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O amor já está, está sempre. 

Falta apenas o golpe da graça – que se chama paixão. 

 

Clarice Lispector 



 

 

RESUMO 

 

 

Os monstros sempre foram figuras presentes no imaginário popular e nas diversas 

manifestações artísticas, inclusive na literatura, em praticamente todas as épocas da 

história da humanidade. Como construto cultural, a monstruosidade pode se apresentar 

sob vários contornos, por meio de um processo de monstrificação do Outro numa 

relação de alteridade. Tendo em vista esse aspecto, o presente trabalho analisa o 

romance A Paixão segundo G.H. de Clarice Lispector a partir das representações 

monstruosas elaboradas, tanto no nível do conteúdo (tema) como no nível da forma 

(escrita). As monstruosidades na obra são construídas, através do viés aqui proposto, 

pelo ponto de vista da própria narradora que com um “olhar microscópio” exagera as 

dimensões dos objetos e seres, metamorfoseando-os em monstros. Dentre esses seres, a 

barata se converte por esse efeito de estranhamento em um verdadeiro monstro, dotado 

de uma ancestralidade que o universaliza. Por meio de uma abordagem interdisciplinar 

que conjuga contribuições advindas dos estudos culturais, filosofia, psicanálise, história 

e crítica da literatura brasileira, este trabalho se fundamentou em aspectos teóricos 

relativos à noção de monstruosidade desenvolvidos basicamente por Luiz Nazário 

(1998), Julio Jeha (2007), Michel Foucault (2002), Jeffrey Jerome Cohen (2000) e Nöel 

Carroll (1999). Argumenta-se que a obra da escritora constrói uma “Estética do 

Negativo”, termo utilizado por Yudith Rosenbaum (1999) para caracterizar a postura de 

rebeldia da romancista em relação aos preceitos da civilidade, em favor de um 

posicionamento mais instintivo, selvagem, que exige da narradora a própria 

desconstrução de sua condição humana. O itinerário de G.H. é, por isso, um percurso do 

humano para o inumano, da cultura para a natureza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Monsters have always been present in the popular imaginary and in many artistic 

expressions, including literature, practically in very era of human history. As a cultural 

construct, monstruosity can be shown under many shapes, by means of a 

monstrification process of the Other in an alterity relation. In view of this aspect, this 

work analyzes the novel A Paixão Segundo G.H. by Clarice Lispector – especially its 

monstruous representations both in content (theme) and in form (writing). The 

monstruosities are built in the novel, from the perspective proposed here, by the 

narrator’s point of view who, with a “microscope look” exaggerates the dimensions of 

objects and beings, metamorphosing them as monsters.  Among these beings, the 

cockroach is converted by this strangeness effect in a real monster, gifted with an 

ancestrality that universalizes it. By means of an interdisciplinary approach, that links 

contribution arising from cultural studies, philosophy, psychoanalysis, history and 

Brazilian literature critique, this work is based on theoretical aspects relative to the 

notion of monstruosity basically developed by Luiz Nazário (1998), Julio Jeha (2007), 

Michel Foucault (2002), Jeffrey Jerome Cohen (2000) e Nöel Carrol (1999). It is argued 

that the writer’s novel builds an “Aesthetic of the Negative”, a term used by Yudith 

Rosenbaum (1999) to characterize the rebellion posture of the novelist in relation to 

civility precepts, in favor of a more instinctive, wild stance, that requires from the 

narrator the deconstruction of her own human condition. G.H.’s itinerary is, hence, a 

trajectory from the human to the inhuman, from culture to nature.   
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INTRODUÇÃO 

 

Os monstros já eram figuras presentes no imaginário popular e nas diversas 

manifestações artísticas, inclusive na literatura, desde, pelo menos, a Antiguidade 

Clássica. Na Grécia Antiga, por exemplo, Homero narra no poema Odisseia as 

desventuras do herói Ulisses que teve de enfrentar sereias e o gigante Polifemo no 

regresso à sua terra natal, Ítaca. Nessas narrativas míticas, o acervo teratológico é 

bastante numeroso: Minotauro, Esfinge, Quimera, Hidra, harpias e gigantes.  

Na Idade Média, a presença dos monstros também é bastante diversificada. Eles 

estão documentados em relatos de viagens supostamente verídicos, na maioria dos 

casos, com descrições de animais exóticos e de raças humanoides que possuíam 

costumes estranhos ao mundo europeu. A arquitetura de igrejas, conventos e 

monastérios, onde se podem contemplar sereias e “animais freneticamente retorcidos 

com grandes bocas devoradoras” esculpidos nos claustros (CIRLOT, 2012), também 

testemunha a influência que eles exerceram na arte, cultura e filosofia do período. Essa 

presença, inclusive em locais sagrados para os cristãos, se justifica, porque o 

monstruoso no medievo chegou a configurar uma estética fundamentada na 

deformidade, hibridez, excesso e exuberância. Como parte do planeta era praticamente 

desconhecida para o homem europeu na época, várias narrativas se proliferaram acerca 

de criaturas monstruosas nos mares e em territórios longínquos. Por essa razão, os 

monstros, raras vezes, surgiam dentro dos limites do horizonte conhecido: 

 

Casi siempre [o monstruoso] nace allí donde no alcanza nuestra vista. Es por ello por lo 

que los ‘extremos’ de la tierra son tan fecundos, lo mismo se trate de las regiones 

polares que de la periferia o simplemente de lugares misteriosos, inexplorados, en los 

confines del mundo conocido. (KAPPLER, 2004, p. 37-38 – grifos do autor) 

 

Desde então, os monstros vem se proliferando na literatura, destacadamente nos 

séculos XVIII e XIX, quando desponta na Europa a ficção gótica. Ao contrário da 

tradição literária voltada para a lógica da luz do dia, da racionalidade, a ficção do horror 

inclina-se para as sombras da noite, para o mal, para o que está oculto, para uma 

subjetividade perversa. De acordo com Noël Carroll (1999, p. 30), o sentimento de 

horror artístico que os monstros dessa tradição suscitam está relacionado ao fato de eles 

se apresentarem aos personagens – e por extensão aos leitores e espectadores – “como 

anormais, como perturbadores da ordem natural”. Eles desarticulam a aparente 

normalidade do cotidiano, organizado racionalmente dentro de padrões previsíveis, para 
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instaurar uma nova lógica com contornos vagos e imprecisos, em que o inusitado, o 

mistério e a magia dominam o cenário.  

Diferentemente do que ocorria com os monstros da tradição clássica, que eram 

seres extraordinários em um mundo fabuloso, as criaturas do gênero gótico são seres 

fantásticos que invadem o cotidiano banal das personagens. Enquanto os primeiros são 

apenas um dos elementos fabulosos de um universo totalmente extraordinário, no qual 

deuses, semideuses, heróis, homens e monstros coabitam o mesmo espaço, os segundos 

são seres anormais em um mundo regido pelo princípio da realidade, ou seja, em um 

mundo semelhante ao do leitor dessas narrativas. Um mesmo paralelo pode ainda ser 

estabelecido com a tradição dos contos de fadas. Nessas histórias, o elemento mágico, 

seja ele representado por uma fada, mago, duende ou bruxa, compõe o caráter fabular 

que dá verossimilhança a toda a narrativa. Assim, a presença de um lobo mau em 

Chapeuzinho Vermelho ou de uma bruxa perversa em João e Maria é previsível dentro 

desse universo maravilhoso, “em que tudo é possível acontecer” (MACHADO, 2010, p. 

9). 

Dessa forma, a experiência de encontro do homem com o monstro é totalmente 

diversa na tradição gótica, no mito e nos contos de fadas. Isso se torna ainda mais 

evidente se observada a diferença entre os protagonistas desses três tipos de narrativas. 

No mito, por exemplo, o homem em questão é um herói dotado de características sobre-

humanas e em alguns casos é, inclusive, um semideus, como Aquiles da Guerra de 

Troia. Já no conto de fadas, ele é um nobre, príncipe ou princesa, que conta com uma 

intervenção mágica, na maioria das vezes de uma fada, que o habilita a vencer os 

obstáculos. Mas o mesmo não pode ser dito acerca do homem das histórias de terror do 

século XVIII, já que nessas narrativas, ele não possui nenhum atributo especial, nem 

inerente à sua constituição física, como no caso mitológico, nem adquirido, como no 

conto de fadas. Nesse contexto, o homem é colocado diante de forças incompreensíveis 

que revelam um novo mundo, antes invisível aos seus olhos e contra o qual se sente 

impotente. Esse novo ambiente desestabiliza os dogmas da tradição antropocêntrica 

arraigada na cultura. Sem o controle da situação, os personagens são levados a novos 

questionamentos para os quais as antigas respostas já não são suficientes. Carroll insiste 

que a origem desse novo tipo de monstro está intimamente ligada à tradição gótica já 

que, enquanto nos mitos e nos contos de fadas, os monstros são criaturas ordinárias em 

um mundo extraordinário, nessa tradição eles são criaturas extraordinárias em um 

mundo ordinário (CARROLL, 1999, p. 31-32). 
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De O Castelo de Otranto (1764) de Horace Walpole, primeira novela gótica, a 

estética do horror se disseminou pela cultura sob diversas formas, exercendo influência 

nas várias literaturas nacionais. Esse tipo de ficção privilegia o desocultamento dos 

traços mais instintivos e bárbaros da condição humana, em uma espécie de jogo onírico 

que rejeita a ordem do mundo civilizado para propor a desordem, o caos. Algumas 

dessas obras se tornaram clássicos do gênero, por serem diversas vezes retomadas em 

adaptações para o cinema, televisão, teatro e para a música. Drácula (1897) de Bram 

Stoker, Frankenstein (1818) de Mary Shelley, O Médico e o Monstro (1886) de Robert 

Louis Stevenson e O morro dos ventos uivantes (1847) de Emily Brönte     para citar 

apenas as mais conhecidas – se transformaram em filmes, além de fornecer elementos 

para a construção de seriados televisivos e uma infinidade de produtos, como álbuns de 

figurinhas e jogos. A cultura pop também se apropriou do tema. Em 1982, o hit Thriller 

de Michael Jackson, um dos maiores astros da música pop americana, é durante 

semanas uma das canções mais tocadas em todas as rádios do mundo. Com o tema de 

mortos-vivos, zumbis em estado de putrefação dançam os passos ritmados da canção, 

que é ainda hoje uma das mais lembradas do ídolo. A partir dessa década, os monstros 

se popularizaram nas diversas manifestações artísticas contemporâneas, como 

argumenta Carroll. 

 

O horror tornou-se um artigo básico em meio às formas artísticas contemporâneas, 

populares ou não, gerando em quantidade vampiros, duendes, zumbis, lobisomens, 

crianças possuídas pelo demônio, monstros espaciais de todos os tamanhos, fantasmas e 

outros. (CARROLL, 1999, p. 13) 

 

Na literatura brasileira, essa tradição também exerceu influência no romantismo 

de Álvares de Azevedo, em especial na obra Macário de 1852, e nos modernos Cornélio 

Penna, com seus romances ambientados em casarões antigos, verdadeiros castelos 

medievais, como A menina morta (1954), e Guimarães Rosa que, no território dos 

jagunços sertanejos, reelabora o pacto fáustico goethiano entre o homem e o diabo, no 

Grande Sertão: veredas (1956).    

Partindo desse contexto, este trabalho procura estabelecer aproximações entre a 

obra de Clarice Lispector e essa tradição, uma vez que, como esclarece Yudith 

Rosenbaum (1999, p. 18) acerca da autora, “também ela – pressupomos – representa a 

condição humana a partir de um viés ficcional revelador de instâncias que se opõem aos 

comportamentos socialmente aceitos e à polidez dos homens”. Ademais desse fator, 
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essa aproximação se torna ainda possível, se analisada a partir dos movimentos 

literários do Ocidente. Isto porque, ao longo da história literária ocidental, podem-se 

discernir duas constantes que ligam vários períodos entre si. Essas constantes são o que, 

no fundamento da teoria nietzschiana, é chamado de espírito apolíneo e espírito 

dionisíaco. O primeiro, também chamado de código cultural
1
, é caracterizado pela 

racionalidade e obediência a rígidas normas estéticas, e o segundo, que pode ser 

chamado ainda de código natural, é descrito como uma revolta contra a opressão do 

padrão estético e da moral vigentes em um determinado período. Assim, haveria 

movimentos de alternância entre as duas constantes. Em oposição ao espírito apolíneo 

do Arcadismo surge, por exemplo, a rebeldia do espírito dionisíaco do Romantismo. A 

tradição gótica é, pois, fruto desse segundo espírito, rebelde, subversivo da ordem 

canônica, tanto em termos formais quanto temáticos. 

De acordo com Daniel Serravalle de Sá (2010, p. 19), “o gótico habita as fissuras 

da razão. Um momento de assombro, um segundo de desorientação que nos transporta 

para além das fronteiras do conhecimento”. Para o pesquisador, os romancistas dessa 

vertente, por possuírem uma “disposição existencial mais lúgubre” (SERRAVALLE DE 

SÁ, 2010, p. 36), anunciam o surgimento da psicanálise do século seguinte. Serravalle 

de Sá ainda acrescenta que as narrativas góticas tornam evidente uma divisão ontológica 

do ser humano em duas grandes matrizes constitutivas: “às vezes equilibrado, racional, 

harmônico (clássico) e às vezes exaltado, sentimental, excessivo (então gótico ou 

possivelmente barroco)” (SERRAVALLE DE SÁ, 2010, p. 36). Com essa subdivisão da 

tradição literária ocidental, torna-se notório que Clarice Lispector parece estar mais 

intimamente ligada ao espírito dionisíaco que ao apolíneo. Isto porque, a autora foge do 

romance com enredo tradicional, focado em fatos do mundo exterior, para adentrar nos 

labirintos da mente, onde o irracional e o sombrio convergem para a expressão das 

emoções mais instintivas e selvagens. Como se tornará mais claro ao longo deste 

trabalho, essa parece ser uma postura adotada intencionalmente pela autora. Um de seus 

narradores chega a admitir, inclusive, essa rebeldia em relação às normas formais dos 

cânones estéticos, quando, em Água viva, afirma: “inútil querer me classificar: eu 

simplesmente escapulo não deixando, gênero não me pega mais” (LISPECTOR, 1998, 

p. 13).    

                                                
1
 As expressões código cultural e código natural são termos cunhados por Salvatore D’Onofrio (2000, p. 

21) a partir da leitura de Friedrich Nietzsche.  
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Contudo, logo que não estão restritos a essa tradição, a permanência na cultura 

ao longo dos séculos sugere que os monstros não são apenas artifícios para provocar 

medo. O que significa dizer também que eles simplesmente não podem ser 

compreendidos como instrumentos coercitivos de uma pedagogia comportamental. Ou 

seja, interpretá-los a partir de uma noção punitiva, em que determinados 

comportamentos sociais são inibidos     no caso, por exemplo, da morte como o castigo 

recebido por uma donzela que imprudentemente vaga sozinha no meio da noite    , é 

também reduzir a questão a um aspecto da esfera moral. 

Segundo Mary Del Priore, o crescente interesse pelo estudo de monstros é um 

dos fenômenos sintomáticos na sociedade contemporânea. Para a historiadora, ele está 

relacionado à crise que se instalou no pensamento ocidental. “O interesse por monstro 

revela quanto nossa venerada crença no racionalismo e no mecanicismo, bem como 

nossa visão de progresso inevitável, está fragmentada” (PRIORE, 2000, p. 12-13). 

Ademais desses pontos, nas últimas duas décadas, estudiosos se atentaram para 

esse contexto e em diversos países, inclusive no Brasil, vários trabalhos se voltaram 

para esse problema. Como construto cultural, o monstro pode se apresentar não só nas 

formas já canonizadas (vampiros, lobisomens, zumbis, múmias, demônios), mas 

também sob outros contornos, por meio de um processo de monstrificação do Outro 

numa relação de alteridade. Isto ocorre porque “toda a geração formal de uma espécie 

conhecida – crianças, bichos, androides – pode converte-se à monstruosidade por um 

efeito de estranhamento” (NAZÁRIO, 1998, p. 11). 

Com base nesse processo de monstrificação, este trabalho focalizará o romance 

A paixão segundo G.H. (1964), de Clarice Lispector, a partir da relação estabelecida 

entre a narradora e a barata, que, na obra, por esse efeito de estranhamento de que trata 

Nazário, se converte em um monstro, dotado de uma ancestralidade que o universaliza.  

Para tanto, este trabalho se apoiou em aspectos teóricos relativos à questão do 

monstro como construto cultural desenvolvidos basicamente por estudiosos brasileiros: 

Nazário (1998), Bellei (2000), Euclides Guimarães (2001), Costa Lima (2003), 

Magalhães (2003), Jeha (2007), Jeha e Nascimento (2009). E por contribuições 

advindas de diversos países como as de Lovecraft (1987), Carroll (1999), Cohen (2000), 

Foucault (2002), Lecouteux (2005), Gil (2006) e King (2007). 

Como esse tema se reveste de interesse para diversas áreas do saber científico, a 

abordagem adotada é interdisciplinar, pois une contribuições advindas da psicanálise, 

com o artigo “O estranho”, de Freud (1996); dos Estudos Culturais como Hall (1999) e 
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Williams (2008); da filosofia, como os já citados Foucault (2002) e Gil (2006); da 

história e crítica da literatura brasileira, além de teoria literária. 

Nesse sentido, vale ressaltar que este trabalho propõe uma investigação das 

articulações entre os aspectos culturais, exteriores ao texto, e literários, inerentes à 

forma da obra, por meio do que Antonio Candido sugere como metodologia no livro O 

discurso e a cidade. Para o crítico, “o alvo é analisar o comportamento ou o modo de 

ser que se manifestam dentro do texto, porque foram criados nele a partir dos dados da 

realidade exterior”. (CANDIDO, 1993, p. 10). Isto porque, entende-se que tanto forma 

como conteúdo são elementos inseparáveis no fazer literário
2
.  

O caráter interdisciplinar deste trabalho se fundamenta na necessidade de 

abranger ao máximo o campo de análise ao adotar uma perspectiva mais geral do 

problema de pesquisa. O foco mostra as diversas nuances possíveis de análise da 

questão da teoria do monstro, revelando o conflito e/ou convergência de ideias, comum 

ao conhecimento científico contemporâneo. Acrescenta-se ainda a esta abordagem a 

leitura da fortuna crítica da obra da autora, incluindo estudos biográficos produzidos por 

brasileiros e americanos. O material de pesquisa foi basicamente bibliográfico, ainda 

que tenha se valido esporadicamente de clipes musicais, como o já citado Thriller de 

Michael Jackson, e filmes do gênero terror. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2
 Como esclarece Massaud Moisés (2003, p. 76), “é sabido que conteúdo e forma se associam 

indissoluvelmente, sobretudo quando atentamos para a ‘forma interior’. Desse modo, a forma seria o 

conteúdo ‘aparecendo’ e o conteúdo, a ‘forma significando’”.  
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1 – CAMINHOS DA CRÍTICA 

 

 

Bem longe de dizer que o objeto precede o ponto de 

vista, diríamos que é o ponto de vista que cria o 

objeto.  

Ferdinand Saussure 

 

 

 

Enigmática, a obra de Clarice Lispector
3
, desde o lançamento de Perto do 

coração selvagem (1943), quando ainda contava com 23 anos, chamou a atenção da 

crítica especializada. Em julho de 1944, Antonio Candido publica um artigo com o 

significativo título de “No raiar de Clarice Lispector”, no qual registra o impacto que a 

leitura do novo romance provocara nele. O crítico confessa que teve “verdadeiro choque 

ao ler o romance diferente que é Perto do coração selvagem” (CANDIDO, 1977, p. 

126-127). Ele já observara à época o caráter inovador para a literatura brasileira da 

prosa clariciana. Para o crítico, linguagem do romance aponta para uma nova postura 

literária, fundada no esforço de dotar a língua de novos instrumentos para expressão de 

ideias e sentimentos. “Para que a literatura brasileira se torne grande, é preciso que o 

pensamento afine a língua e a língua sugira o pensamento por ele afinado”. 

(CANDIDO, 1977, p. 126) 

Com entusiasmo, o crítico ainda ressalta que a obra da autora, até então uma 

jovem desconhecida, “procura estender o domínio da palavra sobre regiões mais 

complexas e mais inexprimíveis, ou fazer da ficção uma forma de conhecimento do 

mundo e das ideias” (CANDIDO, 1997, p. 126). E tece elogios ao trabalho experimental 

da ficcionista que ele associa à tradição modernista da Semana de Arte Moderna de 22, 

em especial, aos romances Macunaíma (1928), de Mário de Andrade e Memórias 

sentimentais de João Miramar (1924), de Oswald de Andrade. 

                                                
3 Clarice Lispector nasceu em 10 de dezembro de 1920 em Tchetchélnik, Ucrânia. A escritora nasceu 

quando os pais fugiam da perseguição antissemita (pogroms) que assolava o país, que na época pertencia 

à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). A família chega em 1922 à Maceió, Alagoas, onde 

viveria por três anos, mudando-se posteriormente para Recife, Pernambuco, em 1925. Aos noves anos, 

perde a mãe, Marieta Lispector, que falece aos 41 anos. A família Lispector, composta pelo pai, Pedro, e 
as irmãs Elisa, Tania e Clarice, muda-se em 1935 para o Rio de Janeiro. Em 1940, morre o pai de Clarice 

após uma cirurgia de vesícula. Casa-se com Maury Gurgel Valente e publica o seu primeiro romance, 

Perto do coração selvagem, em 1943. Um ano depois, muda-se com o marido, que era diplomata, para 

Belém (Pará) e, em seguida, Nápoles (Itália), Berna (Suíça), Torquay (Inglaterra), Chevy Chase (Estados 

Unidos), retornando ao Rio de Janeiro somente em 1959. Em 1964 publica A paixão segundo G. H., 

romance que é considerado pela crítica a maior de suas obras. Falece em 09 de dezembro de 1977, um dia 

antes de completar 57 anos. A escritora legou uma obra extensa entre contos, romances e histórias 

infantis, além de uma substanciosa produção jornalística composta por crônicas, artigos voltados para o 

público feminino e entrevistas (GOTLIB, 1995).  
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Este romance é uma tentativa impressionante para levar a nossa língua canhestra a 

domínios pouco explorados, forçando-a a adaptar-se a um pensamento cheio de 

mistério, para o qual sentimos que a ficção não é um exercício ou uma aventura afetiva, 

mas um instrumento real do espírito, capaz de nos fazer penetrar em alguns labirintos 

mais retorcidos da mente. (CANDIDO, 1977, p. 127) 

 

Em certo sentido, a análise de Candido pode ser vista como otimista, porque o 

romance de estreia não representou, de fato, uma ruptura dentro da tradição literária 

produzida na década de 30. Isto porque no período pós-semana de 22, estavam em voga 

duas vertentes na literatura nacional
4
. A primeira, que se tornou mais conhecida ao 

longo dos anos, principalmente por se tratar de um assunto que era a ordem do dia 

naquele momento, trata-se dos romances sobre o Nordeste com suas mazelas sociais, o 

regionalismo de 30. Obras como Vidas secas (1938), de Graciliano Ramos, O Quinze 

(1930), de Raquel de Queiroz, ou ainda a que é considerada marco dessa estética, A 

Bagaceira (1928), de José Américo de Almeida, são símbolos dessa vertente, que tem 

sua origem no realismo oitocentista, do qual é um prolongamento dos traços, inclusive, 

retomando, por vezes, as teses “científicas” e sociais que foram a tônica daquela 

tradição. Já a segunda vertente, mais próxima à tradição simbolista, é representada pela 

ficção psicológica ou introspectiva. Pertencem a essa vertente autores e obras, que até 

hoje, são pouco conhecidos e estudados na academia. Romances como A mulher que 

fugiu de Sodoma (1931), de José Geraldo Vieira, Fronteira (1935), de Cornélio Penna, 

Maleita (1934), de Lúcio Cardoso, e Mundos mortos (1937), o primeiro de uma série de 

treze volumes, sob o título de “Tragédia Burguesa”, de Octavio de Faria, são ainda hoje 

nomes pouco conhecidos, não só pela raridade com que seus livros são reeditados, mas 

também por não constarem no cânone de autores estudados no ensino de literatura nas 

escolas do país. Como se verá posteriormente, a jovem escritora de origem ucraniana é 

uma continuadora dessa segunda vertente da década de 30. 

Contudo, ademais desse aspecto, segundo o próprio Candido, a obra de Clarice 

se destaca no cenário brasileiro também, porque há tradicionalmente entre os escritores 

nacionais certo “conformismo estilístico”, o que significa dizer que, em termos de 

elaboração do material linguístico, até então ninguém havia dito “mais e melhor do que 

Machado de Assis e Aluísio Azevedo” (CANDIDO, 1977, p. 125). Já com base na 

                                                
4
 MOISÉS, Massaud. História da literatura brasileira: Modernismo. 6. ed. São Paulo: Cultrix, 2001. p. 

137-138. 
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análise da primeira obra, Candido vaticina um futuro promissor, destacando como 

elementos característicos da ficção clariciana: a introspecção e o esforço de expansão da 

língua para zonas pouco exploradas pela tradição literária.  

