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RESUMO 
 

 
 
 
 
 
 

Este trabalho tem por objetivo investigar, na obra literária Um sopro de Vida, de Clarice 
Lispector, como a escritora tensiona a relação entre narrativa ficcional e gênero 
autobiográfico, bem como o papel da alusão, enquanto estratégia textual de leitura e de 
escrita, no processo de representação autobiográfica. Para a construção deste trabalho, 
utilizamos a teoria da alusão, com base nos estudos realizados por Torga (2001, 2006), 
que considera a alusão como a estratégia mediadora dos movimentos da 
intertextualidade, a qual se constitui no espaço da memória. Acreditamos que a tensão 
entre o gênero autobiográfico e a narrativa ficcional, em Um sopro de vida, de Clarice 
Lispector, se dá através de estratégias linguístico-discursivas. A alusão atua no 
processo de representação autobiográfica fazendo um resgate do todo significativo, 
permitindo relacionar as partes do mosaico de sentidos que é a obra literária. 

Palavras-chave: Alusão. Memória. Autobiografia. Representação autobiográfica. 



ABSTRACT 
 

 
 
 
 
 

This work aims to investigate, in Um sopro de vida, romance written by Clarice 
Lispector, how the author purpose the tension between fictional and autobiographical 
genre, as well the role of allusion, while textual strategy of reading and writing, in the 
process of autobiographical representation. For the construction of this work, we 
used the theory of reference, based on studies by Torga (2001; 2006), which 
considers the allusion as the strategy that mediates the movement of intertextuality, 
which constitutes itself in the memory space. Provisionally, we believe that the 
tension between the autobiographical genre and fictional narrative, in Um sopro de 
vida, by clarice Lispector, occurs through linguistic and discursive strategies. The 
allusion operates in the process of autobiographical representation making a 
significant recovery of the whole, allowing to relate the parts of the mosaic of 
meanings that is the literary work. 

 

 
Key words: Allusion. Memory. Autobiography. Autobiographical representation. 
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INTRODUÇÃO 

 
 
 
 

A escrita autobiográfica na literatura faz-nos pensar nos limites da relação entre a 

biografia e a obra do escritor. Em tal escrita, cada uma dessas partes possui existência 

própria. Em alguns textos, contudo, é quase impossível estabelecer uma distinção clara 

e objetiva entre o que, de fato, faz parte da vida do escritor e o que é apenas ficcional. 

Isso porque a relação estabelecida nesse tipo de escrita não é unilateral, o que nos leva 

a crer que a ficção autobiográfica só se torna possível e se concretiza através do 

movimento dialético entre as partes, por meio do qual a vida e a obra se cruzem para 

formar o todo. 

 
Pensando nesse limite tênue entre literatura e autobiografia, propomos como objetivo 

desta pesquisa investigar, na obra literária Um sopro de vida, de Clarice Lispector,  

como a escritora tensiona a relação entre narrativa ficcional e gênero autobiográfico, 

bem como o papel da alusão, enquanto estratégia textual de leitura e de escrita, no 

processo de representação autobiográfica. 

 
Acreditamos que a tensão entre o gênero autobiográfico e a narrativa ficcional, em Um 

sopro de vida, de Clarice Lispector, se dá através de estratégias linguístico-discursivas, 

mais precisamente, a memória, a metáfora e a metonímia, categorias constituintes do 

jogo alusivo, que possibilitam, na obra literária em análise, um processo de simbiose 

entre o autobiográfico e o ficcional. Tais estratégias remetem ao dentro e ao fora. Por 

meio delas, a autora busca elementos do fora, inserindo-os no dentro, para, 

ficcionalmente, retroprojetá-los no fora, num incessante movimento dialético, em que as 

partes não apenas se complementam, mas se fundem, formando um todo fragmentário. 

A alusão atua no processo de representação autobiográfica fazendo um resgate do todo 

significativo, permitindo relacionar as partes do mosaico de sentidos que é a obra 

literária. 

 
O texto está dividido em três capítulos, além desta breve introdução e das 

considerações finais. Os três capítulos visam a suprir a necessidade de discussões 
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teórico-metodológicas, que se imbricam, com a fenomenologia dialética, possibilitando a 

análise do corpus e buscando delinear o movimento de sentido da alusão na 

representação autobiográfica de Clarice Lispector em Um sopro de vida. 

 
O primeiro capítulo, intitulado ―Alusão e representação autobiográficaǁ, explorará os 

conceitos básicos de nossa dissertação, a saber, alusão, metáfora, metonímia, memória 

e representação autobiográfica, com o intuito de já intimar o leitor a repensar esses 

conceitos a partir da proposta teórica de Torga (2001; 2006; 2007), com a qual 

trabalhamos. Além disso, o capítulo traz análises do corpus, em que se é possível 

compreender o jogo alusivo na representação autobiográfica de Clarice Lispector em 

Um sopro de vida através da metáfora e da metonímia, categorias constituidoras da 

alusão. 

 
O segundo capítulo, sob o título ―Memóriaǁ, busca aprofundar o conceito de memória, 

também enquanto categoria constituidora da alusão. Assim, objetivamos neste capítulo 

entender e demonstrar como, pelo jogo alusivo, as memórias de Clarice Lispector, da 

personagem de Um sopro de vida, Ângela Pralini, e do Autor-narrador-personagem 

plasmam-se para formar uma memória representativa da autora-criadora. 

 
O   terceiro   capítulo   versa   sobre   a   ―Representação   Autobiográficaǁ,   enfocando   as 

representações do Eu e do Outro no Espaço Literário e explorando um pouco mais o 

conceito de in(acabamento) dos sujeitos e sua aplicação no romance autobiográfico. 

Traz ainda uma análise representativa de Ângela Pralini e de Clarice sob o olhar do Si e 

do Outro de cada uma enquanto personagem. Além disso, estudamos o entrelaçamento 

da alusão e da memória na construção de uma representação autobiográfica de Clarice 

Lispector em Um sopro de vida. 

Por fim, são tecidas as considerações finais, mas desde já, esclarecemos que, neste 

trabalho, não nos propomos a estreitar, mas a alargar, sob a perspectiva dos estudos 

linguísticos, as fronteiras do debate em torno da autobiografia na literatura, contribuindo 

teórico-metodologicamente com a alusão enquanto provocadora de sentidos e fazendo 

fluir a narrativa literária ao possibilitar novas leituras nos gêneros discursivos, 

especificamente, na ficção literária. 
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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. 

 
(Clarice Lispector) 
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1. ALUSÃO E REPRESENTAÇÃO AUTOBIOGRÁFICA 
 
 
 
 

1.1. Repensando a alusão 
 
 
 

A epígrafe que abre este capítulo é emblemática para expressar fielmente um dos 

pontos vitais desta investigação, que é o papel da alusão no processo de leitura e de 

escrita em Um sopro de vida de Clarice Lispector. O texto de Clarice é fortemente 

alusivo. No entanto, a alusão clariceana foge explicitamente do que se conhece sobre 

essa estratégia textual, conhecimento esse que vem desde a retórica clássica até os 

dias atuais. 

 
A concepção tradicional da estilística entende a alusão enquanto figura de linguagem 

que permite ao autor e ao leitor, através de seu conhecimento enciclopédico, fazer 

referências a outros textos. Como, aparentemente, a alusão é apenas um jogo de estilo, 

e não um jogo de possibilidades, o qual, ao mesmo tempo em que esconde, revela os 

sentidos, foi considerada uma categoria fraca da intertextualidade (cf. CURY, 1982). 

 
Jacqueline Authier-Revuz (2007, p. 11) entende que a alusão ―põe em cena a 

enunciação e suas heterogeneidades, a discursividade, o sentidoǁ. Observa-se na 

alusão, segundo a autora, que existe ―um dizer que toma de empréstimo, de forma não 

explícita, palavras ‗do exterior‘ǁ. Utilizando a definição de alusão em Le Grand Robert, 

Authier-Revuz concorda em dizer que a alusão é o ―modo de despertar a idéia de uma 

pessoa ou de uma coisa sem a ela fazer expressamente mençãoǁ (AUTHIER-REVUZ, 

2007, p. 11). 

 
A partir dessa definição, pode-se entender, de acordo com a autora, que a alusão 

conservaria em si mesma um pouco do sentido original ou ―verdadeiroǁ do texto, de 

modo que, como um jogo, o enunciador seria capaz de brincar - ludus -, jogando com a 

possibilidade de dizer uma coisa através de outra. A alusão seria, portanto, um 

empréstimo que promove em sua linearidade um retorno à origem. 
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Ainda segundo Authier-Revuz, a alusão pertence à modalidade autonímica, uma 

configuração enunciativa complexa que ―corresponde ao desdobramento — 

metaenunciativo — de um dizer que, em determinado ponto, faz, ao mesmo tempo, uso 

das palavras para falar de ‗coisas‘, e um retorno, em menção, sobre essas palavras 

tomadas como objetosǁ (AUTHIER-REVUZ, 2007, p. 12). Para a autora, a alusão só 

acontece se o leitor conseguir reconhecer a semelhança com o já-dito ou com sua 

origem. Caso contrário, será ―tranquilamente ignorada sob a igualdade aparente de uma 

linearidade sem rupturaǁ (AUTHIER-REVUZ, 2007, p. 24). 

 
Não compartilhamos da idéia de que a alusão só se concretiza de fato quando há um 

retorno à origem, até porque entendemos a alusão enquanto provocadora dos possíveis 

sentidos, e não apenas dos sentidos possíveis. Assim sendo, esses sentidos não 

devem estar milimetricamente reduzidos ao seu locus de partida, uma vez que eles 

podem ser produzidos a partir de outras origens, de outros discursos, de outras vozes. 

A partir desse resgate, a leitura pela alusão pode resultar tanto numa leitura simétrica 

quanto assimétrica. Na primeira, tem-se o discurso da paráfrase e da reprodução, 

enquanto, na última, encontram-se os discursos da paródia e do pastiche, da ordem da 

transformação. 

 
Corremos o risco de, com esse tom argumentativo, descaracterizar a alusão? Se formos 

entendê-la enquanto uma simples figura de linguagem, sim. Mas se entendemos a 

alusão enquanto estratégia textual de leitura e de escrita capaz de revelar os sentidos 

do texto, de forma alguma. 

 
É importante observar, para fins de esclarecimento, que a nossa pesquisa trata a alusão 

sob a perspectiva da Linguística, e não da Literatura, embora nos valhamos dessa para 

legitimar aquela. Assim sendo, o que nos interessa, particularmente, não é observar a 

alusão enquanto fato literário, mas enquanto estratégia potencial do interdiscurso. 

Entendemos a alusão como uma ―ação de linguagem, e porque a linguagem é, para 

nós, ação - ela indicia que há o movimento de deslocamento do autor/leitor na busca da 

construção interativa de sentido nas ações do ‗um‘ e do ‗outro‘ǁ (TORGA, 2006, p. 22). 
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Torga, com apoio em Bakthin, aponta tanto para a responsabilidade quanto para a 

responsividade do autor e do leitor, evidencia os papéis desempenhados por esses 

enquanto partícipes da constituição dialética do si e do outro. 

 
 

Sendo assim, se há um movimento de produção por parte do autor, 
ele aciona estratégias que agem na constituição de seu leitor, que 
por sua vez sai da condição de mero ouvinte ou leitor para a posição 
e construção, também, de um ‗outro‘ no processo de compreensão, 
interpretação do ouvido ou lido. Aquele que se nomeia ou se constitui 
‗eu‘, na relação interativa, constitui discursivamente o ‗outro‘ que por 
sua  vez  assume,  na  interlocução  a  posição  de  ‗eu‘  na  construção 
social de um ‗outro‘ ou ‗outros‘ (TORGA, 2007, p. 22). 

 
 
 

O conceito de alusão, portanto, mantém uma estreita relação com outro conceito, o 

de excedência de visão, proposto por Mikhail Bakhtin. Segundo ele, a excedência de 

visão refere-se ao posicionamento do Eu em relação ao Outro. A posição exofórica 

permite que o Eu consiga construir uma visão mais ampla, mais ou menos 

totalizante do Outro, que não consegue enxergar em si mesmo todas as suas 

características e peculiaridades, necessitando, dessa forma, do acabamento 

externo. Assim sendo, 

 
Quando contemplo no todo um homem situado fora e diante de mim, 
nossos horizontes concretos efetivamente vivenciáveis não 
coincidem. Porque em qualquer situação ou proximidade que esse 
outro que contemplo possa estar em relação a mim, sempre verei e 
saberei algo que ele, da sua posição fora e diante de mim, não pode 
ver: as partes de seu corpo inacessíveis ao seu próprio olhar- a 
cabeça, o rosto, e sua expressão-, o mundo atrás dele, toda uma 
série de objetos e relações que, em função dessa ou daquela relação 
de reciprocidade entre nós, são acessíveis a mim e inacessíveis a  
ele (BAKHTIN, 2010, p. 21). 

 
 
 

O processo de produção de sentido pela alusão se insere exatamente neste 

contexto, uma vez que, segundo Torga (2006, p. 31), ao construir um texto, o locutor 

inventa ―a si como uma certa construção de linguagem, inventando, também, o 

outro, o interlocutor, como uma construção de linguagem com a qual se viabiliza a 

interaçãoǁ. O esquema abaixo visa a compreeder o movimento dialético  pela 

alusão, que corrobora para a recuperação dos sentidos do texto literário. 
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A partir desse esquema, pode-se depreender que a elaboração de um texto e o 

consequente desvelamento dos seus sentidos exige dos partícipes dessa relação 

um movimento de busca do Um em direção ao Outro. É a excedência de visão do 

autor (interlocutor 1) em relação ao leitor (interlocutor 2) que permite ao primeiro 

tanto constituir-se enquanto estratégia, Eu, ou Autor-Modelo, quanto constituir 

discursivamente seu Leitor-Modelo, Outro, num movimento constante do Um ao 

Outro, do Outro ao Um, concomitantemente. 

 
Por outro lado, o leitor (interlocutor 2) institui discursivamente o Eu da enunciação, 

ou Autor-Modelo, para, a partir da sua excedência de visão em relação ao 

EXCEDÊNCIA DE VISÃO 

INTERLOCUTOR 1 

ALUSÃO 

EU IN (ACABAMENTO) OUTRO 

INTERLOCUTOR 2 

EXCEDÊNCIA DE VISÃO 
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interlocutor 1, constituir o Outro (s), ou o (s) sentido (s) do texto, que será (ão) 

apreendido (s) a partir da relação de (in) acabamento do Um e do Outro por meio do 

jogo alusivo. 

 
A excedência da visão ocorre a partir do momento em que, por meio do jogo alusivo, 

enquanto agente de reprodução e/ou transformação dos sentidos, vai-se além dos 

sentidos que foram ―originalmenteǁ projetados no texto. É essa excedência de visão 

do leitor que vai permitir o (in)acabamento do texto. 

 
Assim sendo, como ocorre em toda relação dialética, o leitor empírico, a partir da 

sua excedência de visão em relação ao autor empírico, constrói o seu Autor-Modelo, 

que pode prever não apenas um Leitor-Modelo, mas vários Leitores-Modelo. É 

justamente por conta dessa excedência de visão, dialética da parte/todo e 

todo/parte, que podemos falar do (in)acabamento do texto, porque, se para uma 

proposta de Leitor-Modelo, o sentido do texto pode ser recuperado, dando o seu 

acabamento, uma outra proposta de Leitor-Modelo pode encontrar outros passos e 

seguir em outra direção, dando um novo acabamento. Dessa maneira, sempre 

haverá espaços e caminhos apontando para outras direções, evidenciando o 

inacabamento do texto literário, corpus de nossa pesquisa. 

Na posição do ―Euǁ, o autor institui discursivamente o ―Outroǁ, que, pelo próprio 

movimento dialético, assume a posição do ―Euǁ na constituição de ―Outro(s)ǁ. A 

leitura pela alusão permite justamente esse movimento de busca do ―Umǁ em 

direção ao ―Outroǁ e vice-versa, fazendo-nos ―pensar na impossibilidade da 

inocência na leituraǁ (TORGA, 2006, p. 22). Isso, segundo Eco (2008, p. 37), 

significa dizer que o ―texto é um mecanismo preguiçoso (ou econômico) que vive da 

valorização de sentido que o destinatário ali introduziuǁ. Todo texto quer ser 

revelado, ―quer deixar ao leitor a iniciativa interpretativa [...] quer que alguém o ajude 

a funcionarǁ. 

 
De acordo com Eco (2008, p. 35), o texto possui uma incompletude que é inerente à 

sua elaboração. Toda e qualquer palavra ou expressão inserida nele, enquanto não 

for atualizada, permanecerá como flatus vocis, um simples sopro da voz, um som 

proferido. Ao escrever, o autor aciona uma série de estratégias que vão constituir o 
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seu Leitor-Modelo, aquele que será ―capaz de cooperar para a atualização do texto 

como ele, autor, pensava, e de movimentar-se interpretativamente conforme ele se 

movimentou gerativamenteǁ (ECO, 2008, p. 39). 

 
Ainda segundo Eco, enquanto sujeito da enunciação, o autor empírico, aquele que 

escreve o texto, elabora uma hipótese, através de estratégias, de quem é o seu 

Leitor-Modelo. Tal elaboração resulta em uma configuração do próprio autor, agora 

enquanto sujeito do enunciado, tornando-o, também, uma estratégia textual, ou 

Autor-Modelo. Dessa forma, se, ao escrever, o autor empírico prevê o seu Leitor- 

Modelo, o leitor empírico também vai prever um Autor-Modelo. 

 
A realização do Leitor-Modelo só é possível, para Eco, se o leitor empírico conseguir 

realizar o que ele chama de deveres filológicos, que seria ―o dever de recuperar, 

com a máxima aproximação possível, os códigos do emitenteǁ (ECO, 2008, p. 47). 

Ou seja, para ser o Leitor-Modelo de um autor empírico, o sujeito precisa resgatar 

todas ou, pelo menos, o maior número de hipóteses, de estratégias por ele 

elaboradas que correspondam, necessariamente, com o projeto de leitura desse 

autor empírico. No entanto, se o autor empírico pressupõe e até mesmo institui o  

seu Leitor-Modelo, ele não limita a atuação do leitor sobre a atividade interpretativa, 

até porque 

 
A hipótese formulada pelo leitor empírico acerca do próprio Autor- 
Modelo parece mais garantida do que aquela que o autor empírico 
formula acerca do próprio Autor-Modelo. Com efeito, o segundo deve 
postular algo que atualmente ainda não existe e realizá-lo como série 
de operações textuais; o primeiro, ao invés, deduz uma imagem-tipo 
de algo que se verificou anteriormente como ato de enunciação e 
está textualmente presente como enunciado (ECO, 2008, p. 46). 

 
 
 

Segundo Eco, gerar um texto é executar todos os movimentos previstos pelas 

estratégias textuais do autor empírico, de modo que se possa chegar às conclusões 

por ele pretendidas. No entanto, ao movimentar-se sobre o texto, o leitor empírico, 

que, nesse momento, age de forma responsiva, pode tanto seguir as regras do jogo 

e se movimentar como o previsto, quanto elaborar novas hipóteses, novos 

caminhos, novos sentidos para o texto. 
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Sendo assim, se há um movimento de produção por parte do autor, 
ele aciona estratégias que agem na constituição de seu leitor, que 
por sua vez sai da condição de mero ouvinte ou leitor para a posição 
e construção, também, de um ‗outro‘ no processo de compreensão, 
interpretação do ouvido ou lido (TORGA, 2006, p. 22). 

 
 
 

Seria possível falarmos que existe o ―Leitor-Modeloǁ de um determinado autor? Se 

esse ―Leitor-Modeloǁ é apenas uma hipótese de leitura prevista pelo autor para que 

o sentido do texto fosse atualizado exatamente da forma como ele imaginou, então, 

podemos supor que o Leitor-Modelo só existe para o autor empírico. Saber quem é 

esse Leitor-Modelo só seria possível, portanto, se fizéssemos uma leitura simétrica 

do texto ou se fôssemos buscar esssa informação na própria fonte do texto, o autor 

empírico. 

 
O funcionamento do texto, na perspectiva aqui defendida, é possível a partir das 

estratégias textuais de leitura e de escrita, mais precisamente da alusão, em 

conjunto com as categorias que a operacionalizam, a metáfora, a memória e a 

metonímia. Esse preenchimento semântico dos ―espaços em brancoǁ, dos 

―interstíciosǁ  pela  alusão, não é autoritário, nem pretende  ser homogeneizador;  ao 

contrário, ele permite a confluência de outros discursos, abrindo-se para um 

constante devir. 

 
Nesse jogo dialético entre autor e leitor, a alusão surge como uma estratégia 

mediadora que possibilita ao leitor ir além das manifestações lineares do texto, 

percorrendo toda a obra, através do movimento fenomenológico-dialético, a fim de 

destramelar as janelas e espiar mais longe (QUEIRÓS, 1996) e, assim, recuperar 

o(s) sentido(s) do texto. Vale lembrar que o movimento de sentido da alusão é o 

movimento dialético, em que as partes indiciam o todo, e o todo indicia as partes, 

num incessante jogo de possibilidades. Assim, podemos entender que 

 
 

A alusão é esse movimento dialógico centro/margem/centro, 
todo/parte/todo, fenômeno/essência/fenômeno. O centro alude à 
passagem que as margens indiciam nas entrelinhas, nas lacunas. 
Devido a isso, a alusão enquanto produto, na sua imediaticidade, 
indicia, metodologicamente, o processo de investigação e pesquisa 
que se situa no plano da mediaticidade (TORGA, 2001, p. 13). 
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A partir da Fenomenologia Dialética, de Karel Kosik, podemos entender 

metodologicamente a alusão – estratégia que é acionada durante as 

leituras/escritas, permitindo olhar o texto clariceano com o já-sido no ainda-não em- 

sendo, em que, ―num determinado campo de análise, as partes atuam na 

configuração do todo, mas este, por sua vez, reflui sobre os pontos de partidaǁ 

(RAMOS, 1974, apud TORGA, 2001, p. 12). Segundo Kosik (1995, p. 16), 

 
 

O mundo fenomênico, porém, não é algo independente e absoluto; 
os fenômenos se transformam em mundo fenomênico na relação 
com a essência. [...] Captar o fenômeno de determinada coisa 
significa indagar e descrever como a coisa em si se manifesta 
naquele fenômeno, e como ao mesmo tempo nele se esconde. 
Compreender o fenômeno é atingir a essência. 

 
 
 

No pensamento fenomenológico-dialético, as partes não são dadas, nem mesmo o 

todo. A investigação e a pesquisa consistem na estruturação do conceito com a 

mediação da teoria e do método que se articulam às manifestações fenomênicas, 

onde certa configuração do todo e da parte, dialeticamente, são produzidas. 

 
A alusão atua no processo de recomposição de sentido do texto, que pode resultar 

tanto numa relação simétrica quanto assimétrica. A leitura pela alusão possibilita ao 

leitor delinear os sentidos do texto. A partir desse novo conceito, desse novo lugar, 

podemos ressignificar a alusão, entendendo-a enquanto estratégia textual de leitura 

e escrita ―que oferece as pistas articulatóriasǁ (TORGA, 2001, p. 29) capazes de 

permitir ao leitor relacionar as partes do mosaico de sentidos que é a obra literária. A 

alusão se torna, portanto, não uma categoria fraca da intertextualidade, mas uma 

―estratégia mediadora dos movimentos da intertextualidadeǁ que, ―de forma sutil, 

perturbadora e criadora, produz o movimento de ir, vir e devirǁ (TORGA, 2001-2006). 

 
Investigando as possibilidades de sentidos de Um sopro de vida, de Clarice 

Lispector, propomos a alusão enquanto estratégia mediadora que nos possibilitará 

preencher os espaços em branco do texto, revelando esses sentidos. Como se  

sabe, os textos clariceanos são dotados de peculiaridades que tornam a autora um 

caso ímpar na literatura brasileira. Apesar de não ser a única escritora brasileira que 
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tenha inserido em seus textos impressões autobiográficas, Clarice soube trabalhar 

os elementos da vida e da ficção de tal forma, que o imbricamento desses  

elementos forma para o leitor um todo fragmentário, no qual, ao mesmo tempo em 

que se tem a possibilidade de leitura pelo viés do real, tem-se também, como no 

signo saussuriano, a outra face inseparável dessa leitura, a ficção. 

 
Como a própria Clarice já havia dito, o seu texto é alusivo. Para dizer uma coisa, 

muitas vezes Clarice dizia outra(s) ou até mesmo nada, porque o silêncio lhe 

bastava. É ―no silêncio que mais se ouvem os ruídosǁ (LISPECTOR, 1999s, p. 55). 

As relações alusivas que se formavam em seus textos, por vezes, traçavam um perfil 

biográfico da escritora, indiciando certos fatos de sua vida e até de si mesma, como 

fez, explicitamente, em A hora da estrela. 

