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2.1 ANALISANDO A ESCRITURA LITERÁRIA JUDAICA NO 
BRASIL 

Clarice Lispector, a quarta dimensão da palavra 

Bella Jozef 

Numa época marcada pelo regionalismo da década de 30, Clarice 
Lispector destaca-se por sua densidade introspectiva. Personalidade 
fascinante, ela chega entre o Modernismo e a modernidade, para 
revolucionar o dizer da literatura brasileira, abalando os alicerces 
tradicionais e abrindo-lhe novos rumos, dentro de uma linha intimista. A 
entrada de Clarice no cenário das letras nacionais deu-se como um divisor 
de águas. 

Marcada por intensa força interior e uma voz inconfundível, 
incrementou com sua arte o processo de desconstrução da narrativa e 
redimensionou o espaço da ficção. 

A trajetória literária de Clarice Lispector, constituída por uma 
produção complexa, rica e densa, é fonte inesgotável de leituras críticas, em 
interpretações de cunho filosófico, psicanalítico ou especificamente 
estético. A escritora, que faleceu em pleno auge de sua criatividade, deixou-
nos textos que dinamizam seu universo interior, onde reitera suas obsessões 
numa linguagem bela e persuasiva, rica em imagens, visionária, com um 
potencial simbólico nunca exaurido. 

Vamos focalizar especificamente – Água viva, A hora da estrela e 
Um sopro de vida – que tratam do ato de narrar e da impossibilidade de 
fazê-lo na experiência sacrificial da escrita. 

O mistério estabelece-se em torno de situações insólitas extraídas do 
cotidiano. Cada imagem encerra um enigma. A ficção recupera, assim, uma 
realidade perdida e rompe com as existências massificadas de personagens 
alienados. Nesse universo literário, é dito o indizível da sensibilidade que, 
num instante de aguda penetração, a escritora traduz em palavras 
devolvidas a seu estado poético primigênio. 

A palavra é a minha quarta dimensão (AV,11). 
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Um dos livros mais fascinantes de Clarice Lispector – Água viva 
(1973) – é uma reflexão sobre a eclosão de uma escritura. Uma longa carta, 
escrita por uma mulher, tem como destinatário o homem amado. A mulher 
sente em si mesma um novo nascimento – porque este nascimento é uma 
liberdade – nenhum cordão umbilical a une a nada ou a ninguém. É a 
alegria de sua nova liberdade e também a alegria do descobrimento do 
prazer de escrever: 

Ao escrever, não posso fabricar como na pintura, quando fabrico 
artesanalmente uma cor. Mas estou tentando escrever-te com todo o 
corpo, enviando uma seta como se finca no ponto tenso e nevrálgico 
da palavra (AV,13). 

Escrever é sua maneira de ser. Ninguém, desde o leitor mais inocente 
até o mais refinado e erudito pode permanecer indiferente ante a magia, a 
força e o poder de Água viva que descobre um caminho e consegue, em 
poderosa síntese, abarcar toda a angústia em que se debate o homem 
contemporâneo. 

Sem personagens, somente uma mulher que cumpre seu papel a um 
invisível interlocutor. Desce até a essência do ser, monologa para encontrar 
uma explicação, para definir-se, para esclarecer seu interior. 

Por sua riqueza de valores expressivos, um estilo descarnado e cheio 
de sugestões, representa a alma e a condição humana, exaltando a liberdade 
criadora. 

Constrói o desafio da aventura da linguagem voltada sobre si 
mesma1:  

...quero não o que está feito, mas o que tortuosamente ainda se faz 
(AV,13). 

A eternidade da estrela 

Meu material básico é a palavra (HE, 19) 

                                                 
1 Este fato ocorre principalmente a partir do terceiro romance, A maçã no escuro, e em 
Legião estrangeira se lê: “Escrevo pela incapacidade de entender sem ser através do 
processo de escrever”(LE,146). 
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Poucos meses antes de morrer, Clarice publicou A hora da estrela 
(1977) onde declara que “a morte é nesta história meu personagem 
predileto” (HE, 101). O narrador, Rodrigo S. M., em primeira pessoa, 
enuncia o propósito de escrever a história de uma nordestina, de quem nem 
sequer o nome sabe. É uma pessoa humilde, para quem “possuir um futuro 
é luxo”, “viver é luxo” (HE,103). 

