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RESUMO 
 

O presente trabalho pretende a análise do processo de criação da obra Um sopro de vida de 

Clarice Lispector, por meio dos documentos de processo que integram o portfólio da obra – 

manuscritos, datiloscritos e o texto editado. A pesquisa dar-se-á sob a perspectiva dos estudos 

propostos pela Crítica Textual Moderna, pela Crítica Genética e pela Psicanálise. 

Investigaremos os movimentos de escritura nas etapas de desenvolvimento da obra a partir 

dos registros do inconsciente idealizados por Lacan - Real, Simbólico e Imaginário -, 

aplicando-os ao projeto literário tardio de Clarice Lispector e ao seu processo de criação.  

Discutiremos os conceitos que apresentarão de forma mais abrangente e detalhada a Crítica 

Textual, a Crítica Genética e a Psicanálise, os pontos de correlação entre essas linhas de 

pesquisa e suas aplicações neste trabalho. Utilizaremos denominações e concepções 

elaboradas por Philippe Willemart para designar psicanaliticamente os processos mentais 

envolvidos na criação literária e determinaremos pontos de confluência que unem os diversos 

fólios de Um sopro de vida e que mantém a unidade da obra, estabelecida a partir de um 

atrator inconsciente que norteará todo o texto. À luz da Crítica Genética, pretende-se alcançar 

o desenvolvimento da escritura de Clarice por meio dos manuscritos analisados e investigar o 

papel do autor nesse processo, assim como compreender suas aspirações para essa obra. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Crítica Textual Moderna. Crítica Genética. Psicanálise. Inconsciente. 
Processo de criação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 
 

The present work intends the analysis of the process of creation of the work A breath of life 

by Clarice Lispector, through the process documents that integrate the portfolio of the work - 

manuscripts, typed texts and edited text. The research will be formed from the perspective of 

the studies proposed by Modern Textual Criticism, Genetic Criticism and Psychoanalysis. We 

will investigate the writing movements in the stages of development of the work from the 

records of the unconscious idealized by Lacan - Real, Symbolic and Imaginary -, applying 

them to the late literary project of Clarice Lispector and her creation process. We will discuss 

the concepts that will present in a more comprehensive and detailed way the Modern Textual 

Criticism, Genetic Criticism and Psychoanalysis, the points of correlation between these lines 

of research and their applications in this work. We will apply denominations and conceptions 

elaborated by Philippe Willemart to designate psychoanalytically the mental processes 

involved in literary creation and we will determine points of confluence that unite the many 

documents of the work and that keeps the unity of the work, established from an unconscious 

attractor that will guide the whole text. According Genetic Criticism, it is intended to achieve 

the development of Clarice's writing through the manuscripts analyzed and to investigate the 

author's role in this process, as well as to understand her aspirations for this work. 

 

KEYWORDS: Modern Textual Criticism. Genetic Criticism. Psychoanalysis. Unconscious. 

Process of creation. 
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INTRODUÇÃO 
 

O manuscrito é de uma extraordinária diversidade, e pertence a todas as 
etapas e a todos os estados do trabalho, dossiês, cadernos, esboços, planos, 
rascunhos. Mas, desde que o pensamento ou a imaginação os tocaram, 
todos, do documento inerte – dicionário, relatório – até a página inspirada, 
encontram-se dotados de vida e convocados a desempenhar seu papel num 
projeto de escritura.  

(HAY, 2007:17) 
 

 
A palavra... a frase... o parágrafo... a página... as páginas... o livro. Surpreendente é o 

que advém da mente do autor. De uma única palavra, concebida como princípio da inspiração, 

surgem milhares de outras que, combinadas e recombinadas, estabelecem conexões singulares 

para contextos tão impensáveis quanto. Estar em lugares incomuns, em épocas distintas, 

compartilhar desejos e sonhos, tornar as abstrações quase palpáveis, descobrir sentimentos 

insólitos e, até mesmo, perceber-se um perscrutador em tempos de condescendência. 

Aspirações possíveis por meio da literatura, tal como afirma Cândido ao apresentar a 

literatura “como algo que exprime o homem e depois atua na própria formação do homem” 

(1999:82). 

O rabisco... a rasura... as substituições... os esboços... os manuscritos... a criação. As 

possibilidades que um livro oferece configuram-se inúmeras e distintas. Pensemos, isto posto, 

nos movimentos, no delineamento e nas expectativas primárias do escritor durante o processo 

de construção de sua obra. Há todo um contexto produtivo, uma intenção inicial, a hesitação 

pela recepção da obra até a solidez do projeto final apresentado ao leitor.  

Os estudos geneticistas asseveram compreensão mais detalhada do mecanismo de 

criação que antecede a edição de um texto. Sua importância não se encerra, necessariamente, 

na conclusão e resgate final da composição autoral, mas na percepção do percurso elaborado 

para a construção do fazer literário, que se perfaz em movimentos de escritura recorrentes, 

substituições lexicais provenientes de demandas simplesmente aleatórias, rasuras que 

recuperam a essência da escrita, processos mentais inconscientes que percorrem o texto como 

um todo e na própria análise contextual de produção que agrega, de certa forma, significação 

à composição literária. 

Num momento em que o texto digital ganha absoluta relevância e garante pluralidade 

e facilidade de acesso à leitura, percebe-se, também, um descuido quanto à fidedignidade dos 

textos publicados em relação aos manuscritos originais. Há uma infinidade de obras 

difundidas em meio digital, e até mesmo impresso, que não correspondem aos textos originais 

atribuídos a autores canônicos de nosso patrimônio cultural. Esses textos circulam como 
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legítimos nas mais diversas materialidades, cada vez mais, distanciando leitor, escritor e 

criação. A recuperação da historicidade de uma obra oportuniza muito mais do que 

conhecimento significativo acerca da literatura, ou mesmo, a percepção das sinuosidades 

intelectivas na composição de um produto literário. O trabalho de estruturação desse produto 

assegura a longevidade da memória cultural da humanidade.  

Segundo Hay (2007:12), “a literatura começa com a escritura” e, desse modo, a Crítica 

Genética, bem como a Crítica Textual buscam a restauração do processo de criação literária, 

uma vez que, para se chegar à leitura que partilhamos nas obras já editadas, foram necessárias 

coleções de manuscritos, diversos rabiscos em folhas soltas, pensamentos e reflexões postos 

em papéis avulsos. Cabe ressaltar que todos esses documentos, por meio do escritor, fazem 

sentido e ganham essência. “É ainda o escritor que, sozinho, habita o tempo da escritura, o da 

origem, o do livro antes do livro, o tempo dos possíveis, do acabamento longo ou breve, 

incerto ou perfeito” (HAY, 2007:13). 

A dedicação à obra de Clarice Lispector, aos seus manuscritos e à sua 

correspondência, torna concreta e tangível a percepção das teorias geneticistas. Seu processo 

de criação multifacetado - imbuído de vida, morte, dor e amor -, engrandece a análise de seus 

textos que se transformam em labirintos interpretativos. A infância conturbada, os amores 

incorrespondidos, a presença íntima da morte e da enfermidade, as experiências pessoais 

trágicas, a saudade do Brasil, a profusão cultural resultante de muitos anos de residência em 

países distintos marcam os textos de Clarice, bem como particularizam sua habilidade de 

escrita e elaboração de cada trabalho. 

Para a autora, o ato de escrever suplantava o texto em si. Algumas vezes, considerava 

tarefa difícil a de criar e necessitava de inúmeras páginas para a exposição de determinadas 

colocações. Por isso, talvez, seus romances tenham se tornado o ápice de sua expressividade e 

exteriorização, enquanto seus contos mostravam-se insuficientes para reunir a complexidade 

de suas reflexões. Os momentos de inspiração surgiam das mais distintas emoções ou 

atividades do dia e transformavam-se em eloquentes manifestações transcritas em qualquer 

pedaço de papel que estivesse à mão para, então, comporem as mais sugestivas produções 

literárias.   

O presente trabalho pretende a análise do processo de criação da obra Um sopro de 

vida, de Clarice Lispector, sob a perspectiva dos estudos desenvolvidos pela Crítica Textual e 

pela Crítica Genética juntamente com a Psicanálise, difundidos no Brasil por Philippe 

Willemart. Busca-se investigar os movimentos de escritura nas etapas de desenvolvimento da 
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obra. Para tanto, analisaremos os manuscritos originais – autógrafos, datiloscritos, folhas 

soltas, papéis avulsos e os manuscritos escritos por Olga Borelli, amiga de Clarice Lispector, 

conforme as instruções da escritora. Observou-se, em pesquisa anterior, que os manuscritos 

diferiam em ordem de escrita, exclusão de personagens e substituições de trechos, assim como 

foram percebidas modificações em palavras e páginas inteiras da obra publicada 

postumamente por Olga Borelli, a pedido da autora.  

O que se faz importante neste estudo compreende o resgate de um não sabido 

genético, disperso no manuscrito e suprimido do texto editado, portanto o estudo será 

realizado a partir dos manuscritos de Clarice Lispector, que, por sua materialidade e contexto 

de produção, apresentam peculiaridades a serem abordadas, e do texto da obra publicada, que 

também nos servirá de fonte de pesquisa devido à importância que assume quanto ao sentido 

produzido a partir dos manuscritos1. Esses documentos originais, conservados dentro de uma 

única pasta, fazem parte do acervo arquivístico do Instituto Moreira Salles, detentor dos 

manuscritos desde 2004, e são compostos de inúmeras folhas soltas, numeradas pela própria 

instituição, de acordo com o arranjo recebido originariamente. A última edição publicada pela 

Editora Rocco a partir do texto crítico elaborado pela Professora Marlene Carmelinda Gomes 

Mendes – pesquisadora reconhecida pelo cuidado em relação à manutenção do texto e à 

confiabilidade do seu trabalho no campo da Crítica Textual - será a utilizada em eventuais 

comparações e/ou esclarecimentos necessários à apreensão global do estudo realizado, visto 

que, as principais publicações produzidas por outras editoras apresentam dessemelhanças em 

relação à primeira edição formulada por Olga Borelli.  

Discorrer-se-á acerca de conceitos que apresentarão de forma mais abrangente e 

detalhada a Crítica Textual, a Crítica Genética e a Psicanálise, os pontos de correlação entre 

essas linhas de pesquisa e suas aplicações neste trabalho. Aplicar-se-á denominações e 

concepções elaboradas por Philippe Willemart para designar psicanaliticamente os processos 

cognitivos envolvidos na criação literária; determinar-se-á pontos de confluência que unem os 

diversos fólios da obra e que mantém a unidade da obra, estabelecida a partir de uma temática 

inconsciente que norteará todo o texto. 

                                                 
1
 Nesta pesquisa, utilizaremos os manuscritos de Um sopro de vida como referência para citações e análises, 

não a publicação elaborada por Olga Borelli em 1978. As menções constantes no trabalho referem-se aos 
manuscritos finalizados em 1977 com o falecimento de Clarice Lispector. Devido à inexistência de uma norma 
que referencie manuscritos em trabalhos acadêmicos e a importância destes para a estruturação desta 
pesquisa optamos por referenciá-los com o nome da autora, a localização, o ano de finalização do texto (1977) 
e o número do fólio (na instituição) a que pertence a citação.  
A edição de Um sopro de vida (1978) publicada pela Editora Rocco em 1999 , quando mencionada, segue o 
modelo de referência da ABNT. As duas referências encontram-se também na bibliografia. 
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Analisaremos os registros sugeridos por Lacan (1985) para a compreensão do 

inconsciente (Real, Simbólico e Imaginário) e suas aplicações no processo de criação de 

Clarice Lispector, visto que a Crítica Genética, quando elege o manuscrito literário como um 

de seus materiais de pesquisa, também entende o escritor como peça fundamental para a 

estruturação da obra. À luz da Crítica Genética2, pretende-se alcançar o desenvolvimento da 

escritura de Clarice a partir dos manuscritos analisados e investigar o papel do autor nesse 

processo, assim como compreender e considerar suas aspirações para essa obra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 É importante destacar que, neste trabalho, utilizamos a Crítica Textual e a Crítica Genética como pilares 

teóricos distintos, pois concluímos que uma teoria complementa a outra, visto que acreditamos ser da 
competência da Crítica Textual decodificar os manuscritos e levar a conhecimento público uma edição que 
corresponda à última vontade materializada do autor, enquanto que a Crítica Genética encarrega-se de 
interpretar os códigos estabelecidos nos manuscritos pelo estudo de seu processo de criação. Não 
pretendemos esclarecer as distinções entre essas áreas, ratificamos apenas a importância de cada uma em 
momentos oportunos da pesquisa. 
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1 CLARICE: A ESCRITA INDISPENSÁVEL À VIDA 
 
 

Escrevo como escrevo sem saber como e por que – é por fatalidade de voz. 
O meu timbre sou eu. 

 
(LISPECTOR, 1977:140) 

 
 

Nasceu “Haia”, mas o destino não permitiu que assim fosse conhecida. Nasceu “vida”, 

sentido de seu nome em hebraico, no entanto, novamente, não lhe foi dada a virtude de 

renová-la. Cresceu, então, aturdida pela forte presença da morte e a fragilidade de sua 

inevitabilidade. Vida e morte sempre estabeleceram uma antítese curiosa no caminho da 

menina radiante e vívida que seu novo nome se encarregaria de apresentar convenientemente. 

 A menina que exalava vigor e alegria, sempre se sentiu incapaz e culpada por não 

conseguir cumprir a missão a que fora atribuída desde a concepção: dar uma nova esperança 

de vida a sua mãe. Para Clarice (1999b), “toda a história de uma pessoa é a história de seu 

fracasso”, ela “era a culpada nata, aquela que nascera com o pecado mortal”. 

Haia3 Lispector nascera em 10 de dezembro de 1920, em Tchetchelnik, na Ucrânia, de 

onde partiu com apenas meses de idade para o Brasil, desembarcando com seus pais e duas 

irmãs em Maceió. Sua família, de origem judaica, fugia das guerras e perseguições que 

ocorriam naquele momento na Europa. Todos modificaram seus nomes ao chegarem a 

território brasileiro e fariam de tudo para seguirem suas vidas sem recordações dos infortúnios 

vividos. 

 

Em Maceió a família adotou nomes brasileiros. Pinkhas virou Pedro, Mania 
virou Marieta, Leah virou Elisa e Chaya virou Clarice. Somente Tania, cujo 
nome era comum no novo país, manteve o seu. Clarice, que ainda não 
completara um ano e meio, não teria nenhuma lembrança de Chaya nem dos 
horrores da Ucrânia. (MOSER, 2013: 80) 

 
 

Mudou-se para Recife onde permaneceu durante toda sua infância. Ficou órfã 

precocemente. Sua mãe, Mania Lispector, faleceu quando Haia, já nesta ocasião Clarice, 

ainda tinha dez anos de idade, em decorrência de uma doença progressiva que comprometera 

                                                 
3
 Observou-se que, nas biografias consultadas, há distinções quanto à grafia do nome de nascimento de Clarice 

Lispector. Duas versões foram identificadas, Haia e Chaya. No entanto, a grafia constante em sua certidão de 
nascimento traduzida em 03 de dezembro de 1931 no Recife, corresponde à primeira versão; logo elegeu-se 
essa variante como a mais adequada para utilização neste trabalho. A segunda variante será unicamente 
utilizada em citações nas quais o autor tenha optado por tal. 
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seus movimentos e fora adquirida durante a guerra. A menina acompanhou todo o sofrimento 

silencioso de sua mãe, que, tinha, no nascimento da caçula, a crença de uma cura que nunca 

aconteceu.  

 
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. 
(LISPECTOR apud FERREIRA, 1999: 49) 

 
 
Toda a expectativa em relação à salvação da mãe marcou profundamente a existência 

da menina que, por diversas vezes durante toda vida, exteriorizou seu pesar quanto ao 

insucesso em sua ingênita tarefa. Na infância, inventava histórias em que sua mãe recuperava-

se repentinamente. 

Após seu falecimento, mudou-se com a família para o Rio de Janeiro. Alguns anos 

mais tarde, já adolescente, em consequência de uma cirurgia malsucedida, Clarice perde seu 

pai, Pinkhas Lispector, e passa a morar com a irmã Tania, a essa altura já casada.  A 

orfandade precoce marca significativamente a existência de Clarice, assim como aparecerá de 

maneira representativa em suas obras. Em uma de suas entrevistas citada por Moser (2013), 

esta afirmação torna-se evidente: 

 
- Você tem paz, Clarice? 
- Nem pai nem mãe. 
- Eu disse “paz”. 
- Que estranho, pensei que tivesse dito “pais”. Estava pensando em minha 
mãe alguns segundos antes. Pensei – mamãe – e então não ouvi mais nada. 
Paz? Quem é que tem? (LISPECTOR apud MOSER, 2013: 118) 

 
 
Clarice dá início a sua carreira literária ao mesmo tempo em que cursa Direito. Casa-

se com um diplomata, Maury Gurgel Valente, em 1943, mesmo ano em que publica seu 

primeiro livro, Perto do coração selvagem, que, de forma geral, recebe elogios dos críticos 

literários, mesmo causando estranhamento quanto à sua temática introspectiva e psicológica. 

Devido ao trabalho do marido, a autora, contrariamente à sua vontade, reside em diversos 

países - Suíça, Itália, Inglaterra, Estados Unidos - e se divide entre a produção de seus textos e 

os compromissos diplomáticos do casal.  
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Neste período, Clarice escreve crônicas para jornais e revistas e faz traduções, 

entretanto, o fato de viver no exterior compromete o andamento de seu trabalho, mesmo 

contando com a amizade e assessoria de autores influentes que a mantinham informada acerca 

dos acontecimentos culturais no Brasil, bem como solicitavam novos textos para publicação 

em periódicos nacionais. A escritora não esconde seu descontentamento com a vida 

diplomática e com o afastamento do Brasil.  

Em 1948, durante sua residência em Berna, nasce Pedro, primeiro filho do casal 

Gurgel Valente, o que modificaria sua rotina entediante naquela cidade monótona e silenciosa 

que por três anos inspirou a estruturação de A cidade sitiada (1949). 

 

O que salvou Clarice da monotonia de Berna foi viver numa rua medieval, 
onde ficava a parte antiga da cidade. Foi esperar que a neve cessasse e desse 
lugar aos gerânios vermelhos e, então, eles pudessem refletir-se na água. Foi 
ter tido Pedro, ter escrito A cidade sitiada, que a consumia tanto a ponto de 
salvá-la daquele silêncio aterrador das ruas de Berna. Apesar de achá-la uma 
cidade livre, sentia-se aprisionada. (FERREIRA, 1999: 158) 

 
 
Logo após o nascimento de Pedro, o casal retorna brevemente ao Rio de Janeiro para 

compromissos profissionais de Maury. Clarice revê as irmãs, com quem mantém carinhoso e 

próximo relacionamento, sempre as mantendo informadas de sua vida no exterior por meio de 

cartas. As irmãs Lispector compartilhavam, além das afinidades próprias do parentesco, 

interesse e habilidade literários. Elisa Lispector, timidamente, publica seu primeiro romance 

em 1945, Além da fronteira, e continua sua extensa produção até 1985, e Tania Kaufmann, 

funcionária pública, inicia mais tarde suas atividades literárias com menos expressividade.  

No final de 1950, Clarice e Maury embarcam para Torquay, na Inglaterra, onde 

permaneceriam por seis meses. Retornam ao Rio de Janeiro por mais um ano e meio, antes de, 

em setembro de 1952, seguirem para Washington. Na capital dos Estados Unidos da América, 

nasce, em 1953, o segundo filho de Clarice, Paulo. Desta forma, a família Gurgel Valente 

estaria completa e a autora, cada vez mais absorvida pela sublime experiência materna e a 

difícil manutenção da sua escrita. 

O casamento, no entanto, entra em crise e, em meados de 1959, Clarice regressa ao 

Brasil, que diz ser seu verdadeiro lar, com seus filhos Pedro e Paulo, e compra um 

apartamento no Leme. Passa a viver da pensão dada por seu ex-marido e de seus trabalhos 

como cronista e colunista. Os direitos autorais referentes às suas publicações rendiam pouco 

e, constantemente, a autora relatava a pessoas próximas sua situação financeira controlada. 
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Olga Borelli afirma que as traduções e o envolvimento com o jornalismo constituíam um 

recurso para complementar o orçamento mensal (1981:45). Publica, também, livros 

destinados ao público infantil, os quais continham histórias que contava a seus filhos e um 

pouco de suas experiências pessoais. 

 

Ao recomeçar a vida com os filhos, apesar da pensão que recebe do marido, 
o dinheiro não lhe é suficiente: “A vida estava muito dura. Não podia gastar 
um centavo à toa. As crianças estavam na escola e eu precisava comer. A 
fossa era completa.” (GOTLIB, 1995: 314) 

 
 
Em 1966, a autora sofre um grave acidente em seu apartamento. Clarice adormece em 

seu quarto e esquece um cigarro aceso. Um incêndio inicia-se e, somente com a ajuda de 

Paulo e de seus vizinhos, Clarice é retirada do cômodo em chamas, já com parte do corpo 

comprometido. Levada ao hospital, a autora permaneceu bastante debilitada por três dias. Sua 

mão direita foi quase amputada devido à gravidade dos ferimentos.  

Por três meses, Clarice permaneceu internada e, após esse período, frequentemente, 

voltava ao hospital para a troca dos curativos. Precisou de fisioterapia para readquirir os 

movimentos da mão e, mais ainda, parecia-lhe insuportável conviver com as marcas do 

acidente em seu corpo. Muito bonita e vaidosa, aquele acontecimento modificaria 

definitivamente seus hábitos e seu comportamento. Seus amigos tentavam animá-la, mas a 

constatação de que sua beleza fora violada e nunca mais recuperaria o aspecto de outrora, 

angustiavam-na. Aos poucos, recuperou alguns movimentos da mão atingida, contudo ainda 

tinha muita dificuldade de escrever, e seu estado emocional jamais seria reparado. 

Clarice tinha muitos amigos, escritores renomados, representantes do governo, pessoas 

influentes, contudo, sua sobrecarga emocional e seus pensamentos demasiadamente 

profundos, complexos e, até mesmo, pungentes afastavam-na do convívio social. A 

convivência com Clarice pesava aos que dela se aproximavam. Em sua biografia, Moser 

(2013) reproduz um comentário de Jacob David Azulay, na qual o psicanalista de Clarice 

esclarece: 

 

Ela era uma figura fantástica, uma mulher generosíssima, mas mesmo assim 
não era fácil conviver com ela. Era uma pessoa com uma carga de ansiedade 
que poucas vezes eu vi na vida. É muito difícil conviver com alguém assim. 
“Full time” autocentrada, não porque ela quisesse, por vaidade, era 
dificuldade mesmo, de se conectar. Ela não se desligava e, quando sua 
ansiedade se acendia, a coisa atingia níveis avassaladores, e ela não tinha 
paz, não se aquietava. Viver era para ela, nessa medida, um tormento. Ela 
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não se aguentava. E as pessoas também não aguentavam. Eu mesmo, como 
analista, não aguentei. (AZULAY apud MOSER, 2013: 558) 

 
 
Clarice continua a publicar seus livros, os quais representam verdadeiras reflexões 

filosóficas acerca da existência humana, espiritualidade e outros temas labirínticos, outrossim, 

escreve para o Jornal do Brasil como colunista da seção de crônicas. Em 1970, conhece Olga 

Borelli, com quem manteria uma profunda amizade até sua morte. A ela escreve uma carta de 

solicitação de amizade, na qual demonstra sua felicidade em tê-la por perto. 

 
Eu achei, sim, uma nova amiga. Mas você sai perdendo. Sou uma pessoa 
insegura, indecisa, sem rumo na vida, sem leme para me guiar: na verdade 
não sei o que fazer comigo. Sou uma pessoa muito medrosa. [...] Você me 
quer como amiga mesmo assim? 

Se quer, não me diga que não lhe avisei. [...] Quando eu morrer 
(modo de dizer) espero que você esteja perto. Você me pareceu uma pessoa 
de enorme sensibilidade, mas forte.[…] 

Você foi o meu melhor presente de aniversário. Porque no dia 10, 
quinta-feira era meu aniversário e ganhei de você o Menino Jesus que parece 
uma criança alegre brincando […]. Apesar de, sem você saber, ter me dado 
um presente de aniversário, continuo achando que meu presente [...] foi você 
mesma aparecer, numa hora difícil, de grande solidão. 

Precisamos conversar. Acontece que eu achava que nada mais tinha 
jeito. Então eu vi um anúncio de uma água de colônia da Coty, chamada 
Imprevisto. O perfume é barato. Mas me serviu para me lembrar que o 
inesperado bom também acontece. E sempre que estou desanimada, ponho 
em mim o Imprevisto. Me dá sorte. Você, por exemplo, não era prevista. E 
eu imprevistamente aceitei… [...]. Sua, Clarice. (LISPECTOR apud 
NUNES, 1996: 308) 

 
 
O ano de 1974 traz novas mudanças na rotina de Clarice. A escritora é dispensada por 

carta dos serviços prestados ao Jornal do Brasil, o que abala mais uma vez seu orçamento 

mensal. Para manter as finanças em ordem, inicia traduções de vários livros. Seus dois filhos 

deixam a moradia no Leme, comprada após sua separação. O filho mais velho passa a morar 

com o pai no Uruguai e o mais novo, muda-se para um apartamento próximo ao de sua mãe. 

Nesta mesma época, publica mais um livro dirigido às crianças, o terceiro. De certo, Clarice 

estimava escrever para elas e agarrava-se às recordações aprazíveis de sua infância em Recife 

e aos momentos com os filhos ainda pequenos. 

 
Clarice vinha se retirando cada vez mais do mundo adulto, enquanto Olga 
Borelli assumia o papel materno e Jacob David Azulay, o paterno. À medida 
que se aproximava do fim da vida, suas lembranças de um tempo mais feliz, 
a infância, assomavam à consciência com crescente insistência. (MOSER, 
2013: 559) 
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Por volta de 1975, simultaneamente ao livro A Hora da Estrela (1977), começa a 

escrever o que seriam os primeiros e únicos esboços da obra Um sopro de vida, objeto de 

nossos estudos. Dedica-se à pintura, arte secundária na qual traduz a abstração de sua arte 

elementar: a literatura. 