 
A desficcionalização dos textos de Clarice Lispector é marcada ―pela sua inscrição, 

como pessoa e escritora, na sua obra, registrando fatos diários, em sequência por 

vezes com intervalo de poucos minutos, num conjunto autobiográfico, ainda que 

supostamente involuntárioǁ (GOTLIB, 2009). Esse conjunto aparece para nós, 

leitores, através das alusões feitas nos textos. Vale lembrar que a alusão é uma 

estratégia sutil de leitura; ela ajuda a revelar o sentido do texto a partir de pequenos 

índices, de pequenas citações, que muitas vezes só podem ser percebidas ―por 

intermédio de palavras que ocultam outras- as verdadeirasǁ (LISPECTOR, 1999s, p. 

74). 

 
Aqui, pensamos ser prudente relembrar também que essa noção de ―verdadeǁ não 

se refere a uma verdade imanente ao texto, a um retorno à ―origemǁ, mas a uma 

verdade que é construída pela recepção, que lhe atribui os significados que podem 

ser legitimados pelo próprio texto. Assim sendo, muitas vezes, o conjunto 

autobiográfico da escritora ―aparece sutilmente pela sugestão de um pormenorǁ 

(GOTLIB, 2009, p. 527). Uma dessas alusões é percebida pela ensaísta Nádia 

Battella Gotlib (2009, p. 527): ―No conto ‗Via crucis‘, por exemplo, o nascimento de 

Jesus, no conto chamado Emmanuel, passa-se numa fazenda de Minas Gerais, 

fazenda ‗da tia Mininha‘. Como não se lembrar da tia de Clarice, a tia Mina, à qual 

tantas vezes se refere com carinho?ǁ. 
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Clarice não gostava de falar dos fatos de seu passado. De acordo com Benjamin 

Moser (2009, p.  16),  ―ela fez o  possível,  na  vida  e  na  escrita  para  apagá-los.  Por 

outro lado, porém, poucas pessoas se expuseram tão completamenteǁ. Era através 

da literatura que a escritora, aos poucos, se revelava e se reinventava. Para ela, 

talvez, a literatura fosse uma espécie de mensageira de si para si mesma e para o 

mundo. Não por acaso, talvez, a personagem Ângela Pralini tenha esse nome. 

A utilização dos nomes na literatura como forma de significar é motivo de várias 

pesquisas. Entre elas, citamos os estudos realizados por Ana Maria Machado em 

Recado do nome. Segundo a autora, 

 
através da metáfora e da sinestesia, os próprios elementos fônicos 
do Nome, enquanto significantes, se dilatam, se incham e remetem a 
outros significantes que, por sua vez, levam a outros ainda, num jogo 
de espelhos que às vezes vai quase até a vertigem (MACHADO, 
2003, p. 45). 

 
 
 

Os nomes são, portanto, signos lingüísticos que, através do jogo alusivo, indiciam 

toda uma carga semântica, possibilitando revelar alguns sentidos do texto. É 

evidente que o autor empírico quando escreve o texto nem sempre o faz consciente 

deste jogo. No entanto, se determinado signo está na manifestação linear do texto, 

nós podemos tomá-lo e interpretá-lo de acordo com os subcódigos de que  

dispomos, pois ―o leitor tem o direito a isto porque textualmente a conotação está 

ativada: e esta é a intenção que ele deve atribuir ao próprio Autor-Modelo, 

independentemente das intenções do autor empíricoǁ (ECO, 1986, p. 46). Sobre 

esse aspecto defendido por Eco, Ana Maria Machado (2003) também se manifesta: 

 
 

Quando um autor confere um Nome a um personagem, já tem uma 
idéia do papel que lhe destina. (...) Não vem ao caso discutir se esse 
desdobramento do Nome no texto é ou não é consciente por parte do 
autor. Em primeiro lugar, porque, mesmo que não seja consciente, 
não é obra do acaso nem ocorrência acidental. Mesmo que seja 
quase como um lapso, o Nome significa e pôs em funcionamento as 
operações de condensação e deslocamento a que Freud se refere a 
propósito do trabalho do sono. (MACHADO, 2003, p. 28-29) 
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Já para Mexias-Simon (2007), na literatura, os nomes são utilizados pelo autor, 

sempre de forma consciente, como meio de sinalizar o destino e o caráter das 

personagens durante o desenrolar da narrativa. De acordo com Chevalier et al 

(1995), desde a Antiguidade, o nome possui muita relevância. Os egípcios, por 

exemplo, acreditavam que os nomes, muito mais do que um signo de identificação, 

exerciam grande poder coercitivo sobre o seu possuidor, pois eram carregados de 

significação. Na literatura, os exemplos dos nomes como signos polissêmicos e 

hipersêmicos são vastos. 

 
No nosso corpus, percebemos que o nome também desempenha um importante 

papel para a construção de sentidos. Nesse ponto, vale considerar que o nome 

Ângela Pralini é o título da identidade trêmula do narrador, que busca, através de 

Ângela, uma representação de si mesmo: ―Nenhum ato meu sou eu. Ângela será o 

ato que me representaráǁ (LISPECTOR, 1999s, p. 41). No entanto, o narrador tem 

consciência de que essa representação é limitada, e avisa ao leitor sobre a 

impossibilidade de uma representação ―fielǁ à realidade, ―nenhum ato me simbolizaǁ 

(LISPECTOR, 1999s, p. 37). 

 
O nome Ângela significa ―anjoǁ, ―mensageiroǁ e faz alusão à função da personagem 

na narrativa, que tem, entre outros, o papel de intermediar a relação da escritora 

com os diversos eus que a habitam e com o mundo. Ângela, enquanto mensageira, 

tem a função de dizer e expressar aquilo que o narrador não pode ou não quer dizer, 

por achar inútil. É uma forma também de expurgar os sentimentos do autor: 

 
Amo Ângela, porque ela diz o que não tenho coragem de dizer 
porque temo a mim mesmo? Ou porque acho inútil falar? Porque o 
que se fala se perde como hálito que sai da boca quando se fala e se 
perde aquela porção de hálito para sempre (LISPECTOR, 1999s, 
p.38). 

 
 

Essa função de mensageira é percebida nas citações seguintes: 
 
 

Ei-la falando como se fosse comigo mas fala para o ar e nem sequer 
para si mesma e só eu aproveito do que ela fala porque ela é de mim 
para mim (LISPECTOR, 1999s, p. 38). 
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Recebo mensagens de mim para si mesma (LISPECTOR, 1999s, p. 
55). 

 
 

As mensagens enviadas por meio de Ângela partem, assim, do próprio narrador. A 

utilização de dois pronomes, um de primeira e outro de terceira pessoa, indicia que 

há uma troca entre dois interlocutores de gêneros distintos e que cabe à Ângela 

fazer essa intermediação. 
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1.2. Alusão e Metáfora 
 
 
 

O conceito de metáfora tem suscitado discussões há muitos séculos. De acordo com 

Mendonça (2008), a reflexão sobre tal conceito pode ser dividida em dois momentos. 

O primeiro momento se estenderia até o final do século XVIII, sendo que todo esse 

período foi fortemente influenciado por Aristóteles e contava ainda com as 

contribuições de outros filósofos, como Quintiliano e Cícero. Nesse período, os 

fatores objetivos que marcavam a relação entre o homem, a sua criação e o  

universo eram bastante valorizados. 

 
O segundo momento teria sido iniciado no século XIX, estendendo-se até os dias 

atuais. A partir desse momento, optou-se pela valorização não mais dos fatores 

objetivos, mas dos subjetivos, que, evidentemente, partiam dos sentidos, da 

imaginação do homem e da sua intuição. O século XVIII, período de transição entre 

uma fase e outra, não chega a ser um divisor de águas entre as concepções sobre a 

metáfora, isso porque ―se novas concepções que alteram a perspectiva de uso das 

metáforas são intentadas, a matriz herdada de Aristóteles persiste e medeia a 

criação de novas abordagensǁ (MENDONÇA, 2008, p.1). 

 
Ainda de acordo com Mendonça, há três tipos de relação em que a metáfora se 

baseia: a semelhança ou a analogia, a conexão e a correspondência. Todas essas 

três relações obedecem aos conceitos lógicos de extensão e de compreensão e 

envolvem tanto o significante quanto o significado literal e o significado novo. Na 

literatura, em especial, a metáfora possui uma função muito particular, que é 

expressar o inexprimível, rompendo a lógica da linguagem ao transcendê-la. Além 

disso, seu uso serve à hermenêutica, uma vez que possibilita ao leitor a criação de 

sentidos exofóricos. Nesse ponto, concordamos com Mendonça (2008, p. 2) quando 

diz que 

 
As metáforas literárias encontram justificação não só na necessidade 
que o locutor tem de traduzir por palavras a apreensão de um 
universo interior e exterior, que transcende a lógica e a língua, mas 
também na necessidade de suscitar o interesse do alocutário através 
de um discurso, cuja ambiguidade permite várias interpretações. 
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O sentido exofórico encontra na alusão uma parceira ideal para uma leitura de 

relações simétricas e/ou assimétricas. Tal leitura é potencializada pela ação 

metafórica da linguagem, uma vez que a metáfora, por ser original, ambígua, sugere 

ao leitor uma série de possibilidades interpretativas, permitindo-lhe estabelecer 

relações surpreendentes. 

 
Gustavo Bernardo (2004), em seu artigo ―Conhecimento e metáforaǁ, compartilha 

com Dirce Côrtes Riedel a ideia de que a definição canônica da escola sobre a 

metáfora é inadequada, uma vez que tal definição está em posição divergente 

quanto ao real efeito que a metáfora produz na linguagem. Ao contrário do que 

assevera o discurso canônico, a metáfora não é uma comparação sintética ou 

elíptica; ela irrompe a comparação, superando-a, pois 

 
ao combinar no mínimo dois sentidos num único signo, a metáfora se 
constitui como um paradoxo que mostra o sentido tomando sempre 
duas direções ao mesmo tempo. Rompe-se, então, a linearidade do 
discurso e se abalam as pressuposições da identidade (BERNARDO, 
2004, p. 28). 

 
 

Diante da metáfora, tem-se sempre um novo produto, nunca igual ao elemento 

comparado, até porque, se assim fosse, a metáfora perderia todo o seu sentido, uma 

vez que, em termos de comparação, não existe lógica ao dizer que uma coisa é  

igual a si mesma. Para muitos estudiosos, a linguagem é, eminentemente, 

metafórica. Isso porque as palavras nunca são o que realmente designam. A 

linguagem torna, portanto, fosca a realidade. Tal afirmação, contudo, ―não implica 

dizer que o real não existe, mas apenas que não temos acesso pleno ao realǁ 

(BERNARDO, 2004, p. 39). 

 
Tomamos esse ―realǁ não apenas enquanto existência comprovada no mundo  dos 

sentidos, mas também enquanto sentido original do texto, se é que é possível 

falarmos que ele existe. Em todo caso, evitaremos o uso de tais expressões, pois 

entendemos que o texto literário sugere múltiplas possibilidades interpretativas, não 

havendo nenhum tipo de sobreposição de uma leitura sobre a outra. Assim sendo, 

entre o texto e o sentido, há o jogo de possibilidades. 
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Segundo  Torga  (2007,  p.  199),  ―a  metáfora  é  a  possibilidade  que  a  linguagem 

oferece de se descobrir semelhançasǁ, promovendo desta forma ―o movimento da 

reunião do que está dispersoǁ (TORGA, 2006, p.110). A metáfora, portanto, 

enquanto categoria constituidora do jogo alusivo, permite ao leitor formar a figura do 

todo a partir da condensação de uma parte, que, por sua vez, se identifica com o 

todo, o que nos permite afirmar que 

 
A metáfora, pela condensação, atuaria na linha da reprodução da 
relação todo/parte, a parte se identificaria com o todo. A reprodução 
não anularia a contradição. Mascararia a divisão e como tal se sujeita 
à ação da contradição. [...] Na metáfora, a parte é produzida para ser 
equivalente ao todo, de forma que a relação todo/parte, ou parte/todo 
possa ser vista pretensamente na condensação do todo, mas 
contraditoriamente a parte jamais suprime a diferença entre as partes 
que concorrem ao mesmo lugar do todo (abriga a heterogeneidade, a 
diferença) (TORGA, 2007, p. 199). 

 
 

Sob a perspectiva da alusão, a metáfora ganha uma nova roupagem e significado. 

Além de participar do processo criativo da linguagem, da inovação linguístico- 

semântica, a metáfora, pela condensação das partes, possibilita a leitura através da 

relação parte/todo/parte. Tal leitura não esconde o fenômeno da contradição; ao 

contrário, a contradição se abre para abrigar a heterogeneidade. Assim sendo, a 

leitura pela metáfora, enquanto categoria constituidora do jogo alusivo, busca 

estabelecer as relações entre o todo e a parte, construindo a figura do todo a partir 

das relações entre as partes. 

 
Em Um sopro de vida, percebemos muitas metáforas que corroboram a nossa 

hipótese de representação autobiográfica de Clarice Lispector em seus textos. Entre 

elas, destacamos as metáforas do fac-símile, do espelho e das sombras. Essa pode 

ser encontrada a partir da fala do narrador-autor-personagem, o qual, em 

determinado momento, afirma: ―A sombra de minha alma é o corpo. O corpo é a 

sombra de minha alma. Este livro é a sombra de mimǁ (LISPECTOR, 1999s, p. 13). 

 
A metáfora das sombras alude ao mito da Caverna, proposto por Platão, no livro VII, 

de A República, para explicar a relação do homem com o conhecimento. De acordo 

com essa alegoria, haveria dois planos, o das idéias, no qual imperam a dianóia e a 

nóesis; e o das coisas sensíveis, onde imperam a eikasia e a pístis. Para Platão, a 
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realidade só existiria no mundo das idéias, sendo o mundo das coisas sensíveis 

apenas uma sombra dessa realidade perfeita. A fim de compreender melhor essa 

relação alusiva, transcrevemos parte do mito. 

 
Imagina os homens encerrados em morada subterrânea e cavernosa 
que dá entrada livre à luz em toda extensão. Aí, desde a infância, 
têm os homens o pescoço e as pernas presos de modo que 
permanecem imóveis e só vêem os objetos que lhes estão diante. 
Presos pelas cadeias, não podem voltar o rosto. Atrás deles, a certa 
distância e altura, um fogo cuja luz os alumia; entre o fogo e os 
cativos imagina um caminho escarpado, ao longo do qual um 
pequeno muro parecido com os tabiques que os pelotiqueiros põem 
entre si e os espectadores para ocultar-lhes as molas dos bonecos 
maravilhosos que lhes exibem. [...] Supõe ainda homens que passam 
ao longo deste muro, com figuras e objetos que se elevam acima 
dele, figuras de homens e animais de toda a espécie, talhados em 
pedra ou madeira. Entre os que carregam tais objetos, uns se 
entretêm em conversa, outros guardam em silêncio. [...]assim 
colocados, poderão ver de si mesmos e de seus companheiros algo 
mais que as sombras projetadas, à claridade do fogo, na parede que 
lhes fica fronteira? [...] E dos objetos que lhes ficam por detrás, 
poderão ver outra coisa que não as sombras? Ora, supondo-se que 
pudessem conversar, não te parece que, ao falar das sombras que 
vêem, lhes dariam os nomes que elas representam? E, se, no fundo 
da caverna, um eco lhes repetisse as palavras dos que passam, não 
julgariam certo que os sons fossem articulados pelas sombras dos 
objetos? [...] Em suma, não creriam que houvesse nada de real e 
verdadeiro fora das figuras que desfilaram (PLATÃO, 1959). 

 
 
 

Nessa condição, os habitantes da caverna, vivendo no mundo das coisas sensíveis, 

enxergam as sombras como se estas fossem a realidade, sem desconfiar de que 

todo o seu conhecimento não passa de ilusão, uma vez que as imagens ali 

projetadas seriam apenas uma representação da realidade. 

 
Da mesma forma, em Um sopro de vida, a inserção de elementos verificáveis no 

mundo das ideias da autora Clarice Lispector induz o leitor a acreditar que os fatos 

ali narrados ou os pensamentos gerados pertencem à realidade da escritora. Tal 

crença, convenhamos, não chega a ser nenhum absurdo, visto que a própria autora- 

pessoa faz questão de trazer elementos desse fora para, ficcionalmente, projetá-los 

na obra literária: 
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Embora a vida enquanto experiência de uma existência se situe fora 
das fronteiras da obra, a narrativa dessa vida traz elementos de 
ingenuidade e espontaneidade presente fora da obra, flagrado pelos 
discursos pertencentes ao mundo não literário, como, por exemplo, 
os diálogos transpostos para a narrativa, as cartas, os cartões 
postais, os telegramas, os discursos dos oradores, que aparecem 
como verdades, como documentos que contam a vida do herói 
(BUSATO, 2010, p. 32). 

 

Sem  precisar,  ainda,  dialogar  com  as  outras  ―Claricesǁ,  através  de  sua  vasta 

produção, no próprio corpus de nossa pesquisa podemos observar esse movimento 

dialético entre a realidade e a ficção. Há muitas ―coincidênciasǁ entre Clarice e 

Ângela Pralini. Além de possuírem um cachorro com o mesmo nome, Ulisses, que, 

aliás, aparece em outros livros, ambas são escritoras e pintoras, tendo escrito e 

pintado, coincidentemente (?), obras literárias com os mesmos nomes. 

 
Os  quadros  Sem  sentido  e  Gruta,  o  livro  A  cidade  sitiada  e  o  conto  ―O  ovo  e  a 

galinhaǁ são obras que pertencem ao mundo das ideias da autora-pessoa Clarice 

Lispector, mas que foram ficcionalmente projetados para o mundo das coisas 

sensíveis, a literatura. A obra Água viva também é aludida em Um sopro de vida, 

quando o autor diz que escreveu um livro no qual falava sobre o it: 

 
Mas se eu falo é porque não tenho força de silenciar mais sobre o 
que sabemos e que devemos manter em sigilo. Mas quando essa 
coisa silenciosa e mágica se avoluma demais a gente desrespeita a 
lei e grita. Não é um grito triste não é um grito de aleluia também. Eu 
já falei isso no meu livro chamando esse grito de "it". Será que eu já 
morri e não notei? Será que já não existo? (LISPECTOR, 1999s, p. 
150-151). 

 
 

Essas projeções, ou sombras, são percebidas por alguns como realidade. No 

entanto, assim como as sombras projetadas no fundo da caverna são apenas 

representações, os dados e impressões autobiográficas de Clarice Lispector na sua 

literatura apenas representam a realidade da autora-criadora, refratando-a. 

 
 

O jogo alusivo se faz presente também na metáfora do espelho. Pela ação 

metonímica, refletindo as partes, o espelho forma a figura do todo, que, por sua vez, 

alude ao processo de representação autobiográfica no corpus. A personagem 

Ângela Pralini é considerada pelo narrador um espelho seu. Já Ângela se considera 
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o seu próprio espelho, ou seja, ela já é uma representação de si mesma, que, por 

sua vez, é uma representação do narrador, o qual é uma representação da própria 

Clarice Lispector. E com isso, a escritora vai brincando de criar e de representar a si 

mesma na literatura. 

 

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 [...] Ângela é um espelho (LISPECTOR, 
1999s, p. 26-27). 

 
Eu sou o meu próprio espelho (LISPECTOR, 1999s, p. 65). 

 
 

Segundo Chevalier e Gheerbrant (1995, p. 394), na tradição nipônica, o espelho está 

relacionado com a revelação da verdade e com a pureza. É também tanto um 

―símbolo da manifestação que reflete a inteligência criativaǁ quanto do ―Intelecto 

divino que reflete a manifestação, criando-a como tal à sua imagemǁ. 

 
No Japão, o Kagami, ou o espelho, é símbolo de pureza perfeita da alma, de um 

espírito imaculado. Simbolizando, assim, a reflexão de si na consciência 

(CHEVALIER; GHEERBRANT, 1995). No entanto, além dessa pretensa revelação 

do real, há ainda a consideração, segundo os estudiosos dos símbolos, de que o 

espelho provoca uma imagem invertida da realidade. O espelho possibilita, portanto, 

uma distorção, uma deformação da mesma, não havendo, dessa forma, uma 

fidelidade ao original. É o que podemos notar na seguinte passagem de Um sopro 

de vida: 

 
 

Minha vida é um reflexo deformado assim como se deforma num 
lago ondulante e instável o reflexo de um rosto. Imprecisão trêmula. 
Como o que acontece com a água quando se mergulha a mão na 
água. Sou um palidíssimo reflexo de erudição. Minha receptividade 
se afina registrando sem parar as concepções de outros, refletindo 
no meu espelho os matizes sutis das distinções entre as coisas da 
vida (LISPECTOR, 1999s, p. 47). 

 
 
 

O que fica registrado para nós nessa metáfora é justamente essa impossibilidade  

de a escritora se refletir em seus textos. Se, por um lado, a tradição nipônica supõe 
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que o espelho reflete uma imagem real, o que nos dá a sensação de que é a própria 

escritora que se confidencia nos seus textos, por outro, não se pode esquecer que 

essa imagem é, na verdade, deformada e, portanto, não reveladora da verdade, mas 

de uma verdade própria, particular, que reside em si mesma. Assim, podemos 

entender, por meio dessa metáfora que 

 
O espelho não tem como única função refletir uma imagem; 
tornando-se a alma de um espelho perfeito, ela participa da imagem 
e, através dessa participação, passa por uma transformação. Existe, 
portanto, uma configuração entre o sujeito contemplado e o espelho 
que o contempla. A alma termina por participar da própria beleza à 
qual ela se abre (CHEVALIER; GHEERBRANT, 1995, p. 396). 

 
 
 

A imagem, portanto, ao ser refletida no espelho, sofre uma transformação. O sujeito 

contemplado (o narrador) e o espelho (Ângela Pralini) passam a ser parte um do 

outro, numa relação que os leva a um processo maior de simbiose entre o real e o 

ficcional. O espelho retrata, dessa forma, a imagem de um outro de si mesmo, o 

outro possível que habita a nossa consciência quando fantasiamos, quando criamos. 

Procuramos dar a esse outro de si mesmo a possibilidade de viver aquilo que não 

podemos, de concretizar os sonhos que não realizamos: 

 
 

O autor de biografia é aquele outro possível, pelo qual somos mais 
facilmente possuídos na vida, que está conosco quando nos olhamos 
no espelho, quando sonhamos com a fama, fazemos planos externos 
para a vida; é o outro possível, que se infiltrou na nossa consciência 
e frequentemente dirige os nossos atos, apreciações e visão de nós 
mesmos ao lado do nosso eu-para-si; é o outro na consciência, com 
quem a vida pode ser suficientemente móvel (BAKHTIN, 2010, p. 
140). 

 

É através de Ângela Pralini, o outro eu do narrador, que, por sua vez, é o outro eu  

de Clarice Lispector, que a escritora pode, como numa contemplação de um 

espelho, criar uma realidade nova, ao duplicar a sua imagem. Essa leitura  é 

possível graças à alusão, que, através da metáfora e da metonímia enquanto 

categorias constituidoras do jogo alusivo, permite que o leitor recupere ou  

transforme o (s) sentido (s) do texto literário. 
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1.3. Alusão e Metonímia 
 
 

O estudo da metonímia, como pode ser facilmente percebido, é bastante tímido. 

Essa deficiência é conhecida desde a retórica grega antiga, em que não havia muito 

interesse pelo estudo da metonímia. O conceito de metonímia foi construído no 

século XVI. 

 
A palavra vem do grego metonymia (meta= mudança e onyma= nome), significando 

mudança no nome. Refere-se, portanto, de acordo com a concepção clássica, a uma 

substituição do nome de uma coisa por uma peculiaridade, uma característica que é 

própria à coisa referida, ou seja, a metonímia seria uma figura de linguagem em que 

se usa um termo para substituir outro. A sinédoque é um tipo de metonímia, a mais 

conhecida, em que há uma substituição da parte pelo todo. 

 
De acordo com Lakoff e Turner (1980), apud Nascimento e Paiva (sd), a metonímia 

permite um enfoque mais específico em relação a alguns aspectos daquilo que é a 

referência. Lakoff e Turner excluem a arbitrariedade na metonímia, uma vez que os 

conceitos  por  ela  utilizados  ―fazem  parte  de  nosso  sistema  conceitual  e  de  nossa 

cultura, ou seja, da forma como organizamos nossos pensamentos e açõesǁ 

(NASCIMENTO; PAIVA, sd, p. 7). A metonímia mantém, portanto, uma estreita e 

necessária relação com o todo a que se refere. 