O narrador nos adverte desde o começo: 

Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a 
escrever(HE,15). 

O sim final e o inicial são como o início e o fim da existência, “pois 
na hora da morte uma pessoa se torna uma brilhante estrela de cinema, é o 
instante de glória de cada um e é como no canto coral se ouvem agudos 
sibilantes”. É um “gran finale seguido de silêncio e de chuva caindo” 
(HE,17). 

A tentativa de ver-se é forma de identidade: “Encontrar-se consigo 
própria era um bem que ela até então não conhecia” (HE, 51). 

Macabéa é “símbolo universal da humildade oprimida”, diz-nos 
Moacyr Scliar. Ela sente como uma dor a não familiaridade do lugar. Sua 
morte interrompe o desenvolvimento da própria indiferença: 

“Este livro é um silêncio. Este livro é uma pergunta” (HE, 21), 
declara o narrador que se delineia aos olhos do leitor através de outro 
personagem “escrevo por não ter nada mais para fazer no mundo” e “ao 
escrever me surpreendo um pouco pois descobri que tenho um destino(...) 
só me livro de ser um acaso porque escrevo”.  

Macabéa, com sua experiência inautêntica é o protótipo do ser 
alienado, ironicamente o oposto das mulheres dos bíblicos Macabeus. 

A obra tem perguntas e a interrogação é a resposta: “O homem irá 
buscar no próprio profundo e negro âmago de si mesmo o sopro de vida 
que Deus (lhe) dá”. 

Não há um antes nem um depois: “Como começar pelo início, se as 
coisas acontecem antes de acontecer?” (HE, p.15). 

O narrador, ao afirmar “Vivemos exclusivamente no presente” (HE, 
p.23) pressupõe a repetição indefinida do que ocorre no relato. Uma 
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referência ao que vem depois “esta história será o resultado de uma visão 
gradual”, afasta no mito o que poderia suceder num futuro real. 

Um sopro de plenitude 

Escrever é uma pedra lançada no poço fundo (SV, 13) 

Escrito entre 1974 e 1977, Um sopro de vida foi publicado 
postumamente (1978).2 Em nenhuma outra obra a presença da música é tão 
forte na construção da linguagem: “Ele é tocado ao piano delicada e 
fortemente todas as notas são límpidas e perfeitas, umas separadas das 
outras” (SV,14). 

O personagem-autor, com a insegurança que fecunda a atividade 
intelectual, comenta o que escreve a personagem-criatura Ângela, 

“Um sopro de vida é a luta entre o ser e o existir.” 

Detectando as contradições crescentes da sociedade atual, volta-se ao 
passado ou ao futuro como possibilidade de salvação. 

“O futuro é um passado que ainda não se realizou”(p.50). 

Nesse sentido se aproxima ao que Walter Benjamin afirmou de 
Breton: “A obra de arte não tem valor senão na medida em que ela é 
atravessada pelos reflexos do futuro”.3 

As palavras de Um sopro de vida não informam, aludem, são 
instrumentos de sugestão. O artista vive em suas obras, que são seu reflexo 
e espelho. Em Clarice Lispector, este é mediador do desdobramento da 
consciência de si, quando a identidade se transforma em alteridade, “o 
encontro do eu com o eu”(p.65). 

A personagem Ângela constata “o encontro da vida com a 
identidade”(p.68). O autor se desdobra em autor e Ângela (p.47), vendo-se 
e vendo-a, alter ego que divide as angústias (“eu te me respiro”, “ela me 
sou eu”). 

                                                 
2 Em Água viva, Clarice escreveu: “Tenho falado muito em morte. Mas vou te falar no sopro 
de vida”(AV,76). 
3 BENJAMIN, Walter. “O surrealismo. O último instantâneo da inteligência europeia”, in: 
Obras escolhidas.Magia e técnica.Arte e política. Trad. de Sergio Paulo Rouanet. 4ª ed. São 
Paulo: Editora Brasiliense, 1985. 
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Nesta última e definitiva obra de Clarice Lispector há um 
desnudamento total (“o difícil é ficar com a alma desnuda”, p.67), nessa 
espécie de diário de uma criação onde apontou impressões, definições, 
descrições. O motivo principal é o escrever, ato mágico e misterioso, que 
detona novas realidades. Necessita escrever, “para fazer existir e para que 
eu exista” (p.94). 