 

A intensidade com que sabe escrever e a rara capacidade da vida interior poderão fazer 

desta jovem escritora um dos valores mais sólidos, e, sobretudo, mais originais da nossa 

literatura, porque esta primeira experiência já é uma nobre realização. (CANDIDO, 

1977, p. 131) 

 

A curiosidade da crítica rapidamente buscou as possíveis fontes literárias que 

teriam influenciado a escritora. Ao contrário de Candido que, como visto, relaciona o 

caráter experimental da obra de estreia da ficcionista às conquistas estéticas do romance 

modernista da Semana de 22, vinculando-a, por isso, a uma tradição local, Álvaro Lins 

saúda Perto do coração selvagem como “o nosso primeiro romance dentro do espírito e 

da técnica de Joyce e Virginia Woolf” (LINS, 1963, p. 188). Concebendo com 

estranheza o surgimento do romance dentro da literatura nacional, Lins parece 

desconsiderar não só a tradição introspectiva de 30, de onde ela teria sofrido influência, 

como também dá a entender que o romance seria uma tentativa de imitação do estilo 

inovador dos dois escritores. O fato é que, embora diferindo na localização da origem 

do estilo clariciano, já que um aponta uma tradição nacional e o outro uma europeia, 

tanto Candido quanto Lins destacam o caráter experimental da obra. 

E, embora a influência irlandesa tenha sido negada pela própria ficcionista, de 

fato, como argumenta Benedito Nunes (1995, p.13), o próprio título do romance é um 

decalque de uma passagem de Retrato do artista quando jovem
5
 (1916), de James 

Joyce, que aparece como epígrafe de sua obra de estreia. “Ele estava só. Estava 

abandonado, feliz, perto do selvagem coração da vida” (LISPECTOR, 1998, p. 7). 

Mesmo assim, a crítica de Álvaro Lins a incomodou a tal ponto que chegou a 

escrever uma carta ao ensaísta, explicando-lhe o equívoco de interpretação. No escrito, 

Clarice afirma que havia lido ambos os autores somente depois de o livro de estreia ter 

sido finalizado. E em carta ao amigo Lúcio Cardoso em 1944, a jovem comenta o fato e 

revela que o título do romance, na verdade, foi uma sugestão do próprio escritor.  

 

Imagine que depois que li o artigo de Álvaro Lins, muito surpreendida, porque esperava 

que ele dissesse coisas piores, escrevi uma carta para ele, afinal uma carta para ele, 

                                                
5 Segundo Nunes (1995, p. 13), a epígrafe do primeiro romance de Clarice Lispector teria sido decalcada 

do seguinte trecho da obra de Joyce: “He was alone. He was unheeded, happy and near to the wild heart 

of life”. JOYCE, James. A portrait of the artist as a young man. New York: The Modern Library, p. 198-

9.    
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afinal uma carta boba, dizendo que eu não tinha “adotado” Joyce ou Virginia Woolf, 

que na verdade lera a ambos depois de estar com o livro pronto. Você se lembra que eu 

dei o livro datilografado (já pela terceira vez) para você e disse que estava lendo o 

Portrait of the artist e que encontrara uma frase bonita? Foi você quem me sugeriu o 

título. (LISPECTOR, 2002, p. 43) 

 

Essa preocupação em rebater as críticas aponta consequentemente para uma 

postura de insegurança da romancista, que foi inevitavelmente influenciada pela 

repercussão de sua obra no cenário literário. As críticas, de fato, a perturbavam. Em 

cartas aos amigos, Clarice (LISPECTOR, 2002, p. 43-44) desabafa e fala sobre “uma 

impressão de insatisfação”, “desgosto” e “desencanto” que tem consigo mesma depois 

de ler certas críticas. Ainda que fora do Brasil, ela solicitava aos amigos que 

remetessem os artigos que tratavam de sua obra. Em carta a Lúcio Cardoso, no mesmo 

ano da publicação de Perto do coração selvagem, Clarice assume o incômodo que sente 

em relação à repercussão de seu primeiro romance. A autora não estava preparada para 

um início de carreira tão receptivo, tanto em relação aos elogios como em relação às 

críticas. 

  

Quanto ao meu meio sucesso me perturbar, às vezes ele me deixa saciada e cansada. Às 

vezes, embora possa parecer falso, me desanima, não sei por quê. Parece que eu 

esperava um começo mais duro e, tenho a impressão, seria mais puro. (LISPECTOR, 

2002, p. 41) 

 

A partir de então, foi se desenvolvendo ao longo dos anos um certo tipo de 

leitura que delimitou o campo de trabalho da obra clariciana. Tal leitura conceitual foi 

difundida, principalmente, pelos historiadores da literatura que, apesar de não possuírem 

uma postura teórica homogênea, apontaram as direções que seriam tomadas pelos novos 

estudiosos. Diante dos marcos teóricos estabelecidos por eles, muitos trabalhos foram 

surgindo ratificando uma determinada imagem já difundida pela fortuna crítica. Assim, 

Clarice Lispector passou a ser abordada sob um determinado viés teórico que 

privilegiava as manifestações da epifania, a escrita marcadamente feminina, além da 

ligação a um tipo específico de tradição literária denominada ora de intimista, ora de 

psicológica. 
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1.1 – Epifania e questões de gênero 

 

Um dos termos mais recorrentes na fortuna crítica da autora é, sem dúvida, 

epifania. Enquanto em alguns trabalhos, ele é citado diretamente, em outros a referência 

aparece de forma indireta, com epítetos que dão conta do significado, sem mencionar 

explicitamente o significante. E o seu uso não se dá somente por ter sido Clarice 

Lispector uma das primeiras a utilizar a técnica, mas também por servir de fundamento 

teórico que, sob certo aspecto, direciona o foco de análise para uma determinada 

interpretação da obra como um todo. Ou seja, a delimitação desses “momentos de 

iluminação” em seus contos e romances serve como argumento para uma determinada 

postura teórica, a saber, voltada para os estudos de gênero e que a enquadram dentro da 

esfera de “romance de educação existencial”, expressão utilizada por Alfredo Bosi 

(BOSI, 2006, p. 424) para definir A paixão segundo G. H.: 

 

Abre-se a Paixão Segundo G.H. e leem-se, em epígrafe, estas palavras de Bernard 

Berenson: ‘Uma vida completa pode acabar numa identificação tão absoluta com o não-
eu que não haverá mais um eu para morrer’. E a obra toda é um romance de educação 

existencial. Nos livros anteriores Clarice Lispector se abeirava do mundo exterior como 

quem macera a afetividade e afia a atenção: para colher atmosferas e buscar 

significações raras, mas ainda numa tentativa de absorver o mundo pelo eu. O 

monólogo de G.H., entrecortado de apelos a um ser ausente, é o fim dos recursos 

habituais do romance psicológico. Nele não há propriamente etapas de um drama, pois 

cada pensamento envolve todo o drama: logo, não há um começo definido no tempo 

nem um epílogo repousante (nesse sentido é uma obra aberta, como aberta ao passado 

da memória e ao futuro do desejo é a corrente da consciência). Há um contínuo de 

experiência existencial. (BOSI, 2006, p. 424-425 – grifo do autor) 

 

O conceito de “romance de educação existencial” de Bosi, ainda que não esteja 

claramente expresso, estabelece, em um primeiro momento, uma relação dicotômica 

com o romance de tempo histórico ou cronológico
6
, já que em vez de se centrar em 

fatos do mundo exterior expostos em ordem temporal, a obra apresenta a experiência 

existencial da personagem, que não pode ser resumida em um conjunto de ações que se 

encadeiam no tempo. Contudo, em um segundo momento, é possível perceber também 

que o crítico destaca o romance, na verdade, como uma subespécie do gênero 

psicológico, pois em A paixão segundo G. H. não há etapas que compõem o drama 

desse tipo de narrativa. É romance de educação existencial, posto que seja centrado na 

                                                
6 De acordo com Massaud Moisés, são várias as formas de classificação dos romances. Cada classificação 

depende do ponto de vista adotado e do aspecto da obra colocado em destaque pelo crítico. Assim, tem-se 

“romance de tempo histórico ou cronológico, e romance de tempo psicológico ou introspectivo, conforme 

explore uma ou outra das dimensões temporais” (MOISES, 2004, p. 403). 
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experiência existencial de uma narradora que supera o nível psicológico, realizando um 

salto para o metafísico. 

 

O espírito, perdido no labirinto da memória e da auto-análise, reclama um novo 

equilíbrio. Que se fará pela recuperação do objeto. Não mais na espera convencional de 

algo-que-existe-para-o-eu (nível psicológico), mas na esfera da sua própria e irredutível 

realidade. O sujeito só “se salva” aceitando o objeto como tal; [...] Trata-se de um salto 

do psicológico para o metafísico [...]. (BOSI, 2006, p. 424 – grifo do autor) 

 

Desse modo, Bosi destaca o caráter de especificidade da obra clariciana dentro 

do contexto da vertente psicológica ou introspectiva. A autora seria, assim, uma 

continuadora dessa tradição, mas com uma obra que possui características que a 

colocam em uma posição de destaque em relação aos demais escritores do período. 

Além de classificar A paixão segundo G. H. como “romance de educação existencial”, 

Bosi também ressalta a presença da epifania – ainda que não se utilize propriamente 

desse termo, referindo-se a ele como “momentos de iluminação” – o que considera um 

dos elementos principais da sua prosa. 

 

Basta ler as obras que precederam A Paixão para acompanhar a lenta redução operada: 

dos fragmentos em que se estilhaçava a intuição da escritora à unidade da consciência 
que se esforça por transmitir os momentos da sua iluminação. Termo que parecerá 

místico, mas é justo empregar aqui, pois tem o selo da iluminação religiosa aquele 

reconhecimento súbito de uma verdade que despoja o eu das ilusões cotidianas e o 

entrega a um novo sentido de realidade. (BOSI, 2006, p. 425) 

 

 Do grego epipháneia que significa “manifestação, revelação”, ou pelo latim 

epiphania que significa “aparição”, a palavra é aqui entendida como um “momento de 

intensa visão que descortina uma significação muito além do mundo cotidiano da 

experiência comum” (MOISES, 2004, p. 157). De acordo com David Lodge (2009, 

p.154-156), o vocábulo é geralmente relacionado a uma aparição que, na terminologia 

cristã, denota a do Menino Jesus aos três Reis Magos. Para o romancista britânico, a 

palavra foi aplicada no domínio dos estudos literários por James Joyce, que a define 

como “o processo mediante o qual um acontecimento ou um pensamento comum se vê 

revestido de uma beleza perene graças ao trabalho do escritor” (LODGE, 2009, p. 154). 

Ainda segundo Lodge, na ficção moderna, é o tratamento especial dado à 

linguagem que transforma derrotas, frustrações ou acontecimentos triviais 

(anticlímaxes) em “um momento de revelação para o protagonista ou para o leitor, ou 

até para ambos” (LODGE, 2009, p. 155). Desta forma, a epifania assume o papel que 

era desempenhado na narrativa tradicional pelas ações decisivas dos personagens ao 
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funcionar como clímax ou resolução de uma história ou episódio (LODGE, 2009, p. 

155). 

Na fortuna crítica da autora, a menção a essa técnica se tornou praticamente 

obrigatória, seja nas obras voltadas para o público acadêmico, seja nos trabalhos de 

divulgação científica, normalmente, direcionados a um público não especializado, como 

em revistas, livros para o ensino secundário e artigos para o público em geral. No 

volume dedicado à autora na coleção Literatura Comentada da editora Abril, um 

sucesso de vendas no início da década de 80, por exemplo, Samira Youssef Campedelli 

e Benjamin Abdala Jr. destacam como uma das tônicas da prosa clariciana os 

“privilegiados momentos de revelação”, que, na opinião dos estudiosos, ocorrem 

quando há “o conhecimento repentino da verdade”, que “ilumina a vida da personagem” 

(CAMPEDELLI; ABDALA Jr, 1981, p. 104). 

Em estudo pioneiro sobre o uso dessa técnica na produção clariciana, Olga de Sá 

(2000, p. 31) afirma que, embora não nomeei o processo, o crítico Sérgio Milliet ao se 

referir à contística da autora em 1955 foi um dos primeiros a notar essa tendência 

narrativa, que definiu como uma “revelação informe de uma coisa essencial que de 

repente se fixa”. Ainda de acordo com Olga de Sá (2000, p. 194), Clarice nunca utilizou 

o termo epifania e, se tinha consciência desse processo, não o demonstrou 

explicitamente, apesar de ter escolhido como epígrafe do seu romance de estreia uma 

passagem epifânica do Retrato do artista quando jovem, de James Joyce. 

Se utilizada conscientemente ou não, o fato é que a técnica já era elaborada nos 

seus primeiros contos, publicados postumamente na coletânea A bela e a fera (1979). 

Para Benjamin Moser, jornalista e biógrafo de Clarice, a jovem aspirante a escritora já 

apresentava em suas primeiras incursões no gênero literário as temáticas e técnicas que 

a tornariam famosa no cenário nacional posteriormente. Acerca do conto “Obsessão”, 

publicado postumamente, o biógrafo destaca a utilização da epifania como uma das 

marcas de sua escrita. 

 

As quarenta páginas de “Obsessão” introduzem muitos dos temas que escritos 

subsequentes de Clarice iriam desenvolver. Há uma epifania que sacode uma vida 

enfadonha, despertando a protagonista para a possibilidade do conhecimento místico. 

Há a visão condescendente daquela vida convencional, “humana” (“Casar, ter filhos e, 

finalmente, ser feliz”), coexistindo com uma assustadora consciência de que um abraço 

pleno da vida irracional, “animal”, envolve, e até convida, a uma descida à loucura. 
(MOSER, 2009, p.162) 
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Já acerca do enquadramento da autora dentro de uma determinada linhagem de 

ficcionistas ou tradição literária, basta uma abordagem panorâmica dos principais 

historiadores da literatura para perceber que há uma tendência predominante. Pela 

própria perspectiva adotada, a saber, a historicista, o crítico tende a ressaltar 

determinadas características em detrimento de outras para poder “encaixar” o autor 

analisado dentro desta ou daquela tradição literária. É, por essa razão, que vale destacar 

aqui os ensinamentos do professor Antônio Soares Amora (2006, p.143) que argumenta 

que “as histórias literárias que lemos são apenas esquematizações da complexa evolução 

literária dos países; e é preciso não esquecer que essas esquematizações variam de 

historiador para historiador”. 

Dessa forma, dentro da história da literatura brasileira, Clarice Lispector é 

considerada uma escritora da Geração de 45, assim como Guimarães Rosa e João Cabral 

de Melo Neto. O próprio enquadramento nesse contexto pós-geração de 30 já induz à 

assertiva de que sua obra seja um produto das conquistas estéticas do modernismo. 

Opinião que foi, inclusive, defendida pelo próprio Oswald de Andrade em entrevista 

concedia a Mario da Silva Britto, quando coloca Clarice Lispector e Guimarães Rosa 

como continuadores das “altas cogitações estéticas da Semana de Arte Moderna de 22”. 

(NUNES, 1995, p. 12). 

Essa interpretação, contudo, não é consensual, uma vez que, de acordo com 

Massaud Moisés (2001, p. 347), a autora estaria mais propensa a ser inserida na 

linhagem intimista da ficção de 30, “por coincidência e por influência”. Tradição que é 

atribuída a “Cornélio Penna, ou antes, a Lúcio Cardoso com o qual tem evidente 

afinidade. Aliás, admite-o numa crônica” (MOISES, 2001, p. 347).  

Ao afirmar que Clarice está mais próxima à tradição atribuída a Lúcio Cardoso e 

Cornélio Penna que à Semana Modernista de 22, Moisés está fazendo uma referência às 

relações que a autora cultivou com o grupo, notadamente com Lúcio, por quem fora 

apaixonada ainda na época do lançamento do primeiro romance. De acordo com Moser 

(2009, p. 162), Clarice, apesar de não gostar de conversas literárias, frequentava o Bar 

Recreio, no Centro do Rio, quando ainda escrevia os seus primeiros contos. No local, a 

aspirante à escritora travou conhecimento com nomes importantes do cenário literário 

da época como Octávio Faria, Vinicius de Moraes, Cornélio Penna e Lúcio Cardoso. 

Conheceu ainda, por conta de seu trabalho como jornalista na Agência Nacional, o 

poeta Augusto Frederico Schmidt, a quem deveria entrevistar. Foi assumindo a sua 

admiração pela poesia do entrevistado que uma longa amizade foi iniciada entre os dois. 
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Assim como Moisés, Luís Augusto Fischer também analisa a obra da ficcionista 

como continuadora da tradição intimista. Apontando Clarice como o maior talento dessa 

família de escritores, Fischer a aproxima às obras de Raul Pompeia, Álvares de 

Azevedo, Cornélio Penna, Telmo Vergara e Mário Peixoto. Para o pesquisador, a 

tradição intimista no Brasil, voltada para “a vida interior dos personagens em suas 

mazelas íntimas, sua psicologia, seus amores e temores”, se tornou, depois do seu 

surgimento no cenário literário nacional, uma vertente que exerceu influência 

diretamente sobre uma grande quantidade de escritores, dentre os quais Caio Fernando 

Abreu (FISCHER, 2008, p. 20-23). 

Esse tipo de leitura inicialmente formulado a partir da análise dos romances da 

autora, foi aos poucos sendo disseminado para as demais obras de Clarice. Por 

conseguinte, muitos dos trabalhos realizados nas universidades brasileiras – e a escritora 

possui uma vasta fortuna crítica – passaram a aplicar esse arcabouço teórico basilar aos 

seus demais livros. Assim, muitos estudiosos estimulados pela fertilidade dessas 

questões procuraram nas crônicas, contos e nas histórias infantis as raízes do que estaria 

plenamente desenvolvido nos romances.  Bosi (2006, p. 422-426), por exemplo, aponta 

o caráter intimista da prosa clariciana, marcado pelo uso da metáfora insólita e de 

construções sintáticas anômalas, como uma das principais características da ficcionista. 

“Há na gênese de seus contos e romances tal exacerbação do momento interior que, a 

certa altura do seu itinerário, a própria subjetividade entra em crise” (BOSI, 12006, p. 

424). 

Ora, somente nos exemplos citados, já se pode selecionar três características que 

serão a tônica dessa tradição crítica: o caráter intimista e – por extensão, introspectivo, 

psicológico –, a epifania e a categorização de romance de educação existencial.  

Por sua vez, Luiz Costa Lima (2004, p. 526-553) atribui o sucesso da escritora 

ucraniana, naturalizada brasileira, à raridade na tradição literária nacional do romance 

introspectivo, de cuja escrita Clarice seria um expoente. Para Costa Lima (2004, p. 276-

277), a ficcionista é remanescente da corrente psicológica, cujas características são a 

subjetividade, introspecção, intimismo, análise de costume e a escolha dos temas 

centrados comumente em problemas psicológicos, religiosos, morais, metafísicos e de 

convivência. O crítico também destaca o caráter inusitado do estilo.  

 

Estilisticamente, Lispector está no primeiro plano dos escritores brasileiros. Trechos 

seus indicam uma aguda percepção de detalhe, que têm como condição o desmantelo da 
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lógica prosaica e a construção de uma prosa mais afim do poético. (LIMA, 2004, p. 

530). 

 

Afastando-se dessa tradição, Assis Brasil (BRASIL, 2004, p. 255-256), acerca 

de A paixão segundo G.H., argumenta, por sua vez, que, em seu conjunto, a prosa 

clariciana possui uma “coerência filosófica”, que, para o crítico, se situa, por assim 

dizer, na forma de expressão de um tipo específico de pensamento. Brasil atribui à 

ficcionista um pensamento primitivo porque instintivo e fetichista. Contrariando a 

opinião praticamente generalizada da crítica que elegeu o penúltimo romance da autora 

como a obra mais bem elaborada de sua prosa, Brasil considera A paixão segundo G.H. 

um “plano menor da criação”. O crítico realiza uma avaliação negativa de sua produção 

ao interpretar a predominância do “aspecto inquiridor, indagatório, em face do sentido 

do ser e da vida” como nocivo à “ficção propriamente dita, a criação, que acaba por sair 

prejudicada” (BRASIL, 2004, p. 255). 

Para Massaud Moisés (MOISES, 2001, p. 347), além da epifania, definida por 

ele como “‘momentos privilegiados’ em que o ‘eu’ toma consciência do que ocorre 

dentro/fora dele, e descobre-se habitado e circundado pelo mistério, pelo insondável, 

pelo incompreensível”, a obra clariciana pode ser vista também sob o rótulo de 

“literatura existencial, ou existencialista” (MOISÉS, 2001, p. 344).  

Carlos Nejar (2011, p. 693-700), em obra recente, também faz coro aos demais 

historiadores e ratifica a presença dos elementos já recorrentes na fortuna crítica: 

epifania, intimismo e o caráter inusitado de seu estilo para a tradição literária nacional. 

“Todo núcleo de sua criação ficcional está nestas palavras: ‘Não tem pessoas que cosem 

para fora? Eu coso para dentro’. Esse elaborar subterrâneo entre os espaços infinitos do 

texto não é comum entre nós” (NEJAR, 2011, p. 696), afirma o crítico. 

Dessa forma, temos, por assim dizer, uma tendência de leitura da obra clariciana. 

Esse tipo de propensão interpretativa, contudo, não é sempre motivada por questões de 

ordem intratextual, da forma literária.  Essa específica inclinação é antes fundamentada 

em fatores externos ao texto e que, por esta razão, delimitam o foco da análise. Tais 

fatores estão imbuídos de uma visão feminista, notadamente, vinculada à tradição dos 

estudos de gênero, que, de forma, por vezes, simplista, reduzem elementos da própria 

técnica literária à condição feminina da autora.   

A título de exemplificação, pode-se citar o artigo de Gilda de Melo e Souza 

(2008, p. 97), motivado pelo lançamento de A maçã no escuro (1961). A estudiosa 

começa o seu artigo descrevendo o que chama de uma “visão de míope” na literatura 
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feminina, que, segundo ela, a partir de reflexões da feminista Simone de Beauvoir, 

derivam da posição social da mulher. 

 

Não será difícil apontar na literatura feminina a vocação da minúcia, o apego ao detalhe 

sensível na transcrição do real, características que, segundo Simone de Beauvoir, 
derivam da posição social da mulher. Ligada aos objetos e deles dependendo, presa no 

tempo, em cujo ritmo se sabe fisiologicamente inscrita, a mulher desenvolve um 

temperamento concreto e terreno, movendo-se como coisa num universo de coisas, 

como fração de tempo num universo temporal. A sua é uma vida refletida, sem valores, 

sem iniciativa, sem acontecimentos de relevo, e os episódios insignificantes que a 

compõem, de certo modo só ganham sentido no passado, quando a memória, 

selecionando o que o presente agrupou sem escolha, fixa dois ou três momentos que se 

destacam em primeiro plano. (SOUZA, 2008, p. 97) 

 

Nesse fragmento do artigo, pode-se destacar esse tipo de vinculação, a saber, 

aproximar a técnica literária adotada pela ficcionista - nesse caso, o ponto de vista 

escolhido para narração dos fatos – à condição feminina da autora. Assim, a 

argumentação se direciona no sentido de estabelecer a seguinte relação: Clarice 

Lispector escreve destacando o insignificante, a minúcia, por ser uma mulher. É a sua 

condição de gênero que dá a tônica de sua produção, ou seja, nesse sentido, literatura 

feminina se inscreve com uma literatura feita por mulheres.   

A estudiosa ainda ressalta a preferência por narrativas que ocorrem no espaço 

doméstico, aspecto, que segundo ela, caracteriza o que chama de literatura feminina. 

“Como não lhe permitem a paisagem que se desdobra para lá da janela aberta, a mulher 

procura sentido no espaço confinado em que a vida se encerra: o quarto com os objetos, 

o jardim com as flores, o passeio curto que se dá até o rio ou a cerca” (SOUZA, 2008, p. 

97-98). 

Para esse tipo de interpretação, o fato de Clarice Lispector ser uma mulher, além 

de ser dona de casa e escrever obras em que predominam perfis femininos, delimita o 

centro de análise às questões relativas ao universo doméstico e familiar. Por essa razão, 

qualquer estudo, que pretenda adentrar nessa seara, seja para propor uma nova forma de 

observar o fenômeno literário, seja para ratificar pontos já discutidos na fortuna crítica, 

deve necessariamente reavaliar essa tradição a fim de compreender os motivos sociais 

que provocaram as imagens, ainda recorrentes, de que a autora é feminista, argumento 

utilizado pelos estudos de gênero, e hermética e, por isso, desligada do tecido social que 

a gerou, argumento utilizado pelos estudos de tendência marxista
7
.  

                                                
7
 Por se afastar do romance regionalista de 30, estilo determinante nas obras brasileiras durante as 

décadas de 30 e 40, onde predominava a descrição realista-naturalista com a análise das relações sociais 
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Talvez a principal consequência do predomínio dessa tradição interpretativa no 

conjunto da fortuna crítica da autora seja a rotulação simplista que gerou de sua obra. 

Ainda que indiretamente e sem intencionalidade, esse tipo de análise acabou por 

provocar equivocadamente a aproximação da obra de Clarice Lispector a dos autores 

que se popularizaram na produção dos romances para mocinhas, ou romance cor de 

rosa, como ficou conhecido na década de 50. Essa categoria de romance, voltado 

especificamente para o público feminino, “confirma por meio de histórias em tom 

sentimental, modelos tradicionais de relações amorosas e familiares” (GUINDIN, 1998, 

p. 115). 