 
Metáfora e metonímia, segundo Nascimento e Paiva (sd, p. 8), se completam, ―pois 

em todo processo metafórico, podemos perceber o encaixamento de um processo 

metonímico. A metonímia funciona como compressão fractal onde o todo está na 

parte que descompactada [...] se integra ao todoǁ. Essa relação entre metáfora e 

metonímia é tão próxima que, segundo Nascimento e Paiva, alguns autores, levando 

em consideração que, em muitos casos, a metonímia é parte integrante da metáfora, 

sugeriram a criação de um novo vocábulo: metafotonímia. Para Mendonça (2008, p. 

1) a diferença entre a metáfora e a metonímia reside no vínculo que se estabelece 

entre o signo e o seu grau zero. Assim sendo, 

 
Um vínculo de proximidade relacional baseada na contiguidade ou na 
correlação, com alargamento ou redução da compreensão do 
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significado novo em relação ao grau zero subentende uma 
metonímia, a semelhança ou analogia, próxima ou longínqua, uma 
metáfora. 

 
 
 

Sem dúvida, podemos concordar que ―a metonímia, assim como a metáfora, é parte 

constituinte dos processos cognitivos e de produção de significadoǁ (PAIVA, sd). 

Pensamos a metonímia numa perspectiva mais abrangente do que aquela que a 

concepção tradicional tem proposto. Da mesma forma que a metáfora, a metonímia 

atua na operacionalização do jogo alusivo, permitindo ao leitor formar a figura do 

todo.  ―Pela  metonímia,  temos  o  movimento  de  deslocamento,  em  que  o  todo  se 

desloca, em partes, fragmentos deleǁ (TORGA, 2007, p. 198). Na metonímia, apesar 

de as partes serem autônomas, elas mantêm relação com o todo, ganhando nele o 

seu significado geral. Podemos esclarecer a relação entre a alusão, metáfora e 

metonímia a partir da ilustração constante na próxima página. 
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TODO PARTES 
 

 
 
 
 

De acordo com Torga (2007), pela condensação, a metáfora atua na linha da 

reprodução; o todo, pela ação metonímica da linguagem, se fragmenta em partes. A 

metonímia, por sua vez, pelo movimento de deslocamento, forma o todo. Assim 

sendo, as partes se identificam com o todo. No entanto, por mascarar a divisão, a 

metáfora está, pois, sujeita à ação da contradição. Isso porque, sendo o todo 

formado por partes, essas partes não são o todo, porque, em sendo partes, o todo, 

pela condensação, semanticamente, vai ganhando novo sentido. Tanto a metáfora 

quanto a metonímia são consideradas por nós como categorias constituidoras da 

alusão, estratégia que permite ao leitor recuperar o (s) sentido (s) do texto literário. 

Metáfora 

 
 
 
 

Metonímia 

Condensação 
Alusão 

Deslocamento 

Sentidos 
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O movimento de deslocamento de sentido por ação metonímica das partes faz surgir 

o movimento de condensação da metáfora e vice versa, operacionalizando a alusão, 

para que essa possa, através do movimento que surge da relação todo/parte e 

parte/todo, indiciar os sentidos do texto. Por isso, podemos dizer que a metáfora 

pressupõe a metonímia e que a metonímia, por sua vez, pressupõe a metáfora. 

 
O movimento de sentido da alusão pela ação metafórica e metonímica pode ser 

percebido no corpus desta investigação através da relação que se estabelece entre 

o autor-narrador-personagem e Ângela Pralini. A criação de Ângela surge da 

necessidade que o autor-narrador-personagem tem de entender a falta de definição 

da vida através de um diálogo interior. Ambas as personagens se dividem 

metonimicamente para formar o todo por meio de metáforas que vão aludir à 

representação autobiográfica de Clarice Lispector em Um sopro de vida. O 

deslocamento e a posterior condensação são apresentados ao longo do texto. 

Selecionamos alguns trechos em que podemos perceber esse movimento do 

todo/parte/todo 

 
 

Deslocamento 
 
 

Ângela é muito parecida com o meu contraditório. Ter dentro do mim 
o contrário do que sou é em essência imprescindível (LISPECTOR, 
1999s, p. 46) 

 
Criar um ser que me contraponha é dentro do silêncio. (LISPECTOR, 
1999s, p. 29) 

 
Ângela é minha variação? (LISPECTOR, 1999s, p. 51) 

 
Isto afinal é um diálogo ou um duplo diário? (LISPECTOR, 1999s, p. 
36) 

 
Ângela é a minha tentativa de ser dois (LISPECTOR, 1999s, p. 36) 

 
Até onde vou eu e em onde já começo a ser Ângela? Somos frutos 
da mesma árvore? Não — Ângela é tudo o que eu queria ser e não 
fui. O que é ela? ela é as ondas do mar. Enquanto eu sou floresta 
espessa e sombria. Eu sou no fundo. Ângela se espalha em 
estilhaços brilhantes. Ângela é a minha vertigem. (LISPECTOR, 
1999s, p. 30). 
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Condensação 
 
 

Ângela significa o único ser que ela é: só existe uma Ângela. 
Nenhum ato meu sou eu. Ângela será o ato que me representará. 
(LISPECTOR, 1999s, p. 41). 

 
 

Eu e Ângela somos o meu diálogo interior: converso comigo mesmo. 
Ângela é do meu interior escuro: ela porém vem à luz. (LISPECTOR, 
1999s, p. 73). 

 
 

No 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. Estou falando eu ou está falando Ângela? Não existe 
realidade em si mesma. O que há é ver a verdade através do sonho. 
A vida real é apenas simbólica: ela se refere a alguma outra coisa. 
(LISPECTOR, 1999s, p. 83). 

 
Eu, gazela espavorida e borboleta amarela. Eu não passo de uma 
vírgula na vida. Eu que sou dois pontos. Tu, és a minha exclamação. 
Eu te respiro-me. (LISPECTOR, 1999s, p. 37). 

 
 

Os trechos supracitados revelam o movimento metonímico das partes em direção ao 

todo. Nas citações relativas ao deslocamento, tem-se uma divisão dos sujeitos da 

narrativa. Ângela é nesse sentido um contraponto do autor, talvez uma variação sua, 

mas não ele enquanto si mesmo. Essa perspectiva pode ser comprovada a partir da 

leitura dos fragmentos que se referem ao movimento de condensação, no qual o Eu 

do autor funde-se ao Eu de Ângela, formando um Outro, enquanto representação de 

Si. O imbricamento entre o autor e Ângela é marcado principalmente pela  

construção lingüístico-semântica da fala de Ângela, que faz uso dos pronomes 

proclítico e enclítico na mesma construção verbal para referir-se à primeira e à 

segunda pessoa do discurso, ao mesmo tempo, fundindo-as em uma única pessoa. 

 
O movimento metonímico/metafórico nos conduz à metáfora do fac-símile: 

 
 

Estou alvoroçado e apreensivo: não é fácil lidar com Ângela, a 
mulher que inventei porque precisava de um fac-símile de diálogo 
(LISPECTOR, 1999s, p. 28). 

 
Eu sempre quis achar um dia uma pessoa que vivesse por mim pois 
a vida é tão repleta de coisas inúteis que só a agüento com astenia 
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muscular in extremis, tenho preguiça moral de viver. Pretendi fazer 
com que Ângela vivesse em meu lugar — mas também ela só quer o 
clímax da vida. Será que criei Ângela para ter um diálogo comigo 
mesmo? Eu inventei Ângela porque preciso me inventar — Ângela é 
uma espantada (LISPECTOR, 1999s, p. 31). 

 
Eu e Ângela somos o meu diálogo interior: converso comigo mesmo. 
(LISPECTOR, 1999s, p. 73). 

 
 
 

Como se sabe, o fac-símile não é o real, mas uma cópia, uma representação desse 

real. A metáfora do fac-sílime vai, portanto, aludir à representação autobiográfica de 

Clarice Lispector em Um sopro de vida. 

 
 

Através das muitas facetas de sua obra- em romances, contos, 
cartas e textos jornalísticos, na esplêndida prosa- uma personalidade 
única é dissecada sem descanso e revelada de modo fascinante 
naquela que é talvez a maior autobiografia espiritual do século XX 
(MOSER, 2009, p. 16). 

 
 

O trabalho com a alusão permite um olhar além, transformador dos sentidos do 

texto, permitindo-nos trabalhar o corpus a partir de uma nova possibilidade 

interpretativa, a saber, a de uma representação autobiográfica da escritora Clarice 

Lispector no texto ficcional. A alusão é a estratégia linguístico-textual mediadora do 

movimento da intertextualidade que autoriza e permite essa relação entre o real e o 

ficcional e que, juntamente com outras estratégias acionadas- a metáfora, a 

metonímia, a memória e o silêncio - categorias constituidora do jogo alusivo, 

reconstrói o todo semântico do produto ficcional, levando o leitor a assumir o seu 

papel enquanto partícipe da produção/recepção do texto literário. 
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Não sei separar os fatos de mim, e daí a dificuldade 
de qualquer precisão, quando penso no passado. 

 
(Clarice Lispector) 
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2. MEMÓRIA 
 
 
 

2. 1. O movimento da memória 
 
 
 

A fala de si mesmo pauta-se na memória, havendo nela uma conjunção dos três 

tempos: passado, presente e futuro. A memória funciona como um signo do vivido e, 

enquanto signo, é constituída pela linguagem, provocando um movimento, que seria 

o 

 

movimento do já-sido em direção ao que ainda não é em sendo, ou 
seja, um passado que pelo presente indicia o futuro. [...] Esse 
movimento [...] caracteriza a dinamicidade do real que embora linear 
é constituído de fragmentos, rupturas, partes, faltas, silêncios  
porque neste real está o sujeito rememorador (TORGA, 2001, p. 57). 

 
 
 

Segundo Le Goff (1996, p. 423), a memória tem a propriedade de conservar 

algumas informações. Graças a ela, ―o homem pode atualizar impressões ou 

informações passadas, ou que ele representa como passadasǁ. A literatura  se  

torna, assim, um espaço de atualização mnemônica, já que a memória ―é o antídoto 

do Esquecimentoǁ, ―uma fonte de imortalidadeǁ, que ―procura salvar o passado para 

servir o presente e o futuroǁ (LE GOFF, 1996, p. 477). 

 
Essa memória, contudo, não pressupõe uma conservação ipsis litteris do real, mas 

sim uma representação da realidade. Isso porque os elementos do tempo passado 

se ajustam ao tempo presente, permitindo novas representações do real. Podemos 

dizer, neste sentido, que a memória não deve ser considerada uma fonte segura da 

realidade vivida, uma vez que, enquanto representação, ―permite a relação do corpo 

presente com o passado e, ao mesmo tempo, interfere no processo ‗atual‘ das 

representaçõesǁ (BOSI, 1994), provocando um ―alargamento das fronteiras do 

presenteǁ. 



- 39 - 
 

 
 
 

Assim, o passado, representado através da memória, ―já-não-éǁ; ele será sempre um 

―em-sendoǁ e, no ―em-sendoǁ, o ―ainda-nãoǁ, que vai se constituindo e se 

atualizando no instante-já. Podemos dessa forma concordar com Torga (2007, p.1) 

quando ela diz que 

 

A memória não reproduz absolutamente o que foi, mas refaz o 
passado, reconstrói o vivido sob o olhar do tempo presente que não 
é apenas individual, mas social. Exige, pois, um trabalho de 
transformação, mas, como num palimpsesto, conserva, 
relativamente, as características do todo de que é parte e do qual a 
memória faz o recorte ao lembrar o que significa. 

 
 
 

Andrade (2010) afirma que o tempo subjetivo e a memória mantêm uma relação 

intrínseca. Isso porque, ao imergir no tempo subjetivo, pela memória, o indivíduo 

resgata no tempo presente imagens do próprio passado, das próprias experiências. 

Nessa recomposição imagética, o passado vai se reestruturando e se adaptando ao 

conteúdo do presente, ganhando novos tons. 

A atualização do passado, portanto, sofre interferências do presente por conta das 

próprias interferências da ideologia, dos valores individuais e sociais e das 

experiências vividas. ―Com isso, ocorre uma revitalização do passado que por si só é 

instável, passível de diferentes ressignificações e reconfigurações, pois a memória é 

o que fica do que se esquece e, mais ainda, o que se reconfiguraǁ (ANDRADE, 

2010, p. 25). Podemos entender, dessa forma, que a memória cria representações, 

e, com isso, reelabora o passado: 

 
 

O lembrar já é uma ação que leva a mente a criar novamente o 
passado. Nesse criar já estão implícitas as marcas do presente que o 
pensam, fazendo que esse passado não seja mais o mesmo, mas 
uma imagem de si mesmo, e, portanto, uma representação 
(BUSATO, 2010, p. 41). 

 
 

Neste sentido, encontramo-nos diante da impossibilidade de reviver, nos mesmos 

moldes, os fatos passados por meio da memória, porque essa nunca será capaz de 

reconstituir fielmente o já-sido. Assim como é impossível banhar-se duas vezes no 

mesmo rio, como dizia o filósofo de Éfeso, Heráclito, é impossível também à 
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memória refazer os fatos pretéritos exatamente como ocorreram. Sobre isso, já nos 

alertava Bosi (1994, p. 59), para quem existe uma 

 
impossibilidade de reviver o passado tal e qual; impossibilidade que 
todo sujeito que lembra tem em comum com o historiador. Para este 
também se coloca a meta ideal de refazer, no discurso presente, 
acontecimentos pretéritos, o que, a rigor, exigiria se tirassem do 
túmulo todos os que agiram ou testemunharam os fatos a serem 
evocados. Posto o liame fatal que o tempo impõe ao historiador, não 
lhe resta senão reconstruir, no que lhe for possível, a fisionomia dos 
acontecimentos. Nesse esforço exerce um papel condicionante todo 
o conjunto de noções presentes que, involuntariamente, nos obriga  
a avaliar (logo, a alterar) o conteúdo das memórias. 

 
 
 

Nesse esforço em reconstruir os fatos pretéritos, os processos de elaboração e 

reelaboração do passado, ainda que de forma inconsciente por parte do sujeito 

rememorador, sofrem interferência direta do presente, modificando o conteúdo da 

memória e, com isso, o real, instituindo, dessa forma, uma dupla realidade. É 

justamente sobre a interferência da memória na representação do real que 

passaremos a falar no tópico seguinte. 
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2.2. Memória e representação do real 
 
 
 

―A vida pode ser representada no jogo, na Arte, mas a vida passada não  pode ser 

transformada em ilusãoǁ (HAMBURGER, 1975, p. 61). De fato, a existência do real é 

inconteste. No entanto, é preciso pensar a forma como esse real é representado 

pela memória dos sujeitos. A própria história está cercada de representação, e é 

muito difícil desvincular uma da outra. Isso porque a história é sempre contada por 

um sujeito que rememora ou registra os fatos, escuta narrações sobre eles ou 

pesquisa em fontes primárias ou secundárias. Em todos esses casos, tem-se, como 

princípio basilar, o caráter seletivo da memória e da linguagem, o que nos permite 

pensar em uma dupla representação. 

 
Primeiro, porque, como já foi dito, a memória por si só é seletiva; escolhe, a partir do 

registro fechado, ou seja, da totalidade das lembranças que se instalam no sujeito 

rememorador, o que deve e o que não deve constar no registro aberto, a saber, 

aquilo que, selecionado pela memória alheia, passa a fazer parte da memória 

coletiva. Em segundo lugar porque se a memória seleciona o que quer divulgar, a 

linguagem, por sua vez, também seleciona mecanismos de expressão desse ―realǁ, 

através da sintaxe, da semântica e das modalizações tropológicas. 

 
Podemos salientar ainda que, mesmo se fosse possível resgatar todos os agentes 

da história, não seria possível, porém, recompor, exatamente, as memórias, nem as 

individuais nem as coletivas. Nesse sentido, é ainda mais atenuante a situação da 

memória coletiva, estruturada através de um cabedal de memórias outras e que se 

forma, inevitavelmente, no fluxo intenso das representações. 

 
Não queremos dizer com isso que a história não existe ou que os fatos inerentes ao 

mundo concreto, objetivo, não são passíveis de serem investidos de realidade. A 

história existe, mas só pelo simples fato de ter que passar pela linguagem e pela 

memória, já se constitui numa representação. Ou seja, os fatos existiram e existem, 

mas a maneira como contamo-los ou iremos contá-los, sem dúvida, estará 

carregada de representação, e é a partir desse contexto representativo da realidade 
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que   devemos   pensar   a   própria   ―realidadeǁ,   enquanto   instância   passível   de 

transformações e reformulações, quando sujeito ao ato narrativo. 

 
É  preciso  pensar  a  ―realidadeǁ  sob  a  perspectiva  da  intervenção  constante  dos 

sujeitos que a rememoram. Quando ela passa para o fluxo aberto da memória e, 

portanto, das representações, automaticamente, sujeita-se a uma interpretação 

vinculativa da subjetividade do enunciador, daquele que se sente autorizado a dizer 

a   ―realidadeǁ.   Assim   sendo,   a   história   não   consegue   se   desvencilhar   da 

representação. 

 
Isso fica evidente para nós quando pensamos, por exemplo, na fotografia, a qual, 

aliás, foi considerada, durante muito tempo, uma das mais poderosas armas para 

denotar a autenticidade do real. Nos últimos tempos, contudo, por conta da própria 

facilidade em manipular, por vias tecnológicas, a imagem, esta já não se sustenta 

enquanto legitimadora, irretocável, da verdade. 

 
O que se pensava antes, porém, era que a imagem tinha o poder de representar 

fidedignamente o mundo. A partir disso, acreditava-se ser possível pensar e agir 

sobre a realidade, transformando-a. A imagem seria dessa forma uma autora, pois 

―ela é portadora, entre outros poderes, do de tornar presente o ausente. E mais 

ainda, ela o intensifica: é como se o ausente estivesse presente. A imagem, pois, 

tem o poder de legitimarǁ (PEREIRA, 2004, p. 6). 

 
Diante das múltiplas formas de representação, a representação por imagem estava, 

de fato, num espaço insuspeito. Se fomos levados a crer que ―uma imagem vale 

mais que mil palavrasǁ, é porque se pressupunha que havia uma supremacia da 

imagem em relação ao signo linguístico, o qual, acreditava-se, está mais propenso a 

falsear a realidade. O fato é que a fotografia acentuou essa visão, tornando, 

aparentemente, óbvia e incontestável a ―realidadeǁ nela registrada, já que 

 
a fotografia, pelo menos aos olhos da doxa e do senso comum, não 
pode  mentir.  Nela  a  necessidade  de  ‗ver  para  crer‘  é  satisfeita.  A 
foto é percebida como uma espécie de prova, ao mesmo tempo 
necessária e suficiente, que atesta indubitavelmente a existência 
daquilo que mostra (DUBOIS,1993, p. 25). 
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A fotografia, enquanto registro da memória, tenta captar a realidade e reproduzi-la 

incessantemente, no que se supõe um eterno retorno à ―origemǁ. Não perdendo de 

vista o nosso objetivo com essa inserção, é interessante perceber como a 

―realidadeǁ é reelaborada pela memória e atende, muitas vezes, a fins de dominação 

ideológica. 

 
O historiador norte-americano Peter Burke (2001) nos traz uma observação 

pertinente para percebermos como a imagem consegue atingir tal objetivo. Para ele, 

a fotografia não é confiável nem mesmo como fonte de estudo do vestuário cotidiano 

de épocas históricas, visto que as pessoas retratadas vestiam suas melhores 

roupas, e não as habituais. Assim, ―é possível que nosso senso de conhecimento 

histórico tenha sido transformado pela fotografiaǁ (BURKE, p. 26). Ele ainda 

acrescenta que 

 
 

[...] a arte da representação é quase sempre menos realista do que 
parece e distorce a realidade social mais do que refleti-la, de tal 
forma que historiadores que não levem em consideração a 
variedade das intenções de pintores e fotógrafos (sem falar nos 
patronos e clientes) podem chegar a uma interpretação seriamente 
equivocada (BURKE, 2001, p. 26). 

 

 
A fotografia é também um instrumento ideológico à medida que tem o poder de 

povoar o imaginário social, criando representações que podem servir aos interesses 

de seus autores. Foi assim que, segundo Kossoy (1999, p 79), D. Pedro II e as elites 

do país tentaram criar, através das fotografias, um novo imaginário do Brasil para as 

nações européias, pretendendo com elas ―enfatizar simbolicamente a existência 

concreta de uma civilização nos trópicosǁ. 

 
Assim, ―a fotografia, em função de sua pretensa ‗objetividade‘, se prestou para esse 

projeto na medida em que tornou reais as fantasias do imaginárioǁ (KOSSOY,  1999, 

p. 83, grifos do autor). Isso nos faz pensar que ―tanto a história quanto a ficção 

possuem os mesmos processos de ficcionalizaçãoǁ (ARFUCH, 2010, p. 116), sendo, 

portanto,     representações     da     realidade.     Na     autobiografia,     gênero  que, 
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necessariamente, lida com a memória e com o esquecimento, esse caráter 

representativo, embora muitas vezes disfarçado pela suposta pretensão de verdade, 

de sinceridade, como quis Rousseau em suas Confissões, é um elemento 

indissociável da escrita autobiográfica. Nesse sentido, não poderíamos ignorar a 

relação que o gênero autobiografia mantém com a memória, sendo importante abrir 

aqui um espaço, ainda que breve, para compreender essa relação. 
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2.3. Memória e autobiografia 
 
 
 

A autobiografia, bem como todos os outros gêneros canônicos do espaço 

biográfico,1 se articulam num jogo duplo, no qual, ao mesmo tempo aquilo que é 

histórico é também ficção (Cf. ARFUCH, 2010). Isso porque uma das formas 

constitutivas do gênero autobiográfico é justamente a oscilação existente entre 

mímesis e memória, ―entre uma lógica representativa dos fatos e o fluxo das 

lembranças, mesmo reconhecidamente arbitrário e distorcedorǁ (ARFUCH, 2010, p. 

135). 

Diferentemente do diário, o qual, por conta da aproximação temporal entre o fato e o 

seu registro, consegue relatar com maior exatidão e ―fidelidadeǁ a experiência vivida, 

a autobiografia narra os fatos a partir da memória, o que dificulta ainda mais a 

aproximação entre os fatos, tal como ocorreram, e o seu registro. Tal dificuldade, 

como argumentamos no tópico anterior, mantém-se por conta do caráter seletivo da 

memória, que, ao rememorar, interfere sobre o passado, modificando, filtrando e 

hierarquizando as lembranças (MIRANDA, 1992, p. 34). 

A vantagem, porém, da autobiografia provém justamente dessa defasagem temporal 

entre os fatos e o registro. Isso porque, segundo Miranda, o caos e o contingente da 

experiência, típicos no diário, podem ser domados pela reflexão. Essa reflexão 

permite que o autor reorganize o passado e lhe dê um novo sentido: 

 
 

Há, pois, uma visão e uma escrita duplas, inscritas num espaço onde 
as duas categorias- autobiografia e romance- não são redutíveis a 
nenhuma das duas isoladamente, num jogo em que ficção e não- 
ficção se interpenetram, não se restringindo, no conjunto de uma 
mesma obra, a territórios nitidamente demarcados (MIRANDA, 1992, 
p. 37). 

 
1 Arfuch (2010, p. 22) toma emprestado o termo utilizado por Philippe Lejeune, o qual tentou 
―aprisionar  a  ‗especificidade‘  da  autobiografia  como  centro  de  um  sistema  de  gêneros 
literários afinsǁ. O espaço biográfico de Lejeune buscava abarcar as diversas formas que a 
autobiografia foi ganhando ao longo dos tempos e funcionava ―como um reservatório onde 
cada  espécime  fornece  um  ‗exemplo‘ǁ.  No  entanto,  em  Arfuch,  esse  termo  é  ampliado  e 
passa a significar um espaço comum de intelecção das narrativas biográficas, que não se 
limita às formas canônicas, mas se abre para as confluências dos gêneros, para a 
hibridização,   ―sem   renunciar   a   uma   temporalização,   a   uma   busca   de   heranças   e 
genealogias, a postular relações de presença e ausênciaǁ. 
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A autobiografia, longe de ser aqui considerada como uma ―representação verídica e 

fiel de uma individualidadeǁ, é considerada ―como uma forma de encenação ilusória 

de um eu exclusivoǁ (MIRANDA, 1992, p. 38). O caráter representativo do gênero 

autobiográfico é explicitado, ficcionalmente, em Memórias de Emília, de Monteiro 

Lobato. Quando a boneca protagonista decide narrar a própria vida, ela nos coloca 

diante de uma das grandes questões da autobiografia, que é o grau de veracidade 

dos fatos. 

 
- Verdade pura! Nada mais difícil que a verdade, Emília. 
- Bem sei- disse a boneca. Bem sei que tudo na vida não passa de 
mentiras, e sei também que é nas memórias que os homens mentem 
mais. Quem escreve memórias arruma as coisas do jeito que o leitor 
fique fazendo uma alta idéia do escrevedor. Mas para isso ele não 
pode dizer a verdade, porque senão o leitor fica vendo que era um 
homem igual aos outros. Logo, tem de mentir com muita manha, para 
dar idéia de que está falando a verdade pura (LOBATO, 2007, p. 12). 