A personagem Ângela, um ser forjado pela palavra, luta por sua 
realização individual:. “escrevo-te em desordem, bem sei (...) Eu não tenho 
enredo de vida? Sou fragmentária. Sou aos poucos”(p.74). 

A literatura é sua forma de existir. Só a literatura poderá denunciar a 
perda da identidade e poderá recuperar a essência do homem e seu direito 
de ser. Somente a morte cessará o ato de narrar e de existir: “Aliás não 
quero morrer. Recuso-me contra Deus. Vamos não morrer como 
desafio?”(p.95). 

Não é um romance no sentido tradicional (“Isto não é uma história 
porque não conheço histórias assim”), senão uma criação cósmica, um 
espelho humano de infinitos reflexos, algo assim como um poliedro em 
uma imagem plana. É acaso a novela do futuro, uma história transparente 
da alma e da condição humana em estado puro. Aqui, a criação literária se 
liberta da trama, só surgem vivências nítidas e sedutoras. 

A participação do leitor é despertada para que sua passiva função 
receptora tradicional fique implicada como interlocutor. 

Um sopro de vida é a metáfora do ser em seu desejo de 
transcendência que, para a escritora, é escrever, já que a criatividade é a 
única maneira de salvar a realidade: “Não consigo imaginar uma vida sem a 
arte de escrever ou de pintar ou de fazer música”(p.82). 

De Talmude e Cabala 

O Talmude nos ensina sobre os diferentes níveis de leitura de um 
texto e indica-nos como quinto nível o que talvez seja o mais importante – a 
voz do mistério – que faz com que a luz da esperança não se apague. 

O Talmude caracteriza-se por ter mais perguntas que respostas, 
deixando sempre um espaço aberto da dúvida, do questionamento. Nesse 
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sentido, Clarice estaria retomando o próprio espírito, a essência do 
judaísmo para inseri-la no mundo contemporâneo. 

Clarice liga-se à tradição judaica da escrita: ao mesmo tempo 
revelação e ocultamento do sagrado. 

Seu desejo não é escrever sobre alguma coisa, mas simplesmente 
alguma coisa. Sua intenção é entender o mundo através da escrita: 

Como uma forma de depuração, eu sempre quis um dia escrever sem 
nem mesmo o meu estilo natural...Eu não queria meu modo de 
dizer...Queria apenas dizer. Deus meu, eu mal queria dizer... 

Essa especulação vívida nos remete aos traços de um pensamento 
judaico marcado na ideia de linguagem. 

Eu escrevo por intermédio de palavras que ocultam outras – as 
verdadeiras. É que as verdadeiras não podem ser denominadas. 

Clarice quer nomear, sem cristalizar o sentido. A palavra é um nome 
em ação, que permanece na escrita como um presente ideal e impossível. 

A escritora deseja denunciar a gravidade da condição humana, única 
realidade que lhe parece convincente, que é a impossibilidade de um 
conhecimento pleno. 

Escrever é enunciar um linguagem que é passado de existência e 
futuro de vivência. É pensar o mistério da realidade, o que a aproxima de 
uma realidade imanente: 

Não estou brincando pois não sou sinônimo – sou o próprio nome. 

Em Clarice, a percepção do mundo apresenta-se em constante 
presente da perplexidade e espanto, como no momento de uma revelação 
súbita. Podemos, assim, aproximar Clarice dos cabalistas judeus em sua 
vontade de ver na palavra mais do que a aparência e a aceitação do verbo 
como instrumento de criação. 

A linguagem, para a Cabala, é o instrumento que conduz ao 
assombro. A escrita de Clarice, assombrada pelo silêncio porque 
assombrada pela presença mística sempre ameaçando-a com o risco do 
emudecimento, (“este livro é um silêncio, este livro é uma pergunta”, dirá a 
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personagem Macabéa de A hora da estrela), é uma escrita conflitiva que 
problematiza as relações entre linguagem e realidade. 

A palavra, na Cabala, é instrumento todo-poderoso de posse da 
realidade. Seu alcance é ilimitado, como a narradora que, em A hora da 
estrela afirma que “desde Moisés se sabe que a palavra é divina” e em O 
sopro de vida deseja ir para “o encontro de eu com o eu”. 