Seu filho Paulo casa-se no início de 1976. Na mesma época, a escritora é reconhecida 

por sua obra ao receber um prêmio em Brasília, cedido pela Fundação Cultural do Distrito 

Federal. Clarice prossegue com os ajustes finais de A Hora da Estrela (1977) contando com a 

ajuda de Olga Borelli para a datilografia e organização dos manuscritos originais, visto que, 

como relata Moser, 

 

Não era uma pose: escrever a exauria cada vez mais e ela temia que a 
atividade tivesse se tornado um tique obsessivo. “Estou escrevendo porque 
não sei o que fazer de mim”, ela escreveu num dos fragmentos do que se 
tornaria Um sopro de vida. (...) Ela estava cansada de escrever, mas era 
igualmente incapaz de dar um basta à inquieta ânsia criativa que ao longo da 
vida a empurrava de um experimento a outro. (MOSER, 2013: 600) 

 
 

Ainda em 1976, faz sua última visita a Recife e, ao regressar ao Rio de Janeiro, 

Clarice é internada devido ao uso excessivo de ansiolíticos, medicamentos que faziam parte 

de sua rotina diária há vários anos. A escritora os usava para combater sua frequente insônia, 

contudo, as dosagens e a variedade de comprimidos aumentavam cada vez mais, sem controle 

médico algum. 

Em fevereiro de 1977, Julio Lerner entrevista Clarice, a única aparição televisiva que 

se tem da autora. Na entrevista, Clarice parece melancólica, desmotivada, acredita-se que a 

doença já havia dado seus primeiros sinais.  Os trinta minutos decorrentes apresentam-se 

reticentes, pesados, e as repostas para as últimas perguntas do entrevistador representam o 

pesar de toda a entrevista. Estas palavras já anunciavam o que dentro de alguns meses 

aconteceria. A pedido de Clarice Lispector, esta entrevista somente viria a público depois de 

sua morte. 

 
- Acontece ainda agora de você produzir alguma coisa e rasgar? 
- Eu deixo de lado ou ras... Não, eu rasgo sim. 
- É produto de reflexão ou de uma emoção súbita? 
- Raiva, é um pouco de raiva. 
- Com quem? 
- Comigo mesma. 
-Por quê, Clarice? 
- Sei lá, estou meio cansada. 
- Do quê? 
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- De mim mesma. 
- Mas você não renasce e se renova a cada trabalho novo? 
- Bom, agora eu morri. Vamos ver se eu renasço de novo. Por enquanto eu 
estou morta. Estou falando de meu túmulo. (LISPECTOR apud MOSER, 
2013: 629) 

 
 
Em meados de 1977, ao lado de Olga Borelli, Clarice planeja uma viagem à Europa, 

contudo resolve regressar antes do tempo programado. Logo após sua volta, o livro A Hora da 

Estrela é publicado, sua última publicação em vida, já que, em outubro deste mesmo ano, 

Clarice é internada e diagnosticada com câncer terminal de ovário. Sua doença encontrava-se 

em estágio avançado, o que não permitia a ela uma volta para casa. No Hospital da Lagoa, no 

Rio de Janeiro, a autora permaneceu por poucos meses sob a companhia diária de Olga, de 

suas irmãs e escassos amigos.  

 

Depois de seu primeiro encontro, sete anos antes, Clarice escreveu a Olga 
Borelli que esperava tê-la por perto na hora da sua morte. Agora, às dez e 
meia da manhã de 9 de dezembro de 1977, ela morria segurando a mão de 
Olga. (MOSER, 2013: 650).  

 
 

Mesmo internada e sob o efeito de expressivas doses de medicamentos paliativos, 

Clarice não parou de escrever, desejava finalizar Um sopro de vida. Escreveu enquanto tinha 

forças para tal, e quando não mais podia, ditava suas reflexões a Olga que anotava em papéis 

avulsos. Foi deste modo, ditando palavras à Olga, que Clarice faleceu um dia antes de 

completar cinquenta e sete anos de idade.  

 
 

1.1 Movimento puro: a escrita clariceana tardia 
 
 

A noção de tardio não nomeia um modo unívoco de referência temporal, 
mas jamais se livra do encalço do tempo. É sempre um modo de 
recordarmos o tempo, seja este perdido, exato ou passado. 

(WOOD, 2006:7) 
  

 
Clarice acordava cedo, tomava café à companhia de um cigarro e ao inspirar-se, 

tomava nota de seus pensamentos em sua máquina de escrever; mas também escrevia em 

papéis soltos, dentre os quais podiam ser envelopes de correspondência, fragmentos 

aleatórios, e até mesmo, guardanapos. Essa escrita desordenada e desregrada seria resultado 

de sua abrupta inspiração, a qual não tinha momento certo para materializar-se. 
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Figura 1. Fólio 189 – Manuscrito de Um sopro de vida (1977) 

Fonte: Arquivo IMS. 1977. 
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A autora prezava pela perpetuação de suas obras e, em muitos depoimentos, citou que 

suas escolhas gramaticais e sintáticas refletiam sua personalidade, suas experiências. Sua 

forma peculiar de escrita, o caráter pseudo-autobiográfico de seus textos e a recuperação de 

trechos autorais em seu próprio contexto produtivo caracterizam o conjunto de sua produção. 

Uma vez que estes detalhes bibliográficos são perdidos, comprometemos a autenticidade das 

informações que serão repassadas aos leitores. 

A escrita clariceana constitui-se de uma leitura psicanalítica e deveras enigmática das 

relações humanas, da condição mundana e das questões espirituais. O misticismo impresso 

em suas obras torna ainda mais nebulosa a visão dos leitores sobre a escritora, que acreditava 

em forças sibilinas, combinações cabalísticas e, até mesmo, visitava cartomantes. Sobre esta 

experiência com as cartas do tarô, a escritora faz referências sobre suas recorrentes previsões 

satisfatórias em A Hora da Estrela (1977). O que nos remete também a quantidade de títulos 

dados por Clarice para a mesma obra: treze, número escolhido propositalmente. Quanto a essa 

característica singular da escritora, Olga Borelli comenta: 

 
Quando ela me mandava bater à máquina, ela dizia: “Conta sete, dá sete 
espaços para teu parágrafo, sete. Depois, tente não passar da página 13”. 
Olha a superstição! Quando era um conto, dizia: “Aperta. Dê pouco espaço 
para não passar da página 13”. Ela gostava muito do número 9, do 7, do 5. É 
uma coisa muito estranha essa em Clarice, mas ela pedia ao editor que não 
ultrapassasse o número X de páginas, que terminasse o livro naquele ponto. 
É meio cabalístico, não é? Ela tinha muito disso. (BORELLI apud MOSER, 
2013: 637) 

 
 

Deste modo, observa-se que Clarice Lispector mostrava-se bastante cuidadosa com a 

apresentação de seus textos, desde preocupações de foro supersticioso a caprichos 

ortográficos. Dizia ser intencional cada escolha vocabular e sintática que usava. Não 

consentia facilmente mudanças em parágrafos, planejava cada palavra meticulosamente. 

Desejava que seus leitores compreendessem a intencionalidade de sua escrita, mesmo que não 

fosse tão clara quanto achava. Aceitava a opinião de amigos e aguardava ansiosa as 

impressões dos críticos. Em carta a um editor de uma de suas obras traduzidas para o francês, 

Clarice relata descontente que preferiria não vê-lo publicado diante de tantas alterações feitas, 

e completa: 

 
[...] eu tomei liberdades de estilo, o que dá direito de criticar, mas não de 
impedir. [...] Gostaria ainda de esclarecer o seguinte: a pontuação que eu 
empreguei no livro não é acidental e não resulta da ignorância de regras 
gramaticais. Você concordaria comigo que os princípios elementares de 
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pontuação são aprendidos em qualquer escola. Estou plenamente consciente 
das razões que me levaram a escolher essa pontuação e faço questão que ela 
seja respeitada. (Arquivo Museu de Literatura Brasileira. FCRB.1955) 

 
O projeto literário da autora surge num momento em que a literatura brasileira define-

se por características divergentes ao que a sua produção representa na época. No entanto, sua 

obra ganha o público nacional e a narrativa introspectiva ganha espaço entre os destaques do 

meio artístico. No entanto, percebe-se que sua escrita se modifica ao transcorrer de sua 

trajetória literária.  Mais precisamente nos anos de 1970, período próximo à sua morte, nota-

se uma mudança drástica na estética e nas temáticas utilizadas pela autora. Sônia Roncador 

(2002), afirma que, nesse período de escrita considerada tardia, a autora abandona a forma 

elegante de seus primeiros escritos, adotando posteriormente uma estética desagregada, 

considerada ordinária pelos críticos.  

 
Uma característica típica de seus trabalhos anteriores é a ênfase na 
homogeneidade, mais precisamente na unidade interna de tom e estilo. Mas 
nos anos 70 o modelo de composição de seus textos é, ao contrário, o da 
montagem: os trabalhos finais de Clarice tendem a ser menos um todo 
unificado que repositórios de fragmentos dispersos; em muitos casos, 
fragmentos incompatíveis cujas diferenças Clarice não parece interessada em 
homogeneizar. Em Objeto Gritante, provavelmente o precursor experimental 
dessa família de textos, Clarice enfatiza o efeito de montagem introduzindo 
no manuscrito vários fragmentos já publicados [...] (RONCADOR, 2002:14) 
 

 
Para determinar esse momento na escrita clariceana, debruçamo-nos nas acepções 

acerca da tendência tardia nas artes desenvolvida por Edward Said, teórico palestino que se 

concentrou nos estudos das obras finais de músicos e escritores em seu livro Estilo tardio 

(2006). O escritor afirma que, muitos autores, em suas obras finais, contrariam a ideia de 

plenitude e equilíbrio que deveria acompanhar o período de maturidade existencial. Afinal, 

segue-se a lógica de um projeto de criação progressivo, no qual o início surge como 

experimento e, a partir dele, desenvolve-se o propósito para, então, se alcançar a harmonia e a 

consonância. Muitos autores aperfeiçoam a estética de suas obras e arrematam seu projeto de 

arte na constância de suas habilidades aprimoradas. Outras obras, no entanto, evocam 

inquietações, contestam limites absolutos e afligem o leitor/público num momento em que se 

espera uma unidade fluente e espontânea atingida pela imponente proficiência. A explicação 

seria a proximidade do inevitável. 

Ao definir as particularidades das composições finais de Beethoven, Said aponta para 

a característica fragmentária que as circunda e, que, no contexto literário, se aplica também às 
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últimas obras de Clarice Lispector. À luz do autor, “o tardio não pode ir além de si mesmo, 

não pode se transcender ou elevar, mas apenas aprofundar-se. Aqui não há lugar para a 

transcendência ou para a unidade” (SAID, 2006: 24). Não há espaço para a totalidade, o tardio 

é desagregado, irregular e fastidioso. A composição tardia compara-se a flashes de instantes 

marcantes desordenados e desintegrados pela força austera do tempo. Um tempo que não 

volta e que se apressa em revelar tudo que ainda não contou, em registrar o que o inconsciente 

insiste em não definir, mesmo que o resultado consista em retalhos de experiências. 

 
O estilo tardio faz parte e, ao mesmo tempo, está à parte do presente. São 
poucos os artistas e pensadores capazes de levar seu ofício tão a sério a 
ponto de perceber que também ele envelhece e deve enfrentar a morte, sem 
poder recorrer senão à memória e aos sentidos em decadência. (SAID, 2006: 
34) 
 
 

Entende-se essa transição na obra de Clarice Lispector como o esforço em aprofundar-

se em questões que a instigaram por muito tempo e, em composições anteriores, não tinham 

urgência em serem exploradas. Contudo, o tempo implacável e a morte iminente sugerem uma 

mudança no plano de fundo dos assuntos abordados. A escrita mais instintiva da autora deve-

se ao fato de que Lispector procurava uma forma para expressar o feio, o abjeto e o intangível 

de maneira que caracterizassem as temáticas que permeavam seus escritos. É especificamente 

no final de sua vida que Clarice insere em suas produções temáticas existenciais relacionadas 

ao comportamento humano, às relações sociais, à afetividade e à morte, associando ainda um 

caráter autobiográfico a esses textos. É nesse mosaico no qual as questões mais complexas e 

efêmeras se mostram, que podemos situar as obras A hora da estrela (1977), Um sopro de 

vida (1978), Água viva (1973)¸e, até mesmo, A paixão segundo G.H. (1964), que, embora um 

pouco distante do período considerado tardio, representa uma transição em seu projeto 

literário. Essas obras inserem-se num contexto significativo da literatura clariceana, 

comprometido com a estética fragmentada, com os temas habituais humanos e com o 

processo de criação literária.  

 

Assim, as crônicas e as obras tardias de Clarice Lispector coadunavam-se a 
tendências de várias esferas artísticas desde a década de 60 do século 
passado, que a antena sensível da autora teria sabido captar e expressar. Uma 
dessas tendências foi o questionamento da autoridade da arte e do artista. A 
inserção das condições de produção da obra, o processo de montagem na 
criação, o reaproveitamento dos próprios textos, a recuperação – ora 
ficcional, ora autobiográfica – do eu que figurava nos excertos reutilizados: 
todas essas características emergentes na escrita clariceana da época 
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impediam que o leitor pudesse projetar a figura de um autor acima do mundo 
imediato, Ao contrário, o autor se encontrava envolvido e afetado pelo 
universo cotidiano, sem aura de transcendência. (ABRANTES, 2016:52) 

 

Acerca de A paixão segundo G.H (1964), fica evidente a forma como a escritora 

utiliza-se de metáforas para cativar o seu receptor. Num estilo circundante, a partir de uma 

técnica de convencimento, o leitor adentra o universo controverso e desumanizador de G.H. O 

enredo, tecido em primeira pessoa, inicia-se em uma manhã temporalmente imprecisa, na qual 

G.H. decide, após a demissão de sua empregada, organizar seu apartamento, uma cobertura 

apresentada pela própria como símbolo de seu status social. 

A artista plástica principia os afazeres domésticos pelo quarto da empregada por julgar 

que o ambiente estivesse “imundo, na sua dupla função de dormida e de depósito de trapos, 

malas velhas, jornais antigos, papéis de embrulho e barbantes inúteis” (2009: 33); no entanto, 

G.H. surpreende-se com a limpeza e organização do recinto, no qual, porém, ao abrir um 

antigo armário, depara-se com uma barata. Com um brusco e impensado movimento, ela 

esmaga o inseto, fazendo surgir uma massa branca proveniente da laceração de sua estrutura 

orgânica.  

A partir dessa visão repugnante, a protagonista entrega-se a uma sucessão de 

memórias e problematizações existenciais em busca do autoconhecimento. O texto clariceano 

utiliza-se de um vocabulário próprio, inserindo-se no campo das categorias negativas, 

desconstruindo o significado denotativo das palavras, como também a ingênua esperança de 

atribuir um sentido a elas. Deste modo, sua escrita torna-se palco de frustrações e incertezas, 

provocando no espectador um mal-estar com seus fragmentos dissociados e perda de 

referencial (ROSENBAUM, 1999:153).  

Clarice Lispector, em A paixão segundo G.H. (1964), ao valer-se de uma narradora em 

primeira pessoa tão realisticamente idealizada e, até mesmo, em certos momentos, 

autobiográfica, reitera uma característica própria de sua narrativa tardia. Em suas últimas 

obras, a autora expõe suas emoções, seus pensamentos por meio de suas personagens, o que, 

no entanto, não permite caracterizar o texto como autobiográfico. Como Lejeune sustenta em 

O pacto autobiográfico (2014), a autora cria um intérprete para seu papel, filtra sua 

subjetividade através dele, atribuindo-lhe particularidades que o aproximam de si mesma, 

contudo fogem de uma construção estritamente pessoal. 

Embora o enredo seja constituído de relatos fracionados, constata-se uma tentativa de 

manter a unidade do processo transcendente experienciado pela personagem, visto que não há 

uma explícita divisão por capítulos - o que tornaria a experiência em si ainda mais 
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segmentada - e as frases que encerram uma sequência narrativa reaparecem ao início da 

próxima indicando uma tentativa de ininterrupção. 

Nota-se, também, que, ainda que a narrativa seja constituída por um monólogo, sua 

fala ora se encerra em sua própria constatação declarativa, ora evoca interlocutores não 

participativos, quiçá como artifício de aproximar as lembranças mais antigas das que vivencia 

naquele momento. 

Seguindo essa mesma estética desconectada, constitui-se Um sopro de vida. Segundo 

Branco (2017), é provável que a obra póstuma, objeto deste estudo, seja concebida como a 

mais fecunda para se tratar o tema da morte, o que é curioso, segundo o autor, pois seu título 

faz menção à antítese desse predestino humano. A autora escreveu a obra nos últimos três 

anos de sua vida e não terminou a tempo de publicá-la. De certa forma, sabia que o fim se 

aproximava. A partir dos estudos de Said, depreende-se que, embora a obra tardia não possa 

ser o “resultado direto do envelhecimento ou da morte, pois o estilo não é uma criatura mortal 

e as obras de arte não têm nenhuma vida orgânica a perder” (2006:8), a aproximação da morte 

do autor certamente transpõe sua escrita com peculiaridades que remetem ao desarmônico e 

ao inquietante.  

Faz-se significativo relatar que Edward Said ainda organizava o livro Estilo tardio 

(2006) - obra publicada postumamente a partir das anotações do autor - quando faleceu em 

decorrência de uma leucemia descoberta alguns anos antes; fato que, curiosamente, o 

aproxima de Clarice Lispector que também não chegou a ver a publicação de sua última obra.  

Michael Wood, autor responsável pela introdução de Estilo tardio (2006), afirma que, 

talvez, o desejo de Said de não concluir a obra tenha superado o de veiculá-la, visto que a 

finalização do projeto o deixaria mais próximo de um limiar mais real. A familiaridade dessa 

constatação com a trajetória final de Lispector surpreende, no entanto, deixa perceptível a 

relação da sua escrita tardia com o tempo. Seus últimos romances foram produzidos em 

períodos relativamente consideráveis – alguns levaram anos até a finalização - e até escritos 

concomitantemente a outros trabalhos. Parece-nos que, a compreensão de Wood em relação a 

Said, deveras harmoniza-se com o cenário final de Clarice Lispector, que concluiu seus 

projetos finais, exceto um deles, que se manteve a prolongar o inadiável, Um sopro de vida. 

É também pelo viés do pensamento de si e da escrita, colocando o personagem como 

leitor e o leitor como personagem, que temos a constituição da obra. O livro revela as 

inquietações de um escritor e de sua personagem, Ângela Pralini. Ao escolher este nome para 

sua personagem, Clarice revisita uma de suas obras anteriormente publicadas, Onde estivestes 
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de noite (1974). Essa prática representa, também, um movimento de escritura nas criações da 

autora e confirma a estrutura intercisa do texto. A composição consiste em mais que um 

diálogo entre criador e criatura. As passagens do livro refletem as angústias, as hesitações e as 

disparidades emocionais dos protagonistas.  Segundo Moser, 

 

Em seus últimos livros, a identidade entre o autor e suas criaturas atinge um 
clímax poético. Em Um sopro de vida tanto Ângela como o personagem 
masculino do Autor que Clarice interpõe entre ela própria e Ângela são 
Clarice Lispector, muito mais do que o foram suas criaturas anteriores. 
(MOSER, 2013: 605) 
 

 
Todo o livro fundamenta-se no desditoso momento pelo qual se findou sua existência. 

De fato, os manuscritos compõem um ensaio propedêutico de quem anseia e, ao mesmo 

tempo, teme o fim. Um relato profundo da agonia de experimentar “uma genialidade 

insuportável para si mesma e para os outros” (BORELLI apud MOSER, 2013:632). 

 
Mas se uma obra inacabada, póstuma, soa necessariamente incompleta, e 
se os leitores naturalmente se perguntam se o que estão lendo é o que a 
autora queria que lessem, Um sopro de vida, como tantas obras de Clarice 
Lispector, atinge “essa harmonia preciosa e precisa entre a expressão e o 
fundo” num grau quase assombroso. (MOSER, 2013: 603) 
 

 
Composta de fragmentos e anotações de Lispector, a narrativa apresenta-se altamente 

multifacetada, sendo uma junção de trechos que não estão ordenados em uma determinada 

sequência escrita. 

 

Notadamente, Um sopro de vida se mostra uma espécie de mescla de 
citações clariceanas e trechos do conjunto de sua obra, num processo de 
autorreferencialidade anteriormente trabalhado. Em um exemplo relevante, 
as próprias personagens batem a questão, num crescendo de identificações 
entre os "autores" em jogo: a personagem Ângela Pralini, a personagem 
Autor e Clarice Lispector [...] (HOMEM, 2012: 152) 
 

 
A escrita e seu referencial metalinguístico estendem-se por todo o texto. O narrador 

mostra-se às voltas com o questionamento acerca do sentido de escrever, indo e voltando à 

questão, procurando responder a essa indagação de formas distintas. O narrador constrói ao 

longo do texto, por meio da imagem do outro e da linguagem, um processo de escrita. Assim, 

na estrutura que marca a construção do lugar do autor e narrador, são formadas novas 

disposições, nas quais o autor se releva como o primeiro leitor do escrito. Em outras palavras, 
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o narrador torna o texto complexo, à medida que, ao longo da narrativa, a leitura recoloca a 

autoria, construindo assim uma espécie de movimento circular. 

 
Para o narrador, escrever é libertar-se do nada, caminhando em direção à 
vida, é busca de vida (ou até salvar uma vida). Lembrando de suas outras 
obras, vemos que Clarice sempre estabeleceu essa relação entre a escrita e a 
vida - o lidar com a palavra é lidar com uma veia que pulsa, com um coração 
selvagem. Ou ainda, paralelamente, alia vida ao "sopro da palavra", numa 
clara alusão ao título. (HOMEM, 2012: 156) 
 

 
Portanto, tem-se um questionamento acerca da relação entre o ser humano e a palavra, 

o quão é possível esgotá-la até que se chegue à representação mais autêntica e constante do 

caos do arranjo existencial. Desta forma, o personagem narrador alia a palavra à centelha de 

vida que, em cada fascículo ainda faz pulsar um coração, consistindo o ato de escrever em um 

eterno ímpeto de vida.  

Em A hora da estrela, obra publicada no ano de falecimento da autora, 1977, a 

composição conta com uma narrativa representativa da trajetória pessoal de Lispector. Muitos 

elementos reforçam o cunho autobiográfico do texto que situa a autora em meio ao narrador 

Rodrigo S. M. e à personagem Macabéa. Ao aprofundar-se na análise obra, Novello afirma 

que existem semelhanças entre os entes ficcionais e Clarice, visto que a autora não era boa 

datilógrafa, “gostava de tomar Coca-Cola, bastante café”, ouvia a Rádio Relógio e tinha 

“necessidade de solidão” (1987: 58).  

 
Nesse sentido, eu diria que grande parte das narrativas de Clarice dos anos 
70 simplesmente não pode ser descrita a partir das categorias “mimético” e 
“lírico”. Embora essas narrativas não sigam o modelo de uma ficção “lírica”, 
baseado num realismo “ontológico” (para falar com Benedito Nunes), elas 
tampouco podem ser descritas como “miméticas” (elas não seguem as 
convenções de um realismo clássico) [...] (RONCADOR, 2002: 105) 
 

 
A respeito da estrutura narrativa, A hora da estrela (1977) recupera, por meio da 

ficção, a infância de Clarice no Nordeste, as novas experiências em um local diferente e a 

relação lúgubre com a morte, que permeia todo o enredo.  A tristeza, a angústia e a 

desesperança que o texto carrega esgotam qualquer possibilidade de que haja algum desfecho 

positivo para a personagem que, ao menos no fim, ilusionava um futuro diferente interpretado 

pela cartomante. A morte novamente atravessa as escrituras tardias da autora de forma a 

compor um quadro inquietante. Conforme Novello, “Macabéa morre, mas também ‘mata’ o 

narrador de sua vida, o seu criador... duas mortes concomitantes, que ficam reverberando 
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dentro de nós” (1987: 85). Seria plausível afirmar que o fim das personagens aponta também 

para o encerramento de um projeto estético que impulsionava suas últimas criações. 

Em última análise, Objeto Gritante, texto que deu origem à publicação Água viva 

(1973), sugere uma estrutura organizada por elementos jornalísticos e autobiográficos, assim 

como nas composições das crônicas que Clarice produzia para o Jornal do Brasil. Sua escrita 

revela algumas das características tardias da autora, principalmente no que tange à 

representação do eu autobiográfico e à fragmentação do enredo. Consoante Abrantes (2016), a 

versão final do texto, publicada como Água Viva (1973), inibiu praticamente todas as 

referências reais que eram feitas ao cotidiano da autora. Na publicação, os elementos textuais 

presentes estão completamente transmutados, resultando assim num relato ficcional em sua 

totalidade. 

Em Objeto Gritante, a real vivência penetra o universo simbólico da linguagem, 

através de um relato ordinário, com descrições de manifestações rotineiras, em espaços reais 

compartilhados pela autora. Desta forma, Clarice insere substancialmente um relato 

autobiográfico nesse contexto, de modo que são transmitidas ao autor as condições que 

precedem o processo de escrita. A autora intercala textos de diferentes gêneros e em vários 

níveis de linguagem, fazendo uso de um recurso de adjeção que a leva a uma produção de 

narrativas compósitas e mistas.  

 

Num movimento de crítica da própria arte, numa tentativa de desfiguração 
das formas literárias aceitas e vigentes, o texto clariceano da ficção tardia 
passou a realçar a noção da incompletude da obra artística. Por isso mesmo, 
realça ainda mais a noção de processo de criação como continuação sempre 
inconclusa (que acompanhou toda a sua obra), adota a inclusão das 
circunstâncias do ato criativo que envolvem o autor e, assim, adota a 
primeira pessoa autobiográfica. (ABRANTES, 2016: 71) 
 

Faz-se necessário pontuar, a partir do breve estudo realizado neste tópico, que as 

últimas obras de Clarice Lispector mostram-se ligadas pela circunstância tardia de produção, a 

vontade de transcender a palavra, a busca incansável de compreender e traduzir o pensamento, 

mesmo que a expressão desse tema sugira uma narrativa incomum, fragmentada e desconexa 

como o próprio inconsciente. Isto posto, parece-nos significativa a aplicação das teorias 

lacanianas acerca dos registros do inconsciente para a composição do processo de criação de 

Um sopro de vida (1977), objeto de estudo desta pesquisa. 
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2 CRÍTICA TEXTUAL MODERNA 

 
Após se ter restituído a forma genuína de um texto escrito, ele é, via de 
regra, publicado novamente, contribui-se também, assim, para a 
transmissão e preservação desse patrimônio: colabora-se para a 
transmissão dos textos, porque, ao se publicar um texto, este se torna 
novamente acessível ao público leitor; e contribui-se para a sua 
preservação, porque se assegura sua subsistência através de registro em 
novos e modernos suportes materiais, que aumentarão sua longevidade.  