 

 
Analisando a fala de Emília, podemos pensar que, nos gêneros ficcionais de cunho 

autobiográfico, como o hibrido entre romance e gênero das memórias, do qual 

estamos tratando, a ―mentiraǁ entra como elemento constitutivo da ―verdadeǁ, sendo 

aquela  uma  forma  de  legitimação  do  ―realǁ.  ―Mentiraǁ  ou  ―Verdadeǁ  isso  não  nos 

importa. O que interessa é a forma de legitimação desse real, de como se processa 

na narrativa literária. A autobiografia e os gêneros autobiográficos lidam com a 

memória e com o esquecimento, e é a partir da memória que os elementos 

pertinentes ao plano ético-cognitivo do sujeito rememorador podem ser narrados e 

identificados no plano estético. 

A memória, enquanto categoria constituidora do jogo alusivo, em Um sopro de vida, 

permite à autora empírica relacionar os fatos de sua vida aos de suas personagens, 

criando uma espécie de simbiose entre o real e o ficcional. Cabe aos leitores 

empíricos encontrar o limite tênue que separa a vida da arte. O fato é que a memória 

das personagens, em alguns momentos até mais explicitamente, passa pela 

memória da escritora. Por isso, faz-se mister entender a relação entre alusão, 

memória e representação autobiográfica. 
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2.4. Alusão e memória 
 
 
 

A memória, assim como a metáfora, a metonímia e o silêncio, é uma das categorias 

da alusão que permite ao leitor preencher os espaços em branco deixados pelo 

autor-empírico 

 
 

O vivido pela imagem enquanto representação remete ao caráter de 
signo que a memória tem, e como tal, é pela linguagem que ela se 
constrói, num movimento do já-sido em direção ao que ainda não é 
em sendo, ou seja, um passado que pelo presente indicia o futuro 
(TORGA, 2007, p. 57). 

 
 
 

Segundo Torga (2007), esse movimento aponta para a dinamicidade do real, o qual, 

apesar de ser linear, constitui-se de fragmentos, por conta da presença do sujeito 

rememorador nesse real. Assim sendo, a relação que se estabelece entre o sujeito 

rememorador e o real é de complementaridade, uma vez que, para lembrar, é 

preciso esquecer, de modo que a alusão lida não apenas com a memória, com o 

lembrar, mas também com o seu contrário. 

Por entendermos que ―A relação do já-dito com um Outro do discurso remete-nos à 

intertextualidade, à remissão a outros discursosǁ (TORGA, 2001, p. 68), que pela 

memória pode ser atualizado no presente, propomos aqui uma leitura pela alusão, 

resgatando fatos e impressões que permeiam a memória da escritora Clarice 

Lispector e que são representados ficcionalmente no corpus por meio da memória e 

das impressões de Ângela Pralini e do Autor. 

 
 

AUTOR. – [...] Quero esquecer que jamais esqueci. Quero esquecer 
elogios e os apupos. Quero me reinaugurar. E para isso tenho que 
abdicar de toda a minha obra e começar humildemente, sem 
endeusamento, de um começo em que não haja resquícios de 
qualquer hábito, cacoetes ou habilidades. O know-how eu tenho que 
pôr de lado. Para isso eu me exponho a um novo tipo de ficção, que 
eu nem sei ainda como manejar. O principal a que eu quero chegar é 
surpreender-me a mim mesmo com o que escrevo. Ser tomado de 
assalto: estremecer diante do que nunca foi dito por mim 
(LISPECTOR, 1999s, p. 71-72). 
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Esquecer para lembrar, para escrever, para se reinventar. A partir da estratégia do 

esquecimento, o Autor busca se livrar do endeusamento que fazem dele e, assim, 

inaugurar uma nova forma de dizer, de se expressar através da escrita. Esse 

distanciamento de uma imagem construída em torno do Autor alude à relação de 

Clarice Lispector com os leitores e a crítica, que ao longo de sua produção foram 

aprendendo a endeusá-la. Talvez para tentar se livrar desse peso, Clarice escreveu 

Uma aprendizagem ou O livro dos prazeres. Essa obra literária, diferentemente do 

livro que a antecedeu, A paixão segundo GH, e de outros sob autoria de Clarice, 

sugere uma humanização da escritora, o que foi confirmado por ela mesma ao 

afirmar durante uma entrevista que o romance tinha de fato uma leitura mais fácil 

porque ela havia se humanizado. 

 

Em uma das perguntas que fez a Fernando Sabino, Clarice disse que o sucesso 

quase lhe fazia mal e o encarava como invasão (LISPECTOR, 2007). Essa condição 

de escritora famosa, consagrada, a perturbava porque não era o que queria; e sim, 

ser livre da condição de escritora e do peso que tal situação lhe acarretava. Esse, 

aliás, é outro desabafo feito na voz do Autor: 

 

AUTOR.- Me coisificam quando me chamam de escritor. Nunca fui e 
nunca serei. Recuso-me a ter papel de escriba no mundo. 
Eu odeio quando me mandam escrever ou quando esperam que eu 
escreva. Recebi uma vez uma carta anônima que me oferecia 
espiritualmente um recital de música contanto que eu continuasse a 
escrever. Resultado: parei completamente. Só quem manda em mim 
— eu é que sei. (LISPECTOR, 1999s, p. 97) 

 
 

Apesar de a escrita ser uma condição da própria existência, Clarice não se 

considerava escritora e por isso ela recusava o papel de escriba no mundo: ―Eu me 

considero amadora, porque só escrevo quando tenho vontade. Já passei quase 10 

anos sem escreverǁ, disse ela enquanto entrevistava Nélida Piñon. Em fevereiro de 

1977, a escritora concedeu uma entrevista ao jornalista Júlio Lerner, na TV Cultura, 

em São Paulo, na qual reafirmava sua condição de amadora: 

 
 

JL- Clarice, a partir de qual momento você, efetivamente, decide 
assumir a carreira de escritor? 
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CL- Eu nunca assumi. 

JL- Por quê? 

CL- Eu não sou uma profissional; eu só escrevo quando eu quero. Eu 
sou amador e faço questão de continuar ser amador. Profissional é 
aquele que tem obrigação consigo mesmo de escrever ou então com 
o outro, em relação ao outro. Agora eu faço questão de não ser um 
profissional pra manter minha liberdade. 

 
 
 

De modo algum queremos aqui defender a ideia de que essas memórias 

ficcionalizadas no texto são exatamente as mesmas da escritora Clarice Lispector, 

até porque isso invalidaria todo o nosso trabalho. No entanto, há de se considerar 

uma aproximação ou uma coincidência mnemônica que perpassa tanto a vida do 

Autor quanto a de Clarice e nos faz pensar numa leitura, possível, voltada para a 

interpretação autobiográfica em Um sopro de vida. 
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2.5. A memória em Um sopro de vida 

 
 

 
As memórias dos sujeitos enunciativos de Um sopro de vida, marcadas pelas 

relações de subjetividade e alteridade, entrelaçam-se provocando uma plasmação 

da identidade desses sujeitos. A memória desses, portanto, construída a partir da 

performance discursiva dos enunciados, é formada no trânsito das narrativas do 

outro (Cf. BUSATO, 2010). 

Ainda de acordo com Busato (2010, p. 30), a memória no romance autobiográfico é 

compartilhada com outros sujeitos históricos, o que leva a uma série de 

identificações, visto que a narrativa ficcional ―promove a simultaneidade no tempo- 

espaço construído ao criar um tempo-espaço que não pertence somente ao sujeito, 

mas a toda uma épocaǁ. 

 
 

Ora, se se pode dizer que a representação literária é a criação de 
realidades na linguagem, também se pode afirmar que as narrativas 
de memórias ficcionais utilizam-se do seu alto poder de 
representação para recriar o passado, ludibriando o leitor sobre a 
veracidade dos acontecimentos narrados, revitalizando os espaços 
representados com o seu alto poder de recriação e de apropriação 
crítica do passado (ANDRADE, 2010, p. 26). 

 
 
 

A relação de Clarice com o mundo, com suas experiências de vida e as lembranças 

da infância, é recriada, reelaborada na literatura, marcando um dos traços da 

escritora. Fatos simples de sua vida, como a relação que tinha com os animais, são 

representados em seus textos, tal como pode ser observado em A  mulher que 

matou os peixes. Poderíamos citar inúmeros exemplos, alguns até mesmo famosos, 

de como Clarice, embora muitas vezes tivesse negado, faz uso da literatura para 

reescrever a própria história, visto que a rememoração é também uma forma de 

recriar o passado, dando-lhe uma versão mais próxima do que o autor desejaria que 

fosse esse já-sido. 

É justamente por conta dessa recriação na literatura de alguns eventos que 

coincidem com os fatos da vida de Clarice que 
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Não se pode afirmar que a narradora conte aí exatamente o que lhe 
aconteceu. Afinal, a narradora da história conta o que aconteceu 
depois que o fato já passou e muitos detalhes ficaram perdidos na 
memória. Além disso, há sempre interferências criadoras, ainda que 
mínima, de quem conta. Nem se pode confiar em tudo o que a 
narradora-Clarice afirma, já que ela por vezes dissimula, inventa. [...] 
- o que é real e o que é ficção? - nunca poderemos identificar com 
certeza (GOTLIB, 2009, p. 65). 

 

 
No entanto, se por um lado não se pode confiar no que Clarice conta de sua vida 

nos textos, de modo que, como muito bem pontuou Gotlib (2009), nunca poderemos 

separar com total precisão e certeza o que é real e o que é ficção, por outro, pode- 

se encontrar o motivo que originou tal escrita. Como os limites entre o real e o 

ficcional são nitidamente borrados, os leitores passam a ser partícipes dessa 

(re)construção do passado da escritora, os quais executam sua tarefa a partir dos 

pequenos índices e citações presentes no texto. Não esquecendo que 

 
 

A literatura e a escritura serão para Clarice um instrumento de 
busca, a tentativa de acercar-se de seu ‗passado‘, de sua história, 
de suas origens: ‗gênesis‘. A literatura em sua vida ajuda-a a dar voz 
ao passado, a conhecê-lo e conhecer-se. Um passado 
‗redescoberto‘, uma história repassada‘, ‗reconstruída‘, uma origem 
perdida, resgatada de um outro lugar, com um novo sentido. O ato 
de criação cria também uma nova origem, um novo passado, uma 
outra história. O que ficou ‗impresso‘ na memória- as ‗impressões‘- é 
agora transformado, ‗impresso‘ em forma de palavras, no papel, não 
perdendo a marca viva dos afetos que o caracterizam (KANAAN, 
2003, p. 30). 

 
 
 

Entendendo que a rememoração é uma forma de construção do passado no tempo 

presente, selecionamos alguns trechos em que o Autor e Ângela aludem, a partir da 

provocação da memória, a alguns fatos e impressões da vida de Clarice Lispector, 

como a fase em que a escritora trabalhou como cronista para o Jornal do Brasil. 

Uma das impressões de Clarice sobre as crônicas, por exemplo, é ficcionalizada em 

Um sopro de vida. Ângela Pralini, assim como Clarice, escrevia crônicas semanais 

para um jornal. No entanto, ambas se sentiam insatisfeitas com essa função: 



- 52 - 
 

 
 
 

Ângela escreve crônicas para o jornal. Crônicas semanais, mas não 
fica satisfeita. Crônica não é literatura, é para literatura. Os outros 
podem achá-las de boa qualidade mas ela as considera medíocres. 
Queria era escrever um romance mas isso é impossível porque não 
tem fôlego para tanto. Seus contos foram rejeitados pelas editoras, 
alguns dizendo que eles são muito longe da realidade. Vai tentar 
escrever um dentro da "realidade" dos outros, mas isso seria se 
abastardar (LISPECTOR, 1999s, p. 98). 

 
 

Outra coisa notei: basta eu saber que estou escrevendo para jornal, 
isto é, para algo aberto facilmente por todo o mundo, e não para um 
livro, que só é aberto por quem realmente quer, para que, mesmo 
sem sentir, o modo de escrever se transforme. Não é que me 
desagrade mudar, pelo contrário. Mas queria que fossem mudanças 
mais profundas e interiores que então viessem a se refletir no 
escrever. Mas mudar só porque isto é uma coluna ou uma crônica? 
Ser mais leve só porque o leitor assim o quer? Divertir? Fazer  
passar uns minutos de leitura? E outra coisa: nos meus livros quero a 
profundamente a comunicação profunda comigo e com o leitor. Aqui 
no jornal apenas falo com o leitor e agrada-me que ele fique 
agradado. Vou dizer a verdade: não estou contente (LISPECTOR, 
1999d, p. 113). 

 
 

Durante sete anos, Clarice Lispector, por questões financeiras, escreveu crônicas 

para o Jornal do Brasil, o que não a agradava, não só porque a assinatura do nome 

próprio deixava o seu texto automaticamente mais pessoal, mas principalmente 

porque escrever toda semana era uma obrigação. 

 
 

Ainda continuo um pouco sem jeito na minha nova função daquilo 
que não se pode chamar propriamente de crônica. E, além de ser 
neófita no assunto, também o sou em matéria de escrever para 
ganhar dinheiro. Já trabalhei na imprensa como profissional, sem 
assinar. Assinado, porém, fico automaticamente mais pessoal. E 
sinto-me como se estivesse vendendo minha alma (LISPECTOR, 
1999d, p. 29). 

 

 
Em outro fragmento, podemos perceber tanto uma alusão ao modo de produção da 

escrita clariceana quanto a situações do passado de Clarice: 

 

AUTOR.- Escusado dizer que Ângela nunca vai escrever o romance 
cujo começo todos os dias ela adia. Não sabe que não tem 
capacidade de lidar com a feitura de um livro. Ela é inconseqüente. 
Só consegue anotar frases soltas. Só há um ponto em que ela, se 
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fosse mesmo uma realizadora de vocação, teria continuidade: é o 
seu interesse em descobrir a aura volátil das coisas. 
ÂNGELA.- Amanhã começo o meu romance das coisas. 
AUTOR.- Não começará nada. Primeiro porque Ângela nunca acaba 
o que começou. (LISPECTOR, 1999s, p. 102) 

 
 

E cada coisa que me ocorra eu anoto para fixá-la (LISPECTOR, 
1998a, p.19) 

 

 
A escrita clariceana, como se presume na narração do Autor, é uma escrita solta, 

fragmentária, igual à do Autor e de Ângela Pralini. 

 
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. Esses fragmentos de livro querem dizer que eu 
trabalho em ruínas (LISPECTOR, 1999s, p. 20). 

 
 

Foi a partir de fragmentos que Clarice lançou o seu primeiro livro, Perto do coração 

selvagem, que, segundo Gotlib (2009), nasce de folhas soltas. É dessa experiência 

que vai surgir o método clariceano de trabalho com a escrita: o da anotação imediata 

(PEREZ, 1974, apud GOTLIB, 2009). 

 
São as notas, soltas, que, em grande quantidade, e referente ao 
mesmo assunto, constituirão já o seu romance [...]. Desde então, não 
rasga  mais  nada.  E  dá  ordens  à  empregada  para  ‗deixar  qualquer 
pedacinho de papel escrito onde está‘ (GOTLIB, 2009, p. 199). 

 
 

É também nas palavras do Autor, que acusa Ângela de nunca terminar o que 

começa, que surge para nós leitores a lembrança de uma Clarice, estudante de 

Direito, também acusada de nunca acabar o que havia começado, o que a fez, como 

um desafio, concluir tal curso: 

 
O meu diploma foi conseguido somente por pirraça. Um amiga, cujo 
nome não vou dizer, disse quando estávamos no terceiro ano: ―Você 
é dessas que começam um monte de coisas e não terminam 
nenhuma. Isso me aborreceu e para provar que estava errada 
comecei a estudar das sete da manhã às onze da noite, parando 
apenas meia hora para almoçar e uma hora para jantar 
(LISPECTOR. In: GOTLIB, 2009, p. 163). 
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As viagens e as experiências vividas por Clarice também são representadas em Um 

sopro de vida, de modo que a memória da personagem acaba por passar pela 

memória da ficcionista: 

 
 

O que é a natureza senão o mistério que tudo engloba? Cada coisa 
tem o seu lugar. Que o digam as pirâmides do Egito. No alto de tanta 
incompreensão, no topo da pirâmide, quantos séculos, eu te 
contemplo, oh ignorância. E eu sei qual é o segredo da esfinge. Ela 
não me devorou porque respondi certo à sua pergunta. Mas eu sou 
um enigma para a esfinge e no entanto não a devorei. Decifra-me, 
disse eu à esfinge. E esta ficou muda. As pirâmides são eternas. Vão 
ser sempre restauradas. (LISPECTOR, 1999s, p. 103) 

 
 

O trecho faz alusão à passagem de Clarice pelo Cairo. Na ocasião, a escritora 

também visitou as pirâmides do Egito e se encantou por seus mistérios. Tentou 

decifrar a esfinge, sem sucesso, mas vangloriou-se pelo fato de a esfinge também 

não conseguir decifrá-la: 

 
 

Numa de minhas viagens à Europa, o avião, não sei por que motivo, 
teve que mudar de rota. E fui passar inesperadamente três dias no 
Egito. [...] Vi a Esfinge. Não a decifrei. Mas ela também não me 
decifrou. Encaramo-nos de igual para igual. Ela me aceitou e eu a 
aceitei. Cada uma com o seu mistério (LISPECTOR, 1999d, p. 351- 
352). 

 
 
 

As memórias da infância, da mesma forma, fazem parte desse rememorar recriado. 

Uma das primeiras cenas que Clarice se lembra de quando era criança, por 

exemplo, é a de um carnaval em Recife: 

 
 

[...] apareceram-lhe cenas de um carnaval, e ela se vê fantasiada de 
rosa ao lado de uma amiga da mesma idade, a assistir a um desfile 
na calçada do sobrado onde moravam (PEREZ, apud GOTLIB, 2009, 
p. 71) 

 
 

Essa lembrança do passado é projetada ficcionalmente em seu conto ―Restos do 

carnavalǁ, publicado em Felicidade clandestina, no qual a personagem principal, 
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uma garotinha de oito anos, juntamente com uma amiga da mesma idade, se veste 

de rosa para brincar o carnaval: 

 
 

Quando eu estava vestida de papel crepom todo armado, ainda com 
os cabelos enrolados e ainda sem batom e ruge- minha mãe de 
súbito piorou muito de saúde, um alvoroço repentino se criou em 
casa e mandara-me comprar depressa um remédio na farmácia. Fui 
correndo vestida de rosa- mas o rosto ainda nu não tinha a máscara 
de moça que cobriria minha tão exposta vida infantil- fui correndo, 
correndo, perplexa, atônita, entre serpertinas, confetes e gritos de 
carnaval. A alegria dos outros me espantava. 
Quando horas depois a atmosfera em casa acalmou-se, minha irmã 
me penteou e pintou-me. Mas alguma coisa tinha morrido em mim 
[...]. Na minha fome de sentir êxtase, às vezes começava a ficar 
alegre mas com remorso lembrava-me do estado grave de minha 
mãe e de novo eu morria (LISPECTOR, 1999f, p. 28). 

 
 

O que deveria ser para a personagem um momento de alegria torna-se frustração, 

decepção. Isso fica registrado na memória de Clarice- inventada ou não- e é aludido 

em Um sopro de vida na voz do Autor: ―Sou feliz na hora errada. Infeliz quando 

todos dançamǁ (LISPECTOR, 1999s, p. 13). É essa relação do passado com o 

presente que marca os diálogos entre o Autor e Ângela Pralini e que, por meio das 

estratégias linguístico-semânticas, operacionaliza o jogo alusivo capaz de revelar o 

processo de representação autobiográfica na obra literária, sobre o qual passaremos 

a falar no próximo capítulo. 
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Para começo de conversa, afianço que só se 
vive, vida mesmo, quando se aprende que 
até a mentira é verdade. Recuso-me a dar 
provas. Mas se alguém insistir muito em 
‘porquês’, digo: a mentira nasce em quem a 
cria e passa a fazer existirem novas mentiras 
de novas verdades. Uma palavra é a mentira 
de outra. Quero exigentemente que 
acreditem em mim. Quero que acreditem em 
mim até quando minto. 

 
(Clarice Lispector) 

 
 
 

É a presença do autor como principal 
personagem- ainda que oculta- que distingue 
o verdadeiro, o mais puro romance; a mais 
bela arte é sempre autobiográfica. 

 
(Adolfo Casais Monteiro) 

 
 
 

E eu? Será que não serei meu próprio 
personagem? Será que eu me invento? 

 
 

(Clarice Lispector) 
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3. REPRESENTAÇÃO AUTOBIOGRÁFICA 
 
 
 

3.1. Sob o signo linguístico-literário de Clarice Lispector: impressões 

autobiográficas 

 
 

A escrita de Clarice Lispector sempre provocou em quem lê suas obras literárias a 

sensação de que a escritora se confidencia em seus textos. Geralmente, quem lê os 

textos ficcionais de Clarice acaba também sempre com aquela estranha sensação 

de que, estando diante da esfinge, sente-se, ao mesmo tempo, desafiado e seduzido 

por seus mistérios. Desvendar tais mistérios é uma missão tão complexa quanto 

desvendar a esfinge. Clarice é a esfinge, indecifrável. 

 
A relação tão íntima entre a vida e a ficção não poderia resultar em outra coisa 

senão nas sérias desconfianças de que a ficção seria uma espécie de 

desnudamento da autora. Sua escrita guardaria, portanto, um caráter autobiográfico. 

Para Gotlib (2009, p. 75), a prática de dramatizar-se é ―a condição da própria 

produção ficcional de Clariceǁ. De fato, o limite entre autobiografia e ficção é muito 

tênue. Diante desse gênero, é uma tarefa hercúlea estabelecer com clareza até que 

ponto se tem uma verdade e até que ponto tudo não passa de uma ficção. 

No entanto, acreditamos que as obras literárias de Clarice, mesmo aquelas em que 

se percebe fortemente a presença da autora, assim como todas as outras obras de 

caráter mais acentuadamente ficcional, por conta da limitação teórica que isso 

implica, não poderiam se enquadrar nesse gênero. É possível, contudo, 

compreender o autor-pessoa através do autor-criador (Cf. BAKHTIN, 2010). 

 
―Escutandoǁ Clarice Lispector, Dany Al-Behy Kanaan (2003, p. 19) se dispõe a ouvir 

com atenção e de forma criteriosa aquilo que o texto clariceano lhe comunica ―não 

apenas na forma e no conteúdo, mas em sua própria constituição, de modo a 

permitir-nos reeditar não só as suas marcas particulares como as daquele que se 

coloca à escutaǁ. O que Kanaan propõe é um adentramento subjetivo na obra de 
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Clarice, objetivando entender a construção do processo de subjetivação de sua 

escrita, que, para Kanaan, é autobiográfica. 

 
Segundo Nolasco (2004), há, realmente, na gênese do processo criativo de Clarice 

Lispector, um traço autobiográfico. Para justificar tal afirmação, o autor recorre à 

biografia da escritora, mostrando em sua argumentação a interferência, na obra, de 

fatos que marcaram a vida de Clarice, como a questão da culpa que ela sentia pela 

morte de sua mãe. 

 
Assim, ―a culpa se torna uma temática recorrente de fundo da escrita de Clariceǁ e 

―serve como que de estofo para a ficçãoǁ (NOLASCO, 2004, p. 76). O autor afirma 

que ―a escrita de Clarice representa, metaforicamente, uma espécie de tratado sobre 

a culpaǁ (NOLASCO, 2004 p. 77). Em uma de suas crônicas escritas para o Jornal 

do Brasil2, Clarice fala sobre esse sentimento que a acompanhou durante toda a 

vida. É um momento de catarse de uma filha que perdera a mãe aos 9 anos de 

idade: 

 
Por motivos que nem minha mãe nem meu pai podiam controlar, eu 
nasci e fiquei apenas: nascida. 
No entanto, fui preparada para ser dada à luz de um modo tão  
bonito. Minha mãe já estava doente, e, por uma superstição bastante 
espalhada, acreditava-se que ter um filho curava uma mulher de uma 
doença. Então fui deliberadamente criada: com amor e esperança. 
Só que não curei minha mãe. E sinto até hoje essa carga 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, 1999d, p. 111-112) 

 

Esse sentimento de culpa é marcante tanto na vida quanto na obra da escritora, ―a 

mãe agonizante e a falta que ela fazia para a filha seriam recorrentes em quase tudo 

o que Clarice escreveuǁ (MOSER, 2009, p. 97). Essa falta é sentida, por exemplo, no 

conto ―A partida de tremǁ, publicado no livro Onde estivestes de noite. Nele, a 

personagem Ângela Pralini, talvez a mesma que aparece em Um sopro de vida, 
 

2 De agosto de 1967 a dezembro de 1973, Clarice Lispector escreveu várias crônicas, publicadas aos 
sábados, pelo Jornal do Brasil. Tais crônicas foram, posteriormente, reunidas em A descoberta do 
mundo. A crônica na qual encontramos essa ―confissão de culpaǁ foi em ―Pertencerǁ, datada de 15 de 
junho de 1968. 
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corpus de nossa investigação, busca em Dona Maria Rita Alvarenga a figura da 

mãe: ―Ângela estava amando a velha que era nada, a mãe que lhe faltava. Mãe 

doce, ingênua e sofredora. Sua mãe que morrera quando ela fizera nove anos de 

idade. Mesmo doente mas com vida servia. Mesmo paralíticaǁ (LISPECTOR, 1999o, 

p. 34). A semelhança impressiona. Assim como Ângela, Clarice também perdeu a 

mãe aos 9 anos de idade. Mania Lispector, mãe de Clarice, sofreu um estupro3 

durante um dos pogroms4 que atingiram a região onde viviam os Lispector. 