A cabala conferiu à linguagem a tarefa de refletir (de ser) 
manifestação direta da divindade. Para o cabalista, o idioma não é produto 
de conjecturas que animariam a busca de segredos divinos mas um produto 
divino que permite aos iniciantes penetrar no mundo onde conjecturas 
humanas transformam-se em certezas da deidade: 

Desde Moisés se sabe que a palavra é divina (HE, 95). 

A vontade de Clarice de ver na palavra mais do que a aparência e a 
aceitação do verbo como instrumento de criação (e não como mero símbolo 
arbitrário para designar os elementos da realidade) aproxima-a dos 
cabalistas. Não queremos dizer que fosse conscientemente, através do 
estudo dos textos sagrados, mas como uma intuição, a poderosa e mágica 
intuição de Clarice Lispector. 

O olhar rompe os limites, momento extremo de liberdade, momento 
em que se liberta de si mesma, oferecendo sua essência que é liberdade. 
Aproxima-se do momento genbésico pela força do olhar, momento do 
desejo e da inspiração. Puro fulgor que acende a centelha: “Sou sozinha eu 
e minha liberdade”. 

Clarice quer subtrair-se à ausência de tempo penetrando em outro 
tempo. A hora da estrela é dedicada aos profetas do presente. 

A Bíblia será um dos textos citados:  

A senhora compreende, a Bíblia é o maior dever do homem. Estou 
dizendo isso mas querendo dizer nessa palavra que a mulher também 
é homem, compreende. (O lustre, p.163). 

Destruindo a lógica convencional da prosa, Clarice traz uma escritura 
marcada pela ruptura onde a sintaxe não reproduz a coerência dos fatos 
narrados mas o fluxo desordenado e fragmentário do pensamento e das 
emoções. No processo de desmontagem da estrutura narrativa, abriu largas 
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fissuras no tecido ficcional, alojando, entre as sombras da representação, 
uma linguagem dupla, feita para escrever-se, na necessidade de fazer da 
escritura um símbolo de si mesma. A narrativa sobrepõe-se, diante do 
espelho, à procura da própria imagem. Clarice procura a essencialidade 
através da palavra: “...quero não o que está feito, mas o que tortuosamente 
se faz”. Propõe uma temática que vai da crise de identidade à localização do 
discurso feminino: 

Inútil querer me classificar; eu simplesmente escapulo não deixando. 

Percebemos a dupla questão da alteridade: a condição de mulher e 
o judaísmo, envoltos num processo de negação e assimilação do modelo 
hegemônico ocidental da cultura. 

À guisa de conclusão 

Possuindo singular visão do mundo e técnica narrativa que se 
aperfeiçoou cada vez mais, uma obra coerente à motivação nuclear a que 
sempre se manteve fiel, de cunho ontológico, Clarice Lispector se debruça 
sobre a vida interior de seus personagens, dinamizando seu universo, 
reduzindo a intriga e preocupando-se com o “estar no mundo” e a 
problemática da existência humana no universo: o ser humano em seu 
esforço por transcender-se, na busca do relacionamento com os demais e as 
coisas que o rodeiam, na ênfase que põe na impossibilidade de comunicar-
se. Percebe-se a falsa segurança das vidas e o que seria o personagem na 
vida real. O instante existencial em que os personagens jogam com seus 
destinos se evidencia por uma relação interior. Ao surpreender este instante 
revelador, há um momento de lucidez plena em que o ser descortina a 
verdade íntima das coisas e de si mesmo. 

Clarice Lispector emancipou o autor de sua identidade num trabalho 
de autenticidade criadora. Incrementou o processo de desestruturação da 
narrativa tradicional, considerando as palavras como forças essenciais. 

Pelas frequentes reflexões sobre a natureza da criação artística, parte 
com lucidez criadora das possibilidades da linguagem, propondo uma nova 
escrita-leitura. A obra criadora de Clarice Lispector em sua recusa em 
aceitar o cotidiano, representa nova atitude do fazer literário e um 
questionamento de sua significação. 
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Mas é do buscar e não encontrar que nasce o que eu não conhecia e 
que instantaneamente reconheço. A linguagem é meu esforço 
humano. Pelo destino tenho que ir à procura, e pelo destino volto 
com as mãos vazias. Mas volto com o inexplicável. O inexplicável 
somente me poderá ser dado através do fracasso de minha linguagem. 
Só quando falta a construção é que obtenho o que ela não conseguiu 
(A paixão segundo G.H., 178) 

Ler Clarice é atravessar as aparências de que o cotidiano se veste 
para disfarçar a mentira que o sustenta. E redescobrir os múltiplos sentidos 
que o gesto humano mais elementar possui contra a hipocrisia estética e 
social, que reduz este gesto à caricatura do que ele deveria ser. 

Seu conhecimento sempre se originou da dúvida e da consciência 
crítica, do desejo de desmascarar o mesquinho e denunciar o falso. Sua 
fragilidade era a sua força. Eu a sentia dividida entre esses dois pólos, “em 
estado de jardim e sombra” (AV, 20). Dizendo nada saber, descobria tudo. 
Soube expressar mesmo o que não sabia saber. Vivia em aprendizagem 
incessante, de vida e de amor. 

Tornou-nos melhores com sua perspicácia, com seu olhar agudo que 
tudo via, ao percorrer os numerosos caminhos da experiência humana, a 
percepção do detalhe, até o âmbito onde se unem o impossível e a mais 
luminosa realidade, o esplêndido e o banal. Penetrou nas camadas 
escondidas do ser para desvendá-las, ouvindo o ritmo do mundo, na 
vertigem do viver. 

Ofertou-nos, aos que tivemos a felicidade de intuir, as chaves do 
mundo. Entregou-nos, consumindo-se, o mistério. E nós nos entregamos ao 
mistério e à verdade, às imagens fascinantes de seu universo íntimo, como 
se os fatos fossem apresentados pela primeira vez. 

Desta maré de ebulição, desta ruptura apaixonada de palavras, nasce 
um tremor de poesia em cada linha, em cada página. Passo a passo, desde as 
indagações ontológicas da relação homem/mundo até as preocupações com 
os seres, enquanto objetos, enquanto vivos, enquanto aquém ou além da 
vida. “O outro lado de mim me chama” (AV). 

Há uma íntima correspondência entre os objetos do mundo e a 
consciência que tenta apropriar-se deles. “Não compreender nos entrega o 
mundo”. 
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A emoção a guiava e a consumia, a intuição a sustentava. Era maga, 
adivinhando com instintiva volúpia aquilo que está escondido na natureza 
ao captar o lado de lá, a palavra antes da palavra: “Estou atrás do que fica 
atrás do pensamento” (AV, 14). 

A nós que a amamos, entregou a própria solidão: 

Amar será dar de presente ao outro a própria solidão? É a coisa mais 
última que se pode dar de si. 

Aceitou o desafio do silêncio impenetrável da vida e da morte: “Será 
que consigo me entregar ao expectante silêncio que se segue a uma 
pergunta sem resposta?” (AV,16), “Há abismos de silêncio em mim” 
(SV,11), pois “O silêncio não é o vazio, é a plenitude” (SV,53) “embora 
escrever só esteja me dando a grande medida do silêncio” (AV,14). 

Clarice viveu várias solidões, até a solidão maior, onde contempla o 
rosto sem rugas da eternidade: “Quando acabardes este livro chorai por 
mim um aleluia” (SV,20). 

É preciso ler Clarice como ela leu o mundo, ao criar nova relação 
entre nós e as coisas. 

Aqui e agora não é a morte nossa matéria. É a vida. É a possibilidade 
de permanência que a criação artística estabelece. É a força de todos os 
mistérios, de todas as respostas. 

É a continuidade de seus atos, de seus livros. A eternidade da estrela. 

Bella Jozef 
Professora Emérita da Universidade Federal do Rio de Janeiro  

Vice-Presidente do Pen Club do Brasil 

 

Nota: Agradeço à Editora Francisco Alves a permissão para retomar 
algumas considerações de: JOZEF, Bella. “Clarice Lispector: um sopro de 
plenitude”. Apresentação, in: Um sopro de vida, 9ª Ed. Rio de Janeiro: Editora 
Fracisco Alves, 1991, p.5-12. 
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