deus existe ou 
não; mas o que sei e o que saberei até o fim é que ele não deveria ter 
criado ao mesmo tempo o amor e a morte. O Neutro é esse Não irredutível: 
um Não como que suspenso diante do endurecimento da fé e da certeza e 
incorruptível por uma e por outra (BARTHES, 2003, p. 33). 
 

Desta forma, percebe-se que o Neutro de Roland Barthes tece uma 

construção na própria vida do semiólogo e professor – assim como o Neutro carrega 

em si a potência de ser transformador, também, para a vida de uma pesquisadora 

ou ainda na escolha por uma vida ética – em tantas dimensões quantas forem 

possíveis.  

                                                           
51 A narradora de Água viva escreve: “Estou atrás do que fica atrás do pensamento. Inútil querer me 

classificar: eu simplesmente escapulo não deixando, gênero não me pega mais” (LISPECTOR, 2019, 
p. 30). 
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Outro ponto a não ser esquecido diz respeito à posição ocupada pelo leitor 

clariceano, que não apenas acompanha o fluxo de consciência da personagem-

narradora como, ao longo da obra, vai transformando-se em responsável por 

escrever o texto de maneira concomitante à leitura. Entendemos que o ato de ler é 

também uma (re)escrita. E é ele, o leitor, quem será capaz de continuar a 

construção dessa obra essencialmente aberta que, nas palavras Clarice Lispector, 

“Não vai parar: continua”52.  

Continua, continua, continua...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 LISPECTOR, Clarice. Água viva. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. p. 95. 
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