(Cambraia, 2005:19) 
 

A Crítica Textual Moderna manifesta-se da premência em recuperar textos cujos 

manuscritos autógrafos e originais estejam perdidos, ou mesmo que apresentem tais 

documentos, mas estejam descaracterizados em relação ao que é reconhecido ou intencionado 

materialmente pelo autor. À luz de Carvalho e Silva, 

 
A Crítica Textual, com o seu método rigoroso de investigação histórico-
cultural e genética, toma os textos como expressões da cultura pessoal ou 
social, com as preocupações fundamentais de averiguar a autenticidade 
dos mesmos e a fidedignidade da sua transmissão através do tempo, e de 
cuidar de interpretá-los, prepará-los e reproduzi-los em edições que se 
identifiquem ou se aproximem o mais possível da vontade dos autores ou 
dos testemunhos primitivos de que temos conhecimento. (CARVALHO E 
SILVA, 2005:131) 

 

Alguns dos textos mais antigos nos foram transmitidos a partir de cópias já alteradas. De 

muitos deles, não há manuscritos originais. Contudo, esta não é uma problemática exclusiva 

dos textos antigos. Muitos textos modernos cujos originais são de conhecimento público 

sofrem alterações e incorreções a cada nova edição descuidada, visto que certos editores e 

revisores com o propósito de modernizar ou, até mesmo, retificar alguns trechos acabam por 

desvirtuar toda a obra. Em algumas edições percebemos modificações profundas em 

parágrafos e/ou páginas inteiras, as quais interferem no sentido global do texto, fugindo ao 

projeto literário do autor, uma vez que não refletem a sua intenção materializada. Consoante 

Spaggiari (2004), 

 
(...) se o filólogo tem a obrigação profissional de emendar as modificações 
introduzidas ao longo da transmissão, tem igualmente que reconhecer e 
respeitar a vontade do autor, mesmo nas suas irregularidades, contanto que 
sejam cada vez devidamente racionalizadas. (SPAGGIARI: 2004, 175) 

 

Por conseguinte, entendemos que o papel do crítico consiste no resgate da história da 

literatura pela transmissão da genuína arte textual, respeitando “a língua, a época e a cultura a 
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que pertença” (SPINA, 1977: 86) e o intento original materializado pelo autor que busca, 

com sua obra, atingir em diversos e distintos aspectos seus leitores. Esta reflexão sugere que 

quaisquer modificações realizadas nos textos precisam estar devidamente notificadas, mesmo 

as que eventualmente intentem uma correção gramatical ou sintática. Todo este trabalho de 

recuperação dos textos originais culmina em uma edição específica que apresenta o texto 

representativo da última modificação ou vontade do autor acompanhado de notas indicativas 

de eventuais alterações que, por ventura, tenham sido realizadas para adequação da escrita ou 

da fonética, a edição crítico-genética. 

 
Ler e folhear as páginas de uma edição crítica é – de certa forma – viajar no 
tempo, mas, sobretudo, é ter acesso a um passaporte que nos dará direito a 
conhecer marcas de temporalidades diversas que somadas são e serão 
contribuições bastante significativas para o estudo de um texto ou de textos 
que compõem a história da transmissão e – por que não dizer? – da leitura de 
obras que fazem parte ou que poderão fazer parte, por meio de sua 
restauração e posterior divulgação, do patrimônio cultural da humanidade. 
(FERREIRA, 2016: 2) 

 

Esta edição remonta um processo científico constituído por várias etapas criteriosas 

enumeradas e descritas por Azevedo Filho (1987: 16). Tais etapas identificam-se como: 

recensio (levantamento de todos os dados relacionados com o texto a ser editado); collatio 

(comparação de todo material reunido a partir do exame atento das relações de parentesco ou 

relações estemáticas dos códices e edições existentes) ; eliminatio codicum descriptorum  

(eliminação dos códices que sejam simples cópias sem valor autônomo); classificação 

estemática da tradição manuscrita (se houver) e da tradição impressa (representação em 

árvore genealógica das relações encontradas entre as versões observadas), emendatio 

(verificação dos erros para composição de emendas), apresentação do texto crítico; aparato e 

variantes. 

Deste modo, a edição crítico-genética de uma obra representa o trabalho final do 

crítico textual após uma sequência de estágios diagnósticos que se iniciam com a pesquisa do 

material concernente ao texto a ser editado e prosseguem com a exclusão de algumas cópias 

não significativas, comparações entre os manuscritos e as edições impressas, composições de 

notas explicativas acerca de incorreções e modificações, e, por fim, a exposição da 

reconstituição do texto. 

Além da recuperação textual, numa edição crítico-genética faz-se necessário compor 

o processo de criação estabelecido pelo autor e, para tanto se observam os documentos 

pertinentes ao processo de escrita. Numa obra póstuma, a composição de uma edição crítica 
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desprovida de uma estruturação genética seria prejudicada pela inexistência de uma versão 

organizada e publicada em vida pelo escritor. O tratamento dado a essas obras sugere muita 

prudência, pois, frequentemente, o processo de estruturação do texto encontra-se inconcluso e 

o que se tem configura um material ainda primário e esboçado. Outras questões éticas 

também surgem a partir da incerteza quanto às decisões do autor. 

 

 [...] quando estamos perante volumes póstumos contendo textos publicados 
já em vida do escritor, essa publicação origina interrogações distintas que 
são suscitadas pelos inéditos propriamente ditos. No caso destes póstumos, 
levanta-se fundamentalmente a questão de saber se o escritor ainda se 
decidiria a publicá-los [...], se os alteraria de forma mais ou menos profunda, 
se os submeteria a específicos tratamentos selectivos e organizativos [...] 
(REIS; MILHEIRO, 1989: 22) 

 
Cabe ressaltar que, em relação à obra Um sopro vida, não há dúvidas quanto ao anelo 

de publicá-la. O objetivo seria levantar um questionamento quanto às inúmeras modificações 

textuais realizadas na primeira edição do romance e avaliar se estas faziam parte do projeto 

original. A edição crítico-genética traria ao conhecimento público uma proposta mais 

adequada de composição da obra, pois seria resultado de todo um processo de análise do 

projeto literário da autora. 

 

2.1 Um sopro de vida: o livro x os manuscritos 
 

 

Um sopro de vida (1977) é uma escrita singular em vários sentidos. Muitos aspectos 

desta obra tornam-na objeto de interesse acadêmico. Publicado postumamente, o livro 

começou a ser esboçado em 1974, juntamente com A hora da estrela (1977) e, ao final de 

1977, mesmo com a morte de Clarice Lispector, ainda não estava finalizado. Depois do 

falecimento da autora, sua amiga Olga Borelli encarregou-se de reunir os documentos da obra, 

constituídos de manuscritos autógrafos, manuscritos ditados pela autora e um datiloscrito; 

deu-lhes forma e os preparou para o processo editorial. Conjectura-se, após conhecidos os 

manuscritos, que tal tarefa pareceu um tanto quanto ímproba e obscura.  

Seus manuscritos não obedecem a uma ordem cronológica e somente alguns estão 

numerados pela autora, que não teve tempo, razão ou mesmo desejo (quem sabe?) de 

organizá-los. Essa numeração repete-se algumas vezes em conjuntos de dez a doze páginas, 

não colaborando com a tarefa de organização geral da obra. Os manuscritos originais, que 

atualmente encontram-se sob os cuidados do Instituto Moreira Salles no Rio de Janeiro, 
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mostram-se objeto primordial para análise dos movimentos de escritura da autora e do 

processo de criação da obra, visto que não há ainda uma edição crítico-genética da obra que 

revele uma proposta do texto em sua completude. Contudo, Pino argumenta que: 

 
Não é impossível chegar a certas linhas a partir da observação de cada 
escolha, de cada rasura. Mas esse trabalho costuma ser feito paralelamente a 
outro: observar, na obra anterior do escritor, quais são as escolhas comuns, o 
que distingue seu traço autoral. O cruzamento dessas duas tarefas ajudará a 
apontar uma tendência. (PINO, 2007: 39) 
 

 
A autora ainda acrescenta que: 
 

Ao lidar com obras que não foram publicadas em vida pelo autor, é natural 
questionar o alcance ético desta escolha. É válido trabalhar e dar a conhecer 
uma obra que o autor engavetou, não pôde concluir, que, enfim, não 
corresponde à estética que ele procurava? Uma das respostas dadas a essa 
pergunta – que sem dúvida aceita muitas outras respostas – poderia ser 
descrita da seguinte forma: “o valor não estaria na última versão, mas no 
processo de criação”. (PINO, 2007: 16) 
 

 
A partir destas considerações, compreende-se que, em obras publicadas postumamente, 

a relevância de uma análise genética dita-se relevante, posto que ao investigar as 

características da produção são resgatadas particularidades sobre o próprio autor e seu 

momento criativo. Ao analisarmos trabalhos anteriores de Clarice Lispector e os manuscritos 

de Um sopro de vida (1977), depreendemos que alguns aspectos estruturais e formais estão 

presentes no conjunto de sua obra, outros tornam peculiar o texto em questão. 

Para um ser tão reflexivo e complexo quanto Clarice, escrever não poderia deixar de ser 

uma atividade igualmente contemplativa. A autora transformou sua obra numa representação 

gráfica adaptada de suas experiências, seus anseios, seus temores, suas frustrações. Em Um 

sopro de vida (1977), a autora narra episódios de sua vida pessoal, como quando relata sua 

experiência com Ulisses, seu cão. O animal mordeu o rosto de Clarice, que precisou de 

reparações cirúrgicas após o incidente.  

Nos manuscritos em questão, há folhas em que, além dos textos desenvolvidos para o 

livro, a autora lista as compras que fará no mercado, ou então, ordena seus afazeres pessoais e 

profissionais do dia, como visita a uma amiga, ida ao salão de beleza, comparecimento a 

entrevistas, ou mesmo feitura de desenhos casuais. Inferimos com base nestas apreciações 

que, muito mais do que sua arte, a literatura fundia-se a seu cotidiano, sua singular inspiração 

rompia-se de qualquer atividade aprazivelmente pessoal que a escritora vivenciasse.  
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Figura 2. Fólio nº 121 – Programação pessoal de Clarice Lispector no verso do fólio 
pertencente aos manuscritos de Um sopro de vida (1977) 

Fonte: Arquivo IMS. 1977. 
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Em vários depoimentos, Clarice discute sua relação com a literatura e o que ela 

representa em sua vida e, por vezes, não alcançamos a linha tênue entre ficção e fato em seus 

textos. 

 

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 abençoar uma vida que não foi abençoada. Escrevo 
porque encontro nisso um prazer que não consigo traduzir. Não sou 
pretensiosa. Escrevo para mim, para que eu sinta a minha alma falando e 
cantando, às vezes chorando... (LISPECTOR apud ROCHA, 2011: 117) 

 
 
Olga procurou atender grande parte dos desejos de sua amiga, que deixara em alguns 

fólios do conjunto de seus manuscritos várias indicações acerca da edição do livro. Com a 

análise dos manuscritos, observamos que muitas dessas intenções documentadas tornaram-se 

parte da publicação, contudo, outras, não se materializaram.   

Para uma análise produtiva do processo de criação a partir dos manuscritos e da obra 

publicada, pesquisou-se a respeito da transmissão das publicações impressas desde a primeira 

até a última versão. Por conseguinte, tivemos acesso a algumas dessas publicações realizadas 

por diferentes editoras ao longo dos anos.  

Quanto à transmissão da publicação, verificamos que a primeira edição impressa do 

livro advém da junção dos manuscritos de Clarice Lispector elaborada por Borelli. Esta 

composição foi constituída após a morte de Clarice em 1977 e publicada em 1978 pela editora 

Nova Fronteira. A partir dela, outras edições foram posteriormente elaboradas. 

A editora em questão publica o romance que recebe título e subtítulo idealizados pela 

escritora, Um sopro de vida: pulsações. Também escolhidos pela autora, segundo anotações 

manuscritas nos fólios que integram os documentos desta obra, foram as divisões em 

capítulos que constam no sumário: O sonho acordado é que é a realidade; Como tornar tudo 

um sonho acordado?; Livro de Ângela.  

Logo após o sumário, notamos quatro citações impressas referentes à temática central 

do romance que, em nossas observações aos manuscritos, constatamos que aparecem 

separadas em pequenas tiras de papel soltas e desordenadas, de modo que acreditamos terem 

sido escritas por Clarice em momentos de leituras inspiradoras para a criação do livro e 

resgatadas por Olga Borelli em sua composição. Constituem citações do primeiro livro da 

Bíblia (“Do pó da terra formou Deus-Jeovah o homem e soprou-lhe nas narinas o fôlego da 

vida. E o homem tornou-se um ser vivente.” Gênesis 2,7); de Nietzsche (“A alegria absurda 
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por excelência é a criação.”); de Andréa Azulay (“O sonho é uma montanha que o 

pensamento há de escalar. Não há sonho sem pensamento. Brincar é ensinar ideias.”), e da 

própria escritora (“Haverá um ano em que haverá um mês, em que haverá uma semana em 

que haverá um dia em que haverá uma hora em que haverá um minuto em que haverá um 

segundo e dentro do segundo haverá o não-tempo sagrado da morte transfigurada.”).  

A publicação da Editora Nova Fronteira ainda traz uma apresentação da obra 

produzida por Olga Borelli, que esclarece os motivos pelos quais realizou a estruturação do 

romance e situa o leitor acerca das circunstâncias de sua produção. A editora em questão 

publicou oito edições deste livro, a última, em 1988.  

Em 1983, a Editora Círculo do Livro obteve a licença autoral cedida por Paulo Gurgel 

Valente, filho de Clarice Lispector e detentor dos direitos de sua obra, para uma publicação 

exclusiva aos membros participantes do clube literário. A referida edição contou com 

encadernação em capa dura e reformulação das ilustrações nela contidas. A parte interior do 

livro ainda mantinha as citações da primeira edição e a apresentação escrita por Olga Borelli. 

Contudo, inúmeras alterações textuais foram encontradas durante a pesquisa. 

Em 1990, a Editora Francisco Alves retoma o trabalho de reedição das obras de 

Clarice Lispector, entre elas, Um sopro de vida, que é republicada em nona e décima edições, 

em 1991 e 1994. Estas edições não contaram com nossa análise e investigação, visto que o 

acesso a elas pôs-se infactível mediante dificuldades na aquisição e/ou empréstimo.  

Em 1998, a Editora Rocco adquire a licença autoral para publicação das obras da 

escritora e reproduz, no mesmo ano, mais uma edição do volume em questão. No entanto, 

desta vez, a editora conta com o trabalho responsável da professora Marlene Carmelinda 

Gomes Mendes para a elaboração do texto crítico da obra. A pesquisadora, na época, não 

obteve acesso aos manuscritos, no entanto, deteve-se às edições impressas disponíveis para o 

resgate do texto formulado por Olga Borelli. O resultado da pesquisa apontou para 

consideráveis alterações textuais desde sua primeira publicação em 1978 até a mais atual 

naquele momento. As alterações foram reparadas tomando-se por base a primeira edição. Em 

1999, outra edição publicada pela Rocco baseada no texto crítico de Mendes recebeu nova 

roupagem para a capa.  

Após toda a pesquisa acerca das publicações feitas por editoras distintas, 

depreendemos que a transmissão da obra Um sopro de vida em sua materialidade impressa 

apresentou importantes alterações e incorreções na estrutura do texto, até que o texto crítico 

de Mendes resgatasse a organização de Borelli.  
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Isto posto, seguimos à análise dos manuscritos em relação ao texto publicado e 

averiguamos que esta não corresponde ao constante nos manuscritos em sua totalidade. 

Inúmeras incorreções, modificações e acréscimos foram realizados, transformando a obra em 

algo muito distinto do que os originais representam.  Estas imprecisões ou variações 

constituem mudanças ortográficas, vocabulares, de estruturação frasal, e até mesmo, a 

rejeição de algumas passagens e nomes de personagens criados por Clarice. Examinamos 

alguns trechos de fólios que ratificam estas considerações e comparamos com a última edição 

impressa do livro, publicada pela Editora Rocco. 

Como anteriormente citamos, os manuscritos totais da obra Um sopro de vida (1978) 

encontram-se sob os cuidados do Instituto Moreira Salles, no Rio de Janeiro, desde 2004, 

quando Paulo Gurgel Valente concedeu à instituição a guarda destes, de outros documentos e 

quadros pertencentes a sua mãe. O instituto enumerou os fólios do manuscrito, todavia, a 

numeração não segue a ordem de publicação do livro. Essa ordenação respeita padrões de 

recebimento dos documentos e não se relaciona a nenhum outro critério referente à 

publicação. A enumeração dos fólios a que nos referiremos neste trabalho consiste na mesma 

atribuída a eles na instituição em questão. Esta contagem faz referência à frente e ao verso de 

uma folha. Ainda nos primeiros manuscritos, averiguamos tiras de papéis variados (um deles 

aparentava ser parte de envelope já utilizado) com citações, estas que, como já dito em seção 

anterior, constituem uma das primeiras páginas da obra.  

No fólio nº 3, a autora deixa instruções para a elaboração de algumas partes do texto. 

Neste manuscrito, a escritora resume suas ideias para o início do livro, sugere os títulos de 

seus capítulos e reporta-se a um nome masculino junto ao da personagem Ângela, o qual se 

conjectura ser um personagem excluído da história após a organização para edição ou um 

nome escolhido para o autor, o qual também fora descartado. O mesmo nome, Xavier, 

aparece posteriormente, em meio a outras falas não publicadas, nos fólios nº 27 e 166.  

Os fólios nº 4 e 5 representam alguns dos parágrafos finais da publicação (p. 159), 

assim como os fólios nº 6 e 7. Neles, aparece a inscrição “FIM” escrita pela autora, o que 

infere seu desejo de concluir o romance com aquelas palavras. Desta forma, percebe-se que a 

página final do livro constitui-se da reunião de vários fólios, como acontece em várias outras 

páginas da publicação. Representa esta questão, o fólio nº19 que contém algumas passagens 

inscritas nas página 33 e 34, e outras passagens inscritas na página 21 do livro.  
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Figura 3. Fólio nº 166 – Falas atribuídas a Xavier 

Fonte: Arquivo IMS. 1977. 
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Os fólios nº 13 e 14, os quais representam as páginas 136 e 137 apresentam alterações 

ortográficas, há trechos modificados em comparação aos manuscritos originais. Lê-se na 

publicação: 

a) “[...] E achei Deus na minha mais profunda inconsciência, na espécie de estado de 

coma em que vivo eu consegui balbuciar a visão de Deus – em mim mesma! [...]” 

Lê-se no manuscrito: 

b) “[...] E achei Deus na minha mais profunda inconsciência, no estado de coma em 

que vivi eu consegui balbuciar a visão de Deus – em mim mesma! [...]” 

O mesmo observamos nos trechos que pertencem ao fólio nº 228 e correspondem às 

páginas 19 e 20. Nestes trechos, há rupturas semânticas entre as expressões utilizadas pela 

escritora e as publicadas. Lê-se na publicação: 

a) “ [...] Minha vida é feita de fragmentos e assim acontece com Ângela. A minha 

própria vida tem enredo verdadeiro. [...]” 

Lê-se no manuscrito: 

b) “ [...] Minha vida é feita de fragmentos e assim acontece com Ângela. Não dá pra 

ter enredo verdadeiro. [...]” 

Um segundo nome, desta vez feminino, surge em quatro dos fólios analisados. Os 

fólios nº 169, 157, 158 e 187, sugerem a presença de outra personagem secundária, o nome 

Odete marca algumas passagens destes manuscritos. 

Alguns fólios foram designados como pertencentes ao início da obra pela própria 

autora, contudo, não constam no começo da publicação. Outros, até sugerem a divisão das 

falas das personagens em semanas. O fólio nº 25, 139 e 201 exemplificam esta questão, dado 

que representam páginas aleatórias, quando pelas indicações autorais deveriam constar das 

primeiras páginas. 

No único datiloscrito integrante dos documentos de Um sopro de vida, verificamos 

também a ocorrência de mudanças estruturais e formais, além da retirada do título dado pela 

autora. Não foram respeitados parágrafos, e partes que não pertenciam à sequência textual 

foram incluídas.  Este datiloscrito refere-se às inscrições das páginas 104 e 105 da publicação. 

Clarice Lispector, em fólio nº 3, um dos quais traz o nome de Xavier, deixa as 

instruções para a composição que gostaria de ter terminado. Neste manuscrito, passo a passo, 

a escritora concatena suas ideias para a repartição do livro e escolhe os títulos de seus 

capítulos. As frases deixadas por Clarice reforçam seu intuito de criação das personagens que 
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jamais existiram na publicação impressa e, também, expõem sua vontade de unir os 

manuscritos que designou como o começo da narrativa. 

Essas diferenças, entre outras que não foram citadas aqui, reforçam a 

indispensabilidade da análise dos manuscritos em relação ao texto publicado, pois evidenciam 

que os caminhos de escritura seguidos por Clarice Lispector distanciam-se e ressignificam-se 

nas diferentes materialidades. Os manuscritos revelam uma composição textual de perspectiva 

muito mais confessional do que dialogal, na qual as personagens se conectam numa dimensão 

além da interlocução.  

A obra não se inicia no papel, portanto o crítico deve atentar com perspicácia a este 

outro espaço no qual o projeto literário nasce. A ele cabem decisões difíceis quando da 

organização dos documentos que compõem originalmente uma obra. A observância às 

indicações textuais e à manutenção da proposta autoral original constante nos fólios 

constituem o ponto de partida básico do trabalho do crítico, aliado a outras etapas do 

processo. 

 

A organização de um dossiê orienta a visão de uma gênese – mas o inverso 
pode também acontecer. O crítico não tem certezas. Ele não pode prender os 
fios de uma pesquisa ao quadro tranqüilizador de um texto. Ele não tem 
apoio: raros são os que utilizam seu conhecimento do documento. E – 
contrariamente a uma ideia muito difundida – o crítico não pode andar no 
mesmo passo que o escritor. Ninguém poderia reviver uma experiência que o 
autor primeiro viveu, depois ultrapassou e deixou atrás de si. O que o crítico 
observa são os índices visíveis de trabalho [...] (HAY, 2007:19)  

 

Compreende-se que as decisões relacionadas à construção de uma proposta baseada 

nos originais precisa caminhar o mais próximo possível das experiências do escritor, no 

entanto nunca contemplarão as idealização autorais e sim, a objetivação assegurada pela 

escritura. A análise global dos manuscritos e de toda a documentação que reconstruirá a 

criação de um texto subordina-se às escolhas e à identidade da escrita da autora que, 

particularmente em Um sopro de vida (1977), alcança, através de uma leitura psicanalítica, a 

complexidade do inconsciente e suas implicações existenciais e referenciais. 
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3 CRÍTICA GENÉTICA E PSICANÁLISE  

 
 
Às vezes tenho estranha e no entanto familiar impressão de que não estou 
vivendo minha própria vida e sim uma outra. Que não acordei ainda. 
Quando eu viver a minha própria vida eu serei parecida com o ar vivo. 
Corpo e alma não existirão e eu caminharei no espaço-tempo. 

(LISPECTOR, 1977:158) 
 
 

O presente capítulo objetiva revisar a literatura acerca da Crítica Genética, discutir sua 

aplicação no estudo do processo de criação do texto e explorar a interlocução desta teoria com 

a Psicanálise em artigos e publicações, mas principalmente evidenciando os escritos de 

Philippe Willemart, pesquisador atuante e renomado da Crítica Genética e da Psicanálise. 

Também daremos destaque aos estudos de Cecília Almeida Salles, uma importante 

geneticista, de forma que, ao especificar e analisar os conceitos e discussões propostos por 

Willemart e Salles, possamos refletir e aplicá-los no desenvolvimento desta pesquisa e utilizá-

los nas conclusões advindas deste exercício ao longo das seções posteriores do presente 

trabalho. 

 
3.1 O processo de criação e os manuscritos 
 

Se é notória a fascinação que as obras de arte exercem sobre a humanidade ao longo 

dos séculos, foi a partir do desejo de algumas pessoas, tocadas por este fascínio em conhecer 

mais acerca sobre os processos de criação desse ou daquele objeto, que se iniciaram as buscas 

por documentos concernentes aos artistas responsáveis por sua criação. Muitos destes 

criadores, além das obras propriamente ditas, dedicam-se ao desenvolvimento de ensaios e 

documentos diversos, nos quais dissertam sobre o processo de criação de algumas de suas 

obras, acabando assim por, direta ou indiretamente, também falar do ato criador em si. 

A partir dos mencionados registros deixados pelos artistas, o propósito e o objeto de 

estudos desta área do conhecimento buscam uma discussão detalhada do ato criador. Sendo os 

críticos atraídos pelo processo criativo, é através da Crítica Genética que eles refazem os 

rastros deixados pelo artista quando da execução de uma obra, de forma que, ao se 

aproximarem do ato criador, possam melhor conhecer seus mecanismos (SALLES, 1998:19). 

Nesse sentido, ao oferecer uma nova possibilidade de abordagem para as observações 

dos percursos criativos, os estudos genéticos consideram que, ao lidarmos com quaisquer 

registros que um artista faz ao longo do percurso de construção de sua obra, o geneticista 



40 
 

 
 

acompanha e entende o ato criador como um trabalho contínuo e a obra de arte como um 

objeto que surge após uma complexa rede de fatos, acontecimentos e variáveis, sendo 

formada por todo um conjunto de documentos, caracterizado por sua contínua (re)construção. 

Dessa forma, os documentos do processo criativo tornam-se fontes inesgotáveis de 

estudo e são vistos pelo pesquisador como testemunhos materiais de um processo evolutivo, 

uma sequência de gestos advindos do artista, que é experimentada de forma concreta pelo 

geneticista, partindo do pressuposto que, ao se propor a acompanhar tais processos, narrar 

suas histórias e tentar compreender esses percursos, retira-se a criação artística do ambiente 

do inexplicável, à medida que são reveladas as inúmeras camadas superpostas de uma mente 

em criação (SALLES, 1998:18).  

A Crítica Genética surgiu na França, em 1966, a partir dos estudos de Louis Hay, 

quando o Centre National de La Recherche Scientifique (CNRS) passou a organizar os 

manuscritos de um poeta alemão que constavam do acervo da Bibliotheque National de 

France (GONÇALVES, 2014:17). Se ainda há pouco tempo esse campo de estudos 

permaneceu limitado à análise de rascunhos de escritores, atualmente, vem alcançando uma 

notável expansão de seus limites, já sendo utilizada por pesquisadores que lidam com 

manuscritos e documentação nas áreas de cinema, arquitetura, artes plásticas, teatro e dança. 