 
A única coisa que Clarice, sendo ainda uma criança, podia fazer para ajudar a mãe 

era criar, inventar histórias, fábulas. Através delas, conseguia aliviar um pouco o 

sofrimento de Mania. Nessas histórias, a filha sempre encontrava uma solução para 

salvar a mãe da morte: 

 
A única ajuda que podia oferecer era mágica. Implorava a Deus que 
ajudasse sua mãe, e, de acordo com Bertha Lispector Cohen, 
encenava pequenas peças para entretê-la, às vezes conseguindo 
fazer  rir  a ―estátuaǁ condenada.  Anita  Rabin  lembrava que, quando 
Clarice criava histórias, usando acessórios como lápis ou ladrilhos, 
ela inventava desfechos mágicos, em que uma invenção milagrosa 
curava a doença da mãe (MOSER, 2009, p. 99). 

 

 
É essa sensação de escrever para salvar, para não morrer, que percebemos tanto 

no início quanto no final de Um sopro de vida: ―Eu escrevo como se fosse para 

salvar a vida de alguémǁ (LISPECTOR, 1999s, p. 13); ―Procuro alguém para lhe 

salvar a vida. Só quem me permite essa ação é Ângela. E ao salvar-lhe a vida, salvo 

a minhaǁ (LISPECTOR, 1999s, p. 158). Segundo Moser (2009, p. 21), ―não havia 

 
 
 
 

3 De acordo com Benjamin Moser (2009), um dos biógrafos de Clarice Lispector, a escritora teria 
confessado no final de sua vida à amiga mais íntima que a mãe havia sido estuprada por um bando 
de soldados russos. Como consequência da violência sofrida, ela contraiu sífilis, o que, devido às 
terríveis condições da guerra, ficou sem tratamento e foi se agravando ao longo dos anos. Mania 
Krimgold Lispector morreu no dia 21 de setembro de 1930, aos 42 anos, vítima da doença que a 
deixara paralítica. 
4 Os pogroms consistem nos ataques feitos aos judeus, que atingiram a região da Polônia e da 
Ucrânia, assim que a guerra eclodiu. A partir do final de dezembro de 1918, essa onda de violência  
foi intensificada. Segundo relatos, o pogrom básico funcionava da seguinte forma: após invadirem a 
cidade e se espalharem pelas ruas, grupos de homens invadiam as casas dos judeus para roubar e 
matar qualquer pessoa, sem qualquer tipo de distinção. Antes, porém, os bárbaros estupravam 
brutalmente as mulheres e obrigavam os homens a ceder tudo o que lhes pertenciam como forma de 
humilhar os judeus (MOSER, 2009). 
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nada que Clarice Lispector desejasse mais do que reescrever a história do seu 

nascimentoǁ. 

A relação da escritora com a literatura e o ato de escrever é também representada 

na obra através da personagem Ângela Pralini. É nas palavras desta que Clarice faz 

soar a sua voz. Durante sua vida, Clarice sempre declarou ser a escrita uma 

condição sine qua non da própria existência. Em algumas entrevistas, ela chegou a 

dizer que quando não escrevia estava morta. A relação de Ângela Pralini com a 

escrita se dá da mesma forma, como pode ser percebido quando o Autor diz que 

―Além do problema que nós temos ao viver, Ângela acrescenta um: a da escrita 

compulsiva. Ela acha que parar de escrever é parar de viverǁ (LISPECTOR, 1999s, 

p. 50). 

Acredita-se, desta forma, numa relação intrínseca entre a vida e a obra de Clarice 

Lispector, estando, ficcionalmente, aquela inscrita nessa. Tal possibilidade da 

autobiografia no texto literário de Clarice Lispector é, pela própria escritora, em 

alguns momentos, afirmada, e, em outros, refutada: 

 
 

Não pensem que estou inventando as minhas histórias. Dou a minha 
palavra de honra que minhas histórias não são de mentira: 
aconteceram mesmo. [...] Vocês pensam que eu estou inventando? 
Mas, se seu jurar por Deus que tudo o que eu contei neste livro é 
verdade, vocês acreditam? Pois juro por Deus que tudo o que eu 
contei é a pura verdade e aconteceu mesmo. [...] Não gosto de 
passar por mentirosa (LISPECTOR, 1999m - grifos da autora). 

 
 

O que escrevo é autonomamente real (LISPECTOR, 1999s, p. 78). 
 
 

Eu sei que este livro não é fácil, mas é fácil apenas para aqueles que 
acreditam no mistério. Ao escrevê-lo não me conheço, eu me 
esqueço de mim. Eu que apareço neste livro não sou eu. Não é 
autobiográfico, vocês não sabem nada de mim. Nunca te disse e 
nunca te direi quem sou. Eu sou vós mesmos (LISPECTOR, 1999s, 
p. 20). 

 
 

Muita coisa não posso te contar. Não vou ser autobiográfica. Quero 
ser ‗bio‘ (LISPECTOR, 1998a, p. 35). 
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Não pense que escrevo aqui o meu mais íntimo segredo pois há 
segredos que eu não conto nem a mim mesma. E não é só o último 
segredo que não revelo: há muitos segredinhos primários que eu 
deixo que se mantenham em enigma. Entrego-me ao doce convívio 
da eternidade (LISPECTOR, 1999s, p. 155). 

 
 

O que fica evidente ao lermos essas e outras passagens é que Clarice Lispector 

―Embora afirme que quer escapar das memórias, não escapa. E escreve textos 

autobiográficos justamente quando afirma que não quer desempenhar esse papel. 

Ou seja, finge que não quer justamente quando já talvez se sentisse querendoǁ 

(GOTLIB, 209, p. 119). Nesse jogo de esconder-se e revelar-se, Clarice sempre 

deixava escapar o verdadeiro mistério, ao qual Carlos Drummond de Andrade havia 

se referido na ocasião da morte da escritora. Talvez porque, como duvidara o poeta, 

não era o mistério que era essencial, ―essencial era Clarice viajando neleǁ. 

 
Muito além de toda essa discussão shakespeariana, somamos nossas vozes à de 

Kanaan e à de Nolasco, dentre outros, para ratificarmos a presença de traços 

autobiográficos na obra clariceana, na qual é possível, de fato, percebermos uma 

relação muito estreita entre a vida e a obra da escritora. Pensamos isso não apenas 

pelo caráter autobiográfico do texto, o que pode induzir muitos a equívocos nesse 

sentido, mas principalmente porque a interpretação do texto literário de Clarice 

Lispector, à luz de relatos biográficos, corrobora para uma interpretação 

autobiográfica. 

 
Entre as possíveis e inúmeras interpretações que o texto de Clarice nos permite, a 

leitura baseada no entrelaçamento entre vida e ficção parece-nos bastante 

pertinente. Segundo Nolasco (2004), desde Perto do coração selvagem, seu livro de 

estreia, o traço autobiográfico da escritora já estava presente, o que a acompanhou 

durante todo o restante de sua produção, sendo essa uma das características que 

marcam o seu estilo. 

Nolasco ainda percebe que se, no início, a escritora escondia os traços 

autobiográficos na ficção, ao longo de seu projeto literário, contudo, essa relação é 

invertida. Agora, é a ficção que vem colada à vida, provocando uma confusão acerca 

dos limites entre uma e outra. ―Tudo isso porque a autora não só fez de sua vida 
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matéria para a ficção, como tornou-se, de forma singularíssima, seu próprio tema 

ficcionalǁ (NOLASCO, 2004, p. 78-79). 

Suzana de Sá Klôh (2009) também percebe, na obra de Clarice, que essa deixava 

marcas autobiográficas no texto por ela produzido, principalmente a partir da década 

de 70, o que foi intensificado, consideravelmente, em seus últimos livros: A via crucis 

do corpo, A hora da estrela e Um sopro de vida, sendo esse o corpus de nossa 

investigação. Tal posicionamento teórico, a presença do autor empírico no texto 

ficcional, ainda gera muita polêmica nos estudos literários, mas essa parece não ser 

a grande preocupação de quem aposta no referido entrelaçamento, pois 

―entendendo que os processos pelos quais se dá a escrita podem, evidentemente, 

variar de autor para autor, observamos que, entre eles, encontra-se a possibilidade 

da contaminação da ficção pelo autobiográficoǁ (KLÔH, 2009, p. 12). 

Diante disso, entendemos que pode haver, de fato, um entrelaçamento da ficção 

com a autobiografia, mas também da autobiografia com a ficção, como Nolasco 

(2004) já havia desconfiado. E ―ainda que nem sempre haja a intenção de um autor 

transparecer em seu texto, dificilmente ele consegue se ausentar totalmente deleǁ 

(KLÔH, 2009, p. 25). De alguma forma, por meio do autor, o escritor se expõe, não, 

evidentemente, para falar dele enquanto ele mesmo, mas enquanto outro, enquanto 

personagem de si mesmo, o que, de certa maneira, nos obriga a pensar no caráter 

representativo da linguagem e na impossibilidade de uma fidelização ao vivido, de 

modo que 

em vez da existência em si, temos um simulacro, uma realidade 
atravessada por novas significações, uma vez que é impossível 
reproduzir, em absoluto, qualquer realidade- à palavra não é dada 
essa possibilidade, uma vez que ela não é a realidade, mas sim uma 
representação (KLÔH, 2009, p. 21). 

 
 
 

Lícia Manzo também percorreu a obra de Clarice para encontrar vestígios da vida da 

pessoa real, responsável pela obra ficcional Perto do coração selvagem. Isso a 

permite convencer-se de que, ―através de sua escrita, ela (Clarice Lispector) 

buscava forjar uma identidade para siǁ (MANZO, 2007, p. 33). Durante suas 

investigações, aquela escritora buscou explicar como Clarice, através de suas 

personagens, vinha a público, revelava-se. Em uma entrevista concedida, 
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exclusivamente, à IHU On-Line, ao ser questionada se seria possível, em Clarice 

Lispector, aproximar vida e obra, Lícia Manzo responde que difícil seria a não 

aproximação, pois 

 
 

Clarice Lispector não escrevia, ela se escrevia- e ao lutar com a 
distância que a separava das palavras, embatia-se com a distância 
que a separava de si mesma. E é nessa medida, então, que sua 
ficção pode ser lida como projeto autobiográfico- ainda que jamais 
planejado- ou como esforço de auto-exploração, descoberta e 
educação existencial. [...] O denominador comum de sua obra parece 
ser apenas ela mesma: a mulher de olhar singular e sensível, repleta 
de intensidades e matizes, e que poderia se chamar Joana, como em 
Perto do coração selvagem- seu romance de estréia; G.H.- como a 
protagonista de seu mais célebre trabalho; ou ainda ―euǁ- como em 
Água Viva, prosa poética inteiramente narrada em primeira pessoa. 
(MANZO, 2007, p. 32) 

 
 
 

O texto de Clarice Lispector é envolvido por inúmeros traços e impressões 

autobiográficas e, muitas vezes, esses traços e impressões se voltam não apenas 

para um passado real: ―Estou pintando um quadro com o nome de ‗Sem Sentido‘ǁ 

(LISPECTOR, 1999s, p. 42), mas também para um pretérito possível ou desejado: 

―Ângela é tudo o que eu queria ser e não fuiǁ (LISPECTOR, 1999s, p. 30), ―Não 

quero ser somente eu mesma. Quero também ser o que não souǁ (LISPECTOR, 

1999s, p. 51), como uma forma de autoconhecimento e de reconhecimento de sua 

história. ―Escolhi a mim e ao meu personagem — Ângela Pralini — para que talvez 

através de nós eu possa entender essa falta de definição da vidaǁ (LISPECTOR, 

1999s, p. 19). 

Em muitos momentos, é possível ouvir a voz da mãe, da esposa, da filha, da mulher 

Clarice Lispector, tanto é assim que as pessoas mais próximas a ela muitas vezes a 

reconheciam em seus textos. Em uma carta escrita pelo seu ex-marido Maury 

Gurgel Valente, em 28 de julho de 1959, na qual busca uma reconciliação, ele se 

dirige, explicitamente, a Joana e a Lídia, personagens do primeiro romance de 

Clarice, Perto do coração selvagem. 

 
Agora, mudando de assunto, vou escrever-lhe pedindo perdão. 
Perdão com humildade mas sem humilhação. Falo-lhe com a 
autoridade de quem sofre, de quem está profundamente só, muito 
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infeliz, sentindo na alma e na carne a sua falta e dos meninos. Muitas 
das coisas que você vai ler provocar-lhe-ão raiva e escárnio. Sei 
disso, mas nada posso fazer. Os amigos têm-me aconselhado a 
procurar a reconciliação por vias indiretas. Não sou disso, em 
primeiro lugar e, em segundo, pouco adiantaria pois você é 
demasiado  perceptiva  para  aceitar  ―táticasǁ,  embora  as  intenções 
sejam boas Talvez eu devesse me dirigir a Joana e não a Clarice. 
Perdão, Joana, não lhe ter dado o apoio e a compreensão que você 
tinha direito de esperar de mim. Você me disse que não era feita  
para o casamento, antes de casar. Em vez de tomar isso como uma 
bofetada, eu deveria interpretar como um pedido de apoio. Faltei-lhe 
nisso e em muitas outras coisas. Mas intuitivamente jamais deixei de 
acreditar que coexistissem em você, Clarice, Joana e  Lídia. 
(GOTLIB, 2009, p. 393-394) 

 
 
 

Os elementos autobiográficos na obra podem, segundo Bakhtin (2010), variar muito, 

uma vez que eles podem ter caráter de informe prático, confessional ou lírico. Tais 

elementos nos interessam apenas onde eles realizam o valor biográfico5. 

 
 

Entre todos os valores artísticos, o biográfico é o menos 
transgrediente à autoconsciência; por isso, na biografia o autor está 
mais próximo do herói desta, os dois como que podem trocar de 
lugar, e por esta razão é possível a coincidência pessoal entre 
personagem e autor além dos limites do todo artístico (BAKHTIN, 
2010, p. 139). 

 

 
No nosso corpus, essa troca de lugar favorece a leitura autobiográfica da obra 

literária. Por vezes, a escritora Clarice Lispector penetra nas vozes do Autor e de 

Ângela. O Autor, por sua vez, deixa evidente que não é ele quem está falando mas 

uma outra pessoa: 

 
 

AUTOR: [...] Quem fala, parece que sou eu, mas não sou. É uma 
"ela" que fala em mim (LISPECTOR, 1999s ,p. 73). 

 
 
 

Essa pessoa é representada no texto por um pronome feminino, mas sem uma 

referência definida no mesmo. Parece, inclusive, que esse ―elaǁ está numa posição 

5   Bakhtin (2010, p. 140) define os valores biográficos como ―valores comuns na vida e na arte, isto é, 
podem determinar os atos práticos como objetivos das duas; são as formas e os valores da estética 
da vidaǁ. 
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fora do texto, como se o Autor fosse, assim como Ângela, uma personagem de 

alguém. Essa desconfiança é sentida pelo próprio Autor: 

 

 
Autor: [...] Ângela não sabe que é personagem. Aliás eu também 
talvez seja o personagem de mim mesmo. Será que Ângela sente 
que é um personagem? Porque, quanto a mim, sinto de vez em 
quando que sou o personagem de alguém (LISPECTOR, 1999s, p. 
29). 

 
 

 
Quando estamos diante de um romance autobiográfico ou de uma autobiografia 

autêntica, o que ocorre é exatamente essa exteriorização do autor, que fala não de 

si enquanto ele mesmo, mas de si enquanto outro. Assim sendo, todos os atores 

envolvidos se tornam personagens de si mesmos, até porque, como 

argumentaremos mais adiante, com base em Bakhtin (2010), existe uma 

impossibilidade de acabamento dos sujeitos, que só pode ser concretizado a partir 

do outro. É pensando nessa relação de alteridade que passaremos a investigar no 

próximo tópico a (im)possibilidade de uma escrita autobiográfica na literatura. 
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3.2. Autobiografia na literatura 
 
 
 

Vários autores promovem em sua escrita encontros, talvez marcados, entre os fatos 

e as ficções, criando no leitor certa dificuldade em estabelecer limites entre um e 

outro. Entre eles, podemos citar Dostoiévisk, Geoges Perec, Richard Wright, Marcel 

Proust, Jorge de Sena, Bartolomeu Campos Queirós, Graciliano Ramos, o qual 

chegou a afirmar em entrevista a Homero Senna que ele nunca pode sair de si 

mesmo e que só escreve aquilo que é, Murilo Mendes e Pedro Nava. 

A relação entre ficção e realidade é vista também, como já dissemos, em Clarice 

Lispector. A classificação do romance Água viva em ficção, por exemplo, é criticada 

por Benedito Nunes (1995, p. 157), que considera o termo um equívoco, visto tratar- 

se de um ―texto fronteiriço inclassificável que está no limite entre literatura e 

experiência vividaǁ. Segundo o autor, 

 
 

para Clarice Lispector, a impossibilidade é de narrar qualquer coisa 
sem ao mesmo tempo narrar-se- sem que, à luz baça de seu 
realismo ontológico, não se exponha ela mesma, antes de mais 
nada, ao risco e à aventura de ser, como o a priori da narrativa 
literária, como o limiar de toda e qualquer história possível (NUNES, 
1995, p. 159). 

 
 
 

Da mesma forma, é possível ver na obra de Carlos Drummond de Andrade traços de 

sua autobiografia, como bem suspeitou Antônio Cândido (2000, p. 56), ao analisar 

alguns poemas de Lição de coisas do escritor mineiro. Afirma Cândido que ―a 

impressão é de que o poeta incluiu deliberadamente a si mesmo na trama do mundo 

como espetáculo, vendo-se de fora para dentroǁ. 

Em Drummond, aliás, a autobiografia torna-se uma heterobiografia, pois o poeta traz 

para seu texto não apenas as suas experiências pessoais, mas também a do mundo 

que o envolve. Interessante é perceber que Drummond ―constrói, num clima de 

poesia e ficção, a verdade que é o mundo do eu, e o eu como condição do mundoǁ 

(CÂNDIDO, 2000, p. 57). A partir dessa observação, percebe-se que o produto 

literário que passa pela autobiografia consegue não reproduzir, mas produzir uma 
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verdade, uma nova verdade, seja ela compatível ou não com aquele que lhe 

inspirou. 

De acordo com Amorim (2010, p. 46), 
 
 
 

Se na autobiografia verídica a identificação autor-narrador- 
personagem é assumida [...], no romance autobiográfico a 
identificação não se afirma: ao contrário, o que o romance faz é 
separar autor e narrador-personagem, e busca justamente aquela 
indefinição, porque interessa à obra inverter a polaridade da 
expressão: na autobiografia, a ficção invade a subjetividade do eu 
não ficcional contra sua vontade, e pode levar o leitor a tentar 
identificar os erros e enganos cometidos pelo autobiógrafo; no 
romance, essa subjetividade é trazida para a ficção, como forma de 
inserir na ficção da obra a realidade histórica de que participam 
escritor e leitor, que busca não estabelecer as similitudes entre a 
realidade histórica e o mundo ficcional. 

 
 
 

De acordo com Pino (2004), a origem do biotexto deu-se com Georges Percec, um 

ilustre desconhecido da maioria dos estudiosos brasileiros, mas com fortíssimo apelo 

entre os pesquisadores, críticos e leitores de França. Perec fazia questão de inserir, 

de forma consciente, em seus textos elementos de sua própria biografia, o que fez, 

especialmente,  em  53  Jours.   ―A  inserção  de  obras  literárias  reais  no  mundo  da 

ficção abala as fronteiras entre as ‗diégeses‘ do romance e do leitor (PINO, 2010, p. 

191). 

Pino, citando o artigo escrito próprio Georges Perec, no qual ele aborda a literatura 

realista, comenta sobre a dimensão que Perec dá ao termo ―realismoǁ.   O que fica 

claro no pensamento de Perec seria o fato de o realismo a que se refere o autor ser 

uma literatura que mostra o mundo em movimento: 

 
 

Perec considera [...] que o realismo corresponde à literatura que 
mostra o mundo em movimento. Esse movimento pode ser definido 
como a diferença entre aquilo que ele deseja e aquilo que ele 
percebe.  De  fato,  a  ‗realidade‘  para  Percec  só  pode  ser  definida 
nestes termos: na diferença, no intervalo entre a imagem percebida e 
o seu efeito. Ou seja, o realismo não está na representação do 
mundo, mas no movimento que esta representação provoca: no 
movimento de criar outra representação e outra representação e 
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outra representação, na procura infinita motivada pelo desejo (PINO, 
2004, p. 204). 

 
 
 

Wander Melo Miranda (1992, p. 25) vai entender a autobiografia ―não como um 

simples enunciado, mas como um ato de discurso ou, mais que isso, um ato de 

discurso literariamente intencionadoǁ. A diferença entre os gêneros da autobiografia 

e do romance, principalmente o romance narrado em primeira pessoa, é marcado, 

segundo Miranda, pelo pacto de leitura firmado entre o autor e o leitor. No entanto, 

ele admite que é, realmente, muito difícil estabelecer os limites entre os fatos 

autobiográficos e a ficção, sendo essa fronteira bastante tênue, mas, segundo 

Klüger (2009), existente. Para Miranda (1992, p.33), 

 
 

Muitos romances em primeira pessoa podem ‗fingir‘ o relato verídico 
de uma experiência pessoal, sem que o leitor seja capaz de desfazer 
a ambigüidade entre a história concreta de um eu  real, que remete 
ao autor, e sua recriação metafórica em termos de invenção ficcional. 

 
 
 

A narrativa que conta uma vida atestada no real possui certas restrições. No  

entanto, se por um lado os gêneros canônicos do espaço biográfico devem, 

obrigatoriamente, manter uma estreita relação com a verossimilhança, e não 

necessariamente com a veracidade, algumas variantes desse espaço podem 

provocar uma desestabilização. A explicação para esse fato, como suspeitou Arfuch 

(2010), pode ser justificada pela necessidade que se tem, diante dos excessos de 

referencialidade  testemunhal,  de  escapar  dessa  ―imposiçãoǁ,  como  um  meio  de 

―desforraǁ. 
 
 
 

o romance é o território privilegiado para a experimentação, mesmo a 
mais perturbadora, na medida em que pode operar no marco de 
múltiplos ―contratos de veracidadeǁ  – incluindo os puzzling cases  –, 
enquanto a margem se estreita no espaço biográfico, entre relato 
factual e ficcional, para além da declaração do autor dos signos 
paratextuais: uma vida atestada com o ―realǁ está submetida a uma 
maior restrição narrativa. Mas, se os gêneros canônicos são 
obrigados a respeitar certa verossimilhança da história contada – o 
que não supõe necessariamente veracidade –, outras variantes do 
espaço biográfico podem produzir um efeito altamente 
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desestabilizado,  talvez  como  ―desforraǁ  diante  de  um  excesso  de 
referencialidade ‗testemunhal‘: as que, sem renúncia à identificação 
de autor, se propõe a jogar outro jogo, o de transtornar, dissolver a 
própria ideia de autobiografia, diluir seus umbrais, apostar no 
equívoco, na confusão identitária ou indicial [...]. Deslizamentos sem 
fim, que podem assumir o nome de ―auto-ficçãoǁ, na medida em que 
postulam explicitamente um relato de si consciente de seu caráter 
ficcional   e   desligado,   portanto,   do   ―pactoǁ   de   referencialidade 
biográfica (ARFUCH, 2010, p. 126-127). 

 
 
 

Os romances autobiográficos situam-se numa espécie de ―zona de indefiniçãoǁ entre 

o real e o ficcional; a memória e a invenção; o autor-empírico e o narrador textual. 