Consciente dessa aproximação, a escritora parece reagir, realizando uma espécie 

de paródia desse tipo de romance em Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres 

(1969), em que Lóri, uma professora primária, se apaixona por Ulisses, um professor 

universitário. De acordo com Arnaldo Franco Junior (2012), nessa obra, Clarice se 

apropria de características do romance cor de rosa para parodiá-lo, desarticulando a 

expectativa do leitor em relação ao próprio gênero.  

 

Incorporando elementos característicos do romance cor de rosa, Clarice parece querer 

dessacralizá-lo “de dentro” de suas convenções e clichês, absorvendo, com sutil e 

ambígua ironia, a sua função pedagógica para demonstrar como ele está inscrito na 

experiência erótico-amorosa de uma mulher moderna, sexualmente ativa e, de certo 

modo, independente economicamente. (FRANCO JUNIOR, 2012) 

 

 

Márcia Lígia Guidin, em uma espécie de livro introdutório à obra clariciana, 

argumenta acerca da recepção crítica do romance Perto do coração selvagem que a 

associação do estilo da ficcionista brasileira a Katherine Mansfield e Virginia Woolf, 

ambas contemporâneas entre si e “ardentes feministas”, “facilitou também a vinculação 

de nossa romancista ao grupo estrangeiro de escritoras mulheres cuja produção literária 

se concentra na revelação do perfil da mulher” (GUIDIN, 1998, p. 26). A pesquisadora 

ainda atribui a essa suposta filiação o rótulo, que Clarice Lispector recebeu 

inapropriadamente de escritora feminista, pois, segundo ela, os textos da autora não 

podem ser resumidos a conflitos existenciais apenas do universo feminino, já que 

“tratam da busca de solução para o enigma da existência humana, enfrentada numa 

difícil relação com o mundo e com a própria literatura” (GUINDIN, 1998, p. 12). 

                                                                                                                                          
de exploração, principalmente, do Nordeste, a jovem autora foi bastante criticada. “Por tratar de temas 

existenciais e intimistas, Clarice Lispector foi acusada na época [década de 60], de escritora ‘alienada’, 

que se recusava ao engajamento político” (GUIDIN, 1998, p. 27). 
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As questões existenciais de que trata a romancista não dizem respeito, de fato, 

apenas às mulheres, o que obviamente não seria pouco. A busca da identidade, por 

exemplo, não é uma temática exclusiva do universo feminino, mas da própria condição 

humana.  

 

1.2 - Misticismo e irracionalidade  

 

Apesar de predominante na fortuna crítica da autora, a análise de gênero não é a 

única vertente de estudos da obra clariciana. Pelo seu temperamento arredio, avessa a 

entrevistas, Clarice Lispector foi aos poucos se tornando uma figura enigmática no 

cenário nacional. Nas poucas entrevistas que concedeu à imprensa, falava frases soltas, 

divagava em aspectos diversos ao tema das perguntas e, para alguns delas, 

simplesmente não dava respostas, apenas argumentando que não tinha conhecimento do 

fato relatado. 

De acordo com Aparecida Maria Nunes (2006, p. 35), desde pequena a jovem 

escritora demonstrava um desejo de se guardar, de proteger a sua intimidade contra o 

olhar do leitor. A pesquisadora exemplifica esse sentimento, citando o episódio em que, 

Clarice, na época aos nove anos, escreve uma peça de teatro, “impulsionada pelo 

impacto que sofreu ao ver Lígia Sarmento e Alma Flora contracenando uma história 

romântica, no Teatro Santa Isabel”. A peça, Pobre menina rica, que possuía três atos 

escritos em duas páginas de caderno escolar, foi guardada em segredo atrás de uma 

estante e depois rasgada pela própria autora, antes mesmo do impulso de levá-la a 

público. “Era uma história de amor. Tinha receio ‘que olhos estranhos o descobrissem’
8
 

e assim desvendassem a Clarice nos textos que escondia. Não queria se revelar. Daí, 

então, preferir destruir sua produção” (NUNES, 20006, p. 35).   

Essa imagem enigmática foi se tornando ainda maior pelos depoimentos que 

davam os amigos e as pessoas que conviveram com ela. Olga Borelli, por exemplo, 

afirma ser difícil defini-la. “São muitos os ‘mistérios’ que a transformaram em mito. 

[...] Ela descobria, intuitivamente, o mistério da vida e do ser humano, mas era capaz de 

esconder o seu próprio mistério” (BORELLI, 1998, p. 104). 

                                                
8 De acordo com Nunes (2006, p. 34), o trecho é um fragmento de entrevista dada por Clarice Lispector 

ao Museu da Imagem e do Som (MIS), no Rio de Janeiro, em 20 de outubro de 1976. 
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Essa ligação de sua personalidade a um mistério insondável é recorrente. Carlos 

Drummond de Andrade, por exemplo, dedicou-lhe um poema onde ressalta esse aspecto 

de sua personalidade, quando da ocasião da morte da escritora. 

 

Clarice 

Veio de um mistério, partiu para outro 

Ficamos sem saber a essência do mistério. 

 

Ou o mistério não era essencial. 

Essencial era Clarice viajando nele. 

Era Clarice bulindo no fundo mais fundo 

Onde a palavra parece encontrar 
Sua razão de ser, e retratar o homem. 

(ANDRADE, 1978, p. 49-50) 

 

Outro fator – que contribuiu para a formulação desse tipo de imagem de sua 

personalidade e, consequentemente, de sua obra – foi a busca, por meio da linguagem 

fragmentária de seus textos, de um significado místico, um ensinamento transcendental 

que estaria cifrado secretamente nos escritos da autora.  Essa ligação entre a vida e a 

obra da escritora é sintomática na crítica brasileira. Em parte, por contribuição da 

própria Clarice que foi criando, talvez intencionalmente por conta de seu temperamento 

arredio, uma imagem fictícia de si mesmo. Em 1944, Lêdo Ivo, por exemplo, em uma 

carta endereçada à autora, chega a afirmar que a jovem romancista é mais verdadeira em 

suas obras. “Escreva mais romances, talvez você seja mais real nos livros” (IVO, 2002, 

p. 47).  

Na opinião de Nádia Battella Gotlib (1995, p. 489-484), Clarice foi, de fato, se 

ficcionalizando ao longo dos anos. A escritora foi se transformando em um personagem 

de si mesma, em uma de suas criações, cercada por uma áurea mística, como comenta 

Gotlib:  

 

Nos últimos momentos, Olga Borelli, que com ela ficou até o fim, presenciou – e nos 

conta – um fato tão intenso quanto teria sido a própria vida literária de Clarice. Talvez 

seja esta a narrativa-clímax de sua vida, ou seja, de sua morte, mas morte já não de si 

mesma, da Clarice, ou das Clarices, mas de uma outra, já totalmente transfigurada em 

ficção. Ao querer não morrer, Clarice ficcionaliza este trágico espetáculo: o de 
enxergar-se como uma criação de si, na luta vã de resistir à morte, de não partir 

novamente. (GOTLIB, 1995, p. 484-485) 
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De acordo com Benjamin Moser, na mais recente biografia
9
 produzida sobre a 

vida da romancista, “quando morreu, em 1977, Clarice Lispector era uma das figuras 

míticas do Brasil, a Esfinge do Rio de Janeiro, uma mulher que fascinava os brasileiros 

praticamente desde a adolescência” (MOSER, 2009, p. 12). Para Moser, na obra de 

Clarice, números místicos e nomes ocultos assumem um papel importante. “Já adulta 

seu interesse por matemática refletia sua preocupação mais ampla com a abstração e sua 

conexão com o divino”, argumenta o biógrafo (MOSER, 2009, p. 121). 

 

“Os olhos”, escreveu uma amiga de Clarice Lispector, “tinham o brilho baço dos 

místicos”. “É que sou mística”, disse ela a um entrevistador. “Não tenho religião, 

porque não gosto de liturgia, de ritual. O crítico do Le Monde, de Paris, disse que eu 

lembrava Santa Tereza d’Ávila e San Juan de La Cruz, autores que não li. Alceu 

Amoroso Lima... Uma vez telefonei para ele, pedindo para vê-lo. Ele disse: Eu sei, você 

quer conversar sobre Deus”. Tamanho era o fascínio da misteriosa figura de Clarice 

Lispector, e tão pouco o que se sabia sobre suas origens, que ainda durante a sua vida 

todo um conjunto de lendas floresceu em torno dela. Nisso ela se assemelhava aos 
santos judeus de sua terra natal, os tzadikin hassídicos, “portadores daquela coisa 

irracional”, figuras míticas em seu próprio tempo, sobre os quais “uma transbordante 

abundância de histórias” misturavam indissoluvelmente “trivialidade e profundidade, 

ideias tradicionais ou emprestadas e verdadeira originalidade”. (MOSER, 2009, p. 31-32 

– grifo do autor) 

 

 Este tipo de interpretação de sua personalidade estimulou um tipo específico de 

tendência interpretativa que priorizava, em vez do engajamento feminista, a busca dos 

elementos místicos, ligados à irracionalidade e ao mistério. No ensaio pioneiro sobre a 

então jovem desconhecida, Antonio Candido já havia notado essa propensão, afirmando 

que a romancista “procura estender o domínio da palavra sobre regiões mais complexas 

e mais inexprimíveis” (CANDIDO, 1977, p. 126). O crítico se refere ao clima de 

enigma, segredo, coisa oculta que envolve a obra de estreia da autora, que, em sua 

opinião, “é uma tentativa impressionante para levar a nossa língua canhestra a domínios 

pouco explorados, forçando-a a adaptar-se a um pensamento cheio de mistério” 

(CANDIDO, 1977, p. 127). Já se observa nesse trabalho pioneiro, publicado em julho 

de 1944, a relação que pode ser estabelecida entre a obra clariciana e o lado enigmático 

                                                
9
 O interesse por sua vida é ainda mais visível se analisada pelo volume de biografias produzidas em 

torno de personalidade reclusa. Clarice Lispector é a autora brasileira com o maior número de biografias. 

Atualmente conta com cerca de cinco títulos. BORELLI, Olga. Clarice Lispector: Esboço para um 

possível retrato. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981. MOSER, Benjamin. Clarice, uma biografia. São 

Paulo: Ed.Cosac Naify, 2009. GOTLIB, Nadia Battella. Clarice: uma vida que se conta. São Paulo: Ática, 

1995. GOTLIB, Nadia Battella. Clarice: Fotobiografia. São Paulo: Edusp, 2009. FERREIRA, Teresa 
Cristina Montero. Eu sou uma pergunta: uma biografia de Clarice Lispector. Rio de Janeiro: Rocco, 

1999. 
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da vida, místico e irracional, “capaz de nos fazer penetrar em alguns labirintos mais 

retorcidos da mente” (CANDIDO, 1977, p. 127). 

É dentro dessa vertente interpretativa que está incluído talvez um dos maiores 

estudiosos da romancista brasileira, o filósofo Benedito Nunes
10

. Além de ter sido o 

coordenador da edição crítica de A paixão segundo G. H. (1996), ao longo de sua 

carreira, o filósofo paraense publicou livros e uma infinidade de ensaios e artigos sobre 

a autora, obras que em conjunto delimitaram uma determinada forma de compreender a 

escrita da ficcionista. 

Nunes foi um dos primeiros críticos a recepcionar com entusiasmo a obra de 

Clarice Lispector. Diferentemente de autores, como Álvaro Lins, para quem as 

preocupações existenciais da autora comprometiam a estrutura da narrativa, o filósofo 

paraense procurou compreender a obra a partir do enquadramento do romance de estreia 

na ficção moderna, “cujo centro mimético é a consciência individual enquanto corrente 

de estados ou de vivências”. Para o estudioso, a estrutura de Perto do coração selvagem 

integra elementos que compõem a moderna ficção como a utilização das técnicas do 

monólogo interior, digressão, a fragmentação dos episódios, a quebra da ordem causal 

da narrativa, as oscilações do tempo como durée, além da substituição da correlação dos 

estados de fato pela correlação dos estados subjetivos (NUNES, 1995, p. 13). 

Observando uma constância dos mesmos traços estilísticos ao longo de toda a 

produção da ficcionista brasileira, como “um conjunto narrativo único”, Nunes já 

percebia na primeira protagonista da autora, Joana, inquietações que se originavam no 

“obscuro desejo e força instintiva represada, sede de liberdade e de expressão” 

(NUNES, 1998, p. 20). 

Quanto ao romance A paixão segundo G.H., que em sua opinião é um dos textos 

mais originais da moderna ficção brasileira
11

, a personagem, apenas identificada pelas 

iniciais G.H., “passa por um processo de conversão radical. A experiência do sacrifício 

                                                
10 De acordo com Maria de Fátima do Nascimento, Benedito Nunes dedicou ao longo da vida uma 

especial atenção à obra de Clarice Lispector. Quando começou a escrever artigos e ensaios sobre a prosa 
da romancista, em meados dos anos 60, a autora de Perto do coração selvagem não contava com o 

prestígio que possui atualmente. “Nunes, ao contrário de Álvaro Lins, faz uma crítica valorizando a obra 

de Clarice Lispector, criticando os estudiosos que não conseguiam ver a importância de certos ‘temas e 

situações’, constantes na obra da escritora brasileira” (NASCIMENTO, 2011). 
11 Afirma Benedito Nunes, quando da escolha da obra A paixão segundo G.H. para compor a coleção 

Archivos, que o romance ingressa na coleção “não só como o livro maior de Clarice Lispector – maior no 

sentido de ser aquele que amplia os aspectos singulares de sua obra, extremando as possibilidades que 

nela se concretizam – mas também como um dos textos mais originais da moderna ficção brasileira” 

(NUNES, 1996, p. XXIV).  
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de sua identidade pessoal impõe-lhe a dolorosa sabedoria da renúncia, traduzida numa 

atitude negativa de despersonalização ou ‘deseroização’” (NUNES, 1998, p. 58). 

Vale ressaltar, no trecho acima, a presença do que o filósofo chama de “atitude 

negativa de despersonalização”, pois será a busca por essa estética do negativo que vai 

caracterizar a mudança operada recentemente na fortuna crítica da autora. Se observada 

em comparação a primeira vertente de tendência feminista, a encabeçada pelo filósofo 

paraense já apresenta elementos distintos, como a apreciação analítica do conflito 

contrastante entre os sentimentos de amor e ódio, alegria e dor, por exemplo. O crítico 

afirma, acerca da personagem G.H., que não há um centro conciliador para os conflitos 

existenciais da narradora, em um mesmo momento emoções diametralmente opostas se 

fundem. 

 

Projetam-se diante dela, em figuras mutáveis, os contrastes inconciliáveis da existência 

– amor e ódio, ação e inação, violência e mansidão, crueldade e piedade, santidade e 

pecado, esperança e desespero, sanidade e loucura, salvação e danação, pureza e 

impureza, liberdade e servidão, o belo e o grotesco, o humano e o divino, o estado 

natural e o estado de graça, o sofrimento e a redenção, o inferno e o paraíso. Cada um 

desses polos se confunde com o seu oposto, na visão abismal que reduz as diferenças e 

tende a suprimi-las. Alegria e dor se interpenetram; presente e futuro tornam-se 

momentos indivisíveis da existência em ato, idêntica, abolindo a separação e a divisão. 
(NUNES, 1998, p. 59) 

 

 Essa análise por si mesma já desarticula a tendência, generalizada no senso 

comum, em acreditar que Clarice Lispector é uma escritora ingênua, próxima dos best-

sellers de auto-ajuda e dos romances cor de rosa. Ainda que hoje a autora esteja entre 

uma das romancistas mais populares do país – não só por ter se tornado canônica e por 

isso leitura obrigatória em provas de vestibulares, mas também pela aceitação que tem 

recebido nas mídias e nas adaptações de seus textos para o teatro, cinema e a música
12

 – 

a imagem que até então predominava no início deste século era de uma escritora 

ingênua, hermética e mística.  

 Com a obra filosófica de Benedito Nunes, que se afastou das análises focadas 

nos momentos de epifania, o terreno fértil para a elaboração de uma nova perspectiva de 

estudo estava preparado. A partir de suas reflexões, principalmente, no que se referem à 

busca pelo que está oculto, verdadeiro itinerário místico de suas personagens, foi 

possível desenvolver um aprofundamento dessas questões, centradas em uma estética do 

negativo. Ou seja, na elaboração de uma perspectiva de estudos voltados para o 

                                                
12 Maria Bethania realizou em 1971 no disco Rosa dos Ventos a declamação de trechos da obra de Clarice 

Lispector. 
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mistério, o horror, o irracional, o mágico, o mal e o monstruoso nas obras da autora 

brasileira.   

 

1.3 – A estética do negativo
13

 

 

Apesar da presença bastante arraigada dessas tendências interpretativas, no 

início da primeira década deste século, uma mudança começou a se operar nos trabalhos 

que tratavam da obra de Clarice Lispector. Essa alteração se deu, em termos históricos, 

com a publicação em 1999 do ensaio de Yudith Rosenbaum, Metamorfoses do mal. 

Ainda que partindo de citações pontuais na fortuna crítica da autora, Rosenbaum se 

afastou da tradição intimista e epifânica para elaborar uma nova interpretação de cunho 

psicanalítico focado nas manifestações do sadismo: violência, inveja, rebeldia, o 

expurgo do mal na loucura e alienação. A mudança de perspectiva se fundamenta em 

uma nova postura teórica frente à obra da autora, que como já afirmava Saussure na 

epígrafe que abre este capítulo, cria, em consequência, um novo objeto de estudo. Por 

assim dizer, o cerne do deslocamento teórico se impôs diante da necessidade de dar 

conta de outros aspectos de sua produção ficcional que a fortuna crítica considerou 

irrelevantes ou apenas pontuais. O caráter inovador dessa pesquisa já é ressaltado pela 

estudiosa na explicitação da metodologia adotada.  

 

Caminhamos na direção diversa de uma crítica que frequentemente privilegia nos textos 

claricianos a dimensão do pathos da existência, atenta às manifestações da epifania 

como revelação do ser na insignificância de cada acontecimento; a presente pesquisa 
não desprezará esse terreno já tão percorrido, mas focalizará a obra dessa autora à luz da 

temática do mal e dos aspectos dela recorrentes, privilegiando entre eles a representação 

do sadismo. (ROSENBAUM, 1999, p. 19)  

 

Assim, a pesquisadora abre caminho para novas investigações na área, desta vez, 

privilegiando aspectos sombrios, irracionais, mágicos, ocultos e maléficos presentes na 

obra clariciana. E, nesse sentido, essa nova leitura se contrapõe a todo o estereótipo 

produzido pela tendência de estudos de gênero, normalmente relacionada a uma 

literatura voltada para a lógica do dia, da racionalidade, do amor, da beleza e da 

revelação mística. 

                                                
13 O termo “estética do negativo” foi cunhado por Yudith Rosenbaum (1999, p. 65) para se referir à obra 

de Clarice Lispector que, segundo a pesquisadora, é caracterizada pela rejeição aos preceitos 

civilizadores.   



25 

 

 

 

Rosenbaum procura enquadrar Clarice Lispector em outra tradição literária, a 

dos “autores que deram voz aos aspectos sombrios dos homens, fazendo circular no 

universo simbólico um campo minado de ações e afetos rebeldes aos apelos 

civilizatórios" (ROSENBAUM, 1999, p. 18). A inclusão da escritora nessa tradição 

atenta para aspectos que antes a crítica considerava de pouca importância, como a 

tendência, presente na obra clariciana, de negação da própria humanidade. Essa 

perspectiva busca ver a romancista como uma opositora da noção de moralidade, a de 

que o mundo foi criado para conformar os homens e de que eles são uma espécie 

privilegiada em relação às demais. E para se contrapor a esse ideal, que está mascarado 

nos modos civilizados de agir, a autora adentra no interior dos seus personagens para 

surpreender neles os instintos e sensações mais primitivos, uma trajetória que será a da 

protagonista do romance A paixão segundo G.H. (1964). 

 

Ao lado de outros ‘desmascaradores’ da intimidade humana, como Schopenhauer, 

Nietzsche e o próprio Freud, Clarice Lispector faz parte daquela espécie incômoda de 

escritores que denunciam a face suja e reversa da polidez social. Sob um cotidiano 

alienante e correto, surpreendemos o lodo que é recoberto pela florata cabotina, para 

usar uma expressão de Mário de Andrade no conto ‘Frederico Paciência’. 

(ROSENBAUM, 1999, p. 20)    

 

Essa rejeição contra o bom tom, a polidez, é uma forma de levar a expressão 

literária a desvelar o que está escondido sob esses instrumentos de civilidade. Como se 

verá mais detidamente ao longo deste trabalho, parece que a autora, já no primeiro 

romance, Perto do coração selvagem, demonstra uma determinada postura filosófica, a 

saber, questionar a antropocentrismo em suas bases fundamentais. Como está inscrito 

no título da obra inaugural, a autora prefere à aproximação do que é selvagem em 

detrimento do que é cultural. A oposição entre cultura
14

 e natureza, ou ainda, entre o 

homem e o animal, entre o civilizado e o bárbaro, será a tônica de A paixão segundo 

G.H., romance que encena o encontro entre uma mulher da alta classe média, 

identificada apenas pelas iniciais G.H., e um dos mais impuros insetos, uma barata do 

tipo doméstico.   

                                                
14 Entende-se aqui Cultura no sentido elaborado por Raymond Williams (2008, p. 10-13). O estudioso 

afirma que a cultura é um sistema de significações mediante o qual necessariamente uma dada ordem 

social é comunicada, reproduzida, vivenciada e estudada. Esse conceito abrange os sentidos 

antropológicos e sociológicos de cultura como “‘modo de vida global’ distinto, dentro do qual percebe-se, 

hoje, um ‘sistema de significações’ bem definido não só como essencial, mas como essencialmente 

envolvido em todas as formas de atividade social e o sentido mais especializado, ainda que também mais 

comum, de cultura como ‘atividades artísticas e intelectuais’” (WILLIAMS, 2008, p. 13 – grifo do autor). 
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Dessa forma, pretende-se inserir Clarice Lispector nesse grupo de escritores 

rebeldes, que em seus textos se posicionam contrários aos ideais de progresso humano – 

os avanços tecnológicos, econômicos e científicos não refletem um avanço social, em 

termos de distribuição de renda e redução da exploração do trabalhador, da pobreza e da 

fome – , de superioridade evolutiva, de elevação moral e civilizatória, além da negação 

do direito de dominação sobre as demais espécies e de usufruto desmedido do meio 

ambiente, propalados ambos pela tradição cristã
15

. 

Pelo que de antemão já se pode notar, essa nova vertente de estudos adota um 

vocabulário específico, distante dos temas áureos dos demais caminhos já percorridos 

pela crítica. A epifania, por exemplo, dá lugar à antiepifania, descrita como “momento 

privilegiado de aparição do mal” (ROSENBAUM, 1999, p. 20). Os processos 

desenvolvidos pela romancista ganham conotação negativa, no sentido de que são 

sempre contrários, estão em oposição à moral e a todos os valores humanos. Como 

explica ainda a pesquisadora ao se referir ao itinerário da protagonista de A paixão 

segundo G.H., “o processo é todo negativizado: des-apego, des-montagem, des-

construção. A entrada nessa experiência de desfiguração pressupõe abandono da forma 

humana” (ROSENBAUM, 1999, p. 160).  

É, por essa razão, que Rosenbaum argumenta que Clarice Lispector “constrói 

uma ‘estética do negativo’ que aponta, em sua ironia, para a ruptura das ilusões 

convencionais. O insólito e o desarmônico tomam seu lugar na esfera estética e 

dialetizam com o registro da regularidade e da contenção” (ROSENBAUM, 1999, p. 

65). Nesse conceito, a locução adjetiva está relacionada com o esforço da escritora de se 

rebelar contra os padrões instituídos e, por isso, agindo de forma contrária, negativa, 

quebrando as expectativas do leitor, deslocando-o para um ambiente maléfico, sombrio, 

mórbido e monstruoso.  

Essa estética do negativo não se manifesta tão somente em termos temáticos, ou 

seja, não se resume apenas ao conteúdo da obra, ao seu assunto, mas também a sua 

configuração estilística e de gênero literário, já que a autora parece, inclusive, 

redimensionar o próprio conceito de romance na tradição ocidental. O que se procura 

antecipar aqui é que o monstruoso, como um dos aspectos dessa estética, se configura 

no tema – as representações monstruosas no romance – e na forma – a monstruosidade 

                                                
15 Além de ser criado a imagem e semelhança de Deus, o homem na tradição cristã foi aquele que recebeu 

o mundo de presente da divindade para “lavrar e guardar” e é o responsável por nomear todas as espécies 

de animais (A BÍBLIA SAGRADA, 1997, p. 2). 
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da escrita. Em termos de utilização de recursos estilísticos, ou seja, da forma 

propriamente dita, do como a monstruosidade se expressa na linguagem, conforme 

explica Rosenbaum (1999, p. 53), também o texto clariciano trabalha no campo das 

categorias negativas. A autora desmonta o sentido dicionarizado das palavras e 

expressões convencionais, impedindo até que o leitor descubra os seus sentidos. “A sua 

escrita é frustradora do desejo de consolo, remetendo o leitor constantemente para o 

mal-estar das incertezas, dos fragmentos dissociáveis, da perda referencial” 

(ROSENBAUM, 1999, p. 153).  