No Brasil, a Crítica Genética desponta em 1985, com as pesquisas do professor 

Philippe Willemart, durante o 1º Colóquio de Crítica Textual: O manuscrito moderno e as 

edições, ocorrido nas dependências da Universidade de São Paulo. Foi também em São Paulo, 

desta vez na Pontifícia Universidade Católica, que se iniciou a citada expansão dos limites de 

estudos de Crítica Genética, pelo Centro de Estudos de Crítica Genética, grupo de pesquisa 

ligado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica desta instituição e que 

agrega alunos e pesquisadores das mais diversas formações. 

Se essa diversificação dentro dos estudos da Crítica Genética, que outrora se dedicava 

apenas aos estudos dos manuscritos literários, estava inscrita na própria definição de seu 

propósito, ao lidar com outras manifestações artísticas, o termo “manuscrito” passou a não ser 

suficiente para pesquisadores que também lidavam com esboços, maquetes, vídeos, contatos, 

projetos, roteiros, copiões, esboços, ensaios, partituras, entre outros, passando estes agentes a 

utilizar o termo “documentos de processo”, para referirem-se a estes materiais (SALLES, 

1998:16).  

Para os autores da Crítica Genética, se o artista encontra diversos meios de armazenar 

informações que o auxiliam no percurso de concretização da obra, o ato de armazenar está 
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sempre presente nos citados documentos de processo. De acordo com Salles, “anotações, 

esboços, filmes assistidos, cenas relembradas, livros anotados, tudo tem o mesmo valor para o 

pesquisador interessado em compreender o ato criador, e está, de algum modo, conectado.” 

(SALLES,1998:88). A Crítica Genética concentra-se no trajeto deixado pela criação, nos 

indícios presentes em documentos relacionados à obra, ao mesmo tempo em que direciona sua 

atenção ao texto publicado conhecido pelo leitor, conduzindo-o ao movimento de formação. 

O interesse dos estudos genéticos é, portanto, o movimento criativo que transpõe as linhas, a 

investigação da obra através da prática artística na convivência com o espaço da elaboração. 

Para Salles, 

 
É feito, desse modo, um acompanhamento crítico-interpretativo dos 
registros. O movimento do olhar nasce no estabelecimento de nexos entre os 
vestígios. O interesse não está em cada forma mas na transformação de uma 
fonte em outra. Por isso, pode-se dizer que a obra entregue ao público é 
reintegrada na cadeia do tempo, quando é concluído o percurso criador. 
(SALLES, 1998: 20) 
 

 
Também para a autora, é importante salientar que, apesar de a Crítica Genética não ter 

acesso a todo o processo de criação, por dispor apenas de alguns dos índices e não do ato 

criador em si, pode-se afirmar que o pesquisador que a utiliza como arcabouço e fio condutor 

acaba por vivenciar, ao entrar em contato com a materialidade de tal processo, os aspectos da 

criação, conhecendo-os melhor. 

Despertando bastante interesse dos novos pesquisadores, a Crítica Genética estabelece 

paralelos com outras disciplinas que trabalham com o manuscrito literário e pretendem 

analisá-lo, tais como a Crítica Textual e a Psicanálise. Para que tais comparações possam ser 

feitas de forma adequada, é necessário que se tenha uma clara definição do que se entende por 

Crítica Genética, estabelecendo limites para que as pesquisas nesta área continuem se 

desenvolvendo, já que vários estudiosos que se dedicam a essa linha no Brasil, em muitos 

momentos, sentem a necessidade de buscar por princípios multidisciplinares. Acerca deste 

tópico, Salles considera que: 

 

É importante ressaltar que assim como partindo de estudos de manuscritos 
de artistas específicos foi possível retirar generalizações para o campo da 
arte, este mesmo caminho pode ser seguido em outras direções. Esta mesma 
morfologia oferece meios para se olhar para processo em sentido bastante 
amplo, seja este concretizado na ciência ou na sociedade como um todo. 
(SALLES, 1997: n.p.) 
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Vista desta forma, a Crítica Genética, além de ser outra possível abordagem para a 

arte, caminhando em conjunto às críticas das obras, pode estabelecer com esta um diálogo 

bastante interessante e promissor, já que seu campo de estudo, por vezes, se assemelha a 

atividades desenvolvidas por outras áreas do conhecimento. 

 
Há a intervenção de diferentes linguagens, em momentos e papéis, com 
aproveitamentos diversos. As linguagens que compõem esse tecido e as 
relações estabelecidas entre elas dão singularidade a cada processo. Os 
documentos do processo criador nos colocam assim próximos desse mundo 
misterioso, peculiar e reservado que envolve cada artista. São registros que 
deixam transparecer certas recorrências. Temas que instigam um escritor ou 
formas que atraem, de modo recorrente, um artista plástico são exemplos de 
marcas de um modo pessoal e único de olhar para o mundo. São também 
encontrados em relatos de acontecimentos da vida pessoal, impressões de 
leitura, assim como outras diferentes intervenções do mundo externo. 
(SALLES, 2008: 23) 
 
 

Após retirar da materialidade dos documentos a elaboração intelectiva que eles 

guardam é que, para a autora, o crítico genético escolhe um arsenal teórico que explique 

aquilo que busca. O que ele procura em uma teoria é, pois, antes o que percebe neste ou 

naqueles objetos de estudo. A teoria, portanto, instrumentaliza o que ele percebe, o que está 

equipado para ver. 

Dessa forma, as diversas perspectivas teóricas somadas à habilidade interpretativa de 

cada pesquisador oferecem a possibilidade de real aproximação do percurso criador, não 

sendo, como já salientado, uma interpretação do produto considerado final pelo artista, e sim 

do processo responsável pela geração da obra.  

Sendo assim, o pesquisador genético não pode se dedicar a conceitos teóricos únicos, 

já que o estudo da criação é realizado com a associação de um corpo teórico de conceitos 

comunicantes entre si, que funcionam como um filtro entre o olhar do pesquisador e o objeto 

de sua pesquisa, tornando cada processo único e singular, bem como suas combinações 

absolutamente únicas. Em decorrência do advento das mídias digitais, com todo um novo e 

fecundo campo que estas abriram para os artistas, bem como a ampliação de ferramentas que 

contribuem em seus processos criativos, para Salles e Cardoso, 

 

Algumas obras, incluindo todo o potencial que as mídias digitais oferecem, 
parecem exigir novas abordagens. Ao mesmo tempo, muitas dessas obras 
exigem novas metodologias de acompanhamento de seus processos 
construtivos e não somente a tradicional coleta de documentos, no momento 
posterior à apresentação da obra publicamente, isto é, a abertura das gavetas 
dos artistas para conhecer os registros das histórias das obras. Muitos críticos 
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de processos passaram a conviver com o percurso construtivo em ato. 
Algumas obras contemporâneas – mas não só – incitam, ou mesmo forçam, a 
constituição de novas metodologias para abordar seus processos de criação. 
Ao mesmo tempo, os resultados desses estudos mudam, de alguma maneira, 
os modos de abordá-las sob o ponto de vista crítico. (SALLES; CARDOSO, 
2007: 46) 
 
 

Também se faz necessário pontuar que as pesquisas iniciadas no século XIX, 

principalmente no campo da literatura, em que se utilizavam manuscritos e rascunhos para 

possibilitar os estudos do processo de criação, tornaram-se mais frequentes durante o século 

XX e, com o surgimento do computador, passaram a ser repensadas. No século XXI, a maior 

parte dos escritores acaba por digitar e não mais escrever em papel as versões de suas obras, 

deletando rascunhos e imprimindo apenas a versão “pronta” de suas obras. Ainda assim, 

Willemart aponta-nos que 

 
Há princípios, no entanto, que parecem sustentar a Crítica Genética em 
qualquer estudo: a vantagem do recorte operado pelo pesquisador que se 
opõe ao estudo cronológico do manuscrito; a inserção progressiva do 
documento na rede de criação, articulando as lógicas distintas que surgiram 
no processo; o inacabamento inerente a qualquer texto; a visão dos 
manuscritos como palimpsestos; a vertigem do autor equilibrada pela busca 
da exatidão; a dissipação das estruturas anunciadas, reestruturadas sob a ação 
da racionalidade e da invenção; a produção de possibilidades nos 
manuscritos aventada pela busca do escritor; a tradução diferente da 
transcrição; o manuscrito visto como um sistema complexo e instável ou 
como uma reestruturação dos espaços. (WILLEMART, 2008: n.p.) 
 

 
O autor também considera, citando Pierre-Marc de Biasi, “que a situação do crítico é 

bem melhor do que antes” uma vez que: 

 
Graças à salvaguarda automática e programada [...] sem custo adicional de 
papel e de tinta, a memória do computador registrará todas as modificações 
que, adicionadas umas às outras, contarão a gênese da escritura [...] será um 
manuscrito numérico igual ao manuscrito no papel com acréscimos, 
substituições, supressões e deslocamentos. Não precisará mais legar às 
bibliotecas nacionais volumes intermináveis de manuscritos, mas apenas o 
disco rígido no qual todos os gestos da escritura, classificados e datados, 
estarão lá, esperando um leitor [...]. A era digital não será o fim dos 
rascunhos, mas talvez seu verdadeiro começo, sua idade de ouro. [...] Até 
aqui a abordagem genética se ocupava apenas de exceções: arquivos 
miraculosamente salvos da destruição, uma centena de corpora completos 
por século [...] O que acontecerá quando tivermos a integralidade de todos os 
rascunhos? [...] numéricos por natureza, os rascunhos de hoje têm uma 
estrutura pronta para o cálculo. Eles esperam as máquinas que saberão nos 
ajudar na interpretação. (BIASI apud WILLEMART, 2008: n.p.) 
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Em suma, o autor salienta a diversidade de resultados, em razão da possibilidade do 

diálogo entre a Crítica Genética e outras teorias em conexão, como pesquisas que se utilizam 

da psicanálise lacaniana, da linguística e da semiótica, bem como produções que se 

fundamentam nas discussões sobre memória, como a Crítica Textual. A Crítica Genética 

mostra-se um campo promissor para pesquisadores e estudiosos que percebem no processo de 

criação uma ferramenta de recuperação da técnica artística, por vezes, demasiadamente tácita.  

 
 
3.2 A leitura psicanalítica dos movimentos de escritura 
 

 
No percurso da literatura para as artes em geral, e das artes para a ciência, a Crítica 

Genética chega ao conceito de processo em sentido bastante amplo. Seja este concretizado na 

arte, na ciência ou na sociedade como um todo, esse caminho, talvez, siga direções múltiplas a 

partir de desdobramentos complexos. 

Em seu livro Gesto Inacabado (1998), Salles fala-nos sobre a percepção artística 

enquanto atividade criadora da mente humana, sendo um dos momentos em que se percebem 

ações transformadoras e quando o filtro perceptivo processa as demandas em nome da criação 

da nova realidade que a obra de arte oferece (SALLES, 1998: 90). Para a Crítica Genética, o 

trabalho com os documentos de processo, manuscritos, correspondências e versões impressas 

permite um acesso maior aos mecanismos de criação de uma obra. Esses elementos 

pertencentes à mesma obra constituem um sistema e não podem ser separados ou 

considerados irrelevantes, visto que, em muitos casos, os manuscritos de uma determinada 

composição não estão mais acessíveis ou mesmo encontram-se fragmentados pela ausência de 

uniformidade dos fólios. Como sugere Willemart, 

 

A nova história literária não partirá das origens para o presente, mas lerá o 
passado à luz do presente. Traduzindo, os novos historiadores deverão reler 
o percurso da literatura, a partir do conjunto novo das obras que inclui os 
manuscritos, a correspondência, etc. (WILLEMART, 2005: 12) 

 
 

O autor afirma que, desde o nascimento da Crítica Genética, muitos paradigmas foram 

se redefinindo e, hoje, o conceito de “texto” para a ciência em questão não se caracteriza em 

dimensão fixa, pois inclui o texto publicado, os rascunhos, as notas, as rasuras, o que o torna 

deveras inconstante, se considerarmos que as buscas por esses documentos, ocasionalmente, 

recobrem algo novo. É impossível negar o valor cultural inestimável de se analisar um 
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manuscrito, porquanto carregam a memória de uma escritura e os caminhos para a criação de 

uma obra, “que são a manifestação e o desenho do percurso da invenção” (WILLEMART, 

2007:19).  No entanto, a partir do texto publicado, os estudos debruçados nos manuscritos, em 

suas rasuras e entrelinhas, adquirem significação. Há, efetivamente, uma inversão da ordem 

cronológica comumente designada para a análise crítica de uma obra e, ainda, a incorporação 

de novos elementos para a reconstituição do processo de criação. Enquanto um crítico 

literário trabalha apenas com as páginas ordenadas do objeto impresso, o geneticista analisa o 

texto publicado em conjunto com a desordem que, muitas vezes, acompanha os rascunhos. 

Acerca dessa questão, Willemart argumenta que 

 

[...] se compararmos um livro publicado com os manuscritos de qualquer 
escritor, não nos surpreenderemos com a oposição natural entre o caos e a 
ordem das páginas de um livro. 
O geneticista argumentará certamente, que a verdade da obra e sua 
interpretação, objeto do crítico, exigem o conhecimento não somente da 
última etapa de uma obra, mas do conjunto do trabalho do escritor ou do 
artista, incluindo todo o percurso deste. (WILLEMART, 2005: 18) 
 

 
Portanto, separar os documentos de processo numa análise geneticista somente 

tornaria o estudo intangível e inconcluso. Mesmo que, inicialmente, o trabalho com os 

manuscritos pareça desconcertante, essa desarmonia está intrínseca ao processo de produção.   

Ao falarmos de caos nos manuscritos – como é o caso dos originais da obra analisada neste 

estudo – prontamente se associa a sensação de desconexão entre os trechos ou páginas 

dispostas uma após outra.  

Frequentemente, observa-se, de imediato, uma incoerência em relação ao fluxo 

textual. Os rascunhos, inicialmente, podem ser classificados dessa forma, contudo, faz-se 

necessária a percepção de que o conjunto desses textos não obedece a um tempo e  contexto 

precisos, mas estabelece um sistema de impressões, emoções e vivências elaborados numa 

concepção de momento distinto do que, usualmente, experienciamos. A lógica dessas 

inscrições fundamenta-se numa relação implícita entre os fólios denominada atrator, 

estabelecida por um conjunto de relações características que não se desprende do texto como 

um todo, que mantém sua unidade, que o circunda, mesmo ao se construir e desconstruir a 

cada rasura, remoção ou acréscimo. 

 
[...] juntando dados, informações, palavras, frases e parágrafos, o scriptor 
cria o tempo da escritura. A escritura inventa seu tempo. Cada palavra 
escrita, mantida ou rasurada, é um tempo nascente, contínuo ou abortado. 
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[...] A informação não é linear, portanto, e não se encaixa no mundo da 
teoria da comunicação. Sua espessura e história a acompanham em parte na 
translação de fora para dentro, embora não apareçam necessariamente. Neste 
sentido, o tempo da escritura não se confunde com o tempo da enunciação. 
(WILLEMART, 1999: 133) 

 
 

O estudo dos manuscritos com suas rasuras e aparente desalinho permite verificar as 

mudanças de padrão. Cada modificação sugere um novo começo, uma retomada que anula a 

anterior.  Willemart sugere que “o suspenso, a parada da pena, da caneta ou da digitação 

provoca um contato do escritor com o mundo do gozo, mundo que não é, entretanto, um 

mundo irreal e fora da ‘realidade’” (1999:162), o que permite ao escritor alcançar o 

inacessível e excluir questões despercebidas anteriormente.  

O vácuo produzido pela rasura proporciona uma visão meticulosa em relação ao 

contexto e à afetividade. A suspensão do movimento do pensamento e da escritura causada 

pela rasura envolve o profundo inconsciente lacaniano, constituído por três registros de 

compreensão, o Real, o Imaginário e o Simbólico. Esses registros permearão toda a 

construção de Um sopro de vida (1977), assumindo representações distintas na obra, que 

serão analisadas em posterior etapa nos capítulos seguintes. Essas três categorias sugeridas 

por Lacan constituem o nó borromeano e permitem melhor percepção acerca do psiquismo e 

da literatura. 

O Real compreende a parte que resiste à investigação, o que não se pode representar, 

pois não há significante que expresse o inespecífico. Esse registro constitui a incógnita do 

inconsciente, que foge à vontade e ao comando do ser. Na literatura, Willemart afirma que “o 

Real é captado por meio da ficção, ou melhor, da escritura rascunhada, rasurada e 

recomeçada” (WILLEMART, 2005: 64), deste modo, pode-se inferir que apenas uma fração 

do Real será simbolizada e cabe ao crítico identificar o que possivelmente foi significado e já 

atinge a esfera do Imaginário, que, em distinção ao Real, agrega sentido ao automatismo 

amorfo deste. Ainda que o significado atribuído seja apenas uma percepção imagética ou 

fantasiosa, o Imaginário manifesta-se. 

 
O registro imaginário, para a Psicanálise, envolve as imagens, a fantasia e o 
registro da identificação especular: identificação formadora do eu. A 
imagem refletida no espelho alcança uma identidade alienante que 
acompanha o sujeito em todo o seu desenvolvimento. O sujeito se aliena 
àquilo que vê, àquilo que enxerga, àquilo que consegue capturar. A unidade 
do eu é, portanto, imaginária. Essa imagem é sustentada pelo olhar de um 
representante do Outro. Nem tudo da realidade subjetiva é capturado pela 
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imagem. Existe algo não especularizável, o objeto fora do espelho, ao que 
chamamos de incompletude, falta a ser. (SIMÕES, 2017: 165) 

 
 

Nessa acepção, a alienação responsável pela intersecção de satisfações e frustrações 

vai constituindo um modo subjetivo de representação e interação com os seres e o mundo. É, 

então, por meio do Simbólico que se estruturam as relações. Segundo Homem (2012:77), “no 

jogo dos três registros, o Simbólico opera justamente na tentativa de simbolizar o Real”. Na 

conceituação do Simbólico, a linguagem é um componente fundamental. Por meio dela, o 

espaço mental do indivíduo se ordena, se estrutura. Inicialmente, essa organização dá-se em 

relação ao Outro, para posteriormente, a partir de um processo de constituição da 

subjetividade ainda em formação, desenvolver uma tendência pessoal.  

Neste contexto, faz-se indispensável ressaltar que a escritura não começa nos 

rascunhos e sua idealização também não se inicia pelas mãos do autor, mas pelas impressões 

primárias do escritor. A partir das diferentes concepções utilizadas por Willemart para 

designar as instâncias operantes na construção de uma escritura inseridas em uma roda 

constante a cada rasura, observa-se que, além das distinções entre escritor e autor, há, para o 

pesquisador, mais duas instâncias importantes, o scriptor e o narrador. Ao longo da escritura 

operam quatro instâncias: escritor, scriptor, narrador e autor. Essas quatro categorias operam 

separadamente na escritura em um círculo contínuo a cada pausa, rejeição ou aceitação. 

Conforme o geneticista aponta, qualquer rasura sugere um afastamento sucessivo da instância 

do escritor e uma vagarosa constituição do autor. O autor é um produto da escritura, surge ao 

definitivo, enquanto o escritor é o que inicia o círculo contínuo, ainda no âmbito conceptual 

em direção aos rascunhos.  

 

Este novo paradigma fará com que passemos a considerar a página do 
manuscrito como essencialmente instável, a partir do momento em que o 
escritor depositar nela seu olhar; toda percepção nova do escritor fará da 
página não mais um conjunto fixo ou estável, mas um conjunto formado por 
elementos prontos para mudarem de lugar, para serem substituídos ou 
rasurados, prolongados na página seguinte ou definitivamente suprimidos. 
(WILLEMART, 2005: 44) 

 

A partir das primeiras impressões, delineamentos iniciais e esboços mentais 

rascunhados, o escritor persegue novas demandas que se manifestam na pausa e no vácuo das 

rasuras. Esses primários e subsequentes pensamentos, impressões e observações que sujeitam 

o escritor a, progressivamente, idealizar o percurso da escritura e gerenciar o pedaço de Real, 
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isto é, a realidade não reproduzida em símbolos, recebe o nome de texto móvel. Ele inicia seu 

percurso bem antes de chegar ao papel. Nesta etapa, o escritor constrói e desconstrói 

estruturas, desconhece e reconhece sentidos.  

 
O conceito de “texto móvel” tem a vantagem de adicionar o imprevisível ao 
previsível. Com o inconveniente de que o previsível será percebido somente 
no final da escritura. Não será, portanto, previsível segundo a lógica 
científica, mas sim segundo a lógica psicanalítica do “só depois” e do “teria 
sido”. Em outras palavras, conhecendo o texto publicado e lendo o 
manuscrito, o crítico poderá prever o desenrolar da escritura. 
(WILLEMART, 2005: 73) 

 

Nesse sentido, o texto móvel, que traz o pedaço de Real não traduzido em signos, 

aliado ao desejo do escritor geram a memória da escritura em suas profusas perspectivas 

lineares e não-lineares, caóticas ou não. Esse termo refere-se ainda a algo não definitivo e que 

integra o impensado. Não pode, portanto, ser definido “somente como um conjunto de 

lembranças e imagens, mas cultiva e mantém reservas, entre outras, de ritmo, que tentam se 

impor aos poucos na escritura” (WILLEMART, 2015: 72).  

Uma vez na memória, as apreciações incorporam-se à estrutura em busca de outras. 

Essa composição será representada pelo escritor, que a transferirá para o papel que lhe cabe. 

Então, no silêncio do vácuo, o escritor comporá o rascunho, tornando-se, desse modo, 

scriptor, ferramenta das ideias, e esses novos elementos fundamentarão a introdução ao 

Simbólico, pois ele está submisso à linguagem. O scriptor, fazendo representar recursos ainda 

sem significação ou mesmo ignorados, está para a inscrição, assim como o escritor está para 

as impressões, mesmo que não materializadas e significadas inicialmente.  

A serviço da linguagem, o scriptor transfere a palavra ao narrador, que controla o foco 

narrativo e concede voz ao personagem ou não. O narrador escreve espontaneamente o que 

está ligado à gênese da escritura. Citando Locke e Condillac, Willemart sustenta que a partir 

desta inscrição: “o mundo se torna apenas representação, não tendo mais relação com a 

realidade, as ideias não representam mais as coisas. Elas se representam entre si” (apud 

WILLEMART, 2017:53). Em um decisivo fluxo, o escritor converte-se em autor e decide 

sobre a remoção ou confirmação de estruturas, parágrafos ou páginas. Desta forma, não há 

mais retorno. 

Para a construção do capítulo seguinte, fundamentamo-nos nas proposições 

supracitadas, para pensarmos o processo de criação a partir do olhar psicanalítico e 

alcançarmos em Um sopro de vida (1977), as manifestações dos três registros do inconsciente 
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por meio da construção das personagens e da composição textual. Consideraremos as rasuras 

constantes nos manuscritos, as particularidades das personagens e a estruturação do texto 

baseada no atrator para definirmos uma proposta de gênese da estruturação da obra.  
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4 O PROCESSO DE CRIAÇÃO DE UM SOPRO DE VIDA  

 

O escritor, como na análise, endereça suas palavras, escolhendo 
significantes de sua história particular. A literatura, a nós, analistas, 
ilumina com o seu dizer e oferece a chance de uma escuta diferenciada, 
acolhe o enigma da linguagem, pois oferta ao sujeito a possibilidade de se 
expressar.  

(SIMÕES, 2017:176) 
 

A compreensão da escrita de Clarice dá-se, acima de tudo, em reconhecer que nem 

sempre encontraremos a coerência óbvia numa primeira leitura, uma vez que a autora possuía 

a habilidade de colocar-se além do dito e versava sobre o que não imaginávamos ser possível 

dizer com inigualável fluência. De acordo com Hélène Cixous, 

 

É impossível ler Clarice rapidamente. Ela pede um verdadeiro trabalho de 
leitura e as pessoas em geral não leem assim, sobretudo quando se trata de 
literatura. Se se tratar de filosofia ou de textos psicanalíticos, dizem a si 
mesmos que é preciso prestar atenção, refletir. Porém, quando leem 
literatura, não se detêm. E com Clarice é preciso não ter pressa. (CIXOUS, 
1982:n.p.) 

 

Em Um sopro de vida (1977), além da característica incógnita e reticente de sua 

escrita, surge ainda a natureza fragmentária como particularidade do escrito, cuja ordenação 

para publicação foi designada a Olga Borelli após o falecimento de Clarice Lispector. “Este a 

que suponho será um livro feito por destroços de livro” (LISPECTOR, 1977:227). Em 

observação aos manuscritos, pode-se constatar que não se trata de uma narrativa 

convencional, mas de um ensaio emaranhado de registros, pensamentos, memórias, citações 

de outros autores que não sugerem necessariamente uma linearidade, “trata-se de retratar 

rápidos vislumbres meus e rápidos vislumbres de meu personagem Ângela” (LISPECTOR, 

1977:227), como num diário inconsciente. 

 

Para CLARICE LISPECTOR, minha amiga, Um sopro de vida seria o seu 
livro definitivo. Iniciado em 1974 e concluído em 1977, às vésperas de sua 
morte, este livro, de criação difícil, foi, no dizer de Clarice, “escrito em 
agonia”, pois nasceu de um impulso doloroso que ela não podia deter. [...] 
Durante oito anos convivi com Clarice Lispector participando de seu 
processo de criação. Eu anotava pensamentos, datilografava manuscritos e, 
principalmente partilhava momentos de inspiração de Clarice. Por isso, me 
foi confiada, por ela e por seu filho Paulo, a ordenação dos manuscritos de 
Um sopro de vida. E assim foi feito. (BORELLI apud LISPECTOR, 1978:7) 
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O fato de os fólios não sugerirem uma continuidade bem marcada, não compromete a 

lógica central do texto, bem definido quanto ao seu aspecto de registro íntimo e delimitado 

quanto ao tópico de reflexão. No fólio nº 54, a desconexão que marca os manuscritos torna-se 

observável à medida que sua composição não obedece à estrutura comumente desenvolvida 

em linhas retas e se espalha pela folha em várias direções em blocos de palavras intermitentes. 

Contudo, numa leitura atenta, percebemos que todas as inscrições da página 

envolvem-se diretamente com a reflexão aprofundada no processo de construção da obra. São 

considerações da própria escritora, citações do filósofo e teólogo Giovanni Pico della 

Mirandola e do psicólogo e geneticista Cyril Burt.  