Assim sendo, propõe-se um novo jogo, que se volta agora para uma dissolução da 

―própria idéia de autobiografia, diluir seus umbrais, apostar no equívocoǁ (ARFUCH, 

2010, p. 127). Para a autora, isso provoca uma confusão a respeito da identidade da 

voz narrativa e da referencialidade dos fatos narrados. Tal confusão ocorre quando 

um autor dá o seu nome à personagem ou quando faz uso da segunda ou terceira 

pessoa para se narrar, da mesma forma quando ele conta uma história, 

sabidamente, ficcional, mas nela são inseridos dados verdadeiros e vice-versa, etc. 

É exatamente isso o que observamos em Um sopro de vida. A  autora-pessoa 

Clarice Lispector lança mão, na escrita ficcional, de elementos próprios de sua vida 

no plano ético-cognitivo. Se, na autobiografia clássica, a voz narrativa é marcada 

linguisticamente pelo uso da primeira pessoa, é preciso considerar nesse sentido o 

que Benveniste (1999) fala sobre a enunciação. 

Se,  para  Benveniste  (1999,  p.  82),  ―la  enunciación  es  este  poner  a  funcionar  la 

lengua por un acto individual de utilizaciónǁ6, então podemos dizer que a enunciação 

nada mais é do que a língua em uso. Tal definição, porém, não se limita ao simples 

ato da fala. Mais do que isso, a enunciação seria o ato de produzir um enunciado, 

como afirma o próprio Benveniste (p. 82): 

El discurso - se dirá -, que es producido cada vez que se habla, esa 
manifestación  de  la  enunciación,  ¿no  es  sencillamente  El  ‗habla‘? 
Hay que atender a la condición específica de la enunciación: es el 
acto mismo de producir un enunciado y no el texto del enunciado lo 

 
6 A enunciação é este mecanismo que põe a funcionar a língua por intermédio de um ato individual de 
utilização. 
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que es nuestro objeto. Este acto se debe al locutor que moviliza la 
lengua por su cuenta. La relación entre el locutor y la lengua 
determina los caracteres lingüísticos de la enunciación. Debe 
considerársela como hecho del locutor, que toma la lengua por 
instrumento, y en los caracteres lingüísticos que marcan esta 
relación.7 

 
 

Neste caso, há de se exigir tanto uma situação em que irá ocorrer tal ato, quanto um 

sujeito capaz de expressá-lo. Para Brandão (1995, p. 89), a enunciação é a 

―emissão de um conjunto de signos que é produzido da interação de indivíduos 

socialmente organizados. A enunciação se dá num aqui e agora, jamais se 

repetindo.ǁ A enunciação é, portanto, um fenômeno único, impossível de ser 

repetido, uma vez que ele se realiza num determinado contexto sociohistórico, bem 

como  espaço-temporal.  ―En  la  enunciación  consideramos  sucesivamente  el  acto 

mismo, las situaciones donde se realiza, los instrumentos que la consumanǁ 

(BENVENISTE, 1999, p. 84).8 

Assim, mesmo que seja possível reproduzir a mesma cena, com as mesmas 

pessoas, no mesmo local, utilizando as mesmas falas, não é possível reproduzir a 

sua enunciação, visto que o tempo já não é mais o mesmo. Além disso, as próprias 

pessoas nela envolvidas já possuem outras experiências. Portanto, não são mais 

aquelas do primeiro momento. 

Sempre que se produz um enunciado, o sujeito da enunciação institui a si como 

aquele que fala e o outro como seu interlocutor. ―A enunciação é um espaço em que 

se organizam os lugares dos protagonistas do ato da linguagemǁ (PINTO, 2010). Só 

é possível identificar os índices de pessoa- eu/tu-, por exemplo, a partir da 

enunciação. Quando falo, sou legitimamente ―euǁ, mas a partir do momento em que 

sou deslocada para o espaço da interlocução, passo imediatamente a ser o ―tuǁ. 

Essa relação entre os dêiticos ―euǁ e ―tuǁ, portanto, não é fixa. Nem sempre ―euǁ será 

7 O discurso- se dirá-, que é produzido cada vez que se fala, essa manifestação da enunciação, não é 
simplesmente  a  ―falaǁ?  Deve  atender  à  condição  específica  da  enunciação:  é  o  ato  mesmo  de 
produzir um enunciado e não o texto do enunciado que é o nosso objeto. Esse ato se deve ao locutor 
que mobiliza a língua por sua conta. A relação entre o locutor e a língua determina as características 
linguísticas da enunciação. Deve-se considerá-la como fato do locutor que toma a língua por 
instrumento, e nas características linguísticas que marcam essa relação. 

8 Na enunciação, consideramos sucessivamente o ato mesmo, as situações onde se realiza, os 
instrumentos que a consomem. 



- 71 - 
 

 
 
 

―euǁ.   Em   alguns   momentos,   o   ―tuǁ   será   o   ―euǁ   e   o   ―euǁ   será   o   ―tuǁ.   Esse 

posicionamento dependerá das relações estabelecidas ao longo do processo 

enunciativo. 

Em Um sopro de vida, o ―euǁ se confunde nas vozes do Autor, de Ângela Pralini e da 

própria Clarice Lispector. Ao se inserir na ficção, portanto, essas três vozes se 

mesclam para expressar uma nova condição narrativa em Um sopro de vida, a do 

autor enquanto personagem de si mesmo. A tendência diante de textos literários 

com tons autobiográficos é justamente buscar identificar essa voz enunciativa do 

―euǁ para tentar encontrar o ―verdadeiro ‗eu‘ǁ do texto, numa busca incessante pelo 

autor empírico, como uma forma de conhecer, de apreender a essência desse autor, 

como se isso fosse possível. 

Identificar essa voz enunciativa não é o nosso objetivo, até porque o que está em 

jogo aqui não é a verdade ou não, a autenticidade ou não dessa voz, mas sim ―a 

aceitação do descentramento constitutivo do sujeito enunciador, mesmo sob a  

marca de ‗testemunha‘ do eu, e sua ancoragem sempre provisória, sua qualidade de 

ser falado e falar, simultaneamente, em outras vozesǁ (ARFUCH, 2010, p. 128). 

Uma das diferenças básicas, portanto, entre a autobiografia e o romance 

autobiográfico, é justamente a não-coincidência entre autor-narrador-personagem, 

como propôs Philippe Lejeune (2008). A indefinição do sujeito enunciativo no 

romance autobiográfico leva o leitor a suspeitar de uma possível semelhança entre o 

narrador textual e o autor empírico. ―Essa ambigüidade que caracteriza as relações 

entre autobiografia e romance continua a ser ponto de discussão, obrigando o leitor 

a um exercício constante de desautomatizaçãoǁ (AMORIM, 2010, p. 46). Por conta 

dessas ambiguidades é que, geralmente, quem lê romances do tipo desconfia da 

verdadeira identidade do narrador ou das personagens. 

 
 

A relação entre o gênero autobiográfico e o texto ficcional nos levou a uma instigante 

pesquisa acerca do imbricamento desses gêneros de fronteira. E é justamente sobre 

essa relação que passaremos a falar no tópico seguinte. 
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3.3. Relação entre o gênero da autobiografia e o texto ficcional 
 
 
 

A especificidade dos gêneros de teor autobiográfico (confissões, autobiografias, 

diários íntimos, correspondências, memórias) começa a tomar forma a partir do 

século XVIII, principalmente, após a publicação de Confissões, de Rousseau. Sob 

todos esses gêneros, enquanto espaços de autorreflexão, são lançados olhares que 

vão além do valor estético, literário, visto que eles consolidam o individualismo. 

Apesar de haver uma queda na consideração das autobiografias e gêneros afins 

entre os séculos XIX e XX, o que melhora durante o período entreguerras, o 

interesse dos leitores por esse tipo de leitura, ao que tudo indica, não diminuiu 

(MITIDIERI, 2010). Isso permitiu que a noção de autobiografia fosse, ao longo dos 

anos, ressignificada, principalmente após os estudos desenvolvidos por Lejeune. O 

tema foi também amplamente discutido por Leonor Arfuch (2010), que delineou um 

espaço específico para o estudo desses gêneros, o espaço biográfico. Segundo a 

autora, o espaço biográfico é um espaço comum de intelecção, de entendimento dos 

escritos (auto)biográficos, onde os estudiosos da área se concentram a fim de 

discutir tais gêneros, estabelecendo um diálogo mais abrangente em torno do tema. 

 
O gênero autobiografia, por conta de sua natureza compósita, é considerado um 

gênero híbrido (SOUZA, 2002). Isso porque deixou de pertencer, exclusivamente, ao 

âmbito da história e passou a integrar também o campo da ficção, rompendo, desta 

forma, com o reducionismo ao qual foi submetido durante muito tempo. Outra 

questão amplamente discutida é a tênue linha que separa a ficção do gênero da 

autobiografia. A fim de abstrair uma relação entre ambos, Garrido (1996) apresenta 

uma série de problemas que vem cercando essa relação, acentuando, 

principalmente nos últimos anos, o debate em torno dos limítrofes entre ficção e 

realidade nos textos autobiográficos. 

 
Um dos primeiros problemas apresentados surge a partir da constatação de que o 

campo de estudos da autobiografia não mais se restringe ao âmbito histórico, 

tampouco, ao literário. O espaço dedicado aos textos autobiográficos é cada vez 

maior entre os amantes da filosofia e da psicanálise, por exemplo. O problema é que 
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esse gênero de fronteira desperta sérias dúvidas entre tais estudiosos acerca dos 

loci que a ele de fato pertencem. Os literatos e historiadores concordam em dizer 

que a autobiografia é um gênero que não pode mais ser enquadrado apenas no 

âmbito ficcional, enquanto muitos filósofos, principalmente os desconstrucionistas, 

entre os quais podem ser citados Jacques Derrida e Paul de Man, resistem a essa 

abertura. 

 
 

Todas as vezes que Derrida comenta sobre a inserção do 
autobiográfico  em  seus  textos  é  para  sustentar  a  tese  de  que  ‗de 
certo modo, todo texto é autobiográfico‘, por isso é preciso desconfiar 
da    passagem    dos    textos    ‗não    autobiográficos‘    aos    ‗textos 
biográficos‘. [...] Evidentemente que tal pensamento traz 
consequências imprevistas para a discussão sobre o alcance de um 
gênero (que está preso a um conceito), uma vez que o texto 
autobiográfico não estaria somente a serviço do esclarecimento de 
uma vida ou de seus contextos, por exemplo, históricos. Seria, antes, 
o princípio de todo e qualquer texto, seja ele limitado ou não às leis 
do gênero (MAGALHÃES; SISCAR, 2010, p. 91). 

 
 
 

O texto de um autor, se não deve ser desgarrado daquilo que ele 
viveu, esse vivido não pode jamais ser visto a partir de um sentido de 
presença originária, como se fosse possível recuperá-la e 
sistematizá-la em uma relação vida-obra. Porque não há essa 
distinção, não pode haver também relação unívoca (MAGALHÃES; 
SISCAR, 2010, p. 96). 

 

 
Paul De Man (1991), em seu texto La autobiografía como desfiguración, discute 

teoricamente o problema da autobiografia, que, para ele, possui uma série de 

pressupostos limitativos e problemáticos. O autor parte do pressuposto de que, se o 

conceito de gênero designa tanto uma função estética quanto uma função histórica, 

o que se deve discutir não é somente a distancia a existir entre o autobiógrafo e sua 

experiência, mas também a possível convergência entre estética e história. É 

passível de consideração a inversão que ocorre nessa convergência, principalmente 

quando se trata de autobiografias. De Man vê-se diante de um equívoco quando os 

estudiosos tentam converter a autobiografia em um gênero específico, por 

considerá-la sem importância. 
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Uma questão que incomodava Paul De Man (1991) era a distinção que se fazia  

entre autobiografia e ficção. A função diegética na primeira era marcada, 

principalmente,   pelo   relato   de   feitos   ―potencialmente   reaisǁ,   sem   múltiplas 

possibilidades interpretativas, com modos de narração, referencialidade e 

representação mais simples do que a ficção. E ainda que se inserissem em seus 

relatos inúmeros devaneios, ainda assim, ter-se-ia uma autobiografia por se 

considerar que esses ―desvios da realidadeǁ estavam diretamente ligados a um 

sujeito cuja identidade estava marcada pelo uso do nome próprio. De Man acusa os 

autobiógrafos e os teóricos da autobiografia, inclusive Lejeune, o qual é citado como 

exemplo, de estarem ―obsesionados por la necesidad de desplazarse de la cognición 

a la resolución y a la acción, de la autoridad especulativa a la autoridad política y 

legalǁ9 (p. 4). 

O que se percebe é que a autobiografia traz em si um misto entre um ―euǁ histórico e 

um ―euǁ enunciativo. O sujeito é desta forma um sujeito ―de la enunciación, pero que 

és también enunciado de esa enunciación, en simultaneidadǁ10 (GARRIDO, 1996, p. 

185). O problema advém quando se pretende instaurar, no texto autobiográfico, um 

―euǁ supostamente verdadeiro por meio de uma construção discursiva 

autentificadora da ―verdadeǁ, como um texto que dá o testemunho Ipsis litteris da 

vida de seu autor, o que, a nosso ver, não seria possível. 

Há duas correntes críticas que, nos tempos hodiernos, tentam equacionar o 

problema da autobiografia. A primeira delas abarca um grupo de estudiosos que 

creem ser a narração uma forma de ficção. Já a segunda se recusa a perceber a 

autobiografia como texto literário. Nesta linha de pensamento, estão, entre outros, 

Lejeune e Starobinski. Os embates teóricos relacionados à autobiografia não 

constituem novidade. A questão do suposto desvelamento do sujeito, por exemplo, 

foi amplamente debatida nos séculos anteriores. De acordo com Peter Gay (1999), 

ainda na época vitoriana, as autobiografias eram consideradas como a melhor forma 

de sondar a vida interior dos sujeitos. A partir do advento da psicanálise, contudo, no 

final da década de 1890, essa crença foi, aos poucos, sendo substituída. 

 
9 Obcecados pela necessidade de deslocar-se da cognição à resolução e à ação, da autoridade 
especulativa à autoridade política e legal. 

10 O sujeito é desta forma um sujeito da enunciação, mas também é enunciado dessa enunciação, 
simultaneamente. 
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Em certa ocasião, Goethe teria dito: ―todas as minhas obras são fragmentos de uma 

grande ficçãoǁ. A fala do autor de O sofrimento do jovem Werther em relação às 

confissões do si em suas obras foi contestada um século depois por Freud, para 

quem essa suposta idéia de desnudamento seria, na verdade, uma forma de o autor 

se esconder. No entanto, Freud não considera as autobiografias totalmente 

mentirosas. Para ele, é impossível ao homem conseguir esconder tudo de todos 

durante muito tempo. Mesmo em meio a muitas distorções inconscientes do sujeito, 

em algum momento, ele de fato se revela. 

 
Essa desconfiança de que os autobiógrafos não falavam, como definia Baudelaire, 

com o coração desvelado, o que Rousseau (ingenuamente) pretendia fazer em suas 

Confissões, é uma herança do século XX. Ela surge como uma reação à leitura 

ingênua que até então era feita das autobiografias, visto que muitos a tomavam 

como uma realidade per si. É válido lembrar, conforme salienta Gay, que essa 

desconfiança já era sentida mesmo na era vitoriana. Samuel Smiles, em 1872, já 

havia percebido que 

 
uma autobiografia pode ser verdadeira, na medida em que revela os 
fatos, mas ao comunicar só uma parte da verdade pode dar a 
impressão de falsidade. Pode ser um disfarce- às vezes uma 
apologia- mostrando não tanto o que um homem foi como ele teria 
gostado de ser (SMILES, 1872, apud GAY, 1999, p. 121) 

 
 

A autobiografia, portanto, possui uma característica muito peculiar porque consegue, 

ao deformar, duplicar a realidade. A fantasia, o devaneio, o desejo de ser quem não 

é ou quem poderia ter sido podem permear o texto autobiográfico e fundar uma nova 

realidade, instituir um novo sujeito: 

 
Seguramente não tem importância se uma autobiografia publicada 
reproduz uma experiência passada ou se inventa, nega ou adorna 
os fatos. Muitas vezes não há como verificar os relatos 
autobiográficos; seus narradores são com freqüência as únicas 
testemunhas do que contam. No entanto, mesmo quando a 
evidência interna ou os depoimentos contemporâneos identificam 
discrepâncias, essas inconsistências são mais instrutivas do que as 
confissões impassíveis. As fantasias também são realidades que 
devem ser interpretadas (GAY, 1999, p. 122). 
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Buscamos ter o cuidado de, nesta investigação, não plasmar os diversos conceitos 

que surgem a partir dos debates sobre as relações entre a autobiografia e o texto 

ficcional, principalmente no que concerne às noções dos tipos de metaficção, como 

a historiográfica, já discutido por Hutcheon (1988); a biográfica, considerada por 

Mitidieri (2010, p. 15) como sendo ―aquela metaficção historiográfica cujo 

protagonista baseia-se num ser histórico, em geral, já conhecido por outros meiosǁ; 

e a autobiográfica, que, para nós, pode ser entendida como uma extensão do 

conceito proposto por Mitidieri acerca da metaficção biográfica, em que, nesse caso, 

opta-se pela narração do eu, seja em primeira ou em terceira pessoa, no plano 

ficcional. 

 
Quanto à autobiografia, nosso interesse no momento, é válido pensar os conceitos 

dados por Mikhail Bakhtin (2010) e por Philippe Lejeune (2008), em O pacto 

autobiográfico, a respeito de tal gênero. Para o último autor, a autobiografia é uma 

―narrativa retrospectiva em prosa que uma pessoa real faz de sua própria existência 

quando focaliza sua história individual, em particular a história de sua personalidadeǁ 

(LEJEUNE, 2008, p. 14). Outra definição de autobiografia foi dada por Bakhtin 

(2010). Para o teórico russo, a biografia ou a autobiografia11 é a  forma 

transgrediente imediata em que o eu pode objetivar artisticamente a si mesmo e sua 

vida. A questão que nos interessa surge exatamente quando a autobiografia serve 

para a auto-objetivação, estreitando a relação entre o caráter particular do autor em 

sua relação com a personagem (BAKHTIN, 2010). 

 
Segundo Lejeune (2008, p. 15), para que um texto seja autobiográfico, precisa 

respeitar uma relação imprescindível, que é a ―relação de identidade entre o autor, o 

narrador e o personagemǁ. Ou seja, é fundamental que haja isonomia entre essas 

três categorias, o que significa dizer que autor, narrador e personagem devem 

referir-se a uma mesma pessoa. Essas são condições sine qua non para a 

existência do gênero da autobiografia. 

 
 
 
 
 

11 Bakhtin acredita não haver nenhum limite, no plano da diretriz axiológica básica da consciência, 
entre a biografia e a autobiografia. Tanto em uma quanto na outra o elemento constitutivo da forma 
não é o eu-para-si (BAKHTIN, 2010). 
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Da mesma forma, Carla Milani Damião (2006) acredita que a questão da identidade 

do sujeito na autobiografia está intimamente ligada à distinção do emprego do ―euǁ. 

No entanto, a autora admite que, em algumas narrativas em primeira pessoa do 

singular, como acontece na obra Em busca do tempo perdido, de Marcel Proust, o 

emprego do ―euǁ promove uma confusão entre as identidades do narrador e da 

personagem. Saindo da ficção para a autobiografia, essas três instâncias do relato 

devem coincidir em uma só pessoa, havendo, portanto, como já apontara Lejeune, a 

existência de uma identidade compartilhada entre autor, narrador e personagem. 

 
A pesquisa de Damião (2006) gira em torno do limiar entre filosofia e literatura, 

analisando, a partir de um projeto de Benjamin, o qual pretendia fazer uma 

comparação entre as Confissões de Rousseau e o diário de André Gide, a escrita 

autobiográfica naquilo que lhe é mais questionado: o compromisso com a 

sinceridade. Para Damião, o gênero da autobiografia possui relação intrínseca com  

a filosofia, visto que ambas compartilham questões base, como a busca pelo 

conhecimento de si mesmo, a constituição da identidade do narrador, bem como a 

questão da verdade e da sinceridade da expressão. 

 
De fato, a autobiografia tem como um de seus motivadores essa busca pelo 

conhecimento de si mesmo, por parte do escritor, ou seja, do ser histórico, que não 

deve ser confundido com a instância autoral. Talvez, por isso, o autor que cria em 

Um sopro de vida resolve criar também uma personagem para que, através dos 

dois- criador e criatura- ―possa entender essa falta de definição da vidaǁ 

(LISPECTOR, 1999s, p. 19). Quanto à identidade, trazendo para o plano dos textos 

ficcionais, essa é, talvez, a grande questão da relação que se estabelece entre o 

gênero autobiográfico e o texto ficcional. Quem é esse sujeito enunciativo? Quem  

diz ―euǁ? Esse limítrofe da identidade na narrativa ficcional é questionado pelo 

personagem-autor de Um sopro de vida quando ele se pergunta: ―Até onde vou eu e 

em onde já começo a ser Ângela?ǁ ( LISPECTOR, 1999s, p. ver). 

 
De acordo com Lejeune, a manifestação da identidade se dá por meio do uso do 

nome próprio, escrito na capa do livro. O autor, o narrador e a personagem da 

autobiografia estão, portanto, associados a uma pessoa real, com existência 

comprovada nos registros do cartório. Mesmo diante de um texto em que o autor 
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utiliza um pseudônimo para escrever a própria história, com personagens, situações 

e confissões que levam à conclusão de que é realmente a vida do autor que está ali 

sendo contada, aquele texto não se configura em uma autobiografia porque, 

segundo Lejeune, autor e personagem não são a mesma pessoa, já que não 

possuem o mesmo nome. 

 
Esse fato, por si só, para Lejeune, excluiria a possibilidade de o texto ser  

classificado dentro de tal gênero, pois fere o princípio da identidade suposto pela 

autora. O autor esclarece ainda que ―o termo pseudônimo só é válido para um nome 

de autor. Por mais que o herói se pareça com o autor, se eles não tiverem o mesmo 

nome, nada feitoǁ (LEJEUNE, 2008, p. 25). Assim, 

 
 

Ainda que se tenha todas as razões do mundo para pensar que a 
história é exatamente a mesma, esse texto não é uma autobiografia, 
já que esta pressupõe, em primeiro lugar, uma identidade assumida 
na enunciação, sendo a semelhança produzida pelo enunciado 
totalmente secundária (Grifos do autor). 

 
 
 

Para explicar o que acontece nesses casos, Lejeune estabelece uma diferença entre 

a autobiografia e o romance autobiográfico, sendo esse um dos ―textos de ficção em 

que o leitor pode ter razões de suspeitar, a partir das semelhanças que acredita ver, 

que haja identidade entre o autor e a personagem, mas que o autor escolheu negar 

essa identidade ou, pelo menos, não afirmá-laǁ (LEJEUNE, 2008, p. 25). 

 
Os leitores devem estar cientes da relação de identidade entre o autor, o narrador e 

a personagem para não confundir o romance autobiográfico com a autobiografia. Por 

isso, é necessário o estabelecimento de um acordo entre as partes, o que Lejeune 

chama de pacto autobiográfico, que ―é a afirmação, no texto, dessa identidade, 

remetendo, em última instância, ao nome do autor, escrito na capa do livroǁ 

(LEJEUNE, 2008, p. 26). Estabelecido tal acordo, a leitura prosseguiria sem os 

possíveis equívocos que poderiam ocorrer diante das impressionantes semelhanças 

entre a vida do escritor e a história da personagem. 
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Pensando numa relação dialógica da comunicação, desse eu que também é o outro 

e vice-versa, Arfuch (2010) propõe uma remodelação do pensamento de Lejeune ao 

alterar a noção de ―contratoǁ para a de ―acordoǁ, visto não haver mais a primazia do 

enunciado sobre o enunciatário. A noção de pacto autobiográfico tal como pensou 

Lejeune, enquanto um contrato selado entre as partes envolvidas no processo de 

produção e leitura do texto, não é muito apropriada, para Arfuch, porque deixa de 

lado o outro dessa relação. Assim sendo, é preciso repensar esse pacto incluindo 

nele o dialogismo bakhtiniano. Nesse sentido, o que vai ocorrer não é uma 

superposição, mas uma ―simultaneidade na atividade de intelecção entre os 

participantes; trata-se de uma interação em presença, midiática ou escritaǁ 

(ARFUCH, 2010, p. 67). 

 
As formas autobiográficas podem ser pensadas, como questionou Arfuch (2010, p. 

125), não como uma garantia da mesmicidade e da ipseidade, mas como ―certa 

permanência num trajeto, que somos convidados a acompanhar, de um possível 

reencontro com esse euǁ ou outro eu. 

 
A definição de Lejeune sobre a autobiografia, apontando para a relação isonômica 

entre as categorias de autor, narrador e personagem, encontra em Clarice Lispector 

um desafio porque a autora, em A hora da estrela, por exemplo, entre as sugestões 

dos possíveis nomes para a obra literária, chega a assinar o texto ficcional. Logo em 

seguida, na dedicatória do autor, ela escreve entre parênteses que esse autor, 

Rodrigo S. M., é na verdade a própria Clarice Lispector. Assim, ela assume em 

termos a identidade de autora, narradora e personagem, uma vez que Rodrigo S. M. 

se coloca como um dos personagens principais do romance: ―A história- determino 

com falso livre-arbítrio- vai ter uns sete personagens e eu sou um dos mais 

importantes deles, é claroǁ (LISPECTOR, 1998h, p. 12). 

 
No entanto, o texto de Clarice, apesar da pretensa intenção isonômica, não se 

enquadra no gênero da autobiografia. Acreditamos que quando a vida passa para a 

literatura, por mais que a história relatada seja verossímil, nunca será uma 

autobiografia em si, mas uma representação autobiográfica no seio da ficção. O 

conceito de representação autobiográfica será trabalhado mais adiante, com base 

em Bakhtin (2010), que nos traz um conceito chave, a noção de in(acabamento), 
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para sustentar nossa posição teórica a respeito da noção por nós destacada. 

Pensamos também ser conveniente discutir o conceito de gêneros textuais, bem 

como o próprio conceito de representação e, a partir disso, delinear essa nova ideia 

que aqui apresentamos e esclarecer por que é tão cara para nossa investigação. 

 
Para tal finalidade, iniciamos a nossa argumentação trazendo o pensamento, não 

concatenante com o nosso, de Paul De Man (1991). A ideia de que ―a vida produz a 

autobiografiaǁ é contestada pelo filósofo, para quem é possível admitir que, talvez, o 

contrário disso soe mais verdadeiro. Para ele, é a autobiografia que determina a 

vida, o que a tornaria também uma ficção. A autobiografia, para De Man (1991, p. 3), 

não é um gênero, mas uma figura de leitura e de entendimento que pode estar 

presente em todos os textos, ―lo que equivale a decir que todo libro con una página 

titular inteligible es, hasta cierto punto, autobiográficoǁ12. Tal posicionamento, como 

nos lembra Damião (2006), é bastante comum entre diversos autores. Em 

Interpretações dos sonhos, por exemplo, Freud teria se exposto muito mais do que 

em sua autobiografia. 

 
O autor, no entanto, completa logo em seguida essa informação ao dizer que, pela 

mesma razão, nenhum texto é ou pode ser autobiográfico. Haveria, para De Man, 

uma impossibilidade de totalização em todo sistema textual com modulações 

tropológicas, sendo a autobiografia um desses tipos textuais. Nesse caso, não se 

deveria falar em um gênero específico denominado autobiografia, mas em um 

momento autobiográfico, através do qual o autor poderia declarar a si mesmo 

enquanto sujeito de seu próprio entendimento. ―Assim, o texto resultante desse 

momento, o qual pode estar incluído em qualquer tipo de escrita, será sempre 

insuficiente para revelar o momento de apreensão cognitiva do sujeitoǁ (DAMIÃO, 

2006, p. 39). O que De Man pretende com isso é evidenciar a dificuldade que existe 

em encontrar uma definição ampla que dê conta do gênero da autobiografia. 

A noção de gêneros textuais proposta por Bakhtin traz um conceito fundamental 

para sanar as possíveis objeções a respeito da relação que aqui estabelecemos 

 
12 O que equivale a dizer que todo livro com uma página titular inteligível é, até certo ponto, 
autobiográfico. 
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entre o romance e a autobiografia. Primeiro, para Bakhtin, não existem  formas 

puras. A heterogeneidade constitutiva dos gêneros permite a promoção de 

constantes hibridizações. Assim sendo, os gêneros primários podem ser 

recontextualizados ao serem incorporados aos secundários. 

 
 

Os gêneros discursivos secundários [...] surgem nas condições de 
um convívio cultural mais complexo e relativamente muito 
desenvolvido e organizado [...] No processo de sua formação eles 
incorporam e reelaboram diversos gêneros primários (simples), que 
se formaram nas condições da comunicação discursiva imediata. 
Esses gêneros primários, que integram os complexos, aí se 
transformam e adquirem um caráter especial: perdem o vínculo 
imediato com a realidade concreta e os enunciados reais alheios 
(BAKHTIN, 2010, p. 263). 

 
 
 

Estudando a autobiografia, Elizabeth Bruss (1991), em seu texto ―Actos literariosǁ, 

distingue a forma, que são, para ela, as propriedades materiais imanentes de um 

texto, das funções atribuídas a esse texto. Bruss acredita que a forma e a função 

não possuem formas idênticas. Várias funções podem estar relacionadas a uma 

mesma estrutura, assim como uma função pode estar relacionada a mais de uma 

forma. Isso nos leva a pensar que os chamados gêneros de fronteiras, de fato, 

podem permutar entre si, sem que se percam as suas especificidades. 

É possível dessa forma que a novela ofereça subsídios para a autobiografia e que 

essa faça o mesmo para aquela, uma vez que ―apesar das diferenças formais, 

somos capazes de reconhecer exemplos de um mesmo estilo ou trama, e [...] é esta 

mesma habilidade que nos permite reconhecer quando dois textos têm a mesma 

função genéricaǁ (BRUSS, 1991, p. 63 - tradução minha). 

Assim, de acordo com Bruss, o que existe no centro do valor genérico, os papéis 

que cabem ao autor e ao leitor, bem como os usos a que o texto está submetido, da 

autobiografia, não pode ser explicado a partir do estilo ou da estrutura. No entanto, 

continua, Bruss, para que o ato literário possa ser convertido em gênero, deve ser 

identificável. Os papéis e os propósitos que compõem tais atos devem comungar do 

conceito  bakhtiniano  de  gênero,  ao  serem  ―relativamente  estáveis  dentro  de  uma 

comunidade particular de leitores e escritoresǁ (BRUSS, 1991, p. 64). 
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A definição de gêneros se dá, portanto, através das relações de diferenças que se 

estabelecem entre um gênero e outro, de seus limites implícitos que o tornam 

diferente de outros atos literários. Quando, porém, casualmente, há uma mudança 

ou se dificulta a identificação dos limites das fronteiras com outros gêneros, muda-se 

a natureza e o alcance da autobiografia. Além disso, as mudanças que atingem a 

outros gêneros ou ao sistema literário podem provocar uma mudança na 

autobiografia: 

 
 

Así, la caída en desuso de la epístola literaria hace posible que la 
autobiografía asuma alguna de las funciones que una vez 
desempeñó la epístola como una forma de intimidad y 
espontaneidad. Por otra parte, los cambios en el ámbito de la lírica, y 
su importancia creciente en el siglo XIX, la convirtieron en 
competidora por la temática y la autoexpresión antaño asociadas 
únicamente con la autobiografía. El mismo proceso de mutuo ajuste 
afecta a la forma autobiográfica. Las características textuales y 
estructuras completamente narrativas, antes asociadas en exclusiva 
con un género, pueden ser apropiadas por otro, con el resultado de 
que estas características formales ya no serán suficientes para 
indicar la fuerza elocucionaria de un texto y se descubrirán o 
promoverán otros recursos para evitar la ambigüedad  (BRUSS, 
1991, p. 66).13 

 
 

A distinção, por exemplo, entre a autobiografia e o romance ficou mais difícil quando, 

em favor do realismo, o romance tomou de empréstimo a narração em primeira 

pessoa, o que até então era um dos pontos principais para que se pudesse distinguir 

um gênero do outro. A simples inserção desse narrador em primeira pessoa já não 

foi mais suficiente para distinguir a ficção da não ficção. 

 
 
 
 
 

13 Assim, a caída em desuso da epístola literária torna possível que a autobiografia assuma alguma 
das funções que uma vez desempenhou a epístola como uma forma de intimidade e espontaneidade. 
Por outro lado, as mudanças no âmbito da lírica, e sua importância crescente no século XIX, fizeram - 
na competir pela temática e a autoexpressão outrora associadas unicamente à autobiografia. O 
mesmo processo de mútuo ajuste afeta a forma autobiográfica. As características textuais e 
estruturas completamente narrativas, antes associadas exclusivamente a um gênero, podem ser 
apropriadas por outro, com o resultado de que tais características formais já não serão suficientes 
para indicar a força elocutória de um texto e se descobrirão ou promoverão outros recursos para 
evitar a ambiguidade (Tradução nossa). 
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Cuando los placeres formales de la observación directa, el testimonio 
ocular y la densidad del detalle domestico se convirtieron en 
fenómenos literarios más generales, ya no se consideraron como 
propios de la autobiografía. En su mayor parte, estas características 
continuaron estando presentes en textos autobiográficos, pero menos   
visibles;   funcionalmente   ―borradosǁ,   como   hubiera   dicho 
Tynjanov (BRUSS, 1991, p. 66)14. 

 
 

Por conta disso, a autobiografia tem buscado e se apropriado de novas formas e 

técnicas de outros discursos, como a apologia, o cinema e o teatro. Como bem 

apontou Amorim (2010), a autobiografia é uma forma híbrida de expressão, uma vez 

que, ao mesmo tempo em que nela se pode encontrar o caráter testemunhal, 

documental, acha-se também o ficcional. A possibilidade, em tese, de uma 

apresentação exclusivamente realística do eu na autobiografia não se confirma em 

sua materialização, uma vez que é impossível ao sujeito contar ou recontar os fatos 

sem ter que passar pela memória e pela linguagem. Pensando nesse sentido, e 

como tratamos aqui de representação autobiográfica, pensamos ser pertinente 

discutir acerca do próprio conceito de representação e, a partir disso, mais adiante, 

particularizar esse conceito dentro da autobiografia. 

Assim, a palavra ―representarǁ vem do grego, sendo formada pela palavra presentar, 

que significa tornar presente, e pelo prefixo re, que é o mesmo que repetir . Dessa 

forma, representar significa tornar presente, por meio da linguagem, aquilo que está 

ausente. A representação tornaria possível a apresentação de uma determinada 

realidade. Teríamos ―de um lado, o ‗real‘ e a ‗realidade‘ e, de outro, as formas pelas 

quais esse ‗real‘ e essa ‗realidade‘ se tornam ‗presentes‘ para nós- re-presentadosǁ 

(SILVA, 2006, p. 32. Grifos do autor). 

O estudo da representação é motivo de conjecturas filosóficas desde a Antiguidade, 

sendo Platão e Aristóteles uma referência desse período. Para Platão, a arte deveria 

ser mimética, ou seja, representativa. A cópia deveria representar fielmente o objeto 

representado. Sendo a realidade perceptível uma imitação, a arte que busca 

 
 

14 Quando os prazeres formais da observação direta, o testemunho ocular e a densidade do detalhe 
doméstico se converteram em fenômenos literários mais gerais, já não se consideraram como 
próprios da autobiografia. Em sua maior parte, estas características continuaram presentes nos textos 
autobiográficos, porém menos visíveis; funcionalmente ―apagadosǁ, como havia dito Tynianov. 
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representar o mundo sensível, dessa forma, já está distante da própria realidade, 

pois ela não seria nada mais do que uma cópia da cópia, uma vez que ―na medida 

em que a arte remete ao sensível, e quanto maior for essa objetivação, estabelece- 

se uma relação de sombra da sombra, em que a realidade se vê afastada 

verdadeiramente da construção de mundoǁ (GONÇALVES, 2011). 

De acordo com Silva (2006, p. 32), as imagens e os signos não representam, mas 

simulam o real. Como não há mais uma ligação entre o signo e o seu referente, ―a 

paisagem contemporânea está povoada por simulacros: representações de 

representaçõesǁ. O simulacro seria, para o autor, a última fase da representação, 

que tem como fases anteriores o realismo- a imagem é a realidade-, a ideologia- a 

imagem é deformada- e a dissimulação- a imagem é um disfarce para a ausência de 

realidade. Esta concepção, porém, não nega a existência do real. O real existe, mas 

seria impossível representá-lo, uma vez que, no simulacro, os signos e as imagens 

são representados tantas e tantas vezes que, distanciando-se cada vez mais do 

original, confundem-se com ele: a representação torna-se a realidade. 

Diante disso, o filósofo e sociólogo francês Baudrillard (1991) decreta o fim da 

representação. Para ele, ―o real nunca mais terá oportunidade de se reproduzirǁ (p. 

9). Baudrillard (1991, p. 154-155) afirma ainda que 

 
 

Já não é possível partir do real e fabricar o irreal, o imaginário a partir 
dos dados do real. O processo será antes inverso: será o de criar 
situações descentradas, modelos de simulação e de arranjar 
maneiras de lhes dar as cores do real, do banal, do vivido, de 
reinventar o real como ficção, precisamente porque ele desapareceu 
da nossa vida. 

 
 

Diante disso, a dúvida que nos circundou em certo momento foi esta: não seria toda 

autobiografia uma representação, visto que tudo passa pela linguagem e esta, pelas 

características que lhe são peculiares, já estaria carregada de representação? Da 

mesma forma que, apesar de ser um só, existem vários tipos de romances- histórico, 

policial, biográfico, de costume, etc., com a representação acontece exatamente o 

mesmo. A representação autobiográfica é um tipo de representação, sendo, portanto, 

diferente da representação dramática, da representação ficcional, da representação 

histórica etc. Dessa maneira, é uma categoria distinta das outras formas de 
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representação, de modo que falar em representação autobiográfica não constitui 

nenhuma redundância. 

 
Esse conceito centra-se justamente na impossibilidade de que, dentro da narrativa 

ficcional, o escritor, enquanto ele mesmo, narre a própria vida, ainda que insira nela 

elementos que fazem parte de seu plano ético-cognitivo, uma vez que, segundo Bakhtin 

(2010), não se pode fazer um acabamento de si mesmo, sendo necessária a presença 

do outro nessa construção do eu. Sobre essa noção de representação autobiográfica e 

o sentido que a ela atribuímos aqui, passaremos a falar no próximo tópico. 
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3.4. Representação autobiográfica 
 
 
 

A autora Clarice Lispector aparece expressamente nos romances A hora da estrela  

e Um sopro de vida, seus últimos livros, sendo esse uma publicação póstuma. A 

primeira aparição de Clarice em A hora da estrela acontece logo na dedicatória do 

autor, oportunidade em que aproveita para se revelar enquanto a verdadeira autora 

do livro. Nos dois livros, Clarice estabelece uma relação triádica entre 

autor/narrador/personagem. De acordo com Kahn (2005), o desdobramento da 

autora em narrador e desse em personagem torna a delimitação desses três 

elementos imprecisa, de modo que não é possível estabelecer uma identidade 

independente. 

 
 

ao intervir como Clarice Lispector no interior de um romance por ela 
assinado, automaticamente a autora institui-se como personagem de 
si mesma. A Clarice/personagem aparece como uma das múltiplas 
facetas ou máscara da Clarice/autora. Novamente há aqui o acúmulo 
de funções, autora e personagem representadas pela mesma figura, 
sem delimitação clara uma da outra. No entanto, tem-se uma autora 
que  permanece  tão  ―grudadaǁ  à  sua  obra  que  se  prolonga  dentro 
dela, borrando também os limites entre realidade e ficção, fazendo  
da segunda um desdobramento da primeira (KAHN, 2005, p. 100). 

 
 
 

Uma solução prática que ajuda a entender essa relação entre ficção e realidade é 

definida pelo teórico russo Mikhail Bakthin (2010) ao explorar uma argumentação 

que, definitivamente, muda o rumo dos estudos do gênero da autobiografia. A não 

demarcação entre a realidade e a ficção motivou uma série de trabalhos tentando 

explicar a biografia pela obra e vice-versa. Segundo Bakhtin (2010), esses trabalhos 

ignoram, completamente, tanto o todo da personagem quanto o todo do autor. O 

pensador russo afirma que todos os elementos de uma obra são sempre uma 

resposta dada pelo autor dá não apenas ao objeto, mas também à resposta da 

personagem, ―uma resposta à respostaǁ. É a partir disso que 

 
 

O autor acentua cada particularidade da sua personagem, cada 
traço seu, cada acontecimento e cada ato de sua vida, os seus 
pensamentos e sentimentos, da mesma forma como na vida nós 
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respondemos axiologicamente cada manifestação daqueles que nos 
rodeiam (BAKHTIN, 2010, p. 3). 

 

 
Para Bakhtin, é justamente nessa ―resposta à respostaǁ que reside o caráter criativo, 

mas que não é imediatamente produtivo. Assim, a personagem ―exibirá muitos 

trejeitos, máscaras aleatórias, gestos falsos e atos inesperados em função das 

respostas volitivo-emocionais e dos caprichos de alma do autorǁ (BAKHTIN, 2010, p. 

4). Uma personagem é autobiográfica quando alguns de seus traços coincidem com 

os apresentados pelo escritor na vida, que é o caso de Ângela e do Autor-narrador 

de Um sopro de vida, de Clarice Lispector. A tendência nesses casos é de acreditar 

que o autor-pessoa, na terminologia bakhtiniana, se confidencia na literatura, 

estando ele, enquanto si mesmo, na obra literária, com todos os elementos do plano 

ético e cognitivo ali presentes. 

 
É preciso, contudo, ter bastante cautela ao afirmar categoricamente que o escritor, 

autor-pessoa, se confidencia ou se expressa na obra literária através de seu autor- 

criador ou de suas personagens. Dizer, aliás, que existe uma coincidência entre o 

autor e a personagem é um contradictio in adjecto, isso porque ―o autor é elemento 

do todo artístico e como tal não pode coincidir dentro desse todo com a  

personagem, outro elemento seuǁ (BAKHTIN, 2010, p. 139). O material produzido a 

partir das declarações do escritor pode ter ―um imenso valor biográfico e pode 

adquirir também valor estético, mas só depois de iluminado [il.] pelo sentido artístico 

da obraǁ (BAKHTIN, 2010, p. 6). Portanto, a partir do momento em que a vida passa 

pelo texto, podemos dizer que esse remodela aquela, dando-lhe um novo 

significado. 

 
A obra, contudo, não deixa de ser emblemática na constituição de um processo de 

referencialização do real. Como afirma Bakhtin, o autor-criador é importante para 

que nós, leitores, possamos compreender também o autor-pessoa. Todavia, é 

relevante considerar que as declarações que um autor fornece sobre sua obra 

possuem apenas uma significação que serve aos fins de elucidação e complemento. 

Logo, ―são particularmente absurdas comparações factuais da visão de mundo da 

personagem e do autor e as explicações de uma pela outraǁ (BAKHTIN, 2010, p. 8). 
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É preciso esclarecer ainda que Bakhtin não nega a possibilidade de comparações 

válidas do ponto de vista científico entre o autor e a personagem. O que ele critica é 

o estudo focado apenas nas relações factuais desse tema, sem nenhum critério ou 

princípio, o que resulta em uma confusão do autor-criador, ―elemento da obraǁ, com 

o autor-pessoa, ―elemento do acontecimento ético e social da vidaǁ. Essa confusão é 

prejudicial porque, além de deformar a ―personalidade ética, biográfica do autorǁ, 

prejudica a compreensão ―do conjunto da obra e da personagemǁ (BAKHTIN, 2010, 

p. 9). 

 
Neste ponto, vale ressaltar uma noção importante para compreender a relação entre 

vida e obra, a noção de acabamento. Para Bakhtin, só é possível organizar e 

conhecer o todo a partir do exterior, do excedente de visão que escapa, no plano 

estético, às personagens e à obra. O acabamento é o todo da obra, que abrange 

desde as personagens em si até os elementos, os acontecimentos de suas vidas. 

 
Como para Bakhtin, o autor é o responsável pelo acabamento do todo da 

personagem e do todo da obra, ele torna-se a ―consciência da consciênciaǁ. Ele é 

capaz de ter uma visão panorâmica, onipresente e onisciente, conhecendo não 

apenas o que as personagens conhecem como também o que está além do que é 

acessível a elas. 

 
A noção de acabamento em Bakhtin comporta, além da relação do autor com a 

personagem, a relação do autor com o si mesmo e com o outro. Assim, numa escrita 

autobiográfica, o autor-criador e o autor-pessoa não poderiam se fundir 

completamente e de forma homogênea porque o autor-pessoa não pode realizar um 

acabamento de si mesmo, já que não consegue apreender todos os elementos 

essenciais para esse tipo de construção, ou seja, falta a ele compreender o que está 

atrás e além de si mesmo. 

 
 

Não posso viver do meu próprio acabamento e do acabamento do 
acontecimento, nem agir; para viver preciso ser inacabado, aberto 
para mim- ao menos em todos os momentos essenciais- preciso 
ainda me antepor axiologicamente a mim mesmo, não coincidir com 
a minha existência presente (BAKHTIN, 2010, p. 11). 



- 89 - 
 

 
 
 

Além disso, a ausência de uma imagem externa não permite que o autor enxergue 

as expressividades volitivo-emocionais constituintes do todo. A autocontemplação 

que o autor faz de si mesmo esbarra na linguagem de suas auto-sensações internas 

(GEGE, 2009, p. 8 e 9). Isso significa dizer que toda tentativa de acabamento por 

parte do autor-pessoa esbarra em sua subjetividade. Portanto, o acabamento só 

pode ser estabelecido pelo outro, e nunca pelo si mesmo. No plano ético e social, 

esse acabamento, contudo, nunca se fecha, pois são sempre construções 

provisórias que vão se refazendo à medida que se encontram com outra alteridade. 

 
Diante de uma escrita autobiográfica, é imprescindível a separação entre a 

objetividade estética e a objetividade cognitiva e ética. Essa se estende ao plano das 

significações reais e concretas, enquanto aquela se refere, axiologicamente, ao todo 

da personagem e da obra, estando os valores éticos e cognitivos a ela 

subordinados. Evidentemente, há, para Bakhtin uma incorporação dos elementos 

ético-cognitivos na atividade estética, mas eles nunca poderão participar do 

acabamento. 

 
Assim, é possível que a personagem esteja no autor, mas enquanto ela mesma, e 

não enquanto o autor-pessoa. Nessa perspectiva, para se chegar ao autor, é 

preciso, antes, ―escolher todos os elementos que concluem a personagem e os 

acontecimentos de sua vida, por princípio, transgredientes à sua consciência, e 

definir a unidade ativa, criativamente tensa e de princípio desses elementosǁ 

(BAKHTIN, 2010, p. 12). 

 
Alerta-nos Bakhtin, contudo, que nas relações entre autor e personagens 

autobiográficas, uma vez que o autor, pela própria dificuldade subjetiva inerente a 

essa tarefa, não consegue se situar, axiologicamente, tanto ao lado quanto do lado 

de dentro e de fora da personagem, a deformação torna-se inevitável, uma vez que 

 
O autor vivencia a vida da personagem em categorias axiológicas 
inteiramente diversas daquelas em que vivencia sua própria vida e a 
vida de outras pessoas- que com ele participam do acontecimento 
ético aberto e singular da existência-, apreende-a em um contexto 
axiológico inteiramente distinto (BAKHTIN, 2010, p. 13). 
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Como já situamos anteriormente, é possível que os elementos ético-cognitivos se 

cruzem com os elementos estéticos, mas esse imbricamento não resulta em uma 

autobiografia, mas em uma representação autobiográfica, já que o autor, quando  

fala de si, não fala da posição do Eu, mas na posição do Outro, ou seja, ele é o outro 

de si mesmo: 

 
O autor deve colocar-se à margem de si, vivenciar a si mesmo não 
no plano em que efetivamente vivenciamos a nossa vida; só sob 
essa condição ele pode completar a si mesmo, até atingir o todo, 
com valores que a partir da própria vida são transgredientes a ela e 
lhe dão acabamento; ele deve tornar-se outro em relação a si 
mesmo, olhar para si mesmo com os olhos do outro (BAKHTIN, 
2010, p. 13). 

 
 
 

Assim sendo, fica mais fácil compreender que 
 
 

A coincidência pessoal ‗na vida‘ da pessoa de quem se fala com a 
pessoa que fala não elimina a diferença entre esses elementos no 
interior do todo artístico. Pode-se perguntar como eu represento a 
mim mesmo diferentemente da pergunta: quem sou? (BAKHTIN, 
2010, p. 139). 

 
 
 

Quando o autor presume o todo da consciência do Outro e o assimila, em sua 

própria consciência, os elementos do plano ético e cognitivo perdem a  força.  

Mesmo que ele consiga captar realmente esse todo, nunca vai corresponder à 

realidade, diante da própria impossibilidade de acabamento do autor. Assim, 

―quando o autor-pessoa se auto-objetiva esteticamente na personagem, não deve 

ocorrer esse retorno de si mesmoǁ (BAKHTIN, 2010, p.14-15). Até mesmo porque a 

autobiografia, como salienta Arfuch (2010, p. 54-55), além de capturar o leitor em 

uma   rede   peculiar   de   veridicidade,   ―permite   ao   enunciador   a   confrontação 

rememorativa entre o que era e o que chegou a ser, isto é, a construção imaginária 

de si mesmo como outroǁ. 

 
A própria personagem autobiográfica é uma personagem inacabada, pois não 

aceita a conclusão do autor. ―Personagem deste tipo é infinita para o autor, isto é, 

tudo está sempre a renascer, reclamando novas e mais novas formas de 
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acabamento que ela mesma destrói com sua autoconsciênciaǁ (BAKHTIN, 2010, p. 

18). E se de fato o texto clariceano é, em grande medida, existencial, também não 

se pode duvidar de que os textos autobiográficos, como bem disse Arfuch (2010), 

trazem para a escrita um eu que está além de si mesmo. E ―esse além de si mesmo 

de cada vida em particular é talvez o que ressoa, como inquietude existencial, nas 

narrativas autobiográficasǁ (ARFUCH, 210, p. 39). 

 
A brilhante argumentação de Bakhtin nos faz pensar e repensar as relações entre a 

enunciação e a história, que podem já não andar pari passu, mas destoantes em 

função da própria linguagem, que lhes assegura o espaço (auto) representativo: 

 
 

Não se tratará então de adequação, da ‗reprodução‘ de um passado, 
da   captação   ‗fiel‘   de   acontecimentos   ou   vivências,   nem   das 
transformações  ‗na  vida‘  sofridas  pelo  personagem  em  questão, 
mesmo quando ambos- autor e personagem- compartilham o mesmo 
contexto. Tratar-se-á, simplesmente, de literatura: essa volta de si, 
esses estranhamento do autobiográfico, não difere em grande 
medida da posição do narrador diante de qualquer matéria artística e, 
sobretudo, não difere radicalmente dessa outra figura, complementar, 
a   do   biógrafo-   um   outro   ou   ‗um   outro   eu‘,   não   há   diferença 
substancial-, que, para contar a vida de seu herói, realiza um 
processo de identificação e, consequentemente, de valoração 
(ARFUCH, 2010, p. 55; Grifos da autora). 

 
 

A representação autobiográfica de Clarice em suas obras literárias é particularmente 

sentida pelas relações alusivas que são estabelecidas no texto, desde o título, 

passando pelas epígrafes, até os diálogos entre Ângela e o Autor. As epígrafes 

usadas pela autora no início de Um sopro de vida, por exemplo, aludem não apenas 

às relações internas estabelecidas no texto, mas, e talvez principalmente, ao 

significado de literatura para a própria Clarice, enquanto produtora de novas 

realidades, enquanto possibilidade criativa que, a partir dessa criação, pode se 

recriar, se representar. 

 
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). 

 
A alegria absurda por excelência é a criação (Nietzsche). 
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O sonho é uma montanha que o pensamento há de escalar. Não há 
um sonho sem pensamento. Brincar é ensinar idéias (Andréa Azulay) 

 
Haverá um ano em que haverá um mês, em que haverá uma semana 
em que haverá um dia em que haverá um hora em que haverá um 
minuto em que haverá um segundo e dentro do segundo haverá o 
não tempo sagrado da morte transfigurada. (Clarice Lispector) 

 
 
 

A primeira epígrafe alude ao mito da criação, ao momento inaugural da existência, 

quando Deus sopra no homem o fôlego da vida e este passa a ser uma alma 

vivente. A citação é retirada do primeiro livro do Pentateuco, no Antigo Testamento 

da Bíblia. Essa alusão traz para a narrativa clariceana um caráter de iniciação 

sagrada. A literatura é percebida como um espaço de reivindicação de uma 

realidade que se quer atingir, como podemos perceber no seguinte trecho: 

 
Eu quero a verdade que só me é dada através do seu oposto de sua 
inverdade. E não agüento o cotidiano. Deve ser por isso que escrevo. 
(LISPECTOR, 1999s, p. 18) 

 
 

As citações aludem àquilo que a literatura proporciona à escritora, que é a 

capacidade de criar através da palavra, da alegria que disso resulta, da forma lúdica 

de se apropriar da palavra para ensinar algo a alguém e como forma de, ao se 

ficcionalizar, tornar-se imortal. O título da obra literária em estudo também traz uma 

alusão que dialoga com as epígrafes usadas. Clarice usa tanto no título de Um sopro 

de vida, que alude à criação, quanto dentro do texto, uma série de citações que vão, 

da mesma forma, aludir a esse caráter que a palavra tem de fundar a(s) realidade(s). 

A palavra ―soproǁ, aliás, também pode ser usada para designar ―palavraǁ, de forma 

que o próprio título já traz em si uma alusão à literatura, à palavra dotada da 

capacidade de dar vida. 

 
De acordo com Chevalier e Gheerbrant (1995, p. 394), o sopro é universalmente 

ligado ao princípio de vida. O sopro que sai das narinas de Jeová (ruá) significa o 

exercício de sua forma criadora; através dele se reúnem as águas; ele tem todas as 

virtudes da torrente. O sopro e a palavra ajudam-se mutuamente: um sustenta a 

emissão do outro. A ruá de Jeová é o hálito que brota de sua boca, criando e 

conservando a vida (CHEVALIER; GHEERBRANT, 1995, p. 396). 
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O termo Ruá, do hebraico, corresponde aos termos pneuma e spiritus, grego e 

latino, respectivamente. Todos eles têm o mesmo significado: o sopro que sai do 

nariz ou da boca. Esse sopro não é um sopro qualquer, mas provido de uma ação 

misteriosa. Ele não apenas dá a vida, mas transforma o homem. A ruá, ou o sopro, 

também é usado para designar Palavra. Entre os celtas, a crença era de que o sopro 

tinha propriedades mágicas. 

 
É exatamente essa peculiaridade mágica, mística da literatura que encanta a 

escritora. E foi isso, talvez, que a fez participar do Primeiro Congresso Mundial de 

Bruxaria realizado em Bogotá, na Colômbia, em 1975. O convite foi feito por Simon 

Gonzalez,  na  carta-convite,  dizia  que  o  objetivo  principal do  congresso  era  ―reunir 

pessoas de todas as tendências interessadas nos poderes interiores do homem e 

nas forças ocultas do universo para além do campo visual dos cincos sentidosǁ 

(FELINTO, 1992). 

 
O título do texto que Clarice preparou e deveria apresentar no congresso seria 

justamente ―Literatura e magiaǁ. Segundo a escritora, ela não poderia escrever sobre 

bruxaria porque não era bruxa. Então, resolveu ler um conto seu, ―O ovo e a 

galinhaǁ, o qual não foi compreendido pela maioria das pessoas que estavam 

presentes no evento. Clarice fez uma pequena introdução antes de o texto ser lido. 

No seu discurso, ela fala sobre o caráter mágico, sobrenatural da literatura: 

 
 

Eu tenho pouco a dizer sobre magia. Na verdade eu acho que nosso 
contato com o sobrenatural deve ser feito em silêncio e numa 
profunda meditação solitária. A inspiração, em todas as formas de 
arte, tem um toque de magia porque a criação é uma coisa 
absolutamente inexplicável. Ninguém sabe nada a propósito dela. 
Não creio que a inspiração venha de fora para dentro, de forças 
sobrenaturais.  Suponho  que  ela  emerge  do  mais  profundo  ―euǁ  de 
uma pessoa, do mais profundo inconsciente individual, coletivo e 
cósmico. Mas também é verdade que tudo o que em vida é chamado 
por  nós  de  ―naturalǁ  é  na  verdade  tão  inexplicável  como  se  fosse 
sobrenatural. Acontece que tudo o que eu tenho a dar a vocês é 
apenas a minha literatura (LISPECTOR, apud FELINTO, 1992). 

 
 

Para Clarice, portanto, é a partir do natural que se chega ao sobrenatural. Ou seja, é 

a partir do sopro, da palavra que se chega à vida, à literatura, à fantasia, à realidade. 
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Assim sendo, podemos considerar que há de fato no texto clariceano elementos de 

sua biografia que, por meio do jogo alusivo, se tornam perceptíveis ao leitor. No 

entanto, todos esses elementos, ao passarem para a obra literária, não podem mais 

ser considerados como integrantes de uma autobiografia, enquanto narrativa que 

aborda os elementos próprios da vida da escritora, mas sim como formas de uma 

representação autobiográfica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

A partir da análise do nosso corpus e levando em consideração as relações 

estabelecidas entre o real e o ficcional em Um sopro de vida, podemos dizer que é 

válido considerarmos a leitura da obra literária sob o viés da alusão como um meio 

de recuperar o (s) sentido (s) do texto. A alusão, enquanto estratégia textual de 

leitura e de escrita, provoca o movimento de sentido do texto, possibilitando ao leitor 

assumir o papel de transformador dos sentidos. 

 
A nossa pesquisa, que teve como objetivo principal investigar como Clarice Lispector 

tensiona a relação entre o real e o ficcional em Um sopro de vida, bem como o papel 

da alusão ao indiciar uma representação autobiográfica da escritora na obra, 

confirmou a possibilidade de uma leitura literária a partir de estratégias linguístico- 

discursivas. 

 
Nesse sentido, destacamos a importância da memória, da metáfora e da metonímia, 

estratégias constituidoras do jogo alusivo, que permitem a relação do todo com as 

partes e vice versa. Tais estratégias escondem, mas também revelam a constituição 

de uma escrita autobiográfica no corpus, permitindo, assim, ao leitor perceber uma 

simbiose entre o real e o ficcional no texto clariceano. 

 
Ao mesmo tempo, são essas estratégias que constituem o jogo alusivo, indiciando 

uma escrita muito mais representativa do sujeito do que autobiográfica. A alusão 

atua no processo de representação autobiográfica possibilitando ao leitor (re)compor 

o todo significativo do texto, ao permitir relacionar as partes do mosaico de sentidos 

que é o texto literário. 

 
Assim sendo, no que tange à suposta autobiografia de Clarice Lispector em Um 

sopro de vida, há de se dizer que essa possibilidade não deve ser levada às últimas 

consequências, uma vez que, mesmo em textos de fato pertinentes ao gênero da 

autobiografia, o real se perde no emaranhado de representações do sujeito 

enunciativo. 
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Assim, defendemos que o nosso corpus, de fato, apresenta impressões 

autobiográficas, percebidas a partir da inserção de elementos da vida e do cotidiano 

de Clarice no texto ficcional. No entanto, entendemos que essas intervenções do 

mundo externo no texto proporcionam a construção de um novo sujeito, não sendo, 

dessa forma, possível falar de uma autobiografia na literatura, mas de uma 

representação autobiográfica no interior do texto ficcional. 

 
A partir de uma proposta Linguística de leitura do texto literário, é possível construir 

sentidos para a narrativa. Usamos o literário como forma de exemplificar aquilo que 

a alusão é capaz de fazer, marcada pelas relações de simetria e de assimetria. 

Tendo suas bases na Linguística, acreditamos que esta investigação é uma 

contribuição aos estudos do texto literário, não apenas no âmbito acadêmico, mas, 

principalmente, no âmbito escolar, os quais passam a contar com a alusão enquanto 

estratégia textual que permite ao leitor não só resgatar, recuperar o sentido do texto, 

numa leitura simétrica, mas também, pensando numa leitura assimétrica, de 

transformar, de construir um sentido novo para o texto literário. 

A alusão é a estratégia acionada para mediar a relação entre o real e ficcional em 

Um sopro de vida, permitindo-nos fazer uma leitura voltada para a representação 

autobiográfica da escritora na obra, ampliando dessa forma as possibilidades de 

interpretação do texto literário. 



- 97 - 
 

 
 
 

REFERÊNCIAS 
 
 
 

AMORIM, Orlando Nunes de. O desvio autobiográfico em Sinais de fogo, de Jorge 
de Sena. In: Literatura e representações do eu: impressões autobiográficas. 
NIGRO, C.M.N; BUSATO, S; AMORIM, O.N. de (orgs.). São Paulo: Ed. UNESP, 
2010. 

ANDRADE, Maria Luzia Oliveira. A memória na ficção de Francisco Dantas: 
cenas da narrativa e do narrador pós-moderno. Dissertação (Mestrado em Letras). 
Universidade Federal de Sergipe. São Cristóvão, 2010. 

ARFUCH, Leonor. O espaço biográfico: dilemas da subjetividade contemporânea. 
Rio de Janeiro: EdUERJ, 2010. 

AUTHIER-REVUZ, Jacqueline. Nos riscos da alusão. Trad. Ana Vaz e Doris Arruda 
Carneiro da Cunha. Revista Investigações. Vol. 20, N° 2, Julho/2007. Disponível 
em: 
http://www.revistainvestigacoes.com.br/Volumes/Vol.20.N.2_2007_ARTIGOSWEB/J 
acquelineAuthier-Revuz_NOS-RISCOS-DAALUSAO_Vol20-N2_Art01.pdf. Acesso 
em: 18 mar 2010. 

 
BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. São Paulo; Martins Fontes, 2010. 

 
BENVENISTE. Émile. Problemas de lingüística general II. 15 ed. México: Siglo 
veintinuno, 1999. 

 
BERNARDO, Gustavo. Conhecimento e metáfora. ALEA. vol. 6, nº. 1, jan. - jul. 
2004. p. 27-42. Disponível em: Acesso em: 03 março 2011. 

 
BOSI, Eclea. Memória e sociedade – lembranças de velho. São Paulo: Ed. T. 
Queiroz, 1979. 

 
BAUDRILLARD, Jean. Simulacros e simulação. Lisboa: Relógio d'Agua, 1991. 

 
BRANDÃO. Helena H. Nagamine. Introdução á análise do discurso. 6. ed. 
Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 1995. 

 
BRUSS, Elizabeth. Actos literários. In: 29/Suplementos Anthropos. La 
autobiografia y sus problemas teóricos. Barcelona: Anthropos, 1991. 

 
BURKE, Peter. Testemunha ocular: história e imagem. Bauru, SP: EDUSC, 2004. 

 
BUSATO, Susana. A memória do sujeito e a memória da linguagem: redes textuais. 
In: NIGRO, C.M.N; BUSATO, S; AMORIM, O.N. de (orgs.). Literatura e 
representações do eu: impressões autobiográficas. São Paulo: Ed. UNESP, 2010. 

 

CÂNDIDO, Antônio. A educação pela noite e outros ensaios. 3 ed. São Paulo: 
Ática, 2000. 



- 98 - 
 

 
 
 

CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain. Dicionário de símbolos: mitos, sonhos, 
costumes, gestos, formas, figuras, cores, números. Rio de Janeiro: J. Olympio , 
1995. 

 
COMBE, Dominique. A referência desdobrada: O sujeito lírico entre a ficção e a 
autobiografia. Rev. USP [online]. 2010, n.84, pp. 113-128. ISSN 0103-9989. 

 
CURY, Maria Zilda. Intertextualidade: uma prática contraditória. In: COELHO, 
Haydée Ribeiro e CASANOVA, Vera (org.). Ensaios de semiótica: caderno de 
lingüística e teoria da literatura. Belo Horizonte UFMG/FALE, n.8, p. 117-128, dez. 
1982. 

 
DAMIÃO, Carla Milani. Sobre o declínio da “sinceridade” Filosofia e autobiografia 
de Jean-Jacques Rousseau a Walter Benjamin. São Paulo: Loyola, 2006. 

 
DE MAN, Paul. La autobiografía como desfiguración. Suplemento Anthropos, Nº 
29. 1991. 

 
DUBOIS, Philippe. O ato fotográfico e outros ensaios. Campinas, SP: Papirus, 
1993. 

 
ECO, Umberto.Lector in fabula: a cooperação interpretativa nos textos narrativos. 
São Paulo: Perspectiva, 2008. 

 
FELINTO, M. Lispector foi a Congresso de Bruxaria. Folha de São Paulo, São 
Paulo, 2 de ago. 1992. Caderno Mais. Disponível em: 
http://acervo.folha.com.br/fsp/1992/08/02/72. Acesso em: 16 maio 2012. 

 
GARRIDO, Miguel Ángel. El texto narrativo. Madri: Síntesis, 1996. 

 
GAY, Peter. O coração desvelado: a experiência burguesa da Rainha Vitória a 
Freud. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. 

 
GONÇALVES, Cláudio do Carmo. Sobre a representação. In: GONÇALVES, Cláudio 
do Carmo (Org.). Cartografias contemporâneas: memória e cidade na ficção. 
Ilhéus: Editus, 2011. 

 
GOTLIB, Nádia Battella. Clarice: uma vida que se conta. 6.ed. São Paulo: Editora  
da Universidade de São Paulo, 2009. 

 
GRUPO DE ESTUDOS DOS GÊNEROS DISCURSIVOS- GEGE. Palavras e 
contrapalavras: glossariando conceitos, categorias e noções de Bakhtin. São 
Carlos: Pedro e João Editores, 2009. 

 
HAMBURGER, Käte. A lógica da criação literária. São Paulo: Perspectiva, 1975. 

 
HUTCHEON, Linda; CRUZ, Ricardo (Trad.). Poética do pos-modernismo: história, 
teoria, ficção. Rio de Janeiro: Imago, 1988. 



- 99 - 
 

 
 
 

KAHN, Daniela Mercedes. A via crucis do outro Identidade e alteridade em Clarice 
Lispector. São Paulo: Associação Editorial Humanitas: Fapesp, 2005. 

 
KANAAN, Dany Al-Behy. À escuta de Clarice Lispector: entre o biográfico e o 
literário, uma ficção possível. São Paulo: EDUC, 2003. 

 
KLÔH, Suzana de Sá. Clarice Lispector e o narrar-se. 2009. Tese (Doutorado em 
Letras Vernáculas)- Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009. 

 
KLÜGER, Ruth. A escrita autobiográfica entre literatura e realidade. In: GALLE, 
Helmut et al (orgs.). Em primeira pessoa: abordagens de uma teoria autobiográfica. 
São Paulo: Annablume, Fapesp, FFLCH, USP, 2009. 

 
KOSIK, Karel. Dialética do concreto. Trad. NEVES, Célia e TORÍBIO, Alderico. 6ª 
reimpressão. São Paulo: Paz e Terra, 1995. 

 
KOSSOY. Boris. Realidades e ficções na trama fotográfica. Cotias, SP: Ateliê 
Editorial, 1999. 

 
LE GOFF, Jacques. História e Memória. 3. ed. Tradução de Irene Ferreira. 
Campinas, SP: Editora UNICAMP, 1994. 

 
LEJEUNE, Philippe. O Pacto autobiográfico. Trad. de Jovita Maria Gerheim 
Noronha e Maria C. Guedes. Belo Horizonte: editora UFMG, 2008. 

 
LISPECTOR. Clarice. A Hora da Estrela. Rio de Janeiro: Rocco, 1998h. 

 

  . Um Sopro de Vida. Rio de Janeiro: Rocco, 1999s. 
 

  . Água viva. Rio de Janeiro: Rocco, 1998a. 
 

  . Entrevistas. Rio de Janeiro: Rocco, 2007. 
 

  . A descoberta do mundo. Rio de Janeiro: Rocco, 1999d. 
 

  . Felicidade clandestina. Rio de Janeiro: Rocco, 1998f. 
 

  . Onde estivestes de noite. Rio de Janeiro: Rocco, 1999o. 
 

  . A mulher que matou os peixes. Rio de Janeiro: Rocco, 1999m. 

LOBATO, Monteiro. Memórias da Emília. São Paulo: Globo, 2007. 

MACHADO, Ana Maria. Recado do nome. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2003. 



- 100 - 
 

 
 
 

MAGALHÃES; SISCAR. A circunavegação autobiográfica. In: Literatura e 
representações do eu: impressões autobiográficas. NIGRO, C.M.N; BUSATO, S; 
AMORIM, O.N. de (orgs.). São Paulo: Ed. UNESP, 2010. 

 
MANZO, Lícia. A aproximação vida e obra em Clarice Lispector. São Leopoldo: 
1977. Revista do Instituto Humanitas Unisinos on-line. N. 228, ano VII, 16 jul 
2007. Disponível em: 
http://www.ihuonline.unisinos.br/media/pdf/IHUOnlineEdicao228.pdf. Acesso em: 08 
jan 2011. 

 
MENDONÇA,  Maria  Manuela  Ildefonso.  Metáforas: da terminologia à retorica. 
Jornal dos Algarves. N º 17 - 1  º Semestre 2008. Disponível em: 
http://www.dosalgarves.com/index.php?option=com_jumi&fileid=4&Itemid=61&lang= 
en&numrev=17. Acesso em: 8 mar 2011. 

 
MEXIAS-SIMON, Maria Lucia. Os nomes na literatura. Disponível em 
http://www.filologia.org.br/revista/38/07.html. Acesso em: 2 dez 2011. 

 
MIRANDA, Wander Melo. Corpos escritos: Graciliano Ramos e Silvano Santiago. 
São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo; Belo Horizonte: Editora UFMG, 
1992. 

 
MITIDIERI, André Luis. Como e porque (des) ler os clássicos da biografia. Porto 
Alegre: IEL: EDIPUCRS, 2010. 

 
MOSER, Benjamin. Clarice,. São Paulo: Cosac Naify, 2009. 

 
NASCIMENTO, Milton do; PAIVA, V.L.M.O. Processamento metafórico e 
metonímico na produção de texto/sentido: um exemplo de compressão fractal. 
Disponível em: http://www.veramenezes.com/metomiltonvera.pdf. Acesso em 31 jul 
2011. 

 
NOLASCO, Edgar Cezar. Restos de ficção: a criação biográfico-literária de Clarice 
Lispector. São Paulo: Annablume, 2004. 

 
NUNES, Benedito. O drama da linguagem; uma leitura de Clarice Lispector. São 
Paulo: Ática, 1995. 

 
PAIVA, V.L.M.O. A metonímia como processo fractal multimodal. Disponível em: 
http://www.veramenezes.com/metonimia.pdf. Acesso em 31 jul 2011. 

 
PEREIRA, Maria Cristina C. L. Uma arqueologia da história das imagens. In: 
GOLINO, William (org). Seminário: A importância da teoria para a produção artística 
e cultural. Vitória, UFES, maio 2004. Disponível em: 
http://www.pem.ifcs.ufrj.br/Arqueologia.pdf. Acesso em: 25 de junho de 2010. 

 
PINO, Claudia Amigo. A ficção da escrita. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2004. 

 
PINTO, Odilon. Enunciação, ideologia e sentido. Mestrado em letras: linguagens e 
representações. Ilhéus/UESC, 2010. 



- 101 - 
 

 
 
 

PLATÃO. A República. 6° ed. Ed. Atena, 1956, p. 287-291. 
 

QUEIRÓS, Bartolomeu Campos. Ler, escrever e fazer conta de cabeça. 2. Ed. 
Belo Horizonte: Muguilin, 1996. 

 
SILVA, Tomaz Tadeu da. O currículo como fetiche: a poética e a política do texto 
curricular. 3. reimp. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. 

 
SOUZA, R. R. Isabel Allende: identidades e a palavra autobiográfica. In: DUARTE, 
Constância Lima; Ravetti, Graciela; ALEXANDRE, Marcos Antônio. (Org.). Gênero e 
representação em Literaturas de Línguas Românicas - col. Mulher & Literatura. 
Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2002, v. 5, p. 75-83. 

 
STAROBINSKI, Jean. Jean-Jacques Rousseau: a transparência e o obstáculo; 
seguido de sete ensaios sobre Rousseau. Trad. Maria Lúcia Machado. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2011. 

 
TORGA, Vânia Lúcia Menezes. O movimento de sentido da alusão: uma 
estratégia textual da leitura de Ler e Escrever e Fazer conta de cabeça de 
Bartolomeu Campos Queiroz. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da UFMG, 2001. 
(Dissertação: Mestrado em Lingüística Aplicada). 

 
TORGA. Vânia Lúcia Menezes. ―Aludir é melhor que nomearǁ: a leitura e a alusão no 
texto literário. In: A Cor das Letras: Revista do Departamento de Letras e Artes da 
Universidade Estadual de Feira de Santana. – N1 (1997)-. – Feira de Santana: 
UEFS, 1997. 

 
TORGA. Vânia Lúcia Menezes. Crônicas de Machado de Assis - pra quem sabe 
lê, um ―pinguélêǁ... Encontro Regional da ABRALIC 2007, realizado entre os dias 23 
a 25 de julho de 2007, na USP, São Paulo-Brasil. Disponível em 
www.abralic.org.br/enc2007/anais/16/638.pdf. Acesso em: 22 nov. 2008. 

 
TORGA. Vânia Lúcia Menezes. O Risco do Bordado de Autran Dourado - A 
Alusão nos Gêneros Textuais : o Romance e a Tese . Belo Horizonte: Faculdade de 
Letras da UFMG, 2006. (Tese: Doutorado em Letras: Lingüística). 