E, para ir de encontro ao instrumental civilizatório, gerando essa estética que 

trabalha com o monstruoso, Clarice Lispector parece obsessivamente recorrer a uma 

trajetória de retorno às origens, à busca de um momento primordial de fundação da 

própria vida, a fim de que, com isso, possa demonstrar que a própria vida não é humana, 

ou seja, de que existência não se restringe ao homem, de que ele não é o fundamento de 

todas as coisas. E a busca pode levar os seus personagens até ao mais impuro dos 

insetos. Uma barata, por exemplo, pode se transformar em uma esfinge que guarda o 

acesso a esse segredo primordial, enigma que passa pelo inumano. Esse parece ser o 

tema basilar de A paixão segundo G.H., romance que é o foco central deste trabalho.  

A esse percurso de retorno às origens, Rosenbaum (1999, p. 26) chama de 

“‘Odisseia negativa’, ou seja, uma viagem de retorno à pulsão primordial com passagem 

inevitável pela ilha do mal”. A expressão é uma referência à epopeia clássica de 

Homero, poeta grego. Como a Odisseia, A paixão segundo G.H seria também o relato 

de uma viagem de retorno, mas diferentemente do que ocorre com a obra grega, onde 

Ulisses se utiliza da esperteza, da racionalidade para vencer monstros, G.H realiza um 

percurso contrário de regresso, onde a razão foi silenciada em favor do instintivo, do 

“coração selvagem da vida”, e o monstruoso eclode, levando-a a sucumbir ante ao misto 

de nojo e desejo que o monstro engendra. 

O enquadramento da obra clariciana dentro da tradição dos escritores rebeldes 

tem despertado muitos pesquisadores na última década. Os impactos dessa tendência 

interpretativa, focado nos aspectos sombrios da humanidade, tem levantado trabalhos 

tratando dos mais variados elementos: o grotesco, as monstruosidades, o duplo, o mal.  

Da publicação do ensaio de Rosenbaum para cá, vários estudos estão surgindo voltados 

para esse tipo de abordagem, demonstrando a fertilidade desse novo caminho da crítica. 

Vale ressaltar que, ainda que aparentemente inovador, essa nova tradição 

interpretativa surgiu da necessidade de abordar outros aspectos que não foram tratados 
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detidamente pela crítica tradicional, o que não implica dizer que as questões relativas ao 

mal, às monstruosidades e aos crimes não tenham sido abordados pontualmente em 

trabalhos anteriores. De fato, tais questões já haviam sido aventadas, ainda que 

superficialmente, por diversos críticos como Candido, que já notara, no artigo sobre a 

obra de estreia da escritora, a maldade onipotente da protagonista de Perto do coração 

selvagem: “Joana pode ser considerada uma pessoa má no sentido em que segue a ética 

da unicidade. ‘Eu posso tudo’. Tudo para ela é possível desde que signifique a realidade 

do seu eu” (CANDIDO, 1977, p. 130).  

Assim, não se pretende destacar aqui o caráter supostamente inovador, no 

sentido de excepcionalidade do tema, uma vez que o diferencial dessa perspectiva se 

impõe pela mudança no foco prioritário da análise. Explicando de outro modo: não é a 

originalidade das questões, mas o ponto de vista teórico adotado que elege essas 

mesmas questões, antes tocadas apenas ocasionalmente, como prioritárias.  

E a fertilidade desses aspectos na obra de Clarice tem levado uma gama de 

pesquisadores a se voltarem para a vasta produção ficcional da autora, propondo 

interpretações que estão multiplicando as possibilidades de abordagem de seus textos. 

Carlos Magno Gomes, por exemplo, ao explorar o romance A hora da estrela (1977), 

argumenta que na obra da romancista brasileira “o mal está presente de forma visceral e 

é parte constituinte de enredos com protagonistas tentado se libertar de seus temores” 

(GOMES, 2011, p. 263). Para o estudioso, Clarice “debate o tema do mal social como 

parte do ato de narrar. Essa obra se destaca pela forma perversa como o narrador tenta 

se libertar do peso de Macabéa” (GOMES, 2011, p. 263). 

Em outro trabalho recente, também tributário dessa perspectiva, Joel Rosa de 

Almeida (2004) demonstra o caráter experimental dos contos/crônicas de Onde 

estivestes de noite (1974), que considera grotescos.  

 

Em A via crucis, as histórias compõem uma representação direta e sem rodeios do 
urbano mundo marginal: homossexuais, amantes, velhas solitárias são as personagens 

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

pulsantes. Nessa fase, Clarice Lispector não se afasta da elaboração estética que sempre 

caracterizou sua obra, sofisticando-se percepção e compreensão da sexualidade do ser, 

arrastado às seduções do corpo e preso aos sussurros da alma. Algo que também se 

evidencia em Onde estivestes, cujas histórias, além de representarem expressivas 

personagens velhas, metaforizam uma sedutora noite interminável, um pouco como as 

histórias contadas por Sherazade em As mil e uma noites. (ALMEIDA, 2004, p. 19) 

 

É dentro desse contexto de mudança de postura crítica que o presente estudo se 

desenvolve. Procurando analisar as representações monstruosas no romance A paixão 
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segundo G.H., este trabalho elabora o conceito de monstro urbano, que desestabiliza a 

rotina fragmentária da personagem. Monstro que é representado na obra pela presença 

invasora de uma barata que surpreende a protagonista no quarto de empregada de seu 

apartamento. O inseto ativa um processo de desestabilização ontológica, estabelecendo 

com a narradora uma relação de alteridade. 

Vale ressaltar, porém, que a presente proposta se diferencia do trabalho pioneiro 

desenvolvido por Rosenbaum. Embora também privilegie a “estética do negativo” e a 

ela se filie, este estudo se afasta daquela iniciativa não só pelo arcabouço teórico a ser 

utilizado, mas também por enfocar outro aspecto da obra clariciana. Enquanto para 

Rosenbaum a fundamentação teórica foi a psicanálise de Freud e Klein, aqui propõe-se 

uma leitura a partir do arcabouço cultural como elaborado por Jeffrey Jerome Cohen, 

que afirma ser possível “ler as culturas a partir dos monstros que elas engendram” 

(COHEN, 2000, p. 23). 

Pretende-se aplicar neste trabalho a metodologia desenvolvida por Cohen em “A 

cultura dos monstros: sete teses”. Nesse artigo, o estudioso entende o monstro como a 

“corporificação de um certo momento cultural – de uma época, de um sentimento e de 

um lugar” (COHEN, 2000, p. 26). Partindo desse norte teórico, que será mais 

amplamente desenvolvido no próximo capítulo, é possível compreender a 

monstruosidade como um fenômeno cultural, que, por esta razão, revela traços da 

cultura de um povo. “O corpo do monstro incorpora – de modo bastante literal – medo, 

desejo, ansiedade e fantasia [...], dando-lhes uma vida e uma estranha independência. O 

corpo monstruoso é pura cultura” (COHEN, 2000, p. 26-27). 

Assim, foi delimitado como objeto de estudo deste trabalho as representações 

monstruosas do quinto romance de Clarice Lispector. E o norte investigativo passou 

pela tentativa de delimitar dois aspectos, desenvolvidos, respectivamente, nos segundo e 

terceiro capítulos deste texto: a função do monstro na configuração da obra e a sua 

representação na escrita clariciana. Ora, se o monstro revela alguma coisa, como dá a 

entender pela própria etimologia da palavra, do latim monstrare que significa mostrar, 

então convém investigar o que ele torna visível para G.H. Ademais desse aspecto, 

também será analisado, no último capítulo, como a escrita do romance representa essa 

monstrificação da barata.  
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2 - REPRESENTAÇÕES MONSTRUOSAS 

 

Não ter nascido bicho parece ser uma de minhas 

secretas nostalgias. Talvez seja porque sou de 

sagitário, metade bicho. 

Clarice Lispector 

 

 

Os monstros são velhos conhecidos da humanidade. E essa é a primeira 

informação que se destaca no estudo dessas criaturas: a antiguidade de suas origens. 

Desde, pelo menos, o surgimento da sociedade grega
16

 (período homérico, época entre 

1200 e 800 a.C., narrada por Homero na Ilíada e na Odisseia), eles existem no 

imaginário popular e nos mitos, narrativas orais que explicam a origem do universo. 

Nessas narrativas populares, eles eram “seres de proporções ou partes sobrenaturais, 

geralmente reconhecidos com terror pela sua imensa força e ferocidade, que 

empregavam para ferir e atormentar os homens” (BULFINCH, 2006, p. 167). No 

conjunto dessas histórias, os monstros eram elaborados, principalmente, a partir de dois 

processos: a composição e a hipérbole
17

. No primeiro caso, os monstros eram o 

resultado da combinação de elementos ou partes de reinos distintos como a Quimera, 

mistura de leão, cabra e dragão, e a Esfinge, com corpo de leão e cabeça de mulher. Ou 

seja, unia-se em uma mesma criatura características advindas de animais diferentes 

existentes ou não, como é o caso do dragão na composição da Quimera. Já no segundo 

caso, uma característica física humana é tomada hiperbolicamente, como por exemplo, a 

altura exagerada dos gigantes (BULFINCH, 2006, p.167).  

O primeiro estudioso a tratar do assunto, do qual se tem registro, também foi 

grego. O filósofo Aristóteles (385 a.C.), da pequena cidade de Estagira, aborda a 

questão em Da geração e da corrupção. Conforme esclarece Julio Jeha (2007, p. 22), 

para o filósofo grego tanto a deficiência como o excesso caracterizam um prodígio ou 

monstruosidade. O pesquisador acrescenta que, dessa forma, a percepção do 

                                                
16 De acordo com Marilena Chaui (2002, p. 16), os historiadores distinguem quatro grandes períodos na 

história da sociedade grega antiga: Período Homérico (1200 a 800 a.C.), Período da Grécia arcaica (finais 

do século VIII a.C ao início do século V a.C.), Período Clássico (do século V a.C. ao IV a.C.) e Período 

Helenístico (período em que a Grécia passa para o domínio da Macedônia e depois para o de Roma).  
17 Segundo Massaud Moisés (2004, p. 223), a hipérbole é uma figura de linguagem que consiste na 

“ênfase resultante do exagero deliberado, quer no sentido negativo, quer no sentido positivo”. O emprego 

do termo na conceituação de monstros se refere ao exagero dado às características humanas para gerar o 

caráter teratológico de um ser, pois é monstruoso tudo que estiver em excesso.  
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teratológico vai depender do grau de banalidade do fenômeno, ou seja, da capacidade 

que ele tem de gerar espanto ou estranheza em quem com ele se defronta. 

 

Uma galinha de duas cabeças ou um cachorro de três pernas são ocorrências raras, isto 

é, monstruosas. Se a ocorrência se torna comum, o fenômeno perde o seu aspecto 

prodigioso e é aceito como natural, ou seja, pertencente à ordem das coisas como as 

conhecemos. De maneira semelhante, em nossa percepção, quando um fenômeno tende 

a se repetir, ele se torna “natural”, desde novidades na moda até coelhos geneticamente 
modificados, desde perseguições políticas até extermínio em massa. (JEHA, 2007, p. 

22) 

 

Contudo, não foi somente na Grécia antiga que os monstros proliferaram. Em 

todas as épocas da história humana e em praticamente todas as culturas do planeta, o 

teratológico surge sob as mais variadas formas. O vampiro é um exemplo desse tipo de 

criatura cuja origem é bastante remota. Existem lendas de vampiros desde os tempos das 

civilizações da Assíria e da Babilônia, aproximadamente 2000-1000 a.C. Hungria, 

Sérvia, Morávia, Boêmia, Transilvânia, China antiga, Bulgária, Grécia e a região norte 

da África são apenas alguns dos locais onde o medo do vampiro se materializou em 

práticas ritualísticas de sepultamento. Assim, os criadores do mito moderno
18

, que se 

disseminou na literatura, no cinema e nas séries de televisão, saíram de um terreno fértil 

de histórias que povoaram o imaginário de diversas culturas em várias partes do globo. 

“Os criadores do mito moderno não partiram do nada. Toda a sua arte consistiu em 

reunir informações preexistentes e em torná-las uma narrativa fantástica” 

(LECOUTEUX, 2006, p. 33). 

Na Idade Média, quando parte do mundo ainda era desconhecido pela Europa, 

fervilhavam informações, boatos e histórias de toda sorte de monstros que vagavam 

pelo mundo além-mar. Pigmeus, ciápodes, cinocéfalos, blêmias, melenas, mantícora, 

grifos, unicórnios e gigantescas formigas eram exemplos dos seres estranhos e 

monstruosos que povoavam a Índia, que segundo Ctésias de Cnido (398 a.C.), era um 

país que se localizava nos confins da terra (PRIORE, 2000, p. 19). De acordo com 

Victoria Cirlot (2012), “el monstruo es objeto de representación en el arte medieval y 

sus cualidades inherentes llegaron a configurar una estética fundamentada en la 

deformidad, en la hibridez, en el exceso y exuberancia”. 

                                                
18 De acordo com Claude Lecouteux (2005, p. 19-37), são três ingleses os grandes fundadores do mito 

moderno do vampiro: John William Polidori (1795-1821), J. Sheridan Le Fanu (1814-1873) e Bram 

Stoker (1847-1912). 
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Ainda conforme explica Cirlot (2012), a principal característica da 

monstruosidade na Idade Média é a ideia, disseminada pelo filósofo santo Agostinho, de 

que os monstros estavam inseridos dentro da ordem universal. O Locus et ordo 

agostiniano afirmava não só que os monstros pertenciam a ordem da natureza, mas 

também que tinham nela o seu lugar. “Aunque su hibridez pueda repugnar y generar una 

sensación caótica, es un ser de la naturaleza y se encuentra dentro de ella. Totum igitur 

ordine includitur (todo está encerrado dentro del orden)” (CIRLOT, 2012). 

Para a historiadora Mary Del Priore (2000, p. 23-26), o pensamento agostiniano 

possuía uma lógica própria ao período em que viveu, uma vez que não se podia 

contrariar o caráter perfeito da criação divina, pressuposto básico para qualquer espécie 

de especulação filosófica no medievo. Ou seja, os monstros nunca poderiam ser vistos 

como uma imperfeição da natureza, um erro de Deus, que seria o único criador de todas 

as coisas que existem, inclusive dos monstros. Eles, por essa razão, não só faziam parte 

da ordem do mundo, como também foram concebidos pela própria divindade. 

 

O pensamento de Agostinho é coerente; os monstros, homens ou raças, faziam parte do 

mundo e concorriam para sua beleza. Mesmo se não pudermos explicar por que Deus os 

criou, devemos confessar nossa ignorância e recusar a ideia de considerá-los erros da 

natureza. (PRIORE, 2000, p. 25) 

 

Esse princípio de inclusão dentro da ordem já estava presente na escrita do 

primeiro tratado sobre monstros da Idade Média, o Liber monstrorum, atribuído a 

Aldhelmus de Malmesbury. O tratado, segundo Cirlot (2012), foi composto à moda do 

Fisiologus alexandrino, sem, contudo, se referir ao mundo animal, somente aos 

monstros. Há na obra um esforço por localizar e ordenar esses seres dentro do contexto 

maior que é a ordem universal. “Si el monstruo es sometido a la classificación y se le 

ofrece su espacio en los folios del Liber, também se concibe que posee un lugar en el 

universo”, argumenta Cirlot (2012). 

E qual seria esse lugar? Ora, como já era de se deduzir, o lugar do monstruoso 

está longe do horizonte conhecido pelo homem europeu. Dito de outro modo: os 

monstros habitavam as zonas mais remotas da terra e, por isso, eram seres jamais vistos. 

Partindo de trechos do Liber monstrorum, Cirlot sintetiza assim o espaço do monstruoso 

na Idade Média: 

 

De occulto orbis terrarum, en los lugares más recónditos de la tierra, “in abditis mundi 

partibus”, en las regiones inalcanzables, “per deserta et Oceani insulas”, por los 
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desiertos y las islas del Océano, “in ultimorum montium latebris nutrita”, en las vísceras 

de los montes lejanísimos. (CIRLOT, 2012 – grifos do autor)    

 

O bestiário medieval ainda vai permanecer no imaginário popular e dos doutores 

do Renascimento, mesmo depois dos conhecimentos proporcionados pela expansão 

ultramarina. “Entre ciência e magia, o pensamento renascentista oscilava. Cometas, 

monstros, diabos, feiticeiras, poderes misteriosos eram seriamente discutidos por 

homens doutos” (PRIORE, 2000, p. 39-40). É nesse momento histórico que ocorre a 

passagem dos monstros da condição de mirabilia (ser admirável, maravilhoso), como 

postulados por santo Agostinho, para a categoria de manifestação do poder maligno. Os 

monstros saem das mãos de Deus para as rédeas do Diabo, a maior de todas essas 

criaturas. 

 

Nesse período, assiste-se na verdade a um curioso paradoxo: se a visão agostiniana 

tornara tais monstros tão aceitáveis durante a Idade Média que esta não hesitou em 

reproduzi-los em sua arquitetura, transformando-os em alegorias da sociedade humana, 
o século do humanismo, abandonado à crença em demônios e na perseguição a bruxas e 

hereges, passa a ver nos monstros uma ameaça do Mal. Se a Idade Média se esforçava 

por abrir o coração a essas imundas criaturas, porque elas faziam parte da obra de Deus, 

alguns autores da Idade Clássica as consideravam símbolos da fúria divina e augúrios de 

eventos terríveis. (PRIORE, 2000, p. 43) 

 

Séculos depois, o homem europeu, ao encontrar o nativo das Américas, também 

se colocaria em uma posição de estranhamento.  Para além da natureza exuberante e 

exótica aos olhos europeus, foram os índios com os seus costumes
19

 e culturas 

peculiares que chamaram a atenção dos viajantes, conforme explica a historiadora Mary 

Del Priore: “O Ocidente cristão ora achava que o Novo Mundo era habitado por seres 

que, de fato, descendiam de Moisés, ora pensava que o novo continente era o endereço 

fixo do demônio e, por isso mesmo, uma fábrica de monstrengos em permanente 

produção” (PRIORE, 2000, p. 77-78).   

E dos costumes considerados monstruosos, o canibalismo foi o que mais 

aterrorizou os navegantes europeus. O alemão Hans Staden escreve no século XVI 

acerca dessa cerimônia indígena, difundido pela Europa os horrores por que teria 

passado quando fora prisioneiro de uma tribo Tupinambá em 1554. “Então desfecha-lhe 

o matador um golpe na nuca, os miolos saltam e logo as mulheres tomam o corpo, 

                                                
19 A Carta do achamento do Brasil de Pero Vaz de Caminha, por exemplo, registra admirado o costume, 

estranho à corte portuguesa, de os índios andarem nus. “Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que 

lhes cobrisse suas vergonhas”. (CAMINHA, 2002, p.20) 
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puxando-o para o fogo; esfolam-no  até ficar bem alvo e lhe enfiam um pauzinho por 

detrás, para que nada lhes escape” (STADEN, 2002, p. 88). 

Essa imagem do índio como monstruoso perdurou por tanto tempo no 

imaginário e registros históricos que, no romantismo brasileiro, por exemplo, escritores 

como José de Alencar tiveram de recorrer a um amplo repertório de pesquisa, além do 

próprio esforço consciente de elevação da identidade e costumes dos silvícolas, para 

poder elegê-los como símbolos nacionais. 

 

Alencar teve de ir de encontro à tradição deixada pelos cronistas do descobrimento, isto 

porque, para os navegantes, os índios das terras brasileiras eram muito mais feras 

selvagens que seres humanos. Contra o discurso de Alencar, despontava um legado de 

preconceito e discriminação que o escritor cearense teve de combater para dar relevo a 

seu projeto nacionalista. (OLIVEIRA, 2009) 

 

Assim, foi preciso que Alencar fosse de encontro a essa imagem para poder 

elaborar a do índio ideal: Peri de O guarani (1857), Iracema (1865) e Ubirajara (1874). 

Contudo, contra essa mesma representação harmônica surge, em seus romances, a dos 

índios de tribos inimigas, descritos como seres monstruosos. Em conflitos armados, 

esses selvagens combatem os elaborados heróis, como os da tribo Aimorés que 

destroem a fortaleza, verdadeiro castelo, da família de Ceci, heroína de O guarani. 

Até este ponto, tem-se tratado da categoria de monstro ao longo da história, 

procurando demonstrar com isso a permanência do tema no imaginário do mundo 

ocidental. Esse percurso ainda atesta que a questão envolve conhecimentos para além da 

área literária propriamente dita, uma vez que é interessante particularmente às ciências 

humanas e sociais, pois trata de indagações relacionadas também à história, filosofia, 

psicologia, psicanálise, sociologia e antropologia. No que respeita a este trabalho, essa 

contextualização histórica é relevante, porque torna clara a noção de que a categoria das 

monstruosidades se modifica ao longo do tempo, deixando patente a evidência de que 

cada época tem os seus próprios monstros. 

Assim, A paixão segundo G.H. de Clarice Lispector, romance da segunda 

metade do século XX, também elabora as suas representações teratológicas, que, como 

se verá ao longo deste capítulo, não se resumem à barata que é encontrada no quarto da 

empregada.  O monstro é sempre o outro na relação de alteridade: o índio para o 

europeu, o selvagem para o civilizado, a criatura imortal para o homem mortal, o 

disforme para o belo, o inumano e o bicho para o humano. Interessa, pois, conhecer 
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como a autora realiza a representação dessa oposição identitária entre o eu (civilizado, 

artístico e racional) e o outro (o selvagem, asqueroso e instintivo).  

Para tanto, primeiro se fará uma excursão sobre o próprio conceito de monstro a 

fim de demonstrar a gama de significações que a palavra encerra. Predomina, nesse 

primeiro momento, o objetivo de classificar os diversos tipos de monstruosidades 

existentes, partindo para isso de critérios adotados por diversos teóricos. Em uma etapa 

posterior, se fará um cotejo desses significados com os utilizados na obra clariciana. Por 

fim, a última parte deste capítulo trata especificamente da barata no romance, que 

constitui a principal representação monstruosa da obra. 

 

2.1 – Monstro e monstruosidade: alguns conceitos 

 

Se sempre existiram monstros desde muito tempo em várias culturas, decorre 

disso que o seu número é gigantesco. Grandes, pequenos, do reino animal, que se 

parecem humanos, vegetais, máquinas, bolhas, vírus assassinos, extraterrestres. São 

tantas criaturas diferentes, que para melhor entendê-las, muitos pesquisadores 

recorreram a classificações. A palavra que os nomeia, por si só, é muito genérica, 

abrangendo uma quantidade infinita de criaturas das mais variadas ordens.  

Assim, numa primeira aproximação do conceito de monstro, recorre-se ao 

sentido da palavra como posta no dicionário. Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, por 

exemplo, aponta três significados. “Monstro sm. 1. Biol. Corpo organizado que 

apresenta, parcial ou totalmente, conformação anômala. 2. Ser, mitológico ou lendário, 

de conformação extravagante. 3. Pessoa cruel ou horrenda” (FERREIRA, 2008, p. 562).  

O primeiro significado se refere à teratologia, ramo das ciências médicas que 

estuda o desenvolvimento alterado do feto com o objetivo de compreender a formação 

de anomalias físicas. Esse sentido está próximo ao conceito de monstro postulado por 

Aristóteles, ou seja, o monstro como uma transgressão da ordem natural das espécies. O 

segundo significado está relacionado às criaturas que povoam o imaginário popular, 

fictícias ou não, e abarca uma variedade enorme de tipos e formas: vampiros, 

lobisomens, múmias, demônios, fantasmas, zumbis, autômatos. Por fim, o terceiro 

sentido dicionarizado, mais amplo e genérico, diz respeito ao monstro humano. A 

pessoa que é cruel, excessivamente má, é monstruosa, assim como a que é horrorosa. 

Enquanto essa é da ordem do estético, aquela é da ordem jurídica, porque ainda que 

nem todo grau de crueldade seja abarcado pelo sistema criminal, são considerados 
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monstruosos atos dotados de uma crueldade excessiva, um crime que ultrapassa o limite 

legal, prescrito em lei, como uma esposa que mata o marido, depois o esquarteja e, em 

seguida, espalha os pedaços pela cidade
20

. De acordo com Michel Foucault (2002, p. 

69), a monstruosidade nos homens é uma noção jurídica, porque “o que define o 

monstro é o fato de que ele constitui, em sua existência mesma e em sua forma, não 

apenas uma violação das leis da sociedade, mas uma violação das leis da natureza” 

(FOUCAULT, 2002, p. 69). 

O filósofo francês defende que essas criaturas ocupam uma posição-limite em 

relação ao sistema jurídico. Isto porque, elas, por serem uma transgressão moral e da 

natureza, não estão sujeitas à lei. “O monstro contradiz a lei. Ele é a infração, e a 

infração levada a seu ponto máximo. [...] o que faz a força e a capacidade de inquietação 

do monstro é que, ao mesmo tempo que viola a lei, ele a deixa sem voz” (FOUCAULT, 

2002,  p. 70). Foucault ainda insiste no fato de ser a monstruosidade um misto de reinos 

distintos. E dá exemplos: dos reinos humano e animal (o homem com cabeça de boi, o 

homem com pés de aves), de duas espécies (o porco com cabeça de carneiro), de dois 

indivíduos (o que tem duas cabeças e um corpo, o que tem dois corpos e uma cabeça), 

de dois sexos (que é ao mesmo tempo homem e mulher), de vida e morte (o feto que 

vem à luz com uma morfologia tal que não pode viver, mas que apesar dos pesares 

consegue sobreviver alguns minutos, ou alguns dias), de formas (quem não tem braços, 

nem pernas, como uma cobra) (FOUCAULT, 2002, p. 79). Até este ponto, pode-se 

chegar a uma síntese: monstruoso é o que está relacionado à união de reinos distintos, o 

que tem algo em excesso ou em falta e, ainda, o que é tomando como estranho aos olhos 

de um determinado grupo de pessoas.  