O primeiro bloco de palavras (“Quanto a saber como a rotação dos astros produz a 

inércia de meu cinzeiro – explique quem puder. – Clarice Lispector”), o segundo (“Em 

primeiro lugar existe a unidade dos seres pela qual cada coisa é uma consigo mesma – 

consiste em si, adere em si mesma” – Pico della Mirandola) e o terceiro (“A coisa é pelo 

avesso e contramão. Se pensa que somos feitos de cera você tem que pagar” – Clarice 

Lispector) desenvolvem uma tentativa de descrição da aura dos objetos numa construção 

elaborada pela própria escritora acerca do comportamento das “coisas” e sua definição pela 

escrita – tópico bastante comentado por ela nos manuscritos. Enquanto no último conjunto 

(“E assim chegaria à concepção corrente do cérebro como uma espécie de computador e dos 

seres humanos como simples autônomos conscientes” – Cyril Burt), como num arremate, 

além de considerar a comunicação entre ser e objeto, a escritora volta-se para a questão da 

mente, do pensamento. 

O livro elaborado por Borelli começa com uma apresentação feita pelo narrador, que, 

logo depois, se tornará uma das personagens designada apenas como Autor. O texto, em sua  

dimensão geral, discorre sobre o ideal de escrita, a partir de profundas reflexões acerca do 

movimento de criação do artista antes mesmo de se exteriorizar. Logo no começo, o Autor 

percebe a necessidade de interagir com alguém que componha seu fazer literário e cria uma 

personagem: Ângela Pralini, também escritora. Ele, então, dá voz à sua criação que passa a 

dialogar com ele acerca da tônica principal da obra, a escrita como fonte e manutenção da 

vida. 

O resultado disso tudo é que vou ter que criar um personagem – mais ou 
menos como fazem os novelistas - e através da criação dele para conhecer. 
[...] é ou não é verdade que nós terminamos por criar uma frágil e doida 
realidade que é a civilização? essa civilização apenas guiada pelo sonho. [...] 
Escolhi a mim e a meu personagem – Ângela Pralini – para que talvez 
através de nós eu possa entender essa falta de definição de vida. 
(LISPECTOR, 1977: 77)  



52 
 

 
 

Figura 4. Fólio nº 54 - Escrita desconexa, porém interligada de Clarice Lispector em Um 
sopro de vida (1977)  

Fonte: Arquivo IMS. 1977. 
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O Autor e Ângela constituem, de fato, representações da escritora que se coloca em 

um impasse existencial na busca por respostas que habitam seu próprio inconsciente e se 

manifestam pela escrita.  

 

4.1 Uma proposta de leitura do projeto literário de Clarice Lispector  

 
[...] 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 valore e explicita o seu 
projeto no momento em que o realiza. [...] Aliás, ela sempre diz que não 
escreve histórias, e sim fatos simplesmente. 
 

 (CIXOUS, 1982: n.p.) 
  

Reiteramos que a construção dialogal da publicação produzida por Borelli para Um 

sopro de vida após a morte de Clarice, apresenta inúmeras inconsistências se comparada aos 

manuscritos originais. Em correspondência a tais documentos, a proposta que apresentamos 

constitui-se, em verdade, de uma visão ensaística da realidade composta de registros, 

reflexões e opiniões ficcionais e autobiográficas amplamente ligadas à constituição do Eu 

pelo Outro, tal qual um diário motivado por uma determinação inconsciente, mas 

extremamente reconhecível em seu propósito. Nos manuscritos, o aspecto interlocutivo criado 

na publicação não aparece de forma consistente, logo partimos do princípio de que essa 

formação não foi, necessariamente, decidida pela escritora. “Isto aqui é um diálogo ou um 

duplo diário?” (LISPECTOR, 1977:199). Essa impressão geral traduz-se pela construção de 

discursos de duas personagens distintas os quais se mesclam para representar marcas e 

peculiaridades pontuais da autora. Há muitos trechos em que a escritora não distingue a quem 

pertencem às colocações. Em alguns, é possível determinar o lugar de fala, no entanto, em 

outros, torna-se complexo uma designação consistente dos fragmentos, visto que uma das 

características marcantes da obra é o entrelaçamento de discursos que intencionam compor o 

expressivo e túrbido Eu clariceano. Mais do que um diálogo, a característica estritamente 

confessional e íntima disposta no texto coloca-a mais próxima de um diário quase existencial 

de composição díade, no entanto, resultante de um inconsciente uno. “Cada anotação tanto no 

meu diário como no diário que eu fiz Ângela escrever levo um pequeno susto” (LISPECTOR, 

1977:227).  

De fato, temos duas perspectivas do mesmo Eu impondo-se e complementando-se a 

partir da linguagem, “Eu e Ângela somos o meu diálogo interior: converso comigo mesmo” 

(LISPECTOR, 1977:12).  As personagens criadas pela escritora são filtros de subjetividade 
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que refletem os distintos desdobramentos de Clarice, ainda em processo de estruturação. 

Como se para propósitos diferentes fossem necessários julgamentos e saberes divergentes que 

se constroem a partir da interação e consonância inconscientes que convidam também o leitor 

a posicionar-se. A leitura dos manuscritos convida o crítico ao reconhecimento do discurso 

que se desloca em vozes distintas sem que, de imediato, se perceba o real interlocutor. A 

escritora fala como Autor e como Ângela à medida que fixa sua existência pelo Outro e tenta 

alcançar o inexplicável e o inevitável de maneiras díspares, no entanto, conectadas. A escrita 

aparece como o remanescente que mantém o fôlego para um “último sopro de vida”. Nesta 

demanda, a obra estende-se num movimento encíclico encarregado da persistência do 

desenvolvimento da escrita inerente à própria vida.  

 

Já li este livro até o fim e acrescento alguma notícia neste começo. Quer 
dizer que o fim, que não deve ser lido antes, se emenda num círculo ao 
começo, cobra que engole o próprio rabo. E, ao ter lido o livro, cortei muito 
mais que a metade, só deixei o que me provoca e inspira para a vida:estrela 
acesa ao entardecer. (LISPECTOR, 1977: 257) 

 

Pelo olhar geneticista, não podemos cometer o erro de analisar o manuscrito sob 

aspectos editoriais, a coerência dos documentos de processo subverte “uma programação 

linear e lógica, ainda que as numerosas bifurcações, que poderíamos chamar de “operações de 

fronteira”, devessem nos desenganar” (WILLEMART, 2017:14). Lembremo-nos de que a 

escrita é parte de um processo inconsciente sem relação com um cronograma, portanto, no 

manuscrito, percebemos um encadeamento de possibilidades que levam ao encaixe central e 

pertinente ao projeto literário da autora.  

 

Quando o escritor escolhe um assunto, e é raro que não saiba sobre o que ele 
quer escrever, uma memória seletiva se constitui, memória que chamei 
memória da escritura. Quando inicia a escrita, todas as informações 
coletadas na sua mente sobre o assunto escolhido, frutos de leituras, 
anotações, cadernos, por tudo o que ele viu, ouviu ou sentiu, chegam em 
massa e querem entrar na página. A memória da escritura é, portanto, 
constituída das informações que tocam o assunto escolhido, mas ainda não 
transcritas na tela ou no papel. É uma operação de transferência entre a 
mente e o manuscrito ou o computador que acontece numa zona invisível em 
que trabalha o escritor durante o tempo que dedica ao assunto. 
(WILLEMART, 2015:70) 

 

Falamos aqui de texto móvel, aquele que, antes de chegar ao papel, submete-se a 

inúmeras inconstâncias até que seja decidido o início do percurso material. Consideramos, 

isto posto, que tempo e espaço no texto manuscrito clariceano soam banais quando 
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alcançamos que a dimensão de suas palavras parece sempre além do que a barreira estrutural 

linguística permite.  

  

Haverá um ano em que haverá um mês, em que haverá uma semana em que 
haverá um dia em que haverá uma hora em que haverá um minuto em que 
haverá um segundo e dentro do segundo haverá o não tempo sagrado da 
morte transfigurada. (LISPECTOR, 1977:11) 

 

Neste sentido, a observância ao silêncio produzido pelas rasuras e à pulsação das 

entrelinhas sugere um reconhecimento do “pré-pensar” que remete à outra dimensão, 

perspectiva esta que se apresenta no inacabado que recusa o fim e ignora o tempo. Como no 

processo analítico, a reflexão fundamenta-se numa explanação baseada na lógica de um 

inconsciente acrônico, “é o testemunho de uma experiência singular, com ritmo e alternâncias 

próprios” (SIMÕES, 2017:171). Entre o princípio e o remate da escrita, há um pensamento 

inconcluso, uma frase incompleta, um vácuo incômodo que revelam um inconsciente presente 

na continuidade de uma pulsão. “O tempo não é mensurável” (LISPECTOR, 1977: 266). É 

importante concluir que a falta de ordenamento racional própria do inconsciente, ou seja, a 

outra dimensão explorada por Clarice é o componente do enunciado que deve ser 

substancialmente percebido, pois “é na ordem de existência de suas combinações, isto é, na 

linguagem concreta que representam, que reside tudo o que a análise revela ao sujeito como 

seu inconsciente” (LACAN, 1992: 134). 

Clarice Lispector não parece preocupada em distinguir aspectos ficcionais de 

acontecimentos pessoais em seus textos. A partir de 1974, com a publicação de A via crucis 

do corpo, traços autobiográficos aparecem com frequência em suas obras, mesmo que não 

expressamente denominados como tal. O hibridismo de gêneros textuais representa uma 

característica das obras tardias da autora que usualmente trabalhava com a autorrepresentação, 

mas, antes de 1974, não confirmou a maioria dessas obras como autobiográficas. A esse 

respeito, Willemart (2009) acrescenta uma instância oposta ao Eu da autobiografia. O autor 

argumenta acerca de uma instância que “nos faz ser reconhecidos pelo outro, mas que não 

necessariamente é a mesma pela qual nos definimos” (2009:130), o si.  

 

Tirei deste livro apenas o que me interessava – deixei de lado minha história 
e a história de Ângela. O que me importa são instantâneas fotografias das 
sensações-pausadas e não à pose imóvel dos que esperam que eu diga: olha o 
passarinho! Pois não sou fotógrafo de rua. (LISPECTOR, 1977:25). 
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 As características pelas quais identificamos a autora em seus textos contam uma 

história relativizada em relação ao reconhecimento que a própria fazia de si mesma. Mesmo 

que falemos em um texto autobiográfico, é determinante compreender a impossibilidade de se 

criar uma narrativa isenta de traços ficcionais, pois a percepção de si já sugere uma 

interpretação. “Não quero ser somente eu mesma. Quero também ser o que não sou” 

(LISPECTOR, 1977:180). 

Portanto, ao nos referirmos aqui aos aspectos autobiográficos em Um sopro de vida 

(1977), consideramos que estes constituem uma representação do Eu clariceano, visto que a 

narração prenuncia uma interpretação. Ao narrar-se, a escritora representa a si mesma e tratar 

o texto por um viés psicanalítico sugere uma proposta de compreensão da caracterização 

produzida na obra. Candido sugere que “[...] a personagem deve dar a impressão de que vive, 

para tanto, deve lembrar um ser vivo, manter certas relações com a realidade do mundo, 

participando de um universo de ação e sensibilidade que se possa equiparar ao que 

conhecemos na vida” (CANDIDO, 2005:64), isto posto, é impossível não estender as 

colocações da escritora às suas personagens, realisticamente conhecedoras dos mais 

profundos dilemas humanos, capazes dos atos mais insolitamente passionais.  

De fato, na última composição manuscrita, a autora parece mais concentrada na 

representação de seus sentimentos e aflições do que na organização de uma estrutura narrativa 

que mascarasse o caráter particular de sua produção. Na obra em questão, toda a composição 

se aproxima do universo pessoal da autora e colabora para a identificação do contexto de 

produção absorvido pela angústia, pelo luto e pela fragilidade diante da desventura. “Quando 

eu morrer, não saberei o que fazer de mim” (LISPECTOR, 1977:66). 

Um aspecto marcante na estruturação dos fragmentos desordenados que compõem os 

manuscritos de Um sopro de vida (1977) constitui o vínculo que os conecta e os torna 

elementos de uma perspectiva maior que se relacionam sem, no entanto, estabelecerem uma 

ordenação lógica. O atrator compreende uma tendência que aproxima todo o conjunto para 

ele, sempre mantendo uma regularidade previsível e contínua restringindo as atividades a 

determinados limites. Em se tratando dos manuscritos da obra, registramos uma inclinação 

inconsciente à construção da subjetividade das personagens - Autor e Ângela - a partir de uma 

representação autoral. Os movimentos de constituição do Eu da escritora estão concentrados 

em ações que constroem e desconstroem o caráter autobiográfico do texto.   

Clarice subjetiva-se através do espelhamento no Outro, contudo esse processo não é 

singular, logo se desdobra nas duas personagens que compõem uma rede ininterrupta 
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condicionada pela escrita. Mesmo em fólios que não compartilham um relato sequencial, está 

intrínseca a questão da escrita como suporte da unidade textual. O fólio nº 99 representa 

precisamente o impulso do atrator na obra. O primeiro ímpeto de análise foca nos trechos 

soltos e desconectados, no entanto, numa observação apurada, a percepção de algo 

contextualizado além das estruturas ordinárias começa a se desenvolver e constatamos que a 

natureza caótica da escrita é inerente ao próprio conteúdo motor da composição que se 

difunde por todos os fólios. As duas personagens fazem parte do universo delimitado pelo 

próprio fazer literário constituído pela escritora que os identifica também como escritores e 

questionadores da arte literária.   

 

(O Autor) 
Vejo que , sem querer, o  
que escrevo e Ângela escreve 
e são trechos por assim 
                     embora 
dizer soltos, somente  
dentro de um contexto 
de... E assim que  
desta vez me ocorre 
     escrever            sobre 
os pensamen   as sensações 
e pensamentos. 
o livro. E, como eu respeito 
o que vem de mim para  
mim, assim mesmo é que eu 
escrevo.  

                                                                            (LISPECTOR. Arquivo IMS, 1977:99) 

 

Todo o movimento de enredamento baseado na discussão circular acerca da escrita 

promove a sensação de procrastinação de um silêncio inevitável. A não-escrita é o 

amortecimento, a entrega, o adeus. 

 

Clarice aspira ao silêncio ao mesmo tempo em que vê  na escrita a única 
possibilidade de vida.  Temos uma escrita que anseia pelo seu fim, pelo 
silêncio. Ora, fiel à sua aspiração, a escrita de  Clarice persegue o silêncio 
que habita as palavras, busca não abafá-lo, sabendo, contudo, da 
impossibilidade de seu voto. (MARCOS, 2015:92) 
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Figura 5. Fólio nº 99 - Concepção do atrator nos manuscritos de Um sopro de vida (1977) 

Fonte: Arquivo IMS. 1977. 
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A busca pelo silêncio. O silêncio que antecede o momento da criação, mas que se 

apresenta no átimo do fenecimento, pois, como afirma a escritora: “entre mim e a máquina 

paira o irreal” (LISPECTOR, 1977:69). O fenecimento de uma experiência frágil, tal qual um 

“sopro” que reúne um restante de fôlego num só golpe e, então, enternece o ser. Clarice lança 

“o sopro de vida” que, permite ao Autor, mais uma vez, lançá-lo em sua criação. “Assim 

como recebi o sopro de vida, sopro em Ângela e nas coisas” (LISPECTOR, 1977:87).  

Em Ângela, tudo se encerra e voltamos ao silêncio do nada. O nada característico de 

uma não-existência. A partir do título dado a obra é possível pressupor que ao sopro são 

dados alguns significados coerentes impregnados da essência do texto: uma alusão à 

fragilidade humana, num momento em que a autora luta contra a efemeridade da vida, ou 

mesmo, um resgate do instante da criação divina representada destacadamente em um dos 

fólios do manuscrito: “Do pó da terra formou Deus-Jeovah o homem, e soprou- lhe nas 

narinas o fôlego de vida. E o homem tornou-se um ser vivente” (GÊNESIS 2:7 apud 

LISPECTOR, 1977:2). O sopro como partida da criação da vida. Seja qual for a interpretação 

dada ao sugestivo título da obra, entendemos o fascínio da escritora pela criação, pela escrita e 

pela alma – conceitos que se entrelaçam – e seu incansável esforço em exprimi-las de forma a 

chegar ao autoconhecimento. “O resultado fatal de eu viver é o ato de escrever” 

(LISPECTOR, 1977: 135).  

Contudo, como diz Lacan, “se é verdade o que eu avanço, a saber, que a mulher não é 

toda, há sempre alguma coisa nela que escapa ao discurso” (1999:45). Mesmo que Clarice 

Lispector tentasse obstinadamente compreender, representar, alcançar por meio das palavras a 

transcendência, há, todavia, algo inefável que se omite no inconsciente. “Ângela é ainda um 

casulo fechado como se ela ainda não tivesse nascido. Enquanto eu não o abrir em 

metamorfose, Ângela será minha.” (LISPECTOR, 1977:120). As obras de Clarice Lispector 

compartilham uma característica comum de elucidação da alma, de aprofundamento interior, 

de autoconhecimento, no entanto, a partir de Um sopro de vida (1977) a escritora aproxima-se 

definitivamente do seu Eu inconsciente pela estruturação deveras reflexiva e influenciada pelo 

contexto produtivo extemporâneo em que se coloca a composição. 

Ao buscarmos compreender o inconsciente pela análise da escrita, mostra-se 

significante um exame mesmo que superficial dos títulos dos capítulos relacionados no fólio 

nº 3(“O sonho acordado é que é a realidade”, “Como tornar tudo um sonho acordado?”) que 

se referem ao sonho – “escrevo como se estivesse dormindo e sonhando: as frases desconexas 

como no sonho” (LISPECTOR, 1977: 258) -, ao que não se tem completo controle. O resultado 
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pode ser alcançado para além da fantasia, mas também não chega a tocar a existência. Isto é, 

“a busca da verdadeira realidade se faria no intuito de suplantar a realidade inicial e bordejar 

os contornos do que não se tem consciência a priori e só é passível de apreensão no sonho” 

(HOMEM, 2012: 164). No “sonho acordado”, a razão busca o real pela escrita, pela 

linguagem, visto que o desfecho não se dá no adormecimento, em que o ser é apenas objeto da 

formação do inconsciente. “O sonho dos acordados é matéria real” (LISPECTOR, 1977: 261). 

A criação das personagens pertence à realidade, foge do simples sonho. Neste contexto, o 

modo de tornar “tudo um sonho acordado” parece ser a transfiguração da escritora em 

personagens que recuperem a natureza autoral, sua escrita, e ao mesmo tempo, neguem sua 

influência irrestrita sobre o texto.  “Estou com a impressão de que ando me imitando um 

pouco. O pior plágio é o que se faz de si mesmo” (LISPECTOR, 1977: 186). 

Para a escritora, manter-se em sonho representa a liberdade ausente da realidade. 

“Tudo se passa num sonho acordado: a vida real é um sonho” (LISPECTOR, 1977: 27). Os 

significados reais só podem ser alcançados através das profundas incursões ao imaginário. A 

forma de se colocar perante a emancipação do sonho, no entanto, sem fugir do seu 

comprometimento com o real dá-se pelo sonho acordado.  

 

É difícil, estando acordado, sonhar livremente nos meus remotos mistérios. 
Há uma coerência – mas somente nas profundezas. Para quem está à tona e 
sem sonhar as frases nada significam. Só é atingido pelo que há de sonho na 
vida real. (LISPECTOR, 1977: 258). 

 

Os métodos de aplicação da Psicanálise sobre o texto literário são bastante 

diversificados e abrangem muitos conceitos. A intenção nesta pesquisa compreende um 

recorte das teorias psicanalíticas para que consigamos estabelecer o funcionamento do 

inconsciente literário para a construção de um discurso consciente, pois o escritor, como na 

análise, escolhe significantes de sua trajetória pessoal para a composição de seu texto, o que 

se aplica a Clarice Lispector e a Um sopro de vida (1977). 

A análise psicanalítica percebe no texto literário um aporte para o estudo do 

inconsciente e de suas instâncias, visto que a finalidade deste também não envolve uma 

comunicação concreta, mas a percepção de uma pretensão inconsciente, de uma aspiração 

irreflexa. Desta forma, à semelhança das construções inconscientes, a coerência dos 

significantes que compõem o texto literário constitui o fator de maior importância nesse 

contexto, e não seu sentido restrito. Há de se analisar os componentes do próprio texto a partir 

da perspectiva de um sujeito, que é a autora, para que se descreva uma estrutura inconsciente 
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que desconhecemos, pois, segundo Lacan, “o inconsciente é a parte do discurso concreto 

como trans-individual, que falta à disposição do sujeito para restabelecer a continuidade de 

seu discurso consciente” (LACAN, 1992: 123).  

Para a Psicanálise, a constituição do sujeito dá-se por meio da palavra – Simbólico -, 

visto que “não há sujeito se não houver um significante que o funde” (LACAN, 1999b: 195), 

no entanto, sua constituição também passa pelas instâncias do Real – o que é indizível - e do 

Imaginário – o Eu pelo Outro -  deixando impressões que são representadas em suas criações.  

 
Nas desilusões, fracassos, angústias ou mesmo na euforia, a escrita 
salvaguarda o autor da angústia. No percurso da narrativa, existem pontos 
de ruptura, de quebra, que apontam para a insuficiência da linguagem, que 
não pode tudo dizer a  respeito do sujeito. (SIMÕES, 2017: 171) 

 

 

Figura 6. Fólio nº 161 - Trabalho com o inconsciente. 

Fonte: Arquivo IMS. 1977. 

 

No caso do texto de Clarice, podemos dizer que a tentativa de representar o Real – o 

que é indizível- é a característica de sua composição. Mais do que a representação do Real, a 

obra se deixa notoriamente assinalar pelo Simbólico, em especial, quando o sistema 

linguístico se extingue, instituindo um vácuo preenchido pelo arranjo singular entre 
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significante e significado elaborado pela escritora que reconstitui o processo de criação. 

Colocar-se no vazio constitui significativa parte do processo de escrita clariceano. No hiato, 

instintivamente, a escritora encontra-se. “Sou um escritor que tem medo das palavras. 

Escrever é uma pedra lançada na água do poço” (LISPECTOR, 1977: 252). 

Analisamos, então, considerando as três instâncias do inconsciente e suas aplicações 

na formação do sujeito, alguns aspectos dos manuscritos que sugerem a subjetivação da 

própria autora a partir das personagens Ângela e Autor. Podemos dizer, que cada instância, 

por meio de suas manifestações singulares, constitui as personagens como suporte do 

espelhamento no Outro produzido pela escritora para a representação do Eu clariceano na 

obra. Todo o processo de criação de Um sopro de vida (1977) volta-se para o envolvimento 

com a escrita, como base da relação simbólica entre a formação do sujeito e o inconsciente. 

 

4.2 Escritor e autor: instâncias distintas de autoria 

 

Antes de nos aprofundarmos nos níveis do inconsciente para conduzirmos a análise 

principal, há uma particularidade autoral referente ao texto que necessita de um detalhamento 

prévio para que outras questões futuras sejam elucidadas de forma mais clara e 

compreensível. Remetemo-nos à publicação póstuma da obra e a incontestável participação de 

Olga Borelli na escrita de Um sopro de vida (1977).  

Como já afirmado anteriormente, Clarice, quando não conseguia mais escrever, passou 

a ditar trechos para que Olga os registrasse. Em alguns fólios, percebemos a caligrafia da 

amiga em comparação à letra substancialmente conhecida de Clarice. Após a morte da 

escritora, Olga Borelli reuniu os manuscritos, ordenou-os da forma que percebeu conveniente, 

alterou a organização e estruturação de diversos trechos, bem como, criou uma composição 

baseada nos manuscritos.  

Considerando-se que, à luz de Willemart (2009), no transcorrer da escritura quatro 

instâncias pertinentes à sua construção – escritor, scriptor, narrador e autor - atuam num 

quadrado contínuo inserido em um círculo denominado “roda da escritura” e estruturam o 

texto a cada substituição ou rasura, questionamo-nos acerca da aplicação desses conceitos na 

obra em questão. 

A página do manuscrito sugere uma instabilidade própria de uma composição em 

andamento sujeita ao olhar ainda hesitante de um escritor provisoriamente indeciso sobre a 

conservação ou supressão de determinados elementos uma vez ali dispostos. 
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Figura 7. Fólio nº 201 - Fólio manuscrito por Olga Borelli.   

Fonte: Arquivo IMS. 1977. 
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Em estudo das instâncias apresentadas, verificamos que escritor e autor assumem 

conotações distintas e extremas em relação às escrituras, e não necessariamente correspondem 

a um mesmo sujeito. Tal como scriptor e narrador, neste caso, em certos momentos, sugerem 

envolvimentos heterogêneos.  

Ao escritor, atribuímos o princípio do processo de escritura, quando as palavras ainda 

não alcançaram o papel e a percepção das imagens começa a se fazer presente pelas 

memórias, pelas lembranças, ou mesmo, pela fantasia. Enquanto ao autor, conferimos a 

finalização da obra, aquele que entregará a obra para a edição e decidirá a proposta cabal. 

Quem idealiza a escritura pode não ajustá-la para edição, isto é, o escritor pode não ser o 

autor, que se forma a partir das escolhas admitidas como decisivas. O escritor coloca-se antes 

da escrita numa posição de agregador de ideias, revisita seu arsenal de memórias, aprofunda 

seu conhecimento de mundo, recupera o passado, prenuncia o futuro, num exercício de 

experimentação. 

 

Figura 8. Roda da escritura.  

 

 
 
 
 

   

Fonte: WILLEMART, 2009:38  

 
 
Para chegar à vida instintiva, o artista deve suprimir todo o ruído exterior e 
colocar-se na escuta da vida de um modo extremamente atento, como se 
escutasse um deus que profere a verdade. [...] O talento consiste em ter a 
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disposição necessária para exercer a exigente pulsão de ouvir e perceber a 
mensagem. (WILLEMART, 2009:41) 
 
 

Problematizando os manuscritos da obra, depreendemos a presença de Clarice 

escritora a qual motiva, instintivamente, o scriptor clariceano, que dá voz à narradora, mas 

que se desvencilha da autora; visto que uma composição acessória envolve esta escritura. 

Admitimos, neste ponto, a participação de Olga Borelli na estruturação da escritura, como 

possível autora. Mencionar a instância do escritor consiste na apresentação de Clarice como 

idealizadora e geradora das motivações, indagações e reflexões inicialmente propostas. Não 

há dúvida de que, em Um sopro de vida (1977), as instâncias do escritor e do scriptor 

constituem o inconsciente clariceano. Pela concretização da percepção do escritor na 

escritura, surge o scriptor, que faz significar elementos que antes apenas emergiam das ideias 

do escritor e converte os pensamentos em impressões representadas, “alguém que, mesmo 

continuando anônimo e sem rosto, proferiu o enunciado, alguém sem o qual a tese, que nega a 

importância de quem fala, não teria podido ser formulada. (AGAMBEN, 2007:55). 

O scriptor clariceano, que se utiliza da escrita como forma de expor o Real, impossível 

de ser dito, registra as imagens formadas em papel e, então, cede ao narrador a fala: “o pré-

pensar não é racional. É quase virgem. Às vezes a sensação do pré-pensar é agônica: é a 

tortuosa criação que se debate nas trevas e que só se liberta depois do pensar-com-palavras” 

(LISPECTOR, 1977:71). 

De acordo com Willemart, o narrador “centraliza o foco narrativo e cede ou não a 

palavra ao personagem, o autor recusa ou aceita, rasura ou prescreve a proposta do narrador” 

(2009:40), desta forma, observamos nos manuscritos que, a partir das escolhas do autor, em 

determinados contextos, o narrador sofre uma descaracterização e aparece reconduzido a 

satisfazer as intervenções do primeiro. Muitos trechos, em relação à publicação, apresentam 

alterações quanto à proposta de interlocução, as designações de fala estão trocadas ou não 

aparecem. A partir daí, não podemos considerar que Clarice seja a única autora de Um sopro 

de vida (1977). O scriptor torna-se autor quando na folha rasurada, não há mais retorno e 

outra se inaugura. Dizemos que o autor é produto da escritura, pois no abandono e na 

confirmação, na reformulação e na emenda que este é conduzido. 

Como negar que inúmeras substituições, arranjos, recusas e aceitações não passaram 

por Clarice escritora, mas sim por Olga autora? As rasuras e modificações feitas por Clarice 

Lispector apontam, na realidade, para uma outra instância que atua antes da manifestação do 

autor, o primeiro leitor. “Não ler o que escrevo como se fosse um leitor. A menos que esse 
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leitor trabalhasse, ele também nos solilóquios do escuro irracional” (LISPECTOR, 1977:19). 

Previamente à cessão da palavra ao autor, ao se colocar como leitor, o narrador reexamina 

seu texto e o reorganiza considerando três aspectos perceptuais. 

 

Relendo, o escritor mergulha pelo menos em três níveis de sensibilidade. 
Primeiro, nos seus gostos, que se expressam pela frase banal, “gosto” ou 
“não gosto”, frase ancorada nas paixões inconscientes de amor, de ódio e de 
ignorância. 
Segundo, na ideia do belo que provém de uma formação familiar, escolar e 
acadêmica, a qual depende da cultura ambiente. 
Terceiro, e através dos dois níveis anteriores e de sua capacidade de sentir e 
respirar o que circula no seu meio [...] (WILLEMART, 2009:44) 

 

Um exemplo retirado do fólio nº 106 mostra como funcionam as instâncias na roda da 

escritura de forma objetiva e prática nos manuscritos de Um sopro de vida (1977). O trecho 

disposto no fólio foi escrito por Clarice Lispector no intuito de compor a referida publicação, 

o que configuramos como a participação do escritor clariceano - aquele a quem conferimos as 

primeiras intenções e imagens associadas ao objeto literário - e do scriptor clariceano – quem 

dá voz ao narrador e transfere para o papel as impressões do escritor. Este cede o discurso ao 

personagem Autor – agora, narrador -, que, posteriormente, transmite ao autor a 

possibilidade de rejeição ou confirmação de sua proposta.  

Até o momento, falamos de uma roda da escritura baseada num único condutor, 

Clarice Lispector, visto que as rasuras que percebemos no trecho continuamente evocam o 

escritor clariceano que mergulha no Real e reconduz a escrita ao que se tem, por hora, como 

definitivo. No entanto, a desistência subsequente da utilização do fragmento aparece marcada 

por dois riscos cruzados sobre a escrita, como em outros fólios a escritora fez. Determinamos, 

então, esta como expressão do primeiro leitor clariceano na obra, visto que a recusa do trecho 

acontece previamente ao contato definitivo de um autor, a partir de agora, distinto. Após a 

decisão de retirada da escritora, percebemos um novo e último olhar decisivo sobre o 

fragmento em questão, pois este, depois de ter sido descartado, reaparece na publicação na 

página 35. A esta determinante escolha, atribuímos o trabalho realizado por Olga autora.  
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Figura 9. Fólio nº 106 – A Roda da escritura no manuscrito de Um sopro de vida (1977) 

Fonte: Arquivo IMS. 1977. 
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Eu sou o autor de uma mulher  

que inventei pa e a quem dei  

o nome de Ângela Pralini. Eu vivia  

                            ela 
bem com ela. Mas Ângela começou a 

 me inquietar e vi que eu tinha  

de novo que assumir o papel  

de escriba, ser de novo o escritor  

para colocar Ângela em palavras ---- 

                                   porque 
e eu me comunicar com ela e só  

Acontece com ela 

então posso me comunicar com ela.  

                                                                          (LISPECTOR. Arquivo IMS, 1977:106) 

 

Segundo Foucault, “não basta afirmar: deixemos o escritor, deixemos o autor, e 

estudemos a obra em si mesma. A palavra “obra” e a unidade que ela designa são 

provavelmente tão problemáticas como a individualidade do autor” (FOUCAULT, 1992:39), 

pois, no texto, o autor não é meramente um componente, a ele é atribuída a função de 

organizar, ponderar, representar e agregar outros discursos que se conectem ou se 

contradigam. A análise de uma obra como a que nos serve de objeto considera o contexto 

produtivo, o espaço e as especificidades autorais como elementos essenciais para a ampla 

restituição do processo de criação e da fidedigna apresentação textual estabelecida pelo 

escritor, que a singulariza em relação às demais. Como afirma Foucault, o reconhecimento do 

autor 

 
indica que esse discurso não é um discurso quotidiano, indiferente, um 
discurso flutuante e passageiro, imediatamente consumível, mas que se trata 
de um discurso que deve ser recebido de certa maneira e que deve, numa 
determinada cultura, receber um certo estatuto (FOUCAULT, 1992:45). 

 

  A função-autor, reconhecida pelo autor, está além do questionamento acerca do papel 

do produtor do discurso no texto, outras considerações participam do conceito tornando-o 

bem mais complexo. A função também faz referência à multiplicidade de sujeitos distintos 

que podem estar inseridos na escritura, de forma concreta ou conjectural na idealização do 

texto, mas também nas distintas etapas que se instituem no decorrer do processo de criação.  
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Tal como a questão do apagamento da autoria entre Clarice Lispector e Olga Borelli, 

há também um contínuo decesso relacionado ao Autor e Ângela na obra publicada por Borelli. 

“O que escrevo é um trabalho intenso e básico, tolo como estas experiências inúteis por não 

colaborarem com o futuro. O que Ângela escreve é de um supérfluo essencial [...]” 

(LISPECTOR, 1977:94).  

À medida que Ângela desenvolve-se como personagem e também escritora, seu 

criador, é, aos poucos, suprimido. Neste cenário, compreendemos Clarice e Olga de forma 

semelhante: ao afastar-se, a escritora deixa a atribuição de finalização da escrita para a amiga, 

que se torna autora. A personagem Autor – designação bastante sugestiva – é quem, em 

verdade, centraliza o direcionamento do texto. Ângela, sua criação, representa seu 

apagamento diante da fulgência que traduz sua personalidade, no entanto, seu criador exerce 

um controle sobre sua composição que se aproxima da definição de conclusão ajustada à 

instância do autor.    

Reiteramos o papel de Olga Borelli como autora da obra, a qual não teve a 

participação de Clarice Lispector em sua edição. Contudo, é importante considerar o alcance 

ético da atividade autoral de Borelli no processo de escritura da obra, visto que o exercício de 

composição do livro modificou a organização semântica de alguns fragmentos de fólios, de 

fato, contradizendo o disposto nos manuscritos. O livro publicado reflete uma construção 

textual colaborativa, portanto, não se trata de uma composição estritamente clariceana. A 

Clarice escritora que se coloca como primeira leitora , rasura, retifica, ratifica, acrescenta e 

passa à próxima página, mas o tempo não permite que ela também se faça autora e, 

determinantemente, decida sobre as retiradas e aceites em seu arranjo.  

 

Este trecho aqui foi na verdade escrito depois de ter relido o livro porque no 
decorrer dele eu não tinha bem clara a noção do caminho a tomar. No 
entanto, sem dar maiores razões lógicas, eu me aferrava exatamente em 
manter o aspecto fragmentário tanto em Ângela quanto em mim. 
(LISPECTOR, 1977:227, 228) 

 
 

Tornar Clarice além de escritora também autora de sua obra consistiria em manter os 

últimos ajustes por ela realizados nos manuscritos e trazer a público a estruturação realizada 

por ela até o momento em que pôde fazê-la, e isto, não está relacionado ao ordenamento de 

fólios, que como discutimos anteriormente, está muito além de uma sequência editorial, mas à 

preservação dos elementos textuais que compõem os documentos de processo, os quais 

constituem factualmente os últimos anseios da escritora. Portanto, é importante colocar que o 
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processo inconsciente de criação a ser analisado nesta pesquisa compreende o escritor e 

scriptor clariceano e não a autora Olga Borelli, pois, à luz de Foucault, o que torna o sujeito 

um autor, no sentido irrestrito e amplo da palavra, é “a projeção, em termos mais ou menos 

psicologizantes, do tratamento a que submetemos os textos” (FOUCAULT, 1992:51). 

Submeter-nos-emos, por este motivo, aos manuscritos que resultam nas alterações e 

substituições feitas por Clarice Lispector para a obra. Reiteramos, assim, mais uma vez, a 

importância da Crítica Textual e da Crítica Genética para a estruturação de pesquisas que 

garantam a autenticidade das obras e a última vontade materializada do escritor. 

  

4.3 Escrita, tempo, morte: perspectivas do Real 

 

No acontecimento rotineiro, na memória de infância, na vibração de uma amizade, na 

dor da perda, Clarice Lispector consegue transpor a fixidez da realidade ordinária e 

desestabilizar o remanso do habitual transfigurando o que se apresenta simples e espontâneo 

em inesperado e extremo. A realidade em Clarice desabitua-se ao planejado e numa pulsão de 

elucidação, tudo fica ainda mais abstruso, lúgubre e melancólico.  

A epifania, então, torna-se substância que conecta as pontas do texto e arremata as 

entrelinhas, numa ousada abordagem linguística que beira o inacessível, o impenetrável. Pelo 

difícil processo de criação, instantes de incerteza e receio em revolver a face incógnita do Eu 

– o inconsciente - sugerem o abandono ou o redirecionamento do percurso seguido.  

Reportamo-nos ao processo de criação de uma obra que compreende uma reflexão 

prévia, numa etapa em que ajustes e ponderações ainda habitam o inconsciente do sujeito 

antes de preencherem o vazio das páginas em branco e, de certa forma, libertá-lo de um 

impasse lancinante nas profundezas do Real, “pensar é a concretização, materialização do que 

se pré-pensou. Na verdade o pré-pensar é o que nos guia, pois está intimamente ligado à 

minha muda inconsciência” (LISPECTOR, 1977: 71).  

Na Psicanálise, é necessariamente esse domínio que resiste à linguagem que nos 

importa apreender neste momento. O que não está subordinado a ela, pois é impossível de ser 

dito. O analista procura no discurso o que investigamos nos manuscritos de Clarice Lispector: 

traços que evidenciem uma parte desse inconsciente incógnito. Lacan anseia e reconhece 
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projeção do desconhecido, pois este proporciona ao analista um trabalho de reconhecimento e 

ao analisando4, a descoberta do que ignora sobre si mesmo. 

 

Esse real deve ser dito eficiente, já que a imagem que dele participa 
determina e constitui o sujeito. Ele é a razão da permanência através da 
mudança incessante das aparências. Pelo real, graças a ele, o objeto da 
psicanálise, pode ser creditado dos traços da objetividade. (ROUSTANG, 
1988:50) 

 

Do Simbólico ao Real, a palavra é a margem que circunda o inconsciente. A escrita de 

Clarice Lispector contorna o limite da linguagem destituindo de sentido as palavras e 

agregando uma significação além de sua construção imaginária. Reconhecemos, neste 

momento, um Real atrelado ao Simbólico. Sobre esse transpasse, “é, com efeito, de um 

encontro, de um encontro essencial que se trata no que a psicanálise descobriu – de um 

encontro marcado, ao que somos sempre chamados, com um real que escapole” (LACAN, 

1985:55). A partir do Real, constitui-se o sujeito do inconsciente que só é captado em parte 

pelo Simbólico, isto é, as palavras captam apenas uma fração do Real. Dizemos “em parte”, 

pois o escritor consegue capturar apenas um “pedaço de Real” ou “grão de gozo”, como 

denomina Willemart, por meio da prática literária.  

 
O registro do real é da ordem do indizível, íntimo e estranho, o que não se 
oculta, aquilo que irrompe quando o véu que o recobre é descoberto: o 
êxtimo (estranho e familiar). O real comporta uma realidade inacessível a 
qualquer pensamento subjetivo, comporta um resto não significável, 
representando  algo da ordem do gozo.  (SIMÕES, 2017:165) 
 
 

No inconsciente, o gozo não tem representação significante exata, mas corresponde à 

brecha, à abertura. A abertura no foco do arranjo significante. Para Lacan, o gozo abrange o 

desprazer repetidamente gerado por um prazer transitório que, celeremente, se extingue. O 

grão de gozo a que temos acesso pela escrita é resistente e inalterável, abrange uma 

insatisfação manifestada pela repetição e pelo excesso, logo, o texto móvel a que nos 

referimos anteriormente como aquele que força o escritor aos poucos a descobrir o caminho 

da escritura, se deixa moldar pelo imprevisível.  

 

                                                 
4
 Em Psicanálise, denomina-se analisando a pessoa que busca terapia psicanalítica, a qual consiste na 

interpretação, por um analista, dos conteúdos do inconsciente por meio das palavras e das produções 
imaginárias. 
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O crítico literário, usando a teoria psicanalítica, tem como primeira função 
descobrir qual é o pedaço de Real que o escritor ou o poeta anuncia. Por isso, 
deverá em primeiro lugar situar a obra no seu contexto histórico, na corrente 
das ideias e das mentalidades, na história da retórica e das figuras de estilo, 
para descobrir em qual Simbólico ela se insere. (WILLEMART, 2005:64)  

 

Trazendo Clarice Lispector e Um sopro de vida (1977) ao contexto, percebemos que, 

para uma análise significativa do pedaço de Real exposto na obra, faz-se determinante 

atentarmos para a ocasião da escritura em referência às circunstâncias pessoais de produção as 

quais motivam uma ligação particular com a escrita, o tempo e a morte.  As personagens 

deslocam-se, as situações mudam, mas o grão de gozo ou pedaço de Real representado 

permanece invariável estando relacionado às circunstâncias que trazem sofrimento e pesar; o 

gozo revela-se na falta, quando esta se anuncia, anuncia-se o gozo. Na obra, percebemos um 

enredamento literário que se perfaz com base na discussão atemporal acerca da própria 

escrita. A escritora cria um narrador que, por sua vez, cria uma personagem - todos escritores 

- no entanto, as diferentes vozes não ecoam numa direção singular em consonância sobre o 

ato de escrever, mas particularizam-se num movimento de construção subjetiva que remete a 

faces opostas e complementares de um mesmo Eu. 

O texto soa como um lamento sobre a realidade da escritora, que, particularmente, não 

conseguia definir a importância da escrita em sua vida. Sabe-se de sua relevância e de seu 

envolvimento quase ininterrupto com a criação literária, no entanto, a definição desse 

sentimento de dependência em relação à escrita parecia inalcançável. Escrever para Clarice 

Lispector é algo inexprimível, maior do que qualquer linguagem possa expressar. A 

incapacidade de expressar, à sua perspectiva, a magnitude da atividade literária em sua vida, 

em especial, em um momento de fragilidade pessoal - no qual a única certeza era o 

perecimento, torna a escrita a solução para o contentamento existencial – ainda que constante 

e agônica geradora de um movimento contínuo e desordenado evidenciado pela numerosa 

quantidade de trechos escritos e designados a personagens distintos que, em verdade, 

representam a construção do Eu clariceano sob diferentes aspectos.  

A escritora teceu reflexões, em vários momentos, sobre essa relação entre a escrita e a 

existência: “Tenho períodos de produzir intensamente e tenho períodos-hiatos em que a vida 

fica intolerável”, e esses hiatos “podem ser longos e eu vegeto nesse período ou então, para 

me salvar, me lanço logo noutra coisa, por exemplo, eu acabei uma novela, estou meio oca, 

então estou fazendo histórias para crianças” (LISPECTOR apud LERNER, 1992).  Escrever 

era excruciante, mas a fazia viver. Não escrever era intolerável, então, colocava-se em 
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atividade perene. O paradoxo produzido por essa questão é o próprio grão de gozo que se 

coloca em Um sopro de vida (1977). 

O gozo não se deixa apreender totalmente, ele está sempre extravasando na escritura. 

“A transgressão é necessária para acender a este gozo” (LACAN, 1958:217). Podemos 

chamar a instância de gozo da transgressão, ou seja, um gozo que aparece ligado ao excesso, 

na tentativa de satisfação da pulsão. Lúcia Castello Branco afirma que “podemos colocar uma 

escritora brasileira, muito louca e nadíssima psicótica – Clarice Lispector –, que queria 

também escrever o grito, o sussurro, o sopro”, numa abordagem inconsciente de acesso a esse 

pedaço de Real (1988:73). Em Um sopro de vida (1977), a escritora aproxima-se do Real. 

Quanto mais limítrofe ao Real, mais perto do caos e do desalinho próprios do inconsciente. 

“O que está escrito aqui, meu ou de Ângela, são restos de uma demolição de alma, são cortes 

laterais de uma realidade que se me foge continuamente.” (LISPECTOR, 1977: 79). A obra 

inspira uma escrita que ainda está ganhando forma e, à medida que Clarice projeta o gozo 

sobre o Autor e Ângela aproximando-os do Simbólico, da linguagem, esse material torna-se 

menos desorganizado.  

Uma das razões dadas por Clarice Lispector à prática incansável de escrita em sua 

última obra seria a impossibilidade de existência fora da escrita. "Ela acha que parar de 

escrever é parar de viver” (LISPECTOR, 1977: 61). No entanto, o silêncio, o além da 

linguagem, o sopro, é também uma perspectiva clariceana: “o silêncio não é o vazio, é a 

plenitude” (LISPECTOR, 1977:101). Clarice aspira ao silêncio, ao mesmo tempo em que vê 

na escrita a possibilidade de vida. A escritora é movida pela necessidade de escrever, logo sua 

pulsão mantém a caneta sobre o papel. O fim de um projeto retoma a estabilidade, mas 

também traz o desprazer, a insatisfação de uma vida sem o propósito literário. O silêncio 

inscrito em suas palavras, o que está além do dito, confirma a real impossibilidade de não se 

ver em atividade. 

Em se tratando de atividade literária, o trabalho da memória dos escritores no 

manuscrito torna-se perceptível quando este se coloca em outra direção a partir de um 

componente ou pensamento imprevisto, afastando-se da trajetória inicial. Estas marcações nos 

manuscritos representam as rasuras.  

 
Afirmamos que o inconsciente se manifesta justamente pela falência da 
linguagem: vazios, reticências, atos falhos, que são, na verdade, elementos 
estranhos à narrativa. Podemos dizer que são furos da linguagem daquilo que 
é impossível de dizer? A escrita escorre nas tessituras imaginárias de um 
texto, vindas do inconsciente, manifestando-se nos espaços, naquilo que não 
se alcança todo. (SIMÕES, 2017:171) 
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A suspensão assinala uma rasura, pois, de alguma forma, o escritor entrou em contato 

com algo que o desviou da ação. “Pode ser uma lembrança de uma informação, um sonho, a 

palavra de alguém próximo, uma ideia a respeito da trama ou dos personagens algo 

desconhecido ou uma associação” (WILLEMART, 2009:103). O escritor volta-se ao 

surgimento de novos caminhos determinados pelas substituições, pelos acréscimos, pelos 

borrões, portanto “a rasura é a porta da criação” (WILLEMART, 2009:103) e o grão de gozo 

está presente nas idas e vindas desse inconsciente indizível e aleatório.  

O sujeito inconsciente em proximidade com esse pedaço de Real é repassado aos 

significantes da linguagem, que se sobrepõem aos antecedentes e registram outra palavra. As 

rasuras marcam uma nova entrada ao Real. A substituição ou a confirmação da estrutura 

dependerá do processo delineado pelo inconsciente pertinente à captação do pedaço de Real 

que será reconduzido ou consolidado.  

No folio nº 3, percebemos a rasura feita por Clarice Lispector no subtítulo. A troca da 

palavra “real” por “acordado” sugere uma resistência de entrada na realidade devastada que a 

persegue. Como já discutido anteriormente, permanecer no sonho acordado é transcender a 

realidade e colocar-se além das imposições existenciais, como se a realidade não tivesse 

absoluto poder sobre sua história. As personagens são o sonho acordado de Clarice, pois 

representam o ser e o desejar sem que, no entanto, sejam absorvidos pela realidade que se faz 

tirânica. No sonho acordado, é possível fazer-se Autor e almejar as peculiaridades de Ângela, 

mesclar experiências aflitivas e manter-se contundente. “Um sonho do real parece que não 

sou eu que estou vivendo e sim outra pessoa. Essa outra pessoa é Ângela que é meu sonho 

acordado” (LISPECTOR, 1977:69).  

As rasuras de Clarice Lispector em Um sopro de vida (1977) representam, de fato, 

diversas inserções ao Real na tentativa de reproduzir fielmente o pensamento, a imagem 

produzida pelo inconsciente para cada parecer, conjectura ou mesmo teoria que a escritora 

desenvolvesse. Cada volta ao Real, e, posterior, rasura reafirmam seu compromisso com a 

autêntica representação de suas reflexões e o entendimento preciso de seu arranjo. 

Os manuscritos de Um sopro de vida (1977) resgatam o Real inalcançável do 

inconsciente clariceano a partir das rasuras evidentes no texto em geral, mas também nas 

tácitas emendas que separam trechos que constituem um mesmo fólio. Na maioria dos fólios 

que compõem a obra, verificamos esse tipo de construção, trechos distintos separados por 

riscos atribuídos ora a Ângela ora ao Autor, ou mesmo, sem indicação. 
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Figura 10. Fólio nº 3 – Rasura  

Fonte: Arquivo IMS. 1977. 
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Em poucos fólios há a construção de um texto contínuo. Nestes, inclusive, a 

numeração foi colocada pela própria escritora, no entanto, constituem pequena parte dos 

manuscritos. Nos fólios nº 182 a 183, observamos uma sequência de dois fólios numerada 

pela escritora com algumas seções.  

O fólio nº 182 que representa a folha número 1 apresenta cortes durante a estruturação 

do texto feitos por Clarice Lispector. Esses cortes suscitam um novo começo, uma nova 

entrada no Real e sucessiva brecha ao Simbólico detectada pela escrita.  Embora essas 

rupturas seccionem o texto e, naturalmente, deem a ele uma característica fragmentária, é 

possível perceber que as seções estão unidas por um discurso de atrator único. A escritora 

versa sobre a liberdade de escrita e a objetificação do escritor. As paradas marcadas pelos 

riscos no papel controlam o ritmo do texto e permitem que a escritora revisite repetidas vezes 

a mais profunda instância de seu inconsciente e retome a escritura, constantemente, 

conduzindo e reconduzindo o discurso. Esse movimento resgata os fragmentos anteriores na 

intenção de esclarecê-los, fundamentá-los ou justificá-los. É importante ressaltar que, nos 

manuscritos, não há indicação de enunciador nos dois fólios. A única menção ao gênero 

feminino está na palavra “escritora” no trecho: “Me coisificam quando me chamam de 

escritora” (LISPECTOR, 1977:183).  No entanto, na página 97 da publicação, este fragmento 

aparece como fala do Autor e, em lugar da palavra “escritora”, lê-se “escritor”. Nesta mesma 

página, há passagens do fólio nº 182 em ordem distinta à dos manuscritos e outras passagens 

do fólio nº 183 na página 104. Desta vez, em referência à Ângela.  

Perseveramos, logo, no entendimento de que os manuscritos de Um sopro de vida 

(1977) obedecem a uma lógica textual interna que se desprende do disposto na publicação e 

independe da estrutura dialogal em que foram configurados. Mais do que uma interlocução, a 

obra constitui um registro íntimo sobre o significado da existência para Clarice Lispector. 

Pronunciar-se como Autor, como Ângela ou como ela mesma – como veremos adiante – faz 

parte de uma racionalidade inconsciente de instância imaginária que se espelha no Outro para 

a constituição e representação do Eu.  

Em determinados momentos da leitura dos fólios, torna-se complexo distinguir quem 

assume o lugar de fala, visto que os contornos inerentes a cada ente da escritura apresentam-

se demasiadamente interligados. As rasuras constantes na folha 2 (fólio nº 183)  seguem o 

mesmo padrão de abertura ao Real. A frase inacabada e riscada sugere uma ação realizada no 

momento da escrita, no instante em que o processo de produção do trecho desenvolvia-se. 
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Figuras 11 e 12. Fólio nº 182 – Sequência de fólios numerados por Clarice Lispector  

Fonte: Arquivo IMS. 1977. 
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Fonte: Arquivo IMS. 1977. 
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Não sei se é 

Literariamente válido o que  

estou falando. Inclusive,  

sou minha pior 

                                                                          (LISPECTOR. Arquivo IMS, 1977:183) 

 

Na rasura, a escritora questiona a validade literária de suas falas anteriores, como se 

questionasse a importância de sua análise. Contudo, a própria desistência em manter a 

estrutura evidenciada pela rasura reforça seu interesse em manter as ideias antes 

desenvolvidas, reafirmar seu posicionamento e, acima de tudo, preservá-las na publicação. 

Particularmente, em Um sopro de vida (1977), o tempo e a morte são fios que se 

entrelaçam à escrita constituindo o pedaço de Real presente nas variações dos manuscritos. O 

período de tempo utilizado para a composição de sua última obra e a necessidade de prolongá-

lo à exaustão e ao esgotamento da palavra coincidem com a visão de que Clarice extinguia-se 

quando não escrevia, “quando não escrevo estou morta” (LISPECTOR apud LERNER, 

1992).  

O tempo tem uma conotação fragmentada, que alterna entre o tempo real e a 

eternidade. As constantes retomadas suscitam um ir e vir cíclico que mantém distante 

qualquer intenção de que o fim se aproxime. Para a escritora, esse posicionamento atemporal, 

coloca-a distante da efemeridade de uma existência marcada pela escrita. “Eu tenho um 

problema. É o seguinte: quanto tempo duram as coisas? Se eu deixar uma folha de papel num 

quarto fechado ela atinge a eternidade?” (LISPECTOR, 1977:47). A personagem Ângela 

coloca-se na posição de mantenedora da escrita, visto que o Autor, mais próximo da 

perspectiva subjetiva clariceana, mostra-se mais perceptível ao sofrimento. Por meio dela, as 

palavras tomam dimensão infinita e resistem ao tempo e à morte – “no fundo ela não acredita 

que se morre” (LISPECTOR, 1977:29), pois segunda a autora, “a morte me justifica” 

(LISPECTOR, 1977:82).  

Escrita, tempo e morte fundem-se às expectativas, às emoções e aos testemunhos de 

duas personagens que percebem no perecimento a falta de tempo para expressar o que as 

palavras ainda necessitam dizer. O Autor cria Ângela para que a personagem comprometa-se 

com a escrita e com a vida. O tom controlador do Autor durante o texto envolve a 

responsabilidade de conservação da escrita que já não pertence de todo a ele em vista da 

certeza da morte.  “Estou em agonia. [...] Ângela é minha tentativa de ser dois” (LISPECTOR, 
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1977:109, 199). A última esperança é que Ângela compreenda a significância de sua criação e 

assuma sua função. Ela é o último sopro, o que resta de vida. 

 

A morte fica além da medida do homem. Por isso eu a estranho, à morte. Eu 
não tenho conhecimento de sua linguagem muda. Ou então ela talvez tenha 
linguagem possível de entender? Parece-me às vezes que a morte não é um 
fato, é uma sensação que já devia estar comigo. Mas eu ainda não a alcancei. 
(LISPECTOR, 1977:170) 

 

 A angústia e o desconsolo que se fazem presentes nos manuscritos resultam da 

convergência desses três elementos relevantes (escrita, tempo e morte) no contexto pessoal da 

escritora – “o meu movimento mais puro é o da morte” (LISPECTOR, 1977: 280) - que, num 

trabalho inconsciente, em uma última oportunidade, lança-se na narrativa à procura da razão 

de sua inquietude e se compromete com a reconstituição de seu próprio Eu para o êxito de sua 

proposta. A obra, de fato, mostra-se um reencontro interior antes que não haja mais tempo 

para revelar o que sempre esteve atrás do pensamento.  

 

4.4 Clarice, Autor e Ângela, a constituição do Eu pelo Outro: perspectivas do 
Imaginário 
 

Uma vez que designamos Real a instância do inconsciente que não pode ser 

simbolizada, portanto, encarada como a parte que ex-siste por Lacan, há também o 

Imaginário, que, no que lhe concerne, corresponde ao nível de coerência no que lhe concerne, 

em relação ao amorfo característico do Real.  Se o Real ex-siste, isto é, apresenta-se 

extrínseco ao que se consegue representar; o Imaginário significa, dá sentido à composição 

mesmo que fantasiosa do Real, ainda que esta composição não seja de todo permanente. A 

instância Imaginária, na Psicanálise, compreende as imagens, a fantasia e a construção do 

reconhecimento reflexo formador do Eu. O sujeito, em sua progressão, ascende em relação ao 

Outro, ou seja, a identidade do Eu transfere-se ao que se observa, se presencia e se é capaz de 

registrar. Conforme traduz Coutinho Jorge, “aí reside a alienação fundadora do eu, que, para 

se constituir, se vale de uma imagem que, no fundo, não é ele mesmo, mas um outro: o eu é 

um outro” (2011:45). 

A imagem que se alcança do Outro reflete a construção do Eu. O sujeito estabelece seu 

ingresso no mundo a partir dos vínculos pessoais e sociais produzidos, os quais farão parte de 

sua prática particular. Entretanto, como num espelho, nem tudo pode ser refletido, algo é 

perdido na experiência subjetiva imaginária que sugere uma ausência. Na relação com o 
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Outro, o sujeito aliena-se e perde algo nessa trajetória de troca com outros discursos. Essa 

divisão a que o sujeito se submete manifesta-se no Simbólico. “Tive um sonho nítido 

inexplicável: sonhei que brincava com o meu reflexo. Mas meu reflexo não estava num 

espelho, mas refletia uma outra pessoa que não eu. Por causa do sonho é que inventei Ângela 

como meu reflexo?” (LISPECTOR, 1977: 226). 

Simões sustenta que “nas complexas relações que o sujeito estabelece ao longo da 

vida, marcadas pela presença do Outro, com os significantes que ele elegeu, a história de cada 

um vai se escrevendo” (2013:54). Para Lacan, o Outro representa o domínio dos significantes, 

portanto não há como afastar-se de seus efeitos. A estruturação de sua história baseia-se na 

falta característica do sujeito, e sua plenitude compreende uma procura fixada, 

principalmente, no Outro pela escrita.  

Um sopro de vida (1977) revela, em uma perspectiva do Imaginário, o espelhamento 

da escritora em relação às personagens definidas pelo contexto de produção, mas também 

pelas experiências pregressas determinantes de sua história. A análise da construção dessa 

escrita em particular certifica a proposta mesmo inconsciente da escritora de representação do 

Eu a partir da ligação de um Outro que se reporta às memórias e aos acontecimentos do 

passado e a um Outro que habita as incertezas do presente e do futuro. A prática literária 

revela o lapso entre o sujeito e o Outro que dá sentido à sua demanda. O sujeito se aliena, 

capturando significantes do Outro e na separação deixa emergir seus significantes particulares 

(LACAN, 1985:855). À medida que reflete algo que não o próprio sujeito, para Lacan, o 

Imaginário constitui-se. Portanto, ao passo que Clarice Lispector constrói suas personagens a 

partir de uma espelhamento em si mesma, produz-se, em verdade, uma representação do Eu 

clariceano constituída por duas vertentes que se fundem. 

Em Um sopro de vida (1977), a criação das duas personagens proporciona à Clarice 

Lispector uma experiência de associação de si própria e de unicidade, “estou falando eu ou 

está falando Ângela? Estou lúcido.” (LISPECTOR, 1977:69). A fragmentação experienciada 

pela escritora em seu inconsciente limita-se perante a descoberta de completude, mesmo que 

imaginária.  Busca- se, efetivamente, a unidade do sujeito a partir do Outro que, neste 

contexto, simultaneamente, representa o contraste e a consonância num movimento de 

estruturação do Eu que integra as complexas perspectivas de um mesmo ser, Clarice.  

 

Tentar possuir Ângela é como tentar desesperadamente agarrar no espelho o 
reflexo de uma rosa. No entanto bastava eu ficar de costas para o espelho e 
teria a rosa de per-si. Mas aí entra o frígido medo de ser alma de uma 
realidade estranha e delicada de uma flor. (LISPECTOR, 1977:68) 
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Numa composição, sobretudo, orientada por uma dinâmica metalinguística, a escritora 

insere um primeiro personagem, o Autor, que determina a inevitabilidade da criação de um 

ente, o qual defina e compense algo que lhe seja ausente. A constância da presença do Outro 

coloca o sujeito em transferência em relação à imagem e ao discurso do primeiro para que 

haja também um suporte para o Eu. “O significante produzindo-se no campo do Outro faz 

surgir o sujeito de sua significação” (LACAN, 1985:197). Na obra estudada, as personagens, 

representantes de gêneros distintos – masculino e feminino -, compartilham o espaço literário, 

ao mesmo tempo em que o disputam, fundindo-se numa compreensão superficial e 

desligando-se a partir das impressões de individualização contidas na obra, no entanto, 

vinculadas pelo projeto de constituição do Eu clariceano, em consequência da delimitação do 

que se constitui extrínseco.  

 

Para além de estereótipos fixados em clichês, Ângela centraliza inúmeras 
representações que apontam a presença de um lugar feminino – inseparável 
dos lugares simbólicos e do imaginário social que o estabelece – com suas 
paixões e seus modos de revelar, enquanto o Autor representa o que pode 
haver de comedido e controlador desses impulsos. (HOMEM, 2012:167) 

 

Ao referenciarmos os gêneros escolhidos pela escritora para a composição das 

personagens, consideramos que há uma distinção estabelecida por Clarice Lispector para esse 

critério. Ao Autor - o homem -, dá-se o papel de originador de Ângela - a mulher. Tal qual os 

princípios bíblicos asseveram e Clarice Lispector amplamente lhes faz referência. A partir 

dessa concepção, conceitos e padrões inculcados socialmente se instauram e se colocam como 

parâmetros os quais regem a conduta do ser, o impulso cotidiano e, até mesmo, a produção 

literária de um e outro. 

 
[...] E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas 
narinas o fôlego da vida; e o homem foi feito alma vivente. (GÊNESIS 2:7) 
[...] E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, 
e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, e carne 
da minha carne; esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. 
(GÊNESIS, 2:22,23) 

 

Ele é o criador, aquele que já estava presente antes de tudo e representa o Outro 

passado. Reflete uma faceta baseada nas memórias ora dolorosas ora prazerosas da escritora, 

mas a expressão mais representativa da escritora. É uma imagem sólida, indubitável, cautelosa 

e comedida, pois deriva dos acontecimentos cristalizados que o remoto traz. “Quero escrever 
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esquálido e estrutural como o resultado de esquadros, compassos e agudos ângulos de estreito 

enigmático triângulo” (LISPECTOR, 1977:216). 

 Ângela, a criação, reflete o incipiente, o entusiasmo e o inconveniente de ser o que 

quiser, sem amarras. Ângela é o que se faz presente pelas invariáveis geradas pela 

proximidade do fim. Ele é os fragmentos, a agonia, ao mesmo tempo em que se coloca 

intrépida e inviolável. “Só às vezes piso com os dois pés na terra do presente: em geral um pé 

resvala para o passado, outro pé resvala para o futuro” (LISPECTOR, 1977:199). 

O Autor compreende a manifestação racional de Clarice, enquanto Ângela abrange a 

materialização emocional na representação do Eu clariceano. As ações, as atitudes de Ângela 

configuram idealizações e divagações de um Eu em processo de estruturação pela própria 

ocasião de produção ainda em decurso a que se relaciona. A personagem confunde-se com a 

própria escritora em determinados trechos, já que se constitui a partir do espelhamento em 

Clarice Lispector, contudo coloca-se numa posição ensaística da realidade, impulsionando a 

manutenção da vida pela escrita. A transcrição do fólio nº 162 representa a questão da 

integração entre personagem e escritora, mesmo que numa tentativa de minimizar esta 

associação, Clarice tenha trocado o nome de seu cão na primeira linha.    

 

Meu cão Ulisses, fez uma coisa inesperada. E eu bem merecia.  
                Horacio 

Fui fazer um carinho nele, ele rosnou. E cometi o erro de 

insistir. Ele deu um pulo que veio de suas profundezas 

selvagens de lobo e mordeu-me a boca. 

Assustei-me, tive que ir ao 

pronto-socorro onde deram-me 

dezesseis pontos. Disseram-me 

que desse Horacio para alguém 

pois ele representava um perigo. 

Mas acontece que, depois do 

acidente, uni-me ainda mais 

a ele. Talvez porque e eu sofri 

por ele. O sofrimento por 

um ser aprofunda o coração dentro 

do coração. 

                                                                          (LISPECTOR. Arquivo IMS, 1977:162) 
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Ângela representa a liberdade, o impulso, o descontrole e o ilimitável, por isso, seu 

compromisso com a continuidade. “As palavras de Ângela são antipalavras: vêm de um 

abstrato lugar nela onde não se pensa, esse lugar escuro, amorfo e gotejante como uma 

primitiva caverna. Ângela, ao contrário de mim, raramente raciocina: ela só acredita” 

(LISPECTOR, 1977:18). Por meio da personagem, Clarice expõe seus anseios mais incógnitos 

e recônditos atribuindo a ela a face do Eu que não se coloca em exposição facilmente. Ângela 

é aquela que não se prende às convenções, no entanto, à medida que se desvela, sua ânsia e 

seu atrevimento e, até mesmo, a ousadia de seu objetivo principal – a extensão da vida pelo 

escrever – mostram a natureza impulsiva e inquietante de seu referencial. Logo, 

compreendemos o lugar do Autor como parte do arranjo estrutural que reconduz a 

estruturação do Eu à estabilidade. O texto, portanto, traduz coerentemente esse Imaginário 

clariceano motivado pelo espelhamento em dois Outros que se transpõem e revelam de forma 

contundente o contexto em que se coloca esse inconsciente ligado a uma angustiante trajetória 

pregressa e motivado pela indefinição do porvir.  

 

Talvez, por ler apenas superficialmente o já escrito é que perco o fio e sai 
tudo fragmentário e desconexo. Ou então é desconexo porque eu falo de uma 
coisa que é do meu caminho, enquanto Ângela fala de outra coisa que é do 
seu destino – mas, mesmo fragmentário, dissonante e desafinado creio que 
existe em tudo isso uma ordem submersa. E! Existe uma vontade. 
(LISPECTOR, 1977:72) 

 

  O Autor assimila a compunção do momento e preserva a melancolia da escritora. 

Ele conserva a face representativa de Clarice Lispector, conhecida pelo hermetismo e pelo 

tédio. “Porque o tédio é de uma felicidade primária demais! E é por isso que me é intolerável 

o paraíso. E eu não quero o paraíso, tenho saudade do inferno! Não estou à altura de ficar no 

paraíso porque o paraíso não tem gosto humano” (LISPECTOR, 2009:143).  

Nesse sentido, Clarice Lispector, cria um espaço de expressão simbolicamente 

subjetivo, propondo a seus leitores o (re) conhecimento do Eu clariceano em processo, numa 

investigação sensível de seu inconsciente, levando-os pelas mãos o mais longe possível da 

segurança do real em busca de uma verdade que é, essencialmente,  tormenta, caos e mistério.  

 

A diferença entre mim e Ângela se pode sentir. Eu enclausurado no meu 
pequeno mundo estreito e angustiante, sem saber como sair para respirar a 
beleza do que está fora de mim. Ângela, ágil, graciosa, cheia do badalar de 
sinos. Eu, parece que amarrado a um destino. Ângela com a leveza de quem 
não tem um fim. (LISPECTOR, 1977: 100). 
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As duas personagens constituem a representação do Eu clariceano e se complementam 

na ausência produzida pelo espelhamento no Outro. A escritora almeja delinear as marcas de 

controle e individualidade que diferem o Eu do Outro, como se o ideal do Eu consistisse na 

confluência de ações, habilidades e personalidades atribuídas às personagens Autor e Ângela. 

“É culpa minha se não tenho acesso a mim mesmo?” (LISPECTOR, 1977:282).  

O espelhamento projeta o anseio de Clarice em ver sua posição autoral ocupada pelas 

próprias personagens que continuarão o movimento de escrita tal qual ela faria para que todo 

seu projeto permaneça vivo. Portanto, os limites entre o Eu e o Outro, representados pela 

escritora e por suas personagens, percebem-se inacessíveis, à medida que se mostram 

intimamente conectados.  

 

Ei-la que se aproxima de mim. Depois senta-se ao meu lado, à mesa, debruça 
o rosto entre as mãos e chora por ter sido criada. Consolo-a fazendo--lhe 
entender que também eu tenho melancolia de ter sido criado. 
(LISPECTOR, 1977: 84).   

 

Como dito anteriormente, a personagem Ângela encarrega-se da sustentação da escrita 

mais ainda do que o Autor, pois ela representa a provocação e o estímulo da criação, sua 

escrita não transmite a insatisfação e a nostalgia do Autor e traz luz e expectativa. “Quando 

nesse deserto a penúria fica insuportável – crio Ângela como miragem, ilusão de ótica e de 

espírito, mas tenho que me abster de Ângela porque ela é riqueza de alma” (LISPECTOR, 

1977: 225). Ângela representa o entusiasmo e o prazer em ser o que se deseja, mas que, de 

alguma forma, sempre esteve em silêncio no profundo imo.   

Clarice persegue seu ideal de Eu a partir da criação de um primeiro narrador que 

representa uma experiência anexa à sua vivência e pela criação subsequente de uma 

personagem escritora que se coloca também como um segundo esforço de expressão 

existencial, na tentativa de compor inteiramente o que a reflete e o que desejaria refletir. O 

espelhamento a que nos referimos na obra sugere uma representação multifacetada, um 

reflexo misto entre Clarice/Autor e Clarice/Ângela, perceptível em trechos em que a escritora 

renuncia a algumas atuações pessoais em nome de Ângela e do Autor, ou mesmo, coloca-se 

em posição de personagem como, no fólio nº 282, em que a escritora direciona, de forma 

evidente, sua própria fala – o (Eu) posto acima das colocações – no lugar da provável fala do 

Autor. “Estou falando eu ou está falando Ângela?” (LISPECTOR, 1977: 69).  
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Figura 13. Fólio nº 282 

Fonte: Arquivo IMS. 1977. 
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Esta composição extremamente intrincada compõe um Imaginário também 

entrelaçado por concepções de Outro que se totalizam à medida que os contornos distintivos 

despontam e o que é comum se define também por suas características singulares. A escrita é 

o ponto que os conecta, mas também o ponto que os separa, visto que as perspectivas de 

constituição do Eu clariceano agregam uma única representação, mas destoam em suas 

perspectivas. 

 

Estou, por exemplo, querendo escrever sobre uma pessoa que inventei: uma 
mulher chamada Ângela Pralini. E é difícil. Como separá-la de mim? Como 
fazê-la diferente do que sou? Uma coisa é certa e é inútil tentar modificar: é 
que Ângela herdou de mim o desejo de escrever e de pintar. 
E se herdou esta parte minha, é que não consigo imaginar uma vida sem a 
arte de escrever ou de pintar ou de fazer música. O que quer Ângela da vida? 
Aos poucos descobrirei. Ao mesmo tempo em que descobrirei o que quero 
da vida. Só que Ângela é impulsionada pela ambição e eu por uma casta 
humildade. (LISPECTOR, 1977: 238). 

 

Também perfazendo a esfera do Imaginário, em Um sopro de vida (1977), uma mesma 

ideia ecoa pelos fólios do manuscrito numa repetição que insiste na apreensão da “coisa” por 

Ângela, na representação do objeto pelo movimento de escrita. As “coisas” são para ela uma 

experiência além do alcance da simples descrição por palavras. “Talvez a “união de Ângela 

com o tudo” não passe de um grande autoconhecimento e de uma grande aceitação” 

(LISPECTOR, 1977:113). Ângela humaniza as coisas, ao passo que se espelha nelas também 

numa tentativa de representação subjetiva. Compreender o objeto torna-se tão importante 

quanto representá-lo e experienciá-lo. Alcançar a coisa é o desejo da escritora, no entanto 

fazê-lo fora da escrita parece impossível. A partir da palavra faz-se o objeto.  

 

A aura da coisa é seu cerne e constitui justamente aquele it que quem 
escreve pretende apreender: o autor é aquele que por meio do silêncio busca 
captar a aura da coisa, cercando-a com palavras. A escrita forja, então, um 
universo paralelo ao das coisas, numa tentativa de representação. (HOMEM, 
2012:160) 

 

Captar o objeto significa sê-lo num esforço de composição da subjetividade da 

personagem. Conforme o que se coloca nos manuscritos, a intenção da representação das 

coisas parece ir ao encontro do pedaço de Real explorado no texto. Escrever é desgastante e 

traduzir a essência do que se sente torna-se ainda mais aflitivo. Humanizar os objetos e tentar 

descrevê-los, talvez, fosse uma forma de desmistificar a existência humana e a própria morte 

dando forma a esse conteúdo, até então, amorfo.  
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“Os objetos não querem mais ser objetos. É a revolta da coisa” (LISPECTOR, 

1977:30). Representar a coisa é tão complexo quanto representar a morte, que desliza entre as 

palavras e escapole ao domínio linguístico. Em longos trechos contínuos que se espalham em 

sequências de 10 a 12 fólios, a escritora discorre sobre objetos em particular, como a joia, nos 

fólios nº 88 a 93, indo e voltando num movimento de escrita que extrapola o limite das 

palavras e as manipula à exaustão.  

 

Quando há uma continuidade, quando há um fluxo e uma potência vital que 
o sustenta, [...] não vemos por que parar de repente. O que faz parar é um 
perda de fôlego num determinado momento ou uma preocupação com o 
outro, e daí o texto para. O admirável é que ela para arbitrariamente. Não 
para porque construiu um modelo arquitetado, que seria geométrico ou 
matemático, equilibrado como as dissertações que nos ensinaram a fazer. O 
texto segue o ritmo do corpo.  Bem, agora eu paro, diz ela. Diz e faz. Eu 
recupero o fôlego, tomo uma xícara de chá e recomeço. É algo que está o 
mais perto possível do corpo, que o mima, quando a literatura em princípio 
recalca o corpo. (CIXOUS, 1982:n.p.) 

 

Quanto mais se diz, mais há a se dizer. A coisa fascina a escritora, mas não no intuito 

de tornar-se como ela. A perspectiva do entendimento das coisas passa pelo próprio 

conhecimento interior e da efêmera condição humana. A desumanização constitui um 

caminho para a humanização.  

 

Eu sou uma mulher objeto e minha aura é vermelha vibrante e competente. 
Eu sou um objeto que vê outros objetos. Uns são meus irmãos e outros 
inimigos. Há também objeto que não diz nada. Eu sou um objeto que me 
sirvo de outros objetos, que os usufrui ou os rejeita. (LISPECTOR, 1977: 50) 

 

O fascínio da personagem pelos objetos, pelas coisas consiste no princípio central de 

desumanização para o restauro da humanização pessoal. Suas ações e experiências narradas 

pelo Autor são marcadas pela constante busca existencial e, a partir da interpretação das 

coisas, ela tenta se constituir e se representar numa perspectiva distinta daquela constituída 

pelo Autor, buscando uma perspectiva relacionada ao presente e ao contexto conturbado de 

produção.  

No fólio nº 50, a escritora coloca-se como mulher objeto, a qual se percebe destituída 

de humanização, descaracterizada como pessoa. “A mecanização da vida faz com que Ângela 

veja “as coisas” e não os seres humanos” (LISPECTOR, 1977: 16). Seu rosto representa a 

objetificação a que tanto acena, não tem expressividade e não suscita nenhuma revelação.  
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Figura 14. Fólio nº 50 

Fonte: Arquivo IMS. 1977. 
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Para que seu rosto objeto volte a promover interesse, um certo tom de esfinge deve 

pairar sobre tal. Refletir o objeto depreende refletir também o que se coloca imprescindível a 

ele, sua aura desconhecida e enigmática. 

Ângela almeja identificar a aura dos objetos, assim como deseja reconhecer a si 

mesma. Os segredos abaixo do véu no “rosto objeto” são desvelados apenas pela própria 

mulher que, em espelhamento, em reflexo, em fotografia, enxerga-se completamente diferente 

do que na realidade é. “A aura da coisa vem do avesso da coisa. Meu lado avesso é um 

esplendor de aveludada luz” (LISPECTOR, 1977: 58). 

Ângela é a mulher objeto de Clarice Lispector. Ela representa a incógnita que os 

objetos reservam, que as palavras não alcançam e que a escritora, em Um sopro de vida 

(1977), situa como efígie de si mesma, uma face tão bem suprimida e profunda, factível 

somente quando o Imaginário definitivamente toca o Simbólico. “Ângela tem mania de dar 

nome às coisas. Não sabe simplesmente senti-las sem pensar” (LISPECTOR, 1977:35). No 

fólio nº 55, a escritora assegura que parte de si é objeto, enquanto também possui um lado que 

permanece vivo. Os eventos a objetificam, no entanto, não há metamorfose aparente. Essa 

transfiguração acontece em seu interior, algo de ordem abstrata e alegórica. Ângela pretende 

uma conversão que a faça alcançar a plenitude e a paz em si mesma, mesmo num contexto 

imbuído de agonia.  

A palavra não reflete o objeto, ela afasta o que nomeia, para então significá-lo. 

Traduzir a coisa pela palavra é afastá-la de sua existência. Nessa perspectiva, a palavra é uma 

falta fundamental, é um esvaziamento, é uma nulidade, é um fantasma. (BLANCHOT, 

1997:78).  Esse apagamento sugere falta, mas também sugere vida, uma nova significação 

desprendida de um referencial anterior. Clarice Lispector, por meio de sua escrita, agrega 

novos sentidos sem se enlear a definições já estabelecidas que esvaziam o objeto de sua 

essência. De fato, a escritora por meio da personagem acredita que descobrir o imo da coisa 

inauguraria seu processo de constituição, - “eu vejo a coisa na coisa” (LISPECTOR, 1977: 

27) entende-se que sua trajetória de reflexões e ponderações confirma verdadeiramente sua 

intenção de representação do Eu.  

Estar objeto implica no mistério, no impenetrável, mas estar viva compreende a 

autonomia que a coisificação desconhece. Clarice Lispector diz: “Me coisificam quando me 

chamam de escritora – recuso-me a ter o papel de escriba do mundo” (LISPECTOR, 1977: 

183), para ela, ainda manter-se fora da completa objetificação consiste na liberdade de 

exposição e percepção pela escrita. 
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Figura 15. Fólio nº 55 – Mulher-coisa 

Fonte: Arquivo IMS. 1977. 
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O fato de não considerar-se completamente livre culmina na criação de Ângela – 

“dizer palavras sem sentido é minha grande liberdade. Pouco me importa ser entendida, quero 

o impacto das sílabas ofuscantes, quero o nocivo de uma palavra má” (LISPECTOR, 1977: 

224). A personagem Ângela compreende o reflexo parte humano parte objeto de Clarice 

Lispector, propositalmente criada para uma concepção da escritora que foge ao convencional 

e arrisca expor-se, objetivando o ousado propósito que lhe foi incumbido. 

 

4.5 A linguagem e a constituição do Eu: perspectivas do Simbólico 

 

Nos desdobramentos do inconsciente do escritor, a escrita literária substancia-se e 

toma forma por suas mãos, isto significa dizer que “os significantes do inconsciente não são 

os significantes linguísticos” (WILLEMART, 2005:68). Ao longo do manuscrito, a escritura 

edifica-se, ao passo que o inconsciente age pela articulação dos registros do Real, do 

Imaginário e do Simbólico. A estrutura linguística perpetua a escritura literária que existe na 

exterioridade, dialogando com o sujeito do inconsciente e com o sujeito empírico. Sua 

vagarosa e complexa constituição é representada pelos extensos manuscritos estudados e 

analisados e não caracteriza simplesmente o autor como numa crítica biográfica.  

O texto, sem dúvida, evidencia seu escritor, contudo, numa perspectiva contrária. 

“Entre a palavra e o pensamento existe o meu ser” (LISPECTOR, 1977: 180). A palavra é 

essencial para a constituição do sujeito e a compreensão de suas experiências. Lacan, em sua 

obra, utiliza a palavra como princípio para a terapia de recuperação, é indispensável ouvi-la. 

O processo submete-se integralmente ao discurso do analisando, que ao narrar, revela e 

interpreta os acontecimentos, tendo o analista apenas o papel de alcançar a palavra pela qual a 

realidade se apresenta. A originalidade da obra resulta da submissão do escritor à linguagem e 

da adaptação produzida a partir dos padrões. O escritor exterioriza-se para que se deixe 

manipular por uma experiência, o texto é sua forma de ex-sistir, segundo Lacan.  

Em Um sopro de vida (1977), Clarice Lispector registra, de modo substancial e 

espiritual, os obstáculos e as inconveniências experienciadas pelo ser em direção à 

constituição de uma subjetividade. A extemporalidade, característica de sua última escrita, 

consegue alcançar a dimensão da importância da linguagem na constituição do sujeito que se 

funde nas personagens num movimento circular de criação. O Autor é escritor, assim como 

Ângela, os dois colocam-se como criadores e entidades importantes na constituição do Eu 

clariceano na obra.  A palavra, escrita ou falada, constitui recurso essencial de acesso ao 
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inconsciente por meio do trabalho psicanalítico. A palavra institui a trajetória do sujeito, de 

acordo com Lacan, e o seu desejo vai submeter-se ao Outro como enunciador de sua fala. A 

introdução à linguagem é o que marca a subjetividade.  

 

Eu escrevo por intermédio de palavras que ocultam outras – as verdadeiras. 
É que as verdadeiras não podem ser denominadas. Mesmo que eu não saiba 
quais são as “verdadeiras palavras, eu estou sempre aludindo a elas. 
(LISPECTOR, 1977: 129). 
 

O Simbólico constitui-se da experiência analítica fundamentada a partir da escrita. Os 

registros Imaginário e Real reorganizam-se a partir do Simbólico.  

 
É de fato assim que devemos entender o simbólico de que se trata na troca 
analítica. Quer se trate de sintomas reais ou atos falhos, ou o que quer que 
seja que se inscreva no que encontramos e reencontramos incessantemente, e 
que Freud manifestou como sendo sua realidade essencial, trata-se ainda e 
sempre de símbolos, e de símbolos organizados na linguagem, portanto, 
funcionando a partir da articulação do significante e do significado, que é o 
equivalente da estrutura da linguagem. (LACAN, 2005:22) 

 
Constantemente exposta na obra é a perspectiva da escrita, compondo um atrator 

cíclico que reconduz a prática literária ao contexto central em questionamento. Além da 

escrita como essência da continuação de uma existência, o processo de constituição autoral a 

partir das palavras representa um ponto significativo para a composição simbólica do lugar de 

autoria numa dinâmica textual interna. Como analisa Foucault, 

 
[...] a narrativa árabe - eu penso em As mil e uma noites – também tinha, 
como motivação, tema e pretexto, não morrer: falava-se, narrava-se até o 
amanhecer para afastar a morte, para adiar o prazo desse desenlace que 
deveria fechar a boca do narrador. A narrativa de Shehrazade e o avesso 
encarniçado do assassínio, e o esforço de todas as noites para conseguir 
manter a morte fora do ciclo da existência. Esse tema da narrativa ou da 
escrita feitos para exorcizar a morte, nossa cultura o metamorfoseou; a 
escrita está atualmente ligada ao sacrifício, ao próprio sacrifício da vida; 
apagamento voluntário que não é para ser representado nos livros, pois ele 
consumado na própria existência do escritor. (FOUCAULT, 2009:268) 
 

 

“Escrevo ou não escrevo?” (LISPECTOR, 1977: 225), questiona o Autor a si mesmo e 

no espaço do texto tenta achar a resposta para a interrogação que, em verdade, sugere uma 

demanda de Clarice Lispector em relação à sua própria predestinação, antes mesmo de ser seu 

labor. “Escrever sempre me foi difícil, embora tivesse partido do que se chama vocação. 

Vocação é mais do que talento. Pode se ter vocação e não ter talento, isto é, pode-se ser 
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chamado e não saber como ir” (LISPECTOR apud MOSER, 2013: 147). Em tentativa de 

explicação, ele responde: “Procuro alguém para lhe salvar a vida. Só quem me permite essa 

ação é Ângela. E ao salvar-lhe a vida, salvo a minha” (LISPECTOR, 1977:19). O narrador 

escreve... Ângela escreve... para salvar a vida de alguém. Alguém que percebe na premência 

da construção da escritura a constituição e representação do Eu: Clarice. A escritora significa-

se pelo Outro e se fixa pela escrita, mantendo uma relação de complementaridade entre vida e 

morte, espírito e matéria, naturalmente estendida ao Eu e à escrita (HOMEM, 2012, 155). 

A interação promovida na obra entre narrador (Autor), personagem (Ângela), escritora 

(Clarice Lispector) e escrita acontece no âmbito do manuscrito como uma trama que se 

espalha em direção a dois referenciais que ocupam ora posições distintas, ora posições 

equivalentes com o propósito precípuo de constituir o Eu clariceano. Essa composição é 

construída a partir do Outro, numa instância imaginária, até que a escrita encontre uma 

ranhura e se manifeste. “Descobri que eu preciso não saber o que penso – se eu ficar 

consciente do que penso, passo a não poder mais pensar, passo a só me ver pensar. Quando 

digo “pensar”, refiro-me ao modo como sonho as palavras. Meu pensamento tem que ser um 

sentir” (LISPECTOR, 1977: 12).  

Clarice idealizou o Autor, que criou Ângela, a qual também produz. Todo o arranjo 

propõe um infindável suporte encíclico de escrita que objetiva transpor o tempo, o exício 

próximo. “Que seria de mim se não fosse Ângela? A mulher enigma que me faz sair do nada 

em direção à palavra” (LISPECTOR, 1977: 35). Ininterruptamente, Clarice reconstrói a 

orientação narrativa e projeta o discurso em uma direção diferente: o Autor fala, Ângela fala e 

a escritora fala, redefinindo a posição de autoria, retomando o começo, procrastinando o fim, 

constituindo definitivamente o Eu pela escrita.  “Quando eu era uma pessoa, e ainda não um 

rigoroso pleno de palavras, eu era mais incompreendido por mim. Mas a palavra foi aos 

poucos me desmistificando e me obrigando a não mentir” (LISPECTOR, 1977:38). 

A abertura para a constituição do Eu está subordinada à prática literária, a existência 

faz-se tangível ao passo que a superfície do rascunho não mais permanece imaculada.  

As personagens da obra surgem pela palavra. O Simbólico impõe ao Imaginário uma 

abertura causada pela quebra da imagem no espelho, o Outro. A constituição do Eu pelo 

Outro, agora, se fragmenta e parcialmente perde a constância imaginária. A partir daí, o 

sujeito define-se e pela linguagem há a recognição do Eu. A escrita não está relacionada 

somente a uma concepção simbólica e a uma percepção materializada, mas a uma real 

existência, mesmo que esta represente, além de uma satisfação, também um infortúnio.  
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Clarice Lispector afirma muitas vezes que escrever era algo que a extenuava e esta 

contradição perpassa por seus textos, assim como em A descoberta do mundo (1999). 

 

Eu disse uma vez que escrever é uma maldição. Não me lembro porque 
exatamente eu disse, e com sinceridade. Hoje repito: é uma maldição mas 
uma maldição que salva. [...] 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. [...] 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 abençoar uma vida que não foi 
abençoada. (LISPECTOR, 1999c:134) 

 

A contradição de uma escrita que amaldiçoa, mas salva; que condena, mas que faz 

viver; que dá voz, mas que emudece, também se faz presente em Um sopro de vida (1977). 

Segundo Maurice Blanchot (2011), a escrita é essencial e simultaneamente parece inútil, pois 

como lugar de existência consiste no que é dúbio.  Ao entrar na escritura, o escritor coloca-se 

distante de si e se apaga na presença da obra para que esta se manifeste sobre alguém que só 

subsista em relação a ela mesma. A obra reafirma a proposição de um eu exterior ao eu 

clariceano que se apresenta a partir do movimento de escrita e representa sua subjetivação 

pela exibição do que parece faltar ou afligir o sujeito. “Ângela parte da linguagem à 

existência. Ela não existiria se não houvesse palavras” (LISPECTOR, 1977: 241). 

Uma outra linguagem que se faz presente nos manuscritos da obra diz respeito, 

justamente, ao esvaziamento de sentido das palavras para que nelas restem apenas a 

sonoridade e o ritmo de um sopro, de uma respiração. “Tudo o que aqui escrevo é forjado no 

meu silêncio e na penumbra” (LISPECTOR, 1977: 249). Denominamos “outra linguagem” 

pela busca incessante da escritora no alcance de um sistema sem palavras, o mais análogo 

possível a um sussurro. “Sinto que não estou escrevendo ainda. Pressinto e quero um linguajar 

mais fantasioso, mas exato, com maior arroubo, fazendo talvez espirais no ar” (LISPECTOR, 

1977: 17).  

A ausência de materialidade de algo transparece na palavra que o designa. Para 

Blanchot, a literatura aproxima-se do silêncio, visto que conduz o discurso para o limiar de 

sua capacidade de expressão. A obra literária questiona o impensável e viabiliza o infactível, 

até mesmo, pelo silêncio. “A literatura pretende fazer da linguagem um absoluto e reconhecer 

nesse absoluto o equivalente do silêncio” (BLANCHOT, 1997: 67). 

A palavra é a expressão final da ausência, do vazio, do silêncio, pois a construção por 

meio de palavras significa criar  uma ausência, antes existência. A representação por palavras 
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compreende um esvaziamento de significado próprio de uma existência inerte e estática. O 

silêncio prende-se à palavra.  

Em Um sopro de vida (1977), ao criar Ângela, o Autor o faz por meio das palavras 

que lhe dão uma vida antes impensada, numa ausência de referencial.  No entanto, sua 

existência torna-se viável apenas no decurso de sua trajetória enquanto personagem, sobre a 

folha de papel e representação do Eu clariceano manifestada pelo inconsciente. Sua existência 

idealizada é praticável através da palavra, que ao mesmo tempo, pelo silêncio e pela ausência, 

dá vida e a cria por sua falta. 

Antes mesmo que as palavras se solidifiquem no papel, a noção de que a procura 

coloca-se além do que pode ser evidência e clareza, afeta o propósito pelo qual se escreve.  A 

essa construção elaborada a partir de bulícios, silêncios, respirações, Marcos (2012) chama de 

“estética do sopro”. Mais importante do que a atenção aos barulhos exacerbados que nos 

rodeiam, seria a percepção dos bulícios, sopros e suspiros praticamente despercebidos, os 

quais requerem maior esforço e constante hábito de escuta, mas que nos permitem um 

direcionamento acurado em relação ao autoconhecimento. “No silêncio é que mais se ouvem 

os ruídos” (LISPECTOR, 1977: 177).  O alcance do ruído do silêncio está para a percepção da 

transcendência, da plena captação e do domínio do Eu. “Entre as marteladas, eu ouvia o 

silêncio” (LISPECTOR, 1977: 46). 

O silêncio nas entrelinhas de Um sopro de vida (1977) situa Clarice em proximidade a 

uma escrita sugestiva e sintomática em referência ao trabalho psicanalítico. O espaço da 

prática literária fornece elementos de apreensão do inconsciente para uma análise aprofundada 

da representação do Eu clariceano que parece, absolutamente, exteriorizar-se na obra e fazer-

se exprimível à medida que as personagens se pronunciam e evidenciam traços distintivos de 

expressividade da escritora. 

Tão relevante quanto o silêncio, coloca-se a música, que tantas vezes é referenciada no 

texto e que remete a esse arranjo desprendido das palavras. “Ângela é o tremor vibrante de 

uma corda tensa de harpa depois que é tocada: ela fica no ar ainda se dizendo, dizendo – até 

que a vibração morra espraiando-se em espumas pelas areia. Depois – silêncio e estrelas” 

(LISPECTOR, 1977:206). 

 
A obra conduziu-me assim a falar de objeto, pois em Clarice Lispector trata-
se de uma escrita na qual o que está em jogo é mais uma sonoridade que 
aponta para o objeto - a voz e sua pulsação – do que uma narrativa presa às 
categorias literárias tradicionais - autor, personagem, fatos. Claro, a letra é o 
suporte dessa escrita, mas me parece que o que há de singular nessa escrita, 
o que se repete, é menos uma depuração da letra até a sua materialidade do 
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que uma pulsação, uma respiração do texto. Oriento-me por uma indicação 
da própria Clarice - a de que o sentido não vem pelas palavras, mas pela 
respiração. (MARCOS, 2012: 216) 
 

A referência à música em Clarice, segundo Marcos “atesta a busca impossível de uma 

voz para sempre perdida, de uma linguagem que seria equivalente ao canto perdido” 

(2012:198). Ao mencionar o silêncio e a escrita, Clarice Lispector tende a relacioná-los à 

música e/ou à ausência dela. Por vezes, ao diferenciar seu tom de escrita, compara-o às 

composições de Beethoven e de Bach.  

Beethoven é uma presença recorrente nos manuscritos de Um sopro de vida (1977), o 

que soa curioso, devido às semelhanças artísticas que compartilham despropositadamente. As 

obras do compositor são marcadas por uma natureza expressiva e, ao mesmo tempo, trágica e 

lírica. Já próximo de sua morte e afetado pela surdez, insolitamente, como afirma Edward 

Said em sua tese acerca das obras tardias, o compositor atinge o grau máximo de 

profundidade artística sem, no entanto, apegar-se à organização, lógica e afinidades artísticas 

presumivelmente relacionadas à sua experiência.  

Clarice Lispector, nesse sentido, parece compartir das particularidades de Beethoven e 

reconhecer a característica intensa e abrupta das obras do músico em sua própria produção em 

determinados momentos, além de alcançar o obscuro inconsciente por meio de uma obra 

superficialmente desconexa e intrincada, contudo imensamente profusa.  

Enquanto em outros momentos resgata Bach, que representa o oposto. Suas 

composições são conhecidas pela essência melódica, religiosa, linguagem harmônica e 

insigne espiritualidade. Uma concepção mais suave de composição. “Eu sei criar o silêncio. É 

assim: ligo a vitrola e ponho o disco a rodar no mais alto volume. Quando fico atordoada de 

tantos sons – de repente eu tiro o disco. Para tudo: criei o silêncio” (LISPECTOR, 1977:279). 

A escrita, o silêncio e a música entretecem-se e, a partir deste processo, o ideal de 

linguagem parece ascendido como a música de Beethoven que no silêncio do vácuo ainda 

seria cognoscível.  “A música me ensina profundamente uma audácia no mundo do sentir-se a 

si mesmo” (LISPECTOR, 1977:251). 

A palavra afasta-se para que uma transição melódica se aproxime do texto e renove a 

autonomia de sentidos pertinentes ao discurso que se propaga e se prolonga num percurso 

cadenciado. Essa dinâmica proposta pelas palavras na obra clariceana compreende uma 

conexão consonante que está além da escrita. Essa ligação entre melodia e palavra desenrola-

se no imaginário, algo que atravessa o pensamento, segundo Blanchot. “É necessário que os 
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pensamentos se sucedam e se liguem como os sons na música, somente por sua relação – 

harmonia – e não como os elos de uma cadeia” (BLANCHOT, 2005:329). 

Nesta perspectiva, Um sopro de vida (1977) parece pulsar, ecoar numa sintonia que 

não significa apenas em palavras, também se desvanece na translucidez da sonoridade. “Tudo 

o que fico sendo ou agindo ou pensando tem acompanhamento musical” (LISPECTOR, 

1977:178). Para a escritora, a habilidade de se colocar no limiar da linguagem representa 

transcender o imaginável numa estratégia de expressão quando se acredita não haver mais 

viabilidade.  
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Figura 16. Fólio nº 49 – A música e o silêncio 

Fonte: Arquivo IMS. 1977. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Não é diretamente no nível da palavra que ela opera. O que ela faz, e é isso 
que é absolutamente admirável, é filosofia poética ou poesia filosófica. 
Enfim, algo que eu nunca vi em outro lugar. [...] Só os filósofos fizeram o 
que Clarice faz, mas sem a liberdade que ela, como poeta, tem. [...] Ela ousa 
casar, ousa celebrar o casamento da escrita mais leve, quase oral, com o 
pensamento mais profundo. E é absolutamente excepcional.  
 

(CIXOUS, 1982:n.p.) 
 
 “Há um livro em cada um de nós” (LISPECTOR, 1977:96), afirmou Clarice, e 

alicerçadas nesta natural constatação, outras reflexões são inevitáveis. Há sim um livro em 

cada um de nós, acreditamos que haja uma imensidão de livros, uma imensidão de histórias 

que fluem de cada um de nós e que subvertem, de certa forma, a essência do ser, até que este, 

vê-se movido pela ânsia de externar seu imo. Fundamentamos a análise proposta a partir dessa 

perspectiva de gênese criativa inerente ao inconsciente do ser humano e, baseados nessa 

abordagem, propomos um resgate do processo de criação da obra Um sopro de vida (1977) de 

Clarice Lispector a partir de seus manuscritos originais, sob os estudos desenvolvidos pela 

Crítica Textual Moderna, pela Crítica Genética e pela Psicanálise.  

Entendemos como substanciais os registros sugeridos por Lacan para a compreensão 

do inconsciente (Real, Simbólico e Imaginário) e suas aplicações no processo de criação da 

autora, bem como as quatro instâncias ligadas a ele na construção da roda da escritura 

(escritor, scriptor, autor e narrador), visto que a Crítica Genética quando elege o manuscrito 

literário como um de seus principais materiais de pesquisa, também entende o escritor como 

peça fundamental para a estruturação da obra. Não como chave de todo entendimento acerca 

de uma obra, mas como uma engrenagem que compõe essa complexa construção.  

Para melhor compreensão dos estudos realizados a partir dos manuscritos de Um 

Sopro de vida (1977), desenvolvemos a pesquisa em capítulos que remontam, primeiramente, 

a aspectos biográficos da autora especificando episódios que, de alguma forma, marcaram a 

carreira literária de Clarice Lispector. Sequencialmente, analisamos o estilo tardio de 

produção desenvolvido pela escritora a partir dos anos 1970. Para tanto, utilizamos a teoria de 

Edward Said acerca das características da escrita tardia de alguns artistas.  A escrita de 

Clarice Lispector parece marcada pela fragmentação e pelo esgotamento da palavra numa 

busca incessante de traduzir seus pensamentos. 

Após breves comentários acerca das obras A Hora da Estrela (1977), A Paixão segundo 

G.H. (1964), Água viva (1973) e também, Um sopro de vida (1978), fez-se conveniente 
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compor as seções que fundamentam teoricamente a pesquisa alicerçadas nas propostas dos 

três campos de conhecimento que se organizam e compõem a estrutura conceitual desse 

estudo. A começar, uma concisa seção acerca da Crítica Textual Moderna e do processo de 

transmissão de Um sopro de vida já iniciado em pesquisa anterior a partir da comparação dos 

manuscritos e de algumas edições da obra. Essa comparação entre manuscritos e publicação 

foi fundamental para que pudéssemos compreender que o suporte material da pesquisa e de 

todas as observações em relação às construções textuais, reflexões e conclusões deveriam 

estar associadas aos manuscritos, estando a publicação justamente acessória a um movimento 

de verificação excludente. Os manuscritos mostram-se significativamente diferentes do texto 

em questão. Na análise dos manuscritos foi possível identificar trechos alterados, personagens 

excluídos e substituições em nível vocabular e sintático.  

A pesquisa comparativa realizada objetivou expor algumas dessas alterações e/ou 

incorreções entre os manuscritos originais deixados pela escritora e a edição impressa 

postumamente publicada. Esta avaliação significativa fundamentou-se nos trabalhos 

desenvolvidos pela Crítica Textual Moderna e pela Crítica Genética, sem os quais não 

chegaríamos aos textos originais perdidos em um passado distante. Para a realização do 

trabalho contamos com visitas programadas ao Instituto Moreira Salles que nos concedeu 

acesso aos manuscritos. Contudo, a reprodução de tais documentos não é autorizada.  

Com a autorização do filho de Clarice Lispector, Paulo Gurgel Valente, foi possível a 

reprodução de alguns fólios, os quais corroboram para a validação dos estudos produzidos. 

Sabe-se que a riqueza de detalhes contida nos manuscritos não poderá ser transmitida ou 

substituída por quaisquer representações que se faça. Entretanto, devido ao impedimento da 

reprodução total dos fólios ou ao menos de todos que evidenciassem integralmente as 

discussões expostas no trabalho, as análises, as comparações e as reproduções foram 

cuidadosamente representadas respeitando o disposto nos manuscritos sem prejuízo dos 

resultados. 

A partir dessas considerações, iniciamos uma reflexão acerca das proposições da Crítica 

Genética elaborados por Cecília Salles e Willemart e alguns conceitos psicanalíticos 

utilizados pelo autor para o diálogo entre a Crítica Genética e a Psicanálise para o 

reconhecimento da importância do processo de criação para a recuperação do projeto literário 

de Clarice Lispector. As modificações realizadas em seus manuscritos originais, algumas em 

nível estrutural e formal, outras acerca dos elementos da narrativa, de certa forma, feriram a 

intenção autoral certificada pelo conjunto de manuscritos. Nomes de personagens excluídos, 
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palavras alteradas, parágrafos destorcidos revelam que, provavelmente, conheceríamos uma 

obra completamente distinta da que lemos hoje.  

Apresentamos conceitos desenvolvidos por Lacan para a compreensão do inconsciente 

– o Real, o Simbólico e o Imaginário -, as instâncias inerentes às escrituras - escritor, scriptor, 

narrador e autor – e outras definições pertinentes aos estudos do processo de criação da obra 

literária pelo viés psicanalítico, como texto móvel e atrator.  

O último e derradeiro capítulo traz o desenvolvimento analítico em si por meio da 

compreensão e aplicabilidade dos conceitos antes explanados. Apresentamos uma proposta de 

leitura do projeto literário de Clarice Lispector para Um sopro de vida (1977) com base na 

análise psicanalítica dos manuscritos da obra, que sugerem um desdobramento íntimo de seus 

pensamentos e de suas reflexões resultando numa composição intrinsecamente associada à 

constituição de uma autorrepresentação.  

Particularmente, a obra torna-se singular devido ao nível de alcance inconsciente que a 

escritora atinge ao criar duas personagens que dialogam entre si, ao passo que se mantêm 

distantes em seus desafios e suas perspectivas, mas, acima de tudo, compartilham um mesmo 

espaço subjetivo. Clarice Lispector espelha-se em suas personagens para constituir uma 

representação de seu próprio Eu, tão complexo e multifacetado quanto as referências 

individualizadas de cada ente ficcional idealizado. “Quando eu escrevo uso uma tinta a outra, 

e nasce uma nova cor.” (LISPECTOR, 1977:8) 

Dadas essas observações, compreendemos a importância das palavras, tanto como 

escuta quanto como escrita para a Psicanálise. Através delas, o analista coloca-se mais 

próximo do desconhecido, daquilo que o analisando não sabe sobre si mesmo e, 

involuntariamente, obedecendo às intervenções do inconsciente ainda ignoto, passa a 

reconhecer como parte de sua história. A escrita em Clarice Lispector, em Um sopro de vida 

(1977) aparece como forma de preencher os lapsos e as brechas de uma existência próxima de 

se findar, mas, ainda, com muito a considerar; um eufemismo, uma atenuação da dor de uma 

vida em constante justificativa. 

Ângela torna-se a chance da escritora de expressar seus desejos, mesmo que numa 

última manifestação. Proporcionar-lhe a tarefa de manutenção da vida sabendo da 

impossibilidade de se cumprir tal incumbência traduz exatamente a representação de parte do 

Eu clariceano que se oculta até o momento decisivo em que não há mais chance de volta, de 

arrependimentos, de receios. Ângela é o fastígio, é a plenitude, é tudo que poderia ter sido e 

não foi. “Ela é bastante inconsequente. E seria capaz de rir de mim e de meus medos. Tenho 
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até vontade de assustá-la de repente para que ela experimente em si mesma a minha incerta 

natureza, que é o meu estado de vida” (LISPECTOR, 1977:43). 

A personagem ascende para que o Autor, expressão do passado, da existência concreta e 

da consecução plena de uma jornada, submeta-se a expectativa de continuidade determinada 

pela reestruturação do lugar de fala. A modificação do espaço interlocutivo associa-se à 

própria renovação e possibilidade de resistência.  

Não intencionamos, neste momento, um aprofundamento na teoria psicanalítica de 

Lacan, mas agregá-la ao processo de criação da obra a partir de seu diálogo com a Crítica 

Genética e com a Crítica Textual Moderna.  A abrangência dos estudos em Psicanálise, por si 

só, resultaria em um conjunto numeroso de escritos e observações que o tempo para a 

realização desta pesquisa inviabilizou. Contudo, há muitos pontos que futuramente serão 

explorados, visto que a escrita clariceana caracteriza-se, propriamente, pela imensidão de 

sentidos e direções de acesso ainda latentes. “Eu sou um parêntese que não se fecha...” 

(LISPECTOR, 1977:22). 

A cada leitura de Um sopro de vida (1977) ( e muitas foram necessárias) aproximamo-

nos, distanciamo-nos, emocionamo-nos, incomodamo-nos, compreendemos, desconhecemos 

de forma surpreendente os inesgotáveis e labirínticos desdobramentos que o texto sugere. Pois 

é como Clarice diria: “quero entender um pouco. Não demais: mas pelo menos entender que 

não entendo” (LISPECTOR, 1999c: 178). 

Por fim, temos ciência de que as observações e ponderações realizadas neste trabalho 

englobam pequena parte do que representam os estudos geneticistas associados ao olhar 

psicanalítico, entretanto, almejamos contribuir para a difusão destas ciências e também, levar 

ao conhecimento público a importância da aplicação da prática filológica. Mais do que 

compreender as intenções autorais materializadas, a busca da identidade genética de uma obra 

resgata a historicidade de sua produção. Os apontamentos aqui discutidos, certamente, se 

estenderão e contribuirão para o entendimento de outros textos e obras analisados. 
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