O filósofo francês, contudo, ainda trata de outro tipo de monstro, desta vez, 

conceituado a partir de uma agressão à ordem moral, definição que abandona atributos 

físicos ou estéticos para se fundamentar em preceitos de ordem humanística.  

O monstro moral é aquele que representa uma violação dos princípios morais de 

uma sociedade específica em um determinado período da história, como é o caso da 

homossexualidade masculina (FOUCAULT, 2002, p. 91). O argumento é de que o 

conceito de monstro evoluiu de uma atribuição jurídico-natural, como no caso do 

hermafroditismo, para uma jurídico-moral, “uma monstruosidade que é a 

                                                
20 Este exemplo se refere ao assassinato em 2006 do garçom José Borbolan, 45 anos, pela esposa, a 

açougueira Maria Aparecida Alves também de 45 anos. O crime aconteceu na cidade de Dracena, interior 

de São Paulo. 
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monstruosidade da conduta, e não mais a monstruosidade da natureza” (FOUCAULT, 

2002, p. 92). Essa nova criatura, que o filósofo chama de monstro moral (FOUCAULT, 

2002, p. 94), é o criminoso monstruoso que surge no fim do século XVIII e no início do 

século XIX e eclode na literatura com o romance gótico. Desrespeitando o pacto social, 

esse ser age de maneira egoísta. E por agir de maneira egoísta em desrespeito à 

coletividade, o primeiro monstro moral é o rei. 

 

O primeiro monstro jurídico que vemos surgir, delinear-se no novo regime da economia 

do poder de punir, o primeiro monstro que aparece, o primeiro monstro identificado e 

qualificado, não é o assassino, não é o estuprador, não é o que infringe as leis da 

natureza; é o que infringe o pacto social fundamental. O primeiro monstro é o rei. [...] 

Todos os monstros humanos são descendentes de Luís XVI. (FOUCAULT, 2002, p. 
117-118) 

 

Assim, a monstruosidade não é um fenômeno limitado à conformação física, já 

que pode haver monstros que em sua forma corpórea não se apresentam compostos pela 

união de elementos de partes distintas. A monstruosidade nesse caso se aloja no 

comportamento desviante, na perversidade da conduta patológica, no crime que excede 

qualquer classificação jurídica, e estão ligados a tabus como a antropofagia e o incesto. 

Analisando panfletos da época sobre Maria Antonieta, Foucault deduz três 

características do monstro moral. A primeira delas é o fato de ele ser estrangeiro ao 

corpo social em que está inserido:  

 

[...] ela é em primeiro lugar, ela é essencialmente estrangeira, isto é, ela não faz parte do 

corpo social. Ela é, portanto, em relação ao corpo social do país em que reina, a fera, ela 

é em todo caso o ser no estado natural. (FOUCAULT, 2002, p. 121) 

    

A segunda característica apontada pelo filósofo para o monstro moral é o desejo 

ávido por sangue. Como um vampiro, Maria Antonieta era representada como uma 

besta sanguinolenta. “Ela é a hiena, ela é o bicho-papão, a ‘fêmea do tigre’, que – diz 

Prudhomme – ‘uma vez que viu (...) sangue, não pode mais se sentir saciada’. Portanto, 

todo o lado canibal, antropofágico do soberano ávido de sangue de seu povo” 

(FOUCAULT, 2002, p. 122). Por fim, a terceira característica está relacionada ao 

caráter libertino da rainha, pois, como dito anteriormente, esse tipo de monstro é 

caracterizado pelo desrespeito aos padrões morais, inclusive, o sexual, instituído e 

sacralizado no casamento cristão. Além do incesto, por si só uma afronta à instituição 

familiar, Maria Antonieta mantinha relações homossexuais com as arqueduquesas, suas 

irmãs e primas.  
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É também mulher escandalosa, a mulher depravada, que se entrega à libertinagem mais 

extrema, e isso de duas formas privilegiadas. Primeiro o incesto. [...] Assim temos aí a 

incestuosa e, ao lado da incestuosa, outra transgressão sexual: ela é homossexual. 

(FOUCAULT, 2002, p. 122). 

 

Para além destes três grandes grupos de monstros (o teratológico das ciências 

médicas, o mito-ficcional – das narrativas mitológicas, do imaginário popular e da 

literatura - e o moral de Foucault), é possível afirmar que toda espécie de criatura pode 

se converter em aspectos monstruosos por um efeito de estranhamento, como se verá a 

seguir.  Isso ocorre porque inicialmente, como garante Luiz Nazário, “o monstro define-

se, em primeiro lugar, em oposição à humanidade. [...] A maior parte dos atributos da 

monstruosidade está em clara oposição aos atributos que definem a condição humana” 

(NAZÁRIO, 1998, p.11). De acordo com esse princípio, o fundamento gerador de 

monstros é a própria alteridade, ou melhor, é no contato com o outro, o estrangeiro, o 

estranho, o anormal, o diferente, que a monstruosidade vem à tona.  

 

Forma extrema de alteridade, o monstro é sempre definido a partir de uma comunidade 

de ‘não-monstros’. Não há monstros entre iguais. [...] Outra característica monstruosa – 

a enormidade- só existe em relação à medida do corpo humano. (NAZÁRIO, 1998, p. 

29) 

 

Partindo dessa lei, tanto a mais decrépita múmia como a mais assustadora barata 

possuem o mesmo elemento em comum, se reduzidas ao princípio da alteridade. Ambas 

podem ser monstruosas, ainda que cada uma com sua representação e significação 

próprias. Assim como uma múmia decrépita pode aparecer em um show de humor, 

perdendo, por isso, o caráter monstruoso, baratas gigantes podem aterrorizar a vida de 

pacatos moradores de alguma cidade fictícia, por exemplo. O que está em jogo nessa 

questão é a capacidade de monstrificar objetos e seres a partir de um determinado ponto 

de vista, como será possível perceber na postura da narradora de A paixão segundo 

G.H., de Clarice Lispector. 

Além desse contexto, uma mesma criatura pode ser monstruosa para um grupo 

de personagens, mas não para outros. Tudo vai depender do ponto de vista adotado. Ao 

analisar o Beemont, monstro bíblico do livro de Jó, Lyslei Nascimento nota esse 

comportamento ambíguo da monstruosidade nas narrativas. 

 

O hipopótamo gigante, ou um elefante, ou ainda um búfalo mítico, citado no livro de Jó 

e chamado de Beemont, por exemplo, aponta para a monstruosidade como uma questão 
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de ponto de vista. Enquanto para os humanos, presentes na narrativa bíblica, o Beemont 

apresenta-se como uma fera de natureza híbrida e de origem remota, que, por seu 

tamanho descomunal, é visto como monstruoso, no discurso do Criador, no entanto, a 

criatura revela-se como uma obra-prima. (NASCIMENTO, 2007, p. 73)  

 

 Como se pode inferir do que foi analisado até este momento, a questão de ser ou 

não monstruoso vai depender invariavelmente de outros fatores para além da 

representação física, ou de sua categorização, inclusive, porque umas das características 

dos monstros é a capacidade de fugir dos padrões preestabelecidos ou transformá-los, 

rompendo com fronteiras classificatórias ou tornando as significações mais elásticas. A 

mudança de sua forma, a mutação, possibilita que ele sempre fuja. “O monstro sempre 

escapa, porque ele não se presta à categorização fácil” (COHEN, 2000, p. 30).   

Ora, uma categoria tão proteiforme como a monstruosidade alude, 

consequentemente, a múltiplos significados, que variam de acordo com a postura teórica 

adotada pelo pesquisador. Mas, ademais desse posicionamento, o exame do sentido 

etimológico da palavra pode facilitar o acesso de antemão a um possível sentido para 

essas representações. Segundo Célia Magalhães (2003), o conceito de monstro tem 

origem na língua latina.  

 

Derivado do latim, monstrare (mostrar), o monstruoso na tradição de leitura do 

Renascimento significava o sinal ou a mensagem enviada por Deus, “demonstrando” 

sua vontade ou ira; ou do latim monere (avisar), a monstruosidade era associada com 

uma visão profética de desastres futuros. (MAGALHÃES, 2003, p. 24) 

 

A origem é ainda ratificada por Raulino Busarello (2004, p. 173) que em seu 

dicionário de latim-português define monstro como “mostrar, indicar, denunciar e 

advertir” e monstrum por “prodígio, monstro, desgraça e flagelo”. Unindo os sentidos 

de monstrare e monere, Magalhães (2003, p. 25) afirma que “o monstro é algo ou 

alguém para ser mostrado (monstrare), servindo ao propósito de revelar o produto do 

vício e da desrazão como um aviso (monere)”. 

De acordo com Cohen (2000, p. 48), o monstro estabelece um movimento 

simultâneo de atração e repulsão. Ao mesmo tempo em que são assustadores, os 

monstros também seduzem. “Para que possa normalizar e impor o monstro está 

continuamente ligado a práticas proibidas. O monstro também atrai” (COHEN, 2000, p. 

48). É essa ambiguidade latente na monstruosidade que Nöel Carroll chama de 

“paradoxos do coração”, que podem ser resumidos em duas perguntas. “1) como pode 

alguém ficar apavorado com o que se sabe não existir, e 2) por que alguém se 



40 

 

 

 

interessaria pelo horror, uma vez que ficar horrorizado é tão desagradável?” 

(CARROLL, 1999, p. 21). O vampiro é um exemplo evidente deste tipo de princípio 

ambivalente do monstro. Ao mesmo tempo, é assustador e seduz a vítima que entrega o 

pescoço à sua sede. 

A explicação para esse fenômeno está na própria configuração da 

monstruosidade que, em si mesma, rejeita o pertencimento a qualquer ordem 

classificatória. Mais uma vez, segundo Cohen (2000, p. 30-32), o monstro é um arauto 

da crise de categorias.  

 

Uma categoria mista, o monstro resiste a qualquer classificação construída com base em 

uma hierarquia ou em uma oposição meramente binária, exigindo em vez disso, um 

“sistema” que permite a polifonia, a reação mista (diferença na mesmice, repulsão na 

atração) e a resistência à integração. (COHEN, 2000, p.31) 

 

Por não pertencer à ordem do mundo, “o monstro é um personagem 

extraordinário num mundo ordinário” (CARROLL, 1999, p. 32), ele exige um esforço 

de apreensão que perpassa outra lógica de sentido, que, para Cohen, está relacionada ao 

fenômeno que Derrida rotulou de “suplemento”. O monstro, escreve o teórico, 

“desintegra a lógica silogística e bifurcante do ‘isto ou aquilo’, por meio de um 

raciocínio mais próximo do ‘isto e/ou aquilo’” (COHEN, 2000, p. 32). 

Nesse momento, é notório um interessante paradoxo interpretativo: se o monstro 

é um ser extraordinário dentro na normalidade do mundo, como uma barata comum 

pode ser monstruosa? Ora, os desdobramentos dessa questão levam a alguns pontos que 

valem a pena ser ressaltados. O primeiro é a concepção de excepcionalidade, que 

sempre deve ser avaliada a partir do ponto de vista da própria narrativa. Embora A 

paixão segundo G.H. seja um romance urbano, regido pelo princípio da realidade, ou 

seja, não é nem fabuloso nem maravilhoso, a barata é para a protagonista um ser que 

invade a normalidade do seu cotidiano. Não é um bicho comum, com o qual a mulher 

tenha que lidar rotineiramente. Na verdade, do ponto de vista de G.H., o inseto é um ser 

extraordinário para o seu universo doméstico, centrado na organização do ambiente, 

racionalização do espaço e limpeza rigorosa dos cômodos. Tanto é assim que a 

personagem se surpreende ao descobrir no quarto da empregada, que também estava 

limpo, a presença de uma barata. “Há cerca de seis meses     o tempo que aquela 

empregada ficara comigo     eu não entrava ali, e meu espanto vinha de deparar com um 

quarto inteiramente limpo” (LISPECTOR, 2009, p. 36). 
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O segundo ponto é a própria noção de mundo, que, no romance, se restringe a 

um apartamento. Dentro desse microcosmo, onde toda a narrativa se desdobra, G.H. 

acreditava estar finalmente sozinha, sem a presença da empregada, que demitira no dia 

anterior. Tempo e espaço são claustrofóbios nessa narrativa: o primeiro é o intervalo de 

uma manhã, o segundo, a distância entre uma sala e o quarto da doméstica, passando 

apenas pela área de serviço do imóvel. Sensação de claustrofobia que se torna ainda 

mais intensa, se analisada a partir da constatação de que a maior parte da narrativa se dá 

dentro do próprio quatro da empregada, um espaço ainda menor em relação aos demais 

cômodos e praticamente desconhecido para a narradora. Por essa razão, o quarto da 

empregada se assemelha a uma área habitada por monstros, como os territórios além-

mar no imaginário medieval.    

O teceiro elemento que merece consideração é o ponto de vista adotado por G.H. 

para tentar descrever a barata. Como se verá na última parte deste capítulo, a barata não 

é um inseto comum aos olhos da personagem. Ao ver o bicho, a protagonista é tomada 

por um misto de medo e desejo, atração e repulsa, que configura a presença de uma 

figura monstruosa (COHEN, 2000, p. 48).   

O que acontece nesse romance é um fênomeno ótico de exagero do banal, uma 

poética do ínfimo. A visão da protagonista parece desconhecer a própria realidade, 

gerando um tecido narrativo distorcido, onde os menores objetos são descritos com 

espanto. Esse é um procedimento que é importante destacar, pois se configura como 

uma técnica que estabelece um processo inverso de monstrificação do outro. O banal se 

torna extraordinário.  

Foucault realiza um percurso oposto ao de Clarice Lispector quando descreve os 

mecanismos que transformaram o monstro no que chama de anormal. “O anormal (e 

isso até o fim do século XIX, talvez XX [...]) é no fundo um monstro cotidiano, um 

monstro banalizado” (FOUCAULT, 2002, p. 71). Este é o monstro que se tornou 

comum, rotineiro e, por isso, perdeu a capacidade de gerar terror e espanto. A escritora, 

ao contrário, caminha no sentido de reposicionar o banal no lugar do monstruoso. 

Enquanto em Foucault, tem-se a banalização do monstro, em Clarice, tem-se a 

monstrificação do banal. 

E esse percurso passa pelo monstro moral. Para o filósofo francês a 

monstruosidade foi se banalizando, tornando-se anormalidade. Esse processo se vincula 

à moralidade ou a uma ampliação no conceito do que é aceito como comportamento 

puramente desviante do que é considerado excessivamente desviante e, por isso, 
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monstruoso. Clarice Lispector, para se aproximar do inseto, metamorfoseando-o em um 

monstro, precisa se afastar de sua própria humanidade, de seus preceitos morais. Ela 

precisa se deslocar da posição daquela que decide arrumar a desordem para se colocar 

na de elemento da própria desorganização. 

 

2.2 – Representações monstruosas em A paixão segundo G.H. 

 

De uma forma geral, Clarice Lispector sempre demonstrou possuir um fascínio 

por bichos em crônicas, entrevistas e em sua vasta produção contista. São galinhas, 

cachorros, coelhos, leões, girafas, macacos, peixes, búfalos, pombos, lagartixas, pintos, 

periquitos, ratos, cavalos, patos, quatis. 

 

Quando era pequena, eu olhava muito a galinha, muito tempo. E sabia imitar bicar do 

milho e sabia imitar quando ela estava com doença. E me impressionou tremendamente! 

Aliás, sou muito ligada a bicho. Então tremendamente à vida duma oca. Uma galinha 

oca!. (LISPECTOR apud GOTLIB, 1995, p. 73)  

 

De acordo com Moser (2009, p. 93), a predileção de Clarice por histórias de 

bichos já aponta desde o seu primeiro romance, Perto do coração selvagem (1944), para 

um ideal filosófico, a saber, uma recusa de qualquer moralidade antropocêntrica. Para o 

biógrafo, a escritora brasileira rejeita a noção de moralidade, definida pelo poeta 

Fernando Pessoa como um “esforço para elevar a vida humana, para lhe dar um valor 

humano” (PESSOA, 2000, apud MOSER, 2009, p. 93). Segundo ainda Moser (2009, p. 

93), a aproximação de Clarice do universo animalesco reflete uma postura que nega a 

condição de superioridade do homem em relação aos demais animais.  

 

É essa tentativa de reduzir a vida às dimensões humanas – qualquer ideia de que a vida 

é humana ou de que o universo é organizado para confortar os humanos – que Clarice 

rejeitará de modo célebre em A paixão segundo G. H., monumental romance de 1964 

em que a protagonista se dá conta de sua identificação com uma barata. (MOSER, 2009, 

p. 93) 
 

Nesse romance, uma mulher tenta rememorar o dia anterior a fim de dar uma 

forma ao que viveu. Apenas identificada pelas iniciais G.H., a personagem, que mora 

em uma cobertura no Rio de Janeiro, fazia distraidamente bolinhas de miolo de pão 

enquanto tardava à mesa do café da manhã. Eram, então, quase dez horas quando decide 
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realizar uma faxina no apartamento. O primeiro e o segundo capítulos
21

 do romance são 

destinados exclusivamente a um monólogo vago e digressivo sobre algo que aconteceu 

com a personagem, evento ao qual nem ela mesma consegue dar uma forma, criando 

para isso a presença imaginária de uma mão que segurará em momentos cruciais da 

narrativa.  

 

Estou tão assustada que só poderei aceitar que me perdi se imaginar que alguém me está 

dando a mão. Dar a mão a alguém sempre foi o que esperei da alegria. [...] Enquanto 

escrever e falar vou ter que fingir que alguém está segurando a minha mão. 

(LISPECTOR, 2009, p. 16) 

 

Provavelmente por ser escultora, G.H. se defronta com a necessidade de dar uma 

forma ao que viveu, a experiência confusa por que passou. E, nesse aspecto, a mulher 

estabelece uma identificação, às avessas, com a empregada, que demitira no dia 

anterior. G.H. acredita que, assim como a doméstica, possui um talento para “arrumar”, 

desconhecendo ou tornando irrelevante o fato de que, diferentemente dela, a tarefa de 

organização do lar é apenas uma das atribuições da função da empregada e não um 

talento artístico. Embora essa aproximação seja feita de forma indireta, já que a 

personagem deixa claro que se reconhece como ocupante de outra posição social, o fato 

é que a escultora se propõe a realizar ao seu modo uma completa limpeza da residência. 

“[...] não pertencesse eu por dinheiro e por cultura à classe a que pertenço, e teria 

normalmente tido emprego de arrumadeira numa grande casa de ricos, onde há muito o 

que arrumar. Arrumar é olhar a melhor forma” (LISPECTOR, 2009, p. 32).  

A aparente tarefa doméstica, contudo, se converte em verdadeiro itinerário na 

busca de sua identidade. Ao sair da sala para o quarto de empregada, cômodo por onde a 

protagonista decide iniciar a sua faxina, o romance propõe uma inversão esdrúxula na 

relação patroa/empregada, pois se trata da dona da casa que vai limpar o quarto da 

faxineira. A estranha escolha de G.H. antecipa a excepcionalidade do evento que será 

narrado, já que a patroa sairá do conforto e segurança da área comum para adentrar na 

zona, que ainda que lhe pertença, era de uso privativo da empregada. Nesse percurso, a 

personagem vai perdendo a sua forma humana, como percebe ela própria ao relatar os 

eventos que ocorreram no dia anterior. “Ontem no entanto perdi durante horas e horas a 

                                                
21 O uso do termo “capítulos”, como blocos fechados ou estruturas completas, é utilizado nesse contexto 

para fins de localização dos episódios narrados, uma vez que essa denominação clássica não se aplica ao 

romance de Clarice Lispector. Em A paixão segundo G.H. cada capítulo é iniciado com a última frase do 

anterior, criando uma espécie de continuidade narrativa que prende cada fragmento a uma corrente de 

outros fragmentos, fechando-se quase que circularmente. 
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minha montagem humana” (LISPECTOR, 2009, p. 11). A desmontagem de si mesma 

está relacionada ao próprio processo de arrumar que incide sobre os objetos do 

apartamento. Para arrumar o ambiente, G.H. teve que necessariamente se desmontar 

também.  

A meta é resumida com tranquilidade pela personagem, que desconhecendo os 

perigos que enfrentará nesse itinerário, acredita que a tarefa seguirá o roteiro 

previamente estabelecido, em que ela mesma é o centro da atividade. 

 

Começaria talvez por arrumar pelo fim do apartamento: o quarto de empregada devia 

estar imundo, na sua dupla função de dormida e depósito de trapos, malas velhas, 

jornais antigos, papéis de embrulhos e barbantes inúteis. Eu o deixaria limpo e pronto 

para a nova empregada. Depois, da cauda do apartamento, iria aos poucos “subindo”, 
horizontalmente até o seu lado oposto que era o living, onde – como se eu própria fosse 

o ponto final da arrumação e da manhã – leria o jornal, deitada no sofá, e provavelmente 

adormecendo. (LISPECTOR, 2009, p. 33) 

 

O roteiro, contudo, não será cumprido. O trecho acima dá conta apenas das 

expectativas da protagonista acerca do que fará e do que encontrará no percurso de 

higienização do lar. A imagem prévia que a mulher faz do quarto de empregada é 

sintomática do grau de alheamento em que vivia, posto que encontrará exatamente um 

outro contexto ao adentrar no dormitório da funcionária. A narradora registra a sua 

surpresa ao conhecer a área de uso privativo da empregada. “É que em vez da penumbra 

confusa que eu esperava, eu esbarrava na visão de um quarto que era um quadrilátero de 

branca luz. [...] meu espanto vinha de deparar com um quarto inteiramente limpo”. 

(LISPECTOR, 2009, p. 36) 

Mas, neste ponto, convém tentar elaborar uma imagem que defina quem era essa 

personagem antes desse percurso. A começar pelo nome, que representa uma 

despersonalização ou ainda uma personalização esvaziada de sentido. A protagonista do 

romance se resume a apenas duas iniciais, G.H.. Além de, em certo sentido, generalizar 

a personagem que a partir desse processo passa a ser figurativo de todo o gênero 

humano
22

 (VARIN, 2002, p. 132), esse efeito também reduz, de forma 

contraproducente, a posição social da mulher. Destaque-se que é exatamente a menção 

do nome completo que poderia denotar o poder aquisitivo de G.H. Em “A bela e a fera”, 

                                                
22 A correlação entre G.H. e o gênero humano foi apontada por Claire Varin. As iniciais da narradora do 

único romance de Clarice Lispector em primeira pessoa seriam uma abreviação de gênero humano e, 

assim, denotariam uma universalização da experiência de despersonalização pretendida pela autora. 

“Quem é esse eu? G. H., escultora vivendo no Rio de Janeiro, representante do gênero humano, em pleno 

crescimento de alma” (VARIN, 2002, p. 132). 
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um dos últimos contos de Clarice, por exemplo, a romancista se utiliza do nome da 

protagonista, que se chama Carla de Sousa e Santos, para demarcar sua posição elevada 

dentro da dinâmica da sociedade carioca. 

 

Ela tinha um nome a preservar: era Carla de Sousa e Santos. Eram importantes o “de” e 

o “e”: marcavam classe e quatrocentos anos de carioca. Vivia na manada das mulheres e 

homens que, sim, que simplesmente “podiam”. Podiam o quê? Ora, simplesmente 

podiam. (LISPECTOR, 1999, p. 96) 

 

Por esse motivo, embora demarque em vários momentos a sua condição de 

classe dominante, a personagem parece se esconder por detrás das iniciais, que a 

desindividualizam. De acordo com Moser (2009, p. 57-58), a preocupação com o nome 

das coisas e dos personagens sempre esteve presente em toda a obra da escritora. Ainda 

acrescente-se a isso o cuidado em definir conceitos que ela embute em palavras gastas 

pelo uso coloquial como se verá no terceiro capítulo deste trabalho. Para o biógrafo, 

essa busca por significações ocultas em nomes pode ter fontes históricas na infância da 

autora que teve o seu próprio nome alterado de Chaya Pinkhasovna Lispector para 

Clarice Lispector, nome criado pelos pais quando ainda moravam em Alagoas.    

 

A questão dos nomes e da nomeação, o processo pelo qual as coisas são trazidas à 

existência, domina a obra de Clarice Lispector. Essas questões, que em última instância 

ela investe de grande significação mística, talvez tenham sua origem na infância, 

quando ela subitamente recebeu outro nome. (MOSER, 2009, p. 57-58) 

 

Ademais desse enigma inscrito nas iniciais da protagonista, G.H. é a 

representação da mulher bem sucedida, que vive em uma relação especular com a alta 

sociedade que a define e a limita dentro dos contornos de uma atmosfera onde está 

circunscrito o seu eu. Essa imagem dupla do eu e do outro, metaforizada no espelho, no 

retrato, definem quem ela é. “O que os outros recebem de mim reflete-se então de volta 

para mim, e forma a atmosfera do que se chama: eu” (LISPECTOR, 2009, p. 27). 

G.H. é, por esta razão, uma máscara especular do meio em que vive. E, por isso, 

é interessante perceber que o seu rosto captado no retrato representa um fantasma, ou 

seja, é a figura de algo que não está presente, de uma ausência. A imagem registrada na 

fotografia não tem relação com qualquer realidade, já que a narradora não consegue 

estabelecer um vínculo entre essa representação e ela própria. O retrato é, pois, um 

simulacro (BAUDRILLARD, 1991, p. 13). De acordo com o historiador Jean Delumeau 

(2009, p.120), o surgimento de fantasmas remonta à crença que a mentalidade coletiva 

europeia tinha de que a vida e a morte não estavam separadas por um corte nítido. 
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Acreditava-se, argumenta o historiador, na “sobrevivência do duplo”, ou melhor, “o 

defunto – corpo e alma – continuavam a viver certo tempo e a voltar aos lugares de sua 

existência terrestre” (DELUMEAU, 2009, p. 123). Assim, o fantasma, nesse caso, é 

como uma espécie de metonímia ao estabelecer com o sujeito retratado uma relação de 

contiguidade, ele substitui o ente, mas o substituto não é mais uma repetição do mesmo, 

é antes um espectro monstruoso. Como um fantasma, que é captado pelas máquinas 

fotográficas, o negativo de um retrato de G.H. revela sua condição de falta, de lacuna, 

de ectoplasma.  

 

Somente na fotografia, ao revelar-se o negativo, revelava-se algo que, inalcançado por 

mim, era alcançado pelo instantâneo: ao revelar-se o negativo também se revelava a 

minha presença de ectoplasma. Fotografia é o retrato de um côncavo, de uma falta, de 

uma ausência? (LISPECTOR, 2009, p. 30)  

 

A mulher, então, observa com estranheza que há algo de diferente na foto, algo 

que a deixa espantada. “A surpresa me tomava de leve, só agora estou sabendo que era 

uma surpresa o que me tomava: é que nos olhos sorridentes havia um silêncio como eu 

só vi em lagos, e como só ouvi no silêncio mesmo” (LISPECTOR, 2009, p. 24). Esse 

caráter de simulacro da personagem se torna ainda mais notório se analisado a partir da 

comparação que ela mesma estabelece com o apartamento, que a reflete. 

 

Como eu o apartamento tem penumbras e luzes úmidas, nada aqui é brusco: um 

aposento procede e promete o outro. Da minha sala de jantar eu via as misturas de 

sombras que preludiavam o living. Tudo aqui é a réplica elegante, irônica e espirituosa 

de uma vida que nunca existiu em parte alguma: minha casa é uma criação apenas 

artística. (LISPECTOR, 2009, p. 29) 

  

Nesse trecho, Clarice parece fazer uma crítica ao próprio caráter de simulacro da 

arte de uma forma geral, incluindo a literária e sem esquecer que a protagonista é 

também escultora. A arte é apenas uma representação do real, uma criação fictícia, que 

como a mímese aristotélica, tem somente um caráter de aproximação da realidade. É 

essa a visão que parece transparecer da proposta de escrita da narradora que cria a partir 

do real. Adotando o foco narrativo em primeira pessoa, G.H. assume uma determinada 

perspectiva, que não é exclusiva da autora, mas que já possuía precedentes históricos 

nas obras de Machado de Assis e Graciliano Ramos
23

. Essa perspectiva se refere à 

                                                
23 Assim como a narradora de A paixão segundo G.H., que procura pela escrita uma forma de organizar o 

vivido, Bentinho em Dom Casmurro (1899), de Machado de Assis, e Paulo Honório em São Bernardo 

(1934), de Graciliano Ramos, ambos narrados em primeira pessoa, buscam uma espécie de purgação pela 

escrita. Escrever, ou relatar o vivido, passa a ser uma experiência de tentativa de também dar uma forma, 
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postura, comum aos três narradores, de procurar, por meio da escrita, um sentido para o 

que foi vivido. 

 

Vou criar o que me aconteceu. Só porque viver não é relatável. Viver não é vivível. 

Terei de criar sobre a vida. E sem mentir. Criar sim, mentir não. Criar não é imaginação, 
é correr o grande risco de se ter a realidade. Entender é uma criação, meu único modo. 

(LISPECTOR, 2009, p. 29) 

 

 A arte literária, ou esforço de elaborar uma narrativa, funciona nesse quesito não 

só como um instrumento de racionalizar o vivido, dividindo-o em etapas ou capítulos, 

mas também de reviver o que a memória não consegue organizar dentro de um fio 

narrativo homogêneo. A narração é a elaboração de uma forma de confissão dolorosa da 

experiência silenciosa e privada dentro do apartamento. No trecho abaixo, G.H. parece 

se colocar em um confessionário, assumindo diante da mão imaginária os pecados 

cometidos
24

. 

 

Escuta, vou ter que falar porque não sei o que fazer de ter vivido. Pior ainda: não quero 

o que vi. O que vi arrebenta a minha vida diária. Desculpa eu te dar isto, eu bem queria 

ter visto coisa melhor. Toma o que vi, livra-me de minha inútil visão, de meu pecado 

inútil. (LISPECTOR, 2009, p. 15) 

 

Passar para o papel a experiência, onde necessariamente deve-se colocar uma 

frase após outra em sua estrutura sintagmática, obriga-a a contar o que se viveu, 

encaixando cada evento da trama dentro de uma ordem temporal de causa e efeito que 

até então não estava aparente. O romance é, sob esse ponto de vista, a representação em 

última instância do próprio desejo de arrumar da protagonista.  

Assim como G.H. pode ser representada como um fantasma, também há, ao 

longo do romance, outras imagens monstruosas despontando vez ou outra em momentos 

cruciais da narrativa. A hipótese para esse fenômeno de monstrificação do mundo ao 

redor da personagem tem sua origem na própria narradora, que, por adotar um 

determinado ponto de vista, animaliza os espaços, deformando aspectos arquitetônicos 

do edifício, por exemplo.  E aqui vale uma ressalva: não se trata de monstros em suas 

representações canônicas, já consagradas pela literatura e pelo cinema. Trata-se antes de 

relações metafóricas que a própria narradora estabelece com essas criaturas, vampiros, 

zumbis ou múmias. Essas relações surgem para dar conta do espanto e do horror que 

                                                                                                                                          
ainda que artística, ao que a memória não consegue organizar. A literatura é para esses narradores antes 

uma forma de salvação que propriamente uma elaboração estética. 
24 O trecho lembra, de fato, a estrutura do Pai Nosso com uma invocação “Escuta”, a confissão dos 

pecados e o pedido de libertação “livra-me de minha inútil visão”. 
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G.H. sente diante do mundo que o seu olhar não consegue decompor em partes 

racionalizáveis.  

O que ocorre em A paixão segundo G.H. é uma técnica literária de microscopia 

do real. Quer-se destacar aqui uma oposição ao conceito, que Gilda de Melo e Souza 

(2008, p. 112) chama de visão míope. Diferentemente, da relação entre o próximo, visto 

“com nitidez admirável”, e o longe, onde “vê os planos afastados se confundirem, e não 

distingue mais o horizonte”, que a pesquisadora atribui à escrita marcadamente feminina 

e a postura da mulher na sociedade (SOUZA, 2008, p. 112), a técnica de microscopia do 

real, apontada neste trabalho, não se baseia nessa relação de gênero. Antes procura 

ressaltar um ponto de vista voltado para o ínfimo, o minúsculo, que sob um olhar com 

capacidades de um microscópio eletrônico hiperboliza as coisas, dotando-as de 

contornos monstruosos. 

Essa metáfora entre a postura de G.H. em face do mundo e a capacidade de 

aumento de um microscópio eletrônico fica expressa em um trecho do romance, onde a 

narradora divaga sobre o espanto que teve ao conhecer a capacidade de aumento desse 

invento tecnológico
25

.  

 

Sei que existe agora um microscópio eletrônico que apresenta a imagem de um objeto 

cento e sessenta vezes maior do que o seu tamanho natural – mas não chamarei de 

alucinatória a visão que se tem através desse microscópio, mesmo que não reconheça 

mais o pequeno objeto que ele monstruosamente engrandeceu. (LISPECTOR, 2009, p. 

112 – grifo nosso) 

 

Dessa forma, G.H. parece olhar para o mundo com uma visão microscópica, que 

exagera as dimensões das coisas. Esse exagero das formas acaba por gerar figuras 

monstruosas, tal é o nível de acuidade visual. Os objetos se tornam desproporcionais ao 

ponto de se apresentarem irreconhecíveis à consciência da narradora que reage com 

estranhamento. Como uma alienígena, G.H. vê o mundo sob outra ótica, onde objetos 

inanimados ganham vida em sua narrativa: o prédio é cheio de bocas (LISPECTOR, 

2009, p. 34-35), o apartamento tem uma cauda (LISPECTOR, 2009, p. 33).  

Interessante perceber que esse ponto de vista particular se relaciona com a 

imagem enigmática que a própria autora cultivou ao longo da vida, como abordado no 

primeiro capítulo deste trabalho. O escritor Antonio Callado, citado por Nádia Battella 

                                                
25 O microscópio eletrônico foi inventado em 1931 pelo físico alemão Ernst Ruska. O instrumento hoje 

tem a capacidade de ampliar imagens de moléculas orgânicas em até 500 mil vezes.   
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Gotlib, descreve a ficcionista com esse olhar de estrangeira em relação às coisas do 

mundo: 

 

Clarice era uma estrangeira. Não porque nasceu na Ucrânia. Criada desde menininha no 

Brasil, era tão brasileira quanto não importa quem. Clarice era estrangeira na terra. Dava 

a impressão de andar no mundo como quem desembarca de noitinha numa cidade 

desconhecida onde há uma greve geral de transportes. (CALLADO, 1987, apud 

GOTLIB, 2009, p. 22) 

   

Para o teórico Anatol Rosenfeld (1996, p. 76), o romance moderno se caracteriza 

por uma relativização das categorias de tempo e espaço, fenômeno que na pintura ele 

chama de “desrealização”. “O termo desrealização se refere ao fato de que a pintura 

deixou de ser mimética, recusando a função de reproduzir ou copiar a realidade 

empírica, sensível”, (ROSENFELD, 1996, p. 76). Para o estudioso, essa ruptura com o 

princípio do real é “expressão de um sentimento de vida ou de uma atitude espiritual 

que renegam ou pelo menos põem em dúvida a ‘visão’ do mundo que se desenvolveu a 

a partir do Renascimento” (ROSENFELD, 1996, p. 79). 

Não há, por conseguinte, um respeito às leis da realidade empírica, que 

dissolvidas na subjetividade dos personagens deformam os espaços, o tempo e os 

próprios sujeitos. Consequentemente, ocorre no romance de Clarice uma crítica à 

condição precária da visão, que não é mais fonte de captação da realidade em sua 

totalidade harmônica e unificada, é antes um instrumento falho que, submetido à própria 

subjetividade, não se diferenciam dos objetos vistos, como parece deixar claro G.H. em 

um dos trechos do romance. “Não compreendo o que vi. E nem mesmo sei se vi, já que 

meus olhos terminaram não se diferenciando da coisa vista” (LISPECTOR, 2009, p. 

14). 

Ainda segundo Rosenfeld (1996, p. 62), ao tratar das ilustrações do francês 

Jacques Callot, o exagero das formas mínimas tornam os objetos irreconhecíveis, 

demonstrando que a ordenação das coisas no mundo é apenas aparente. “Os seres 

perdem o seu aspecto familiar, há uma completa subversão da ordem ontológica. A 

desproporção no miúdo sugere uma desarmonia universal” (ROSENFELD, 1996, p. 

62). 

Assim, na ausência de outros elementos que metaforizem a vitalidade inorgânica 

do prédio, a protagonista o descreve como um monstro. Essa descrição, contudo, se 

estabelece a partir da oposição entre o ser e o parecer, o interno e o externo, uma relação 
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de contraste que já havia aparecido no próprio retrato de G.H. e que era imagem de si 

mesma e de um fantasma.  

 

Por fora meu prédio era branco, com lisuras de mármore e lisuras de superfície. Mas por 

dentro a área interna era um amontoado oblíquo de esquadrias, janelas, cordame e 
enegrecimentos de chuvas, janelas arreganhadas contra janelas, boca olhando boca. [...] 

O que eu estava vendo naquele monstruoso interior de máquina, que era a área interna 

do meu edifício, o que eu estava vendo eram coisas feitas, eminentemente práticas e 

com finalidade práticas. (LISPECTOR, 2009, p. 34-35) 

 

E ainda se referindo ao edifício, G.H. o chama de “aquela ruína egípcia” 

(LISPECTOR, 2009, p. 35), numa referência às pirâmides do antigo Egito, mas não só 

isso, é também uma referência ao caráter primordial da estrutura arquitetônica. Em 

Clarice Lispector, as representações monstruosas sempre estarão relacionadas a algo 

primitivo, ancestral, e, por isso também, anti-humano. São ancestrais porque se 

originam ou em um passado remoto em relação ao eu, como no caso das pirâmides que 

são vestígios de uma cultura que desapareceu, ou em um tempo anterior a própria 

humanidade, como se verá na sequência deste capítulo. As pirâmides do Egito, para a 

narradora, se assemelham muito mais a vestígios precários de uma época totalmente 

esquecida, e da qual só se tem acesso por meio desses indícios, do que a documentos 

que registram a história da humanidade. Esses monumentos são tomados como pegadas 

de um povo que antecede o eu, mas que já não é reconhecido como seu antepassado, 

assim como G.H. não reconhece o seu próprio retrato. Esse mesmo estranhamento está 

demarcado na forma como ela observa o edifício, “aquela ruína egípcia para a qual eu 

agora olhava com o olhar de minhas fotografias de praia” (LISPECTOR, 2009, p. 35). 

 Os monstros da autora antecedem o homem na cadeia do tempo e o superam no 

seu caráter imortal.  São anti-humanos porque não existem para conformar os homens, 

mas para questioná-los. Eles se opõem a humanidade, tanto no sentido de serem seus 

inimigos como no de contrariarem o ideal de civilização embutido no conceito de 

homem. Os monstros não só revelam a incerteza desse ideal, que o eleva a uma 

categoria superior em relação às demais espécies desprovidas de civilidade, como 

enaltece o caráter selvagem, animalesco de todo homem. É por esta razão que “a morte 

do monstro é sempre uma apoteose da civilização” (NAZÁRIO, 1998, p. 12).   

Ademais, por trás dessa visão, também está o medo da morte. É fácil de 

depreender como esse procedimento se dá: por serem imortais, os monstros colocam os 

humanos diante de sua própria condição de mortalidade, mesmo porque, eles também 

são um presságio de morte. Segundo José Gil (2006, p. 127), talvez “os signos da 
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monstruosidade se prestem a servir de augúrios: eles anunciam, deixando em aberto os 

acontecimentos que inauguram”. Significa dizer que as representações monstruosas no 

romance dão conta de ser, dentre outras coisas, uma forma de elaborar a fragilidade da 

vida diante dos construtos humanos que duram para além de sua própria existência. Ao 

olhar o edifício, G.H. toma ciência de que sua vida será mais fugaz que a estrutura que 

foi criada para durar por tempo indeterminado. O que há de monstruoso no prédio sob 

essa visão não é só o seu caráter colossal de grande empreendimento cheio de bocas, 

como o animaliza a narradora, mas também sua condição de perenidade indefinida. Ele 

permanecerá em pé durante gerações, símbolo da engenharia de uma época, como as 

pirâmides do Egito são hoje um artefato que sobreviveu aos seus construtores.   

Ademais dessa representação, vivenciada pela animalização da estrutura do 

edifício, ainda há o encontro de G.H. com as figuras pintadas a carvão na parede do 

quarto da empregada, a quem a protagonista se refere ora como zumbis e múmias, ora 

como autômatos, sendo as três metáforas de monstros clássicos do cinema e da 

literatura. “A rigidez das linhas incrustava as figuras agigantadas e atoleimadas na 

parede, como de três autômatos. Mesmo o cachorro tinha a loucura mansa daquilo que 

não é movido por força própria” (LISPECTOR, 2009, p. 38). 

A imagem do autômato, monstro criado, tecnologicamente ou não, para realizar 

alguma tarefa, simboliza o medo do descontrole, já que ele tende a repetir uma mesma 

tarefa infinitamente até que uma outra lhe seja atribuída, como explica Nazário acerca 

do Golem, monstro da cultura judaica que encarna em si o princípio da repetição.  

 

O mito do Golem permaneceu ligado aos mistérios da vida artificial e às possibilidades 
de catástrofe implícitas na existência de autômatos. [...] O princípio do Golem é o da 

repetição infinita mediante uma ordem que só pode ser desativada por uma contra-

ordem ou pela desregulagem do mecanismo causada pela entropia. (NAZÁRIO, 1998, 

p. 92-93) 

 

  Do mesmo modo, um robô que imbuído da tarefa de abastecer com água um 

taque doméstico, pode, ao executá-la repetidas vezes, fazer transbordar o reservatório, 

alagando toda a moradia, assim os autômatos também podem simbolizar o medo das 

formas dotadas de movimento, mas carentes de vida própria, de alma. De acordo com 

Luiz Nazário, “O autômato e seus variantes – máquinas, computadores, robôs, 

andróides, cyborgs, replicantes, clones – encarnam o fascínio e o medo da tecnologia” 

(NAZARIO, 1998, p. 26). Contudo, a sua representação na obra está relacionada à 

aparente imobilidade das figuras, que, ainda que sejam desenhos inanimados, parecem 
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ter “a loucura mansa daquilo que não é movido por força própria” (LISPECTOR, 2009, 

p. 38). Em outro momento, G.H. descreve as mesmas figuras como múmias, em 

referência novamente ao caráter imóvel – e, por isso, morto? – das imagens feitas a 

carvão na parede do dormitório.  

 

Os pés simplificados não chegavam a tocar na linha do chão, as cabeças pequenas não 

tocavam a linha do teto – e isso, aliado à rigidez estupificada das linhas, deixa as três 

figuras soltas como três aparições de múmias. À medida que mais e mais me 

incomodava a dura imobilidade das figuras, mais se fazia em mim a idéia de múmias. 

(LISPECTOR, 2009, p. 38) 

 

A metáfora da múmia é uma referência ao caráter fantasmagórico das três 

figuras. Elas não possuem a naturalidade dos movimentos humanos, e, por esta razão, se 

comportam como mortas, como um presságio. Mas se essas representações monstruosas 

pressagiam algo, que fronteira a protagonista estaria tentando ultrapassar, já que, como 

afirma Cohen, “a partir de sua posição nos limites do conhecer, o monstro situa-se como 

uma advertência contra a exploração de seu incerto território” (COHEN, 200, p. 41)? 

De fato, ao começar a limpeza pelo dormitório da empregada, a personagem não 

estaria apenas realizando a higienização do lar, mas também a sua recolonização. Assim 

as figuras monstruosas desenhadas na parede funcionariam como uma mensagem 

deixada pela antiga proprietária do espaço, Janair. Diz-se proprietária, porque o quarto, 

em vários momentos da narrativa é descrito como uma unidade fora do próprio 

apartamento. Como o apartamento é reflexo especular da própria G.H., o quarto de 

empregada é o território dominado por Janair. “O quarto divergia tanto do resto do 

apartamento que para entrar era como se eu antes tivesse saído de minha casa e batido a 

porta. O quarto era o oposto do que eu criara em minha casa” (LISPECTOR, 2009, p. 

41). Em outro trecho G.H. fantasia, pelo efeito de visão que deforma os espaços ao seu 

redor, que o quarto de Janair está fora do apartamento. “Não ser inteiramente regular 

nos seus ângulos dava-lhe uma impressão de fragilidade de base como se o quarto 

minarete não estivesse incrustado no apartamento nem no edifício” (LISPECTOR, 

2009, p. 37). A impressão que a personagem tem ao adentrar no cômodo é de que está 

em um território estrangeiro. O quarto para G.H. é um minarete, a torre alta de uma 

mesquita. A referência é sintomática, já que dá a entender que Janair estava, na verdade, 

em uma posição de observadora em relação à dona da casa. Do minarete, a empregada 

vigiaria a escultora. Ou ainda, é de lá que G.H. finalmente se vê.  
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Uma possível explicação para essas aparições, ou avisos de que alguma barreira 

está para ser rompida, está no território que G.H. pretende tomar para si. Os desenhos 

deixados na parede por Janair parecem ser uma espécie de mensagem de advertência, 

um aviso para que a proprietária do apartamento não invada o espaço antes ocupado por 

ela. Como reconhece a narradora, as figuras retardam a sua entrada no aposento. 

“Coagida com a presença que Janair deixara de si mesma num quarto de minha casa, eu 

percebia que as três figuras angulares de zumbis haviam de fato retardado minha 

entrada como se o quarto ainda estivesse ocupado” (LISPECTOR, 2009, p. 41). E, de 

fato, o quarto ainda estava ocupado. 

 

2.3 - Um mundo infestado de baratas 

 

Clarice Lispector sempre demonstrou uma fixação por baratas. A referência ao 

inseto aparece em várias obras da autora. Às vezes, a alusão é apenas metafórica, 

significando, nesse caso, velhice e asquerosidade. Em outras ocasiões, as baratas são 

citadas expressamente como bichos invasores do lar. 

No primeiro romance da ficcionista, Perto do coração Selvagem, o inseto surge 

quase que acidentalmente. O trecho se refere à viagem que Joana realiza em companhia 

da empregada para a casa da tia, em uma zona litorânea. No café da manhã, a jovem 

estranha o gosto do bolo servido na viagem. Dentro de uma estrutura metafórica, a 

barata está relacionada ao ato de alimentar-se. Unida ao vinho, o fragmento parece 

parodiar a Santa Ceia do Cristo, onde a bebida e o pão são o sinônimo de seu próprio 

corpo vertido em sangue e carne.  

 

Tomara o café com um bolo esquisito, escuro – gosto de vinho e de barata – que lhe 

tinham feito comer com tanta ternura e piedade que ela se envergonhara de recusar. 
Agora pesava-lhe no estômago e dava-lhe uma tristeza de corpo que se juntava àquela 

outra tristeza – uma coisa imóvel atrás da cortina – com que dormira e acordara. 

(LISPECTOR, 1998, p. 35) 

 

Mesmo nesse trecho do romance, a barata está relacionada a algo voltado para o 

sombrio, escuro, com pouca luz. O bolo, que é oferecido com ternura – uma referência 

ao ritual cristão de entrega da hóstia ao fiel -, é a mistura de vinho e barata. Mas ao 

contrário do ritual religioso que purifica a alma, o alimento pesa-lhe, fazendo incidir 

sobre o corpo a mesma tristeza que consumia o espírito da protagonista.  
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Em O lustre (1946), segundo romance da autora, uma nova relação é 

estabelecida. As baratas nessa obra são descritas vinculadas à ideia de velhice. O inseto 

lembra um ancião, velho, lento e desbotado. O bicho está inserido em um contexto de 

penumbra, pouca luz e umidade. Como atalaias desse submundo, elas vigiam um espaço 

inalcançável ao homem ou, ainda melhor, à racionalidade humana. O trecho se refere ao 

encontro de Virgínia com o irmão, Daniel. Após uma tentativa de diálogo frustrada, 

Daniel decide andar pelas ruas de Brejo Alto. 

 

As casas inclinavam-se velhas e enegrecidas como depois de um incêndio, as ervas 

cresciam aos tufos nos telhados inclinados – ele prosseguiu, alisou os cabelos negros, 

finos e penteados, penetrou no centro comercial; das lojas ainda abertas vinha um 

sufocante cheiro de lugar sombrio onde andam baratas velhas, cinzentas e vagarosas, 
um cheiro de celeiro. (LISPECTOR, 1999, p. 215)  

 

Além da referência a esse caráter de anciania do inseto, representado em sua 

obra pela velhice e capacidade de regeneração – “Baratas velhas emergiam de esgotos” 

(LISPECTOR, 1998, p. 41) – em A cidade sitiada (1949), a protagonista, Lucrécia, se 

identifica ironicamente com o bicho, que aparece nessa obra como um inseto alado. O 

excerto é um fragmento do diálogo entre a jovem e o namorado Perseu em um passeio 

pela ferrovia do subúrbio de São Geraldo. 

 

– Papai se queixa da casa, disse ele jogando com atenção a pedra para longe. É cheia de 

mosca... Esta noite senti mosquito, mariposa, barata voadora, já nem se sabe mais o que 

está pousando na gente. 

– Sou eu, disse Lucrécia Neves com grande ironia. (LISPECTOR, 1988, p. 46) 

 

A identificação com o inseto também ocorre em Água Viva (1973). A narradora 

se utiliza de diversos animais para se referir a si mesma. E dentre eles, a barata é o 

sinônimo do que há de velho e primitivo no seu eu. Velhice, neste caso, está relacionada 

a presença de um elemento primordial, da coisa imanente ao sujeito e presente em todos 

os seres desde o surgimento da espécie humana, um elemento identitário que a aproxima 

de todos os animais, uma forma de tecido vital presente em todos os animais, e por ser 

ela também um animal, parte inerente de sua identidade. 

 

Dentro da caverna obscura tremeluzem pendurados os ratos com asas em forma de cruz 

dos morcegos. Vejo aranhas penugentas e negras. Ratos e ratazanas correm espantados 

pelo chão e pelas paredes. Entre as pedras o escorpião. Caranguejos, iguais a eles 

mesmos desde a pré-história, através de mortes e nascimentos, pareceriam bestas 

ameaçadoras se fossem do tamanho de um homem. Baratas velhas se arrastam na 

penumbra. E tudo isso sou eu. (LISPECTOR, 1998, p. 15) 
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Em A mulher que matou os peixes, conto infantil publicado em 1968, a narradora 

define as baratas como “bichos naturais”. Em oposição, aos animais domésticos, que 

são adestrados para conviver com o homem, esses insetos são naturais no sentido de 

habitarem a casa sem serem convidados. O adjetivo naturais, nesse caso, pode, 

inclusive, ser ambíguo, pois significaria, ao mesmo tempo, pertencentes à natureza – e 

não ao universo doméstico –, e pertencentes ao lar como convidados não artificiais, já 

que têm livre acesso, por meios obscuros.   

 

Por exemplo: tenho baratas. E são baratas muito feias e muito velhas que não fazem 

bem a ninguém. Pelo contrário, elas até roem a minha roupa que está no armário. Vocês 

sabem que tive uma guerra danada contra as baratas e quem ganhou essa guerra fui eu? 

(LISPECTOR, 2010, p. 25) 

 

Ainda no mesmo conto infantil, a narradora divaga com curiosidade sobre o 

instinto de sobrevivência desses insetos, que, enquanto espécie, são praticamente 

imortais. A aproximação metafórica do bicho como símbolo de velhice advém dessa 

propriedade de sobrevivência, que parece instigar o espanto da escritora.  

 

Mas parece que uma barata, antes de morrer, conta baixo às outras baratas que minha 

casa é perigosa para a raça delas, e assim a notícia se espalha pelo mundo das baratas e 

elas não voltam para minha casa. Só seis meses depois elas ganham coragem de voltar, 

mas eu chamo de novo o homem dos remédios e elas fogem de novo. (LISPECTOR, 

2010, p. 25)   

 

 Contudo a aparente necessidade de limpeza civilizatória do ambiente doméstico, 

de extirpar qualquer alusão ao mundo selvagem, é desfeita com a compaixão da 

narradora pelos insetos. “Barata é outro bicho que me causa pena. Ninguém gosta dela, 

e todos querem matá-la. [...] Tenho pena das baratas porque ninguém tem vontade de ser 

bom com elas. Elas só são amadas por outras baratas” (LISPECTOR, 2010, p. 25-26). 

Nesse fragmento, o tom afetuoso com que trata o inseto destoa das demais obras, onde o 

bicho aparece como asqueroso e portador de uma ancestralidade anterior ao homem. Em 

A mulher que matou os peixes, as baratas não são assustadoras, nem monstruosas, antes 

geram comoção e piedade.  

Apesar disso, a referência ao mecanismo de limpeza do ambiente doméstico, por 

meio da dedetização, é também bastante recorrente em sua obra. A receita de matar 

baratas, por exemplo, já havia se transformado em tema para o conto “A quinta 

história”, de Legião estrangeira (1964). Nessa narrativa, que já é em si um exercício de 

experimentação literária, pois institui cinco narrativas diferentes e iguais ao mesmo 
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tempo ou cinco narrativas com o mesmo enredo, mas com versões diferentes ou pontos 

de vistas diversos, trata também do processo de dedetização do lar. Todas as histórias 

são introduzidas pela mesma frase: “queixei-me de baratas” (LISPECTOR, 1999, p. 82). 

Como esclarece a própria narradora, a experiência levada a cabo no conto se aproxima 

do processo de multiplicação narrativa em que uma mesma história pode ganhar 

infinitas versões como nas Mil e uma noites. O procedimento também lembra a 

facilidade com que as baratas se multiplicam e infestam o ambiente doméstico. 

 

Esta história poderia chamar-se “As estátuas”. Outro nome possível é “O Assassinato”. 

E também “Como Matar Baratas”. Farei então pelo menos três histórias, verdadeiras, 

porque nenhuma mente a outra. Embora uma única, seriam mil e uma, se mil e uma 

noites me dessem. (LISPECTOR, 1999, p. 82) 

 

“A quinta história” pode ser compreendida também como fruto da utilização da 

técnica de migração textual, que consiste, na opinião de Almeida (2004, p. 24-25), na 

reutilização e reatualização de fragmentos de “experimentos formais provindos do 

exercício da crônica” para elaboração de contos e romances.  No artigo intitulado 

“Receita de assassinato (de baratas)”, que veio a público a primeira vez, de acordo com 

Moser (2009, p. 383), sob o pseudônimo de Teresa Quadros, em 1952, a mesma receita 

é dada a leitora da coluna. No jornal Diário da Noite em 15 de agosto de 1960, Clarice 

novamente dá a dica para higienização do lar, desta vez sob o pseudônimo de Ilka 

Soares. 

 

Deixe, todas as noite, nos lugares preferidos pelas baratinhas horríveis, a seguinte 

comidinhas: açúcar, farinha e gesso, misturados em partes iguais. Comida ruim? Para 

baratas é uma iguaria que as atrai imediatamente... O segundo passo, pois, é dado pelas 

próprias baratas que comerão radiantes o jantar. O terceiro passo é dado pelo gesso que 

estava na comida. O gesso endurece lá dentro delas, o que provoca morte certa. Na 

manhã seguinte, dezenas de baratas duras enfeitarão como estátuas a vossa cozinha, 

madame. (LISPECTOR, 2008, p. 95)  

 

Produto do processo de colagem ou migração textual que a autora realiza a partir 

desse artigo publicado com o pseudônimo Ilka Soares na coluna voltada ao público 

feminino, o conto “A quinta história” é, por isso, muito próximo da visão expressa nesse 

fragmento. Evidentemente, a alteração do veículo de divulgação do texto e a forma 

como o trecho é reelaborado modificam a forma de significação da obra, criando, a 

partir do processo de reutilização, significações diferentes para o mesmo fragmento. 

Assim é possível perceber que a barata enquanto representação é um elemento 

recorrente na obra da escritora. Seja como personagem, seja como metáfora, o inseto 
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parece exercer uma espécie de fascínio e espanto sobre Clarice que em vários momentos 

de sua produção faz menção a ele. Além dos romances, a referência ao inseto ainda 

aparece em contos como “Os desastres de Sofia”, da coletânea A legião estrangeira 

(1964). Na narrativa, a protagonista atribui características do bicho ao professor, por 

quem é apaixonada. A correlação se dá com os olhos que, para Sofia, “com as inúmeras 

pestanas, pareciam duas baratas doces” (LISPECTOR, 1999, p. 20). Para além do 

movimento de repulsa que aparece em várias obras da autora, nesse trecho também se 

observa uma tendência à atração, como já se notara no conto infantil A mulher que 

matou os peixes. Em ambos os textos, o inseto exerce uma atração sobre a narradora, 

seja porque são dignas de piedade, seja porque estão relacionadas metaforicamente ao 

objeto de desejo da estudante.   

 Além dessas abordagens centradas no próprio inseto, Clarice parece ter adotado 

as baratas como metáfora não só da velhice e do asco, mas também do primitivo, do 

amoral, do inumano. Em vários momentos de sua obra a referência surge delimitando 

em seu conjunto as características que estariam presentes em A paixão segundo G.H., 

romance monumental em que o bicho é a mola propulsora das mudanças por que 

passará a protagonista. 

 Para o biógrafo Benjamin Moser (MOSER, 2009, p. 383), o fascínio que esse 

inseto exerce sobre a escritora não é meramente ocasional. Em Clarice, as baratas 

provocam também fantasias homicidas, na opinião do biógrafo. O estudioso argumenta 

que esse interesse não pode ser considerado meramente curiosidade, uma vez que o 

inseto está presente não só nos romances e contos, como elementos ficcionais, mas 

também em sua produção jornalística.    

De um modo genérico, o bicho está relacionado a aspectos primitivos e, nesse 

sentido, é símbolo primordial de uma vida latente anterior à humana e, por esta razão, 

mais autêntica e instintiva. Como já se pode observar pelo título do romance de estreia 

da jovem ficcionista, a aproximação ao “coração selvagem da vida” é uma meta sempre 

em processo de vir a ser, de se concretizar pela união ao primitivo. Em A paixão 

segundo G.H., romance em que a barata é elemento central da narrativa, essa busca se 

realiza pela descida da personagem ao universo selvagem do inseto, que devorado, 

passa a fazer parte da composição corpórea da própria mulher, em uma espécie de ritual.  

Enquanto elaboração ficcional, a barata do romance é articulada como uma das 

personagens da obra. Assim, a barata não pode ser confundida com um inseto real, ou 

seja, uma espécie da ordem Blattaria ou Blattodea, posto que “a personagem é um ser 
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fictício” (CANDIDO, 2007, p.69), que no caso é construída a partir do olhar da 

protagonista, que detém a posse da narrativa. 

E isso gera um deslocamento entre a posição de fora e de dentro da narrativa. De 

fora, para o leitor, a barata é apenas um inseto comum, mas, no interior da história, G.H. 

parece se defrontar com um monstro, tamanho o estado de excitação e horror que 

provoca e tamanha a obsessão em descrever minuciosa e hiperbolicamente o inseto. Por 

esta razão, Nunes (1995, p. 60) insiste que não foi um evento extraordinário que 

desarticulou o estado de organização em que vivia a personagem. Para o filósofo, foi um 

“pequeno e doméstico incidente” que desencadeou o processo de “metamorfose interior 

e espiritual” da protagonista (1995, p. 60). 

 

A barata que o provocou [o pequeno e doméstico incidente] nada tem de uma entidade 

alegórica. Foi a barata “real”, o mero inseto doméstico – Periplaneta americana 

(Linneus), do gênero dos ortópteros e da família dos blastídeos – o agente dessa 

estranha conversão, que transformou a existência arrumada de G.H. (NUNES, 1995, p. 

60 – grifos do autor) 

  

Contudo, se para a narradora a barata fosse somente mais um inseto desprezível 

qualquer, ele não teria capacidade de gerar as consequências, que se repercutiram na 

identidade da própria G.H. Ele seria banal. E a tendência de um evento desse tipo é 

passar despercebido pela visão humana, que tende a captar no cotidiano o excepcional. 

Dessa forma, argumenta-se inicialmente que é monstruoso o que é insólito, incomum ou 

extravagante. Estabelece-se, por isso, uma oposição entre o banal, relacionado à 

realidade empírica, e o extraordinário, relacionado à invasão dessa mesma realidade por 

um ente de outra ordem. 

 

Uma galinha de duas cabeças ou um cachorro de três pernas são ocorrências raras, isto 

é, monstruosas. Se a ocorrência se torna comum, o fenômeno perde seu aspecto 

prodigioso e é aceito como natural, ou seja, pertencente à ordem das coisas como as 

conhecemos. (JEHA, 2007, p. 22) 

 

Mas como dito anteriormente, Clarice Lispector segue justamente o caminho 

contrário: parte do banal para o extraordinário, por meio de um foco narrativo que 

monstrifica os seres, o olhar microscópico. E, nesse sentido, Nunes parece concordar 

que há algo de ambivalente na função que o bicho exerce para o desencadeamento da 

narrativa. “Se o inseto do romance de Clarice Lispector nada possui de alegórico, é 

porém ambíguo o papel que ele desempenha no desmoronamento do sistema dentro do 

qual a narradora vivia” (NUNES, 1995, p. 60). 
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E nesse momento, é importante expor um contra-argumento que precisa ser 

debatido. Talvez fosse possível objetar que a posição de estranheza de G.H. em relação 

ao inseto se situe na sua condição de mulher, pertencente ao gênero feminino e, por isso, 

tradicionalmente vinculada ao lar. Esse tipo de argumento, contudo, não se justificaria 

na própria narrativa, já que a escritora não só parece tratar a personagem de uma forma 

geral, identificada apenas pelas iniciais do nome, como a narradora parece deixar claro 

um certo grau de indistinção entre os gêneros no que se refere à experiência vivida. Em 

outras palavras, G.H. parece assumir que, independentemente de sua condição de 

gênero, masculino ou feminino, os eventos narrados afetam indiscriminadamente a 

todos os homens. Há nesse aspecto uma indistinção entre a oposição homem/mulher. 

 

Tive, sim, tive ainda o desejo de me refugiar na minha própria fragilidade e no 

argumento astucioso, embora verdadeiro, de que meus ombros eram os de uma mulher, 

fracos e finos. Sempre que eu havia precisado, eu me escusara com o argumento de ser 

mulher. Mas eu sabia que não é só mulher que tem medo de ver, qualquer um tem medo 

de ver o que é Deus. (LISPECTOR, 2009, p. 98) 

 

Para G.H., o fato de ser mulher é uma escusa utilizada quando há necessidade. A 

experiência de ver Deus a que se refere a narradora é a experiência mística relatada na 

obra, ou seja, o encontro/confronto com a barata. Observe-se que para ela não há 

distinção entre o par homem/mulher no que diz respeito a esse itinerário de 

desorganização. O medo é comum a todos.   

 Voltando a análise do inseto, é importante destacar as descrições que a 

narradora realiza do bicho. É por meio delas e de sua própria reação, ora de repulsa, ora 

de atração, que o monstro é configurado.  

 

Era uma cara sem contorno. As antenas saíam em bigodes dos lados da boca. A boca 
marrom era bem delineada. Os finos e longos bigodes mexiam-se lentos e secos. Seus 

olhos pretos facetados olhavam. Era uma barata tão velha como um peixe fossilizado. 

Era uma barata tão velha como salamandras e quimeras e grifos e leviatãs. Ela era 

antiga como uma lenda. (LISPECTOR, 2009, p. 54). 

 

Percebe-se já de antemão o olhar microscópico da narradora que descreve o 

inseto com uma riqueza de detalhes como quem estivesse dissecando-o em uma mesa de 

análise. A barata possui uma face sem delimitação, indefinida. Nesse quadro, observa-se 

que G.H. se utiliza de metáforas humanas para descrever o bicho (cara, antenas que 

parecem bigodes, boca, olhos pretos). Num primeiro momento, pretende-se criar, por 

meio dos vocábulos, uma imagem ampliada daquele inseto específico. Já num segundo, 

a narradora se surpreende com a ancestralidade do animal, que lembra um peixe 
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fossilizado, registro de um passado remoto, salamandras
26

, quimeras
27

, grifos
28

 e 

leviatãs
29

. Essas relações metafóricas com esses monstros mitológicos transformam o 

inseto em uma espécie de mito. Ao realizar essa aproximação, Clarice eleva a barata à 

condição de monstro mítico, à condição de objeto de uma narrativa mítica moderna. O 

romance se aproxima da epopeia.  

Somente nessa descrição, já é possível perceber um dos elementos 

característicos da barata como um monstro: ela é dupla. O inseto é barata-indivíduo e 

barata-espécie. A narradora realiza aí uma passagem abrupta do individual para o 

coletivo, da barata enquanto indivíduo único para a barata enquanto espécie. O inseto é 

articulado, dessa forma, duplamente: ora remete-se ao particular, aquele que está em 

frente à protagonista, ora remete-se ao coletivo, a espécie que habita a terra há milênios 

como um peixe fossilizado. Logo, tem-se a descrição da barata num primeiro momento 

do tipo barata-indivíduo, ou seja, aquele ser que está dentro do quarto de empregada, em 

sua individualidade, e, em seguida, ela ganha delimitações mais amplas, mitológicas por 

assim dizer, e representa todas as baratas da terra. Ao ser barata-espécie, o inseto é uma 

metonímia de todos outros de mesma família. Olhando o bicho, G.H. vê a ele e a todos 

os que vieram antes e que virão depois dele. O animal é a condensação de uma 

infinidade de seres, é a presença dentro de um quarto de empregada de uma 

ancestralidade que transcende a própria vida humana.  

Vale ainda ressaltar sobre essa descrição que a ênfase no complexo rosto-boca-

olhos da barata não é ocasional, posto que, para Luiz Nazário (1998, p. 12), a 

representação imaginária da monstruosidade se concentra justamente nos olhos, bocas e 

mãos do corpo monstruoso. É, por meio desses órgãos, que o bicho se expressa. O 

realce dado ao rosto da barata revela uma máscara deformada pela visão microscópica 

da narradora.  

 

                                                
26 De acordo com Thomas Bulfinch (2006, p. 399), existe o mito moderno de que a salamandra não só 

resiste ao fogo como também é capaz de apagá-lo. “E, assim que se deparava com as chamas, preparava-
se para atacá-las como a um inimigo que estava certa de poder superar”, (BULFINCH, 2006, p. 399).   
27 “A quimera era um monstro pavoroso, que soltava fogo pelas narinas. A parte frontal de seu corpo era 

uma mistura de leão e de cabra, e a parte traseira era de dragão”, descreve Thomas Bulfinch (2006, 

p.170).  
28 “O grifo é um monstro com o corpo de leão, a cabeça e as asas de uma águia, e o dorso recoberto de 

penas. Tal como os pássaros constrói seu ninho, mas, em vez de um ovo, punha ali uma ágata”, 

(BULFINCH, 2006, p. 175) 
29 Monstro mitológico que aparece a primeira vez no livro de Jó, capítulo 41. Trata-se de um monstro 

marinho, que aterrorizava o imaginário dos navegantes europeus na Idade Moderna.  
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A representação imaginária da monstruosidade concentra-se, pois, no complexo olhos-

boca-mãos, numa máscara que revela a intencionalidade maligna no corpo corrompido. 

[...] A monstruosidade começa verdadeiramente a impor-se a partir dos olhos, da boca e 

das mãos. São essas partes do corpo que mais exteriorizam o desejo e, quando 

pervertidos, na máscara monstruosa, externam o desejo perverso. (NAZÁRIO, 1998, p. 

12-13) 

  

Como um monstro, a barata é um ser intersticial, habitante que é de dois reinos 

distintos: rastejante como uma serpente e, ao mesmo tempo, alado como um pássaro. 

Segundo Foucault (2002, p. 79), a monstruosidade está relacionada, de fato, à mistura 

de espécies: “O porco com cabeça de carneiro é um monstro” (FOUCALT, 2002, p. 79). 

No trecho abaixo, G.H. estabelece uma analogia entre o bicho e outras duas espécies 

distintas, a dos répteis e das aves. A barata é o misto desses dois mundos, o dos que 

rastejam na terra – como uma víbora que dá um bote – e o dos que voam livremente 

como pássaros. 

 

Na minha clausura entre a porta e o armário e o pé da cama, eu ainda não tentara de 

novo mover os pés para sair, mas recuara o dorso para trás como, se mesmo na sua 

extrema lentidão, a barata pudesse dar um bote – eu já havia visto as baratas que de 

súbito voam, a fauna alada. (LISPECTOR, 2009, p. 50) 

 

A referência a essa condição fronteiriça se dá ainda pela citação de um 

fragmento da Bíblia que a própria narradora alude quando começa a se questionar sobre 

o desejo de comer o inseto. “E tudo o que anda de rastros e tem asas serão impuros e 

não se comerá”, (LISPECTOR, 2009, p. 72). Nesse trecho
30

 é possível perceber 

claramente a correlação entre os dois reinos e a impureza, outra característica do 

monstro. 

O aspecto rastejante da barata ainda a correlaciona à serpente, monstro da 

tradição hebraica, personificação de Satanás, que tentou Eva a pecar contra Deus. A 

própria G.H. realiza essa aproximação: o quarto é árido como um deserto, a barata é a 

serpente que o habita. “A barata enchia o quarto de vibração enfim aberta, as vibrações 

de seus guizos de cascavel no deserto”, (LISPECTOR, 2009, p. 58-59). E se a barata é 

realmente uma serpente, é também um monstro, como torna evidente a narradora ao se 

referir ao Jardim do Éden, local mitológico onde os primeiros homens foram colocados 

para viver antes de cair em pecado. “No Jardim do Paraíso, quem era o monstro e quem 

não era? entre as casas e apartamentos, e nos espaços elevados entre os edifícios altos, 

                                                
30 O fragmento bíblico se refere aos ensinamentos registrados no Antigo Testamento, livro de Levítico, 

capítulo 11. 
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nesse jardim suspenso – quem é, e quem não é?” (LISPECTOR, 2009, p. 96). De fato, 

parece que nesse fragmento G.H. também se reconhece como monstruosa. Ainda que 

vivendo no ponto mais alto da hierarquia social, a personagem é tão monstruosa quanto 

os primeiros habitantes da terra, sejam eles os homens, como na tradição cristã, ou as 

baratas.  

Outra referência importante é à velhice do inseto, que, como já visto, é 

recorrente nas obras de Clarice. A barata representa o elemento vital primordial, “a mais 

primária vida divina” (LISPECTOR, 2009, p. 54), o próprio núcleo da vida. E, ao 

surpreender na barata esse elemento originário de toda a vida – representado pela massa 

branca –, G.H. passa no final da narrativa a se referir ao inseto como monstruoso. Nesse 

momento, já não se trata de correlações metafóricas do bicho com outros seres 

teratológicos. Não é mais a noção de que ela parece um monstro, é a certeza de que ela é 

monstruosa. “E não apenas viva – como estava apenas viva aquela barata 

primariamente monstruosa – mas organizadamente viva como uma pessoa” 

(LISPECTOR, 2009, p. 98 – grifo nosso). 

Como um monstro, ela gera repulsa, mas também atrai, afirma Cohen (2000, p. 

48). Ao contato com o inseto, G.H. é tomada por um desejo de morte que se manifesta 

na vontade de esmagá-lo contra a porta do armário. “E estremeci de extremo gozo como 

se enfim eu estivesse atentado à grandeza de um instinto que era ruim, total e 

infinitamente doce” (LISPECTOR, 2009, p. 52).  

De acordo com Luiz Nazário (1998, p. 14), é possível falar em um “sentido 

simultaneamente horripilante e maravilhoso da monstruosidade”. Ou seja, há um 

paradoxo na própria monstruosidade que é ao mesmo tempo horrorosa e maravilhosa, 

repulsiva e atraente. 

 

O horrível, contudo, possui um estranho fascínio, uma atração que não é de ordem 

estético-erótica, mas animal-sexual, uma espécie de perversão do instinto que faz com 

que as mulheres – sobretudo, mas não exclusivamente – sintam-se atraídas por ele. 

(NAZÁRIO, 1998, p. 13) 

 

E a barata no romance se comporta da mesma forma. Sobre G.H., o inseto 

exerce um fascínio e desperta os desejos mais escondidos. “Diante de meus olhos 

enojados e seduzidos, lentamente a forma da barata ia se modificando à medida que ela 

engrossa para fora” (LISPECTOR, 2009, p. 61). Observe que o olhar da narradora não é 

somente de nojo; é também de sedução. Além disso, o inseto não é só descrito com 
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horror. Há sempre o paradoxo que o monstro engendra, o conflito de sentimentos, ora 

tendendo ao desejo, ora tendendo ao medo de contaminação, ao asco. “A barata é um 

ser feio e brilhante” (LISPECTOR, 2009, p. 76). 

Como um vampiro, ela seduz G.H. “Vista de perto, a barata é um objeto de 

grande luxo. Uma noiva de joias. É toda rara, parece um único exemplar” 

(LISPECTOR, 2009, p. 70). E exerce uma espécie de fascínio hipnótico. “A barata é 

pura sedução. Cílios, cílios pestanejando que chamam” (LISPECTOR, 2009, p. 59).  

Outra característica do monstro que a barata possui é a sua incomensurabilidade. 

Enquanto no nível da barata-espécie, há uma infinidade delas, um excesso 

desproporcional, no nível da barata-indivíduo há um corpo enorme, também infinito.  

 

Olhei o quarto com desconfiança. Havia a barata, então. Ou baratas. Onde? atrás das 

malas talvez. Uma? duas? quantas? Atrás do silêncio imóvel das malas, talvez toda uma 

escuridão de baratas. Uma imobilizada sobre a outra? Camadas de baratas – que de 

súbito me lembravam o que em criança eu havia descoberto uma vez ao levantar o 

colchão sobre o qual dormia: negror de centenas e centenas de percevejos, 
conglomerados uns sobre os outros. (LISPECTOR, 2009, p. 47) 

 

Aí a barata enquanto espécie se configura por um excesso incontável de 

indivíduos. E tudo o que sobra é monstruoso. “O que está no fundo da monstruosidade 

não é a carência e a restrição, mas o acúmulo e a rebarba”, (NAZÁRIO, 1998, p. 16). 

Existe o temor de haver uma escuridão de baratas, camadas, negror de centenas. As três 

referências não denotam quantidade específica ou aproximada, mas indeterminada. É 

impossível captar o número delas pela visão que se torna escura, cega, diante do 

incontável.    

Já nos dois trechos seguintes temos a barata enquanto indivíduo também como 

um corpo infinito, excessivo. “Prendendo-a pelo meio do corpo com a porta do armário, 

eu isolara o único exemplar. O que aparecia dela era apenas a metade do corpo. O resto, 

o que não se via, podia ser enorme, e dividia-se por milhares de casas, atrás de coisas e 

armários” (LISPECTOR, 2009, p. 70). 

No segundo trecho, o excesso do corpo monstruoso
31

 está relacionado a uma 

disfunção no próprio olhar de G.H., que enxerga as coisas de forma microscopicamente 

ampliada, como já visto. “A hostilidade me tomara. É mais do que não gostar de 

baratas: eu não as quero. Além de que são a miniatura de um animal enorme” 

(LISPECTOR, 2009, p. 48). 

                                                
31 Em outro trecho: “Era parda, era hesitante como se fosse enorme de peso” (LISPECTOR, 2009, p. 51). 
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Outra característica do monstro é a sua imortalidade. A menos que sejam 

assassinados, o que exige um ritual específico, uma técnica própria, o monstro não 

perece. Assim como um vampiro, que vive eternamente, ou a múmia que retorna do 

mundo dos mortos, a barata-espécie é também imortal. Como explica Cohen (2000, p. 

28), “nenhum monstro prova a morte mais do que uma vez. A ansiedade que se 

condensa em vapor verde, adquirindo a forma de vampiro, pode ser temporariamente 

dispersada, mas o regressante – por definição – regressa”.  

Em A paixão segundo G.H. as baratas são uma espécie que habitam a terra desde 

os primórdios do planeta, quando nem os homens existiam. E dessa época até hoje, elas 

sobrevivem, aprendendo a resistir às situações mais adversas. Um passado perdido no 

tempo faz desse bicho, na fantasia da narradora, um ser eterno.  

 

Uma barata tão velha que era imemorial. O que sempre me repugnara em baratas é que 

elas eram obsoletas e, no entanto, atuais. Saber que elas já estavam na terra e iguais a 

hoje, antes mesmo que tivesse aparecido os primeiros dinossauros, saber que o primeiro 

homem surgido já as havia encontrado proliferadas e se arrastando vivas, saber que elas 

haviam testemunhado a formação das grandes jazidas de petróleo e carvão no mundo, e 

lá estavam durante o grande avanço e depois durante o grande recuo das geleiras – a 

resistência pacífica. Eu sabia que baratas resistiam a mais de um mês sem alimento ou 

água. E que até de madeira faziam substância nutritiva aproveitável. E que, mesmo 
depois de pisadas, descomprimiam-se lentamente e continuavam a andar. Mesmo 

congeladas, ao degelarem, prosseguiam na marcha... Há trezentos e cinquenta milhões 

de anos elas se repetiam sem se transformarem. Quando o mundo era quase nu elas já o 

cobriam vagarosas. (LISPECTOR, 2009, p. 47)   

 

O passado testemunha a sua imortalidade. O fato de terem sobrevivido a todas as 

intempéries climáticas e presenciarem grandes eventos da história do planeta, como o 

surgimento dos dinossauros, formação das jazidas de petróleo e carvão, não só as dotam 

de uma memória para além da humana, demonstrando que são, por isso, anteriores ao 

fenômeno humano. Ademais disso, elas também são imortais em relação ao futuro, a 

um instinto de sobrevivência que as poderão fazer passar por eventos que nem os 

humanos resistiriam.  

Sendo um monstro, a barata também revela algo, como a etimologia
32

 da própria 

palavra deixa antever.  De acordo com José Gil (2006, p. 126), o monstro é desfiguração 

do mesmo no outro, num quase-outro, estrangeiro para si próprio.  

 

Se é verdade que o homem procura nos monstros, por contraste, uma imagem estável de 

si mesmo, não é menos certo que a monstruosidade atrai como uma espécie de ponto de 

fuga do devir-inumano: devir-animal, devir-vegetal ou mineral. (GIL, 2006, p. 125) 

                                                
32 Monstro do latim monstrare que significa mostrar, como dito anteriormente.  
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Como forma radical de alteridade, o monstro revela o que no eu não foi 

apreendido. Para Rosenbaum (1999, p. 147), a barata é o unheimliche freudiano, é o 

“estrangeiro terrível dentro de nossa própria casa”. Segundo ela, “o elemento que 

amedronta aponta para o retorno do reprimido, sugerindo que algo conhecido e familiar 

deveria permanecer secreto, mas veio à luz” (ROSENBAUM, 1999, p. 148).  

A própria G.H. parece reconhecer esse caráter de alteridade exercido pelo bicho.  

“A barata é pelo avesso. Não, não, ela mesma não tem lado direito nem avesso: ela é 

aquilo. O que nela é exposto é o que em mim eu escondo: de meu lado a ser exposto fiz 

o meu avesso ignorado”, (LISPECTOR, 2009, p. 76). Esse lado desconhecido que veio 

à tona se relaciona com a descoberta do inumano, assunto que será tratado com mais 

vagar no terceiro capítulo deste trabalho, quando se for abordar a monstruosidade da 

escrita no mesmo romance.  

Dessa forma, diferentemente de Foucault (2002, p. 71), que analisa o processo 

de banalização do monstro, Clarice Lispector, por um efeito de visão que deforma a 

realidade, elabora um processo às avessas, recolhendo elementos do cotidiano com “um 

tratamento plástico de exagero” (NAZÁRIO, 1998, p. 11). Enquanto o filósofo parte do 

que é considerado monstruoso para se chegar ao banal, a escritora utiliza o banal, o 

rotineiro, para engendrar o oposto, ou seja, o extraordinário. E isso se dá pelo ponto de 

vista adotado por G.H., que deforma a realidade empírica em torno da narradora, como 

reconhece ela própria. 

  

O quarto não era um quadrilátero regular: dois de seus ângulos eram ligeiramente mais 

abertos. E embora esta fosse a realidade material, ela me vinha como se fosse minha 

visão que o deformasse. [...] A solidificação de um erro de visão, a concretização de 

uma ilusão de ótica. (LISPECTOR, 2009, p. 37)  

 

Segundo Moisés, toda a obra clariciana é marcada por um movimento pendular 

que vai ora para a exteriorização do oculto, ora para o ocultamento do ser. Essa busca 

pelo desconhecido pode ser compreendida, por isso, como esse movimento pendular da 

consciência para a inconsciência ou, inversamente, da inconsciência para a consciência. 

“Dá-se o desocultamento do ser e, portanto, a descoberta do erro, do risco, do abismo 

que espreita a lucidez; ou do ocultamento do ser e, portanto, do reencontro da 

obscuridade inerente à condição humana” (MOISÉS, 2001, p. 344). 
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De acordo com Anatol Rosenfeld (1996, p. 60) a literatura voltada para o 

monstruoso exprime a “desorientação em face de uma realidade tornada estranha e 

imprescrutável”. Para o autor, os monstros que emergem da realidade cotidiana 

representam a crise de categorias por que passa o mundo moderno. 

 

O fantástico, monstruoso, macabro, excêntrico, obsceno invadem nossa realidade 

cotidiana, as suas leis de repente estão suspensas, a ordem habitual das coisas se desfaz. 

É daí, ante a alienação surpreendente do nosso mundo, que decorre a reação de horror, 

espanto, nojo e, por vezes, de riso arrepiado. Mesmo nos graus atenuados do grotesco, 

de tipo mais lúdico ou satírico, não podemos deixar de sentir um ligeiro 

estremecimento, ante o espetáculo descomunal de um mundo, cujas categorias básicas 

perdem a sua validade. (ROSENFELD, 1996, p. 61 – grifo do autor) 

 

É nesse contexto de desorganização do cotidiano que a personagem da barata se 

insere na narrativa. “Mediador de violenta e completa desorganização do mundo 

humano, o animal exterioriza as forças traiçoeiras que solapam a estabilidade desse 

mundo e que desalojam G.H. do círculo da existência cotidiana” (NUNES, 1995, p. 61). 

A barata é o monstro urbano que invade o ambiente doméstico, o centro da vida da 

protagonista. Surge para demonstrar a instabilidade escondida sob a aparente 

estabilidade ontológica em que vivia G.H. A experiência monstruosa desarticula a 

narradora que sai do ritual com a descoberta de que “a glória dura de estar viva é um 

horror” (LISPECTOR, 2009, p. 21).   
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3 – A MONSTRUOSIDADE DA ESCRITA 

 

Vida e morte foram minhas, e eu fui monstruosa. 
Clarice Lispector 

 

Para além da temática ora considerada intimista, ora existencialista, Clarice 

Lispector, desde a publicação de seu primeiro romance, chamou a atenção da crítica 

também para outro aspecto: o estilo marcadamente hermético, difuso e ambíguo de sua 

escrita. E, talvez, tenha sido exatamente a excepcionalidade com que trabalhava o 

material verbal que mais tenha atraído o foco para o seu primeiro romance, uma vez que 

a temática intimista já era cultivada por escritores como Lúcio Cardoso e Cornélio 

Penna desde a década de 30. 

Antonio Candido notou esse aspecto ao discorrer sobre a posição de vanguarda 

da jovem autora em relação a um cenário predominante na tradição literária, que 

chamou de “conformismo estilístico”. Olhando a história da literatura nacional, o crítico 

argumenta que “os escritores brasileiros se contentam em geral com processos já 

usados, e que apenas um ou outro se arrisca a tentativas mais ousadas” (CANDIDO, 

1977, p. 125). Isto significa dizer que, para Candido, Clarice já se destacaria dentro da 

tradição literária por sua ousadia ao forjar uma nova forma de expressão. Em outro 

momento, o crítico afirma que a autora instaura um processo de arquitetura verbal que 

chamou de “as aventuras do verbo”. 

 

Em Clarice Lispector era o trabalho sobre a palavra que gerava o mistério, devido à 

marcha aproximativa do discurso, que sugeria sem indicar, cercava sem atingir; abria 

possibilidades múltiplas de significado. O mundo misterioso era expansão do mistério 

próprio do verbo. (CANDIDO, 1996, p. XIX) 

 

Dessa forma, o que Candido define como “as aventuras do verbo” pode ser 

entendido como um procedimento estilístico em que o trabalho com a linguagem 

engendra um mundo ficcional vacilante, racionalmente imensurável, e, por isso, também 

misterioso e insondável. Em Clarice, já notara o crítico, é a arquitetura verbal que gera a 

dúvida, a incerteza acerca do próprio estatuto do narrado, posto que seja a linguagem, 

em seus múltiplos significados, que abre espaço para o marginal, o que não é 

assimilável por um tipo de estilo, onde predomina a razão. 

Esse tipo de estilo racionalista, por sua vez, pode ser caracterizado pela 

excessiva preocupação com o ordenamento, quase cartesiano, do tecido narrativo. A 
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abordagem procura colocar o leitor diante de um mundo que é estruturado por meio de 

procedimentos claros, coerentes e concisos. Em uma obra desse formato, os fios da 

narrativa não permanecem sem sentido ou ambíguos. Tudo é exposto de forma a 

convencer o leitor do estatuto de veracidade do mundo ficcional. Ora, se a preocupação 

é tornar claro e racionalmente assimilável o universo da história, o escritor deverá 

recorrer a componentes de estilo que forneçam os instrumentos para que o leitor possa 

depreender essa realidade sem deixar brechas para a intromissão de um outro sentido 

que comprometa o fato narrado. Erich Auerbach expõe algumas das características do 

que aqui passa a ser chamado de “estilo apolíneo” ao analisar a Odisseia de Homero. 

“Tudo é narrado, novamente, com perfeita conformação de todas as coisas, não 

deixando nada no escuro e sem omitir nenhuma das articulações que as ligam entre si” 

(AUERBACH, 2007, p. 2). 

Nesse tipo de estilo, o narrador, seja ele de primeira ou terceira pessoa, trata dos 

fatos de forma completa, acabada. Ao leitor, não sobra espaço para dúvida, pois o 

presente relatado preenche todo o primeiro plano da narrativa, que não apresenta 

segundos planos. O que se tenta explicar, por isso, é que, nesse tipo de obra, há uma 

preocupação estilística voltada para a exteriorização dos fenômenos, mesmos os de 

ordem psíquica. Ou seja, ainda que se trate de uma emoção difusa, tais pensamentos 

devem ser expressos racionalmente, usando, para isso, uma linguagem que o represente 

de igual modo. Nesse tipo de discurso, não há espaço para o fragmento, para o 

pensamento inconcluso, para o próprio falar repetitivo e prolixo.  

 

Os entrelaçamentos temporais, locais, causais, finais, consecutivos, comparativos 
concessivos, antitéticos e condicionais vêm à luz perfeitamente acabados; de modo que 

há um desfile ininterrupto, ritmicamente movimentado, dos fenômenos, sem que se 

mostre, em parte alguma, uma forma fragmentária ou só parcialmente iluminada, uma 

lacuna, uma fenda, um vislumbre de profundezas inexploradas. (AUERBACH, 2007, p. 

4) 

    

É, por esse motivo, que se utiliza aqui, para se referir ao procedimento, 

marcadamente ordenado, a denominação de estilo apolíneo, em uma alusão ao deus 

grego Apolo. A aplicação dessa terminologia se faz necessária para delimitar o que se 

chamará num outro momento de escrita monstruosa ou monstruosidade da escrita em 

Clarice Lispector, que, por sua vez, se configura como uma espécie de estilo dionisíaco. 

Por ora, vale ainda se aprofundar nesse aspecto estilístico, uma vez que, tal postura pode 

revelar também uma determinada noção de sujeito, expressa pelo escritor.  
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Ao analisar a epopeia clássica, Auerbach evidentemente não estendeu suas 

observações às obras da modernidade. O filólogo se referia ao estilo homérico, que, 

centrado na razão, tende a cobrir todos os meandros da narrativa, abrangendo os eventos 

mínimos que compõe o fato. Exemplo disso ocorre quando uma interpolação suspende o 

curso do enredo, no clímax, para inserir o episódio que explica como Ulisses adquiriu a 

cicatriz que a serva reconhece ao lavar os seus pés. Isso se dá porque, segundo 

Auerbach, o impulso fundamental do estilo homérico é “representar os fenômenos 

acabadamente, palpáveis e visíveis em todas as suas partes, claramente definidos em 

suas relações espaciais e temporais” (AUERBACH, 2007, p. 4). 

As observações tecidas pelo filólogo acerca da obra homérica apresentam pontos 

de contato com uma determinada concepção de sujeito, cujas características estão 

fundadas em uma identidade fixa, homogênea, centrada e racional. Essa concepção, 

posteriormente, seria formulada por Stuart Hall (1999), que, ao conceber o seu 

surgimento na filosofia da Ilustração, chama-a de sujeito iluminista. O conceito se 

baseia, como o próprio nome deixa antever, no ideal de homem que floresceu no Século 

das Luzes, na França. Esse sujeito era dotado de razão, capaz, por esse motivo, de 

conhecer tudo.  

 

O sujeito do Iluminismo estava baseado numa concepção da pessoa humana como um 
indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades de razão, de 

consciência e de ação, cujo ‘centro’ consistia num núcleo interior, que emergia pela 

primeira vez quando o sujeito nascia e com ele se desenvolvia, ainda que permanecendo 

essencialmente o mesmo – contínuo ou ‘idêntico’ a ele – ao longo da existência do 

indivíduo. (HALL, 1999, p. 10-11). 

 

 Ressalte-se disso que essa concepção de sujeito centrado e imutável expulsa 

para além das fronteiras da realidade, por assim dizer, qualquer tipo de saliência por 

onde possam se insurgir o mágico, o sombrio, o irracional, o devaneio, a loucura e o 

monstruoso. Para o sujeito do Iluminismo, o mundo é um local onde predominam a 

harmonia e a conformidade. Nada é imperfeito, incompleto, vazio. Há para todos os 

fenômenos uma causa geradora e uma consequência inevitável. E, se o mundo é essa 

grande engrenagem perfeita, todos os fatos que nele ocorrem devem ser iluminados pela 

razão que os afixarão dentro do quadro das leis que regem a ordem do universo. A 

natureza, recorde-se aqui da física newtoniana, é regida por leis, ou seja, pode ser 

compreendida racionalmente em seus fundamentos e ações. 
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Essa identidade imutável do sujeito iluminista parece possuir pontos de contato 

com a obra homérica e, de uma forma geral, com a produção literária de tendência 

apolínea. O próprio Auerbach percebe que Ulisses, personagem da Odisseia, não sofre 

alteração identitária ao longo da narrativa, apesar de tratar-se de uma peregrinação que 

durou cerca de vinte anos. “Para além do físico, nem sequer se faz alusão a outra coisa, 

e, no fundo, Ulisses é quando regressa, exatamente o mesmo que abandonara Ítaca duas 

décadas atrás” (AUERBACH, 2007, p. 14).   

Em termos estilísticos essa concepção de sujeito se expressa por uma linguagem 

que apresenta as seguintes características: clareza, coesão, coerência e concisão. Possui 

clareza não só por atribuir aos fatos causas e consequências, iluminando todo o tecido 

narrativo, como também por utilizar recursos de estilos que se apresentam ao leitor 

como assimiláveis em sua totalidade. Possui coesão e coerência pelo uso simultâneo de 

estratégias coesivas – retomada de elementos por pró-formas, substituição, anáfora e 

catáfora – e de enlace lógico que procuram inibir o surgimento de lacunas, 

ambiguidade, numa tentativa de reduzir o potencial plurissignificativo da linguagem 

literária. Por concisão, entende-se a capacidade de manter o andamento do enredo sem 

se distender em elucubrações, digressões e divagações, ou ainda, a capacidade de dizer 

tudo que deve ser dito sem recorrer a discursos tautológicos e prolixos. Assim, nesse 

tipo de obra, não ocorre com frequência repetição nem de ideias, nem de palavras. 

Em contraponto a esse tipo de estilo, Auerbach (2007, p. 471-498) também 

analisa a obra To the Lighthouse (1927) de Virginia Woolf, escritora a qual Clarice foi, 

por diversas vezes, comparada. Quanto ao estilo da autora inglesa, Auerbach nota uma 

diferença significativa em relação ao tratamento do tempo e da representação 

pluripessoal da consciência. Partindo de episódios carentes de qualquer importância 

narrativa, ou seja, banais e rotineiros, a escritora circunscreve os seus personagens em 

uma realidade subjetiva bastante intensa, formada por movimentos internos, que se 

realizam em suas próprias consciências. Com uma interrupção no fluxo narrativo, os 

pensamentos das personagens vagueiam, recaindo sua atenção ora nos objetos, ora nos 

seres que as rodeiam. “Ninguém sabe nada com certeza, aqui; tudo não passa de 

conjectura, olhares que alguém dirige a outro, cujos enigmas não é capaz de solucionar” 

(AUERBACH, 2007, p. 479). 

Esse estatuto da incerteza, essa incapacidade de ver com clareza o outro é 

diametralmente oposta à forma adotada por escritores para os quais os pensamentos dos 

personagens são apresentados ao leitor artificialmente, por meio de um discurso que 
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racionaliza a profusão de sentimentos e emoções, na maioria das vezes, antagônicos. 

Como dito anteriormente, essa concepção de estilo se fundamenta não só em uma 

representação da realidade, mas também do próprio sujeito, nesse caso, o sujeito 

iluminista, centrado e dotado de total domínio sobre si mesmo. 

Retornando à análise realizada pelo teórico à obra de Virginia Woolf, será 

possível perceber elementos semelhantes aos utilizados pela escritora brasileira. Para 

tanto, observe-se a comparação estabelecida por Auerbach em relação aos dois estilos, o 

que se chama aqui de Dionisíaco e Apolíneo. 

 

O escritor atinge a impressão mencionada [de desaparecimento de uma realidade 

objetiva], colocando-se a si próprio, por vezes, como quem duvida, interroga e procura, 

como se a verdade acerca da sua personagem não lhe fosse mais bem conhecida do que 

às próprias personagens ou ao leitor. Tudo é, portanto, uma questão da posição do 

escritor diante da realidade do mundo que representa; posição que é, precisamente, 

totalmente diferente da posição daqueles que interpretam as ações, as situações e os 

caracteres das suas personagens com segurança objetiva, de forma que, anteriormente, 

ocorria em geral. (AUERBACH, 2007, p. 482-483)       

 

Percebe-se por essa análise que, a questão do estilo adotado por um escritor 

depende da posição dele diante do mundo. Ora, como se verá mais adiante, Clarice 

Lispector se posiciona em condição análoga ao elaborar uma narrativa, na qual G.H., 

narradora personagem, relata a experiência de enfretamento e posterior ingestão de uma 

barata asquerosa em um discurso digressivo, cambaleante entre os eventos do mundo 

exterior, que são bastante reduzidos, e do mundo interior, da própria consciência da 

personagem.  

E, como dito anteriormente, a representação da escrita não só cria uma realidade, 

como também pressupõe uma determinada concepção de sujeito. Logo, se assim o é, o 

estilo dionisíaco tende a uma concepção de sujeito que Stuart Hall (1999, p. 12-13) 

classificaria de pós-moderno. Essa concepção de identidade emergiu com o 

desenvolvimento das teorias que descentraram os sujeitos. Provavelmente, o primeiro 

grande descentramento por que a humanidade passou tenha ocorrido quando Nicolau 

Copérnico no século XVI desenvolveu a teoria heliocêntrica, a de que não era a terra o 

centro do universo, mas o sol. Essa teoria foi um golpe no egocentrismo humano que, 

até então, se posicionava como o ponto de referência do próprio universo. Depois disto, 

a sociologia alterou a concepção de sujeito cartesiano, racional, centrado e com uma 

essência imutável. Ao demonstrar que a identidade é móvel, posto que é fruto da 

interação entre o eu e a sociedade, os sociólogos do século XIX e XX argumentaram 
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que o comportamento do homem em conjunto com outros homens, formando uma 

massa, pode ser paradoxalmente diferente do comportamento do mesmo homem quando 

age sozinho. Com o conceito de ideologia, Marx também contribuiu decisivamente, já 

que defendeu que há fatores coercivos, externos ao sujeito e dos quais não tem 

consciência, que podem determinar a sua forma de comportamento. Outra grande área 

que instituiu um dos maiores descentramentos foi a psicanálise que com o conceito de 

inconsciente demonstrou que nem sempre o homem age conscientemente, baseado em 

pressupostos racionais, mas, na maioria das vezes, por fatores inconscientes. A 

identidade do sujeito para a psicanálise é, grosso modo, tripartida: id, parte animal, 

superego, parte social, e ego, a subjetividade que negocia a satisfação dos desejos com 

os dois primeiros. Dessa forma, a concepção de identidade do sujeito pós-moderno é 

descentrada e sem nenhuma espécie de essencialidade imutável, conforme explica Hall. 

 

O próprio processo de identificação, através do qual nos projetamos em nossas 

identidades culturais, tornou-se mais provisório, variável e problemático. Esse processo 

produz o sujeito pós-moderno, conceptualizado como não tendo uma identidade fixa, 

essencial ou permanente. A identidade tornou-se ‘uma celebração móvel’: formada e 

transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou 

interpretados nos sistemas culturais que nos rodeiam. É definida historicamente, e não 

biologicamente. O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, 

identidades que não são unificadas ao redor de um ‘eu’ coerente. [...] A identidade 

plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. (HALL, 1999, p. 12-

13)  

 

Ora, se o sujeito já não é mais aquele núcleo unificado, racional do Iluminismo, 

convém que a sua representação nas artes em geral e, em especial, na literatura perpasse 

por um processo de fragmentação, lacuna e incompletude. O argumento que se propõe 

aqui é de que esse processo de estilhaçamento do sujeito possui pontos de contato com o 

estilo de escritores como Virginia Woolf e Clarice Lispector. Em suas obras, o trabalho 

de elaboração do material verbal está inserido nesse processo de descentramento do eu, 

que já não possui mais certeza em relação a si mesmo, nem em relação ao mundo e ao 

outro. Tudo é vago, móvel, líquido e inseguro, porque ocorre na subjetividade dos 

personagens, que, nesse tipo de obra, é a lente por onde é contada toda a narrativa. 

Priorizam-se, por conseguinte, os movimentos internos em detrimento dos externos, 

provocando uma dilatação temporal que torna o período de leitura do texto maior que o 

tempo da narrativa propriamente dito, como atesta mais uma vez Auerbach.  

 

Os acontecimentos exteriores perderam por completo o seu domínio; servem para 

deslanchar e interpretar os interiores, enquanto que, anteriormente e em muitos casos 
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ainda hoje, os movimentos internos serviam preponderantemente para a preparação e a 

fundamentação dos acontecimentos exteriores importantes. Também isso vem à luz no 

acaso e na casualidade do motivo externo [...], que desencadeia o processo interno, 

muito mais importante. (AUERBACH, 2007, p. 485) 

  

Ocorre, por esse motivo, uma inversão em relação ao romance tradicional. Já 

não são os movimentos interiores da consciência desencadeadores da ação, como na 

narrativa tradicional, em que a subjetividade aparece para explicar um dado 

comportamento, um evento exterior, ao contrário, é um incidente do mundo exterior que 

desencadeia uma verdadeira viagem de descoberta na consciência dos personagens. 

Enquanto está em processo esse itinerário interno, o tempo e toda a realidade do plano 

exterior da narrativa são colocados em suspensão, absorvidos pelo eu. 

De acordo com Rosenfeld (1996, p. 81) esse procedimento revela que as 

categorias de tempo e espaço são relativas, posto que dependem da posição ocupada 

pelo sujeito em face do mundo. A consequência natural dessa assertiva é a elaboração 

de uma crítica em relação ao próprio estatuto do mundo empírico dos sentidos, que, por 

extensão, é também relativizado.  

 

Trata-se, antes de tudo, de um processo de desmascaramento do mundo epidérmico do 

senso comum. Revelando espaço e tempo – e com isso o mundo empírico dos sentidos – 

como relativos ou mesmo como aparentes, a arte moderna não fez senão reconhecer o 

que é corriqueiro na ciência e filosofia. Duvidando da posição absoluta da “consciência 

central”, ela repete o que faz a sociologia do conhecimento, com sua reflexão crítica 

sobre as posições ocupadas pelos sujeitos cognoscentes. (ROSENFELD, 1996, p. 81) 

 

Contudo apesar de muito semelhantes, é preciso logo aqui realizar uma distinção 

técnica entre o estilo da escritora inglesa e de Clarice Lispector. Em Virgínia Woolf, 

ocorre o que Auerbach (2007, p. 484) chama de “representação pluripessoal da 

consciência”, ou seja, ainda que o material narrado seja tecido a partir dos olhares de 

múltiplos personagens do romance, a posse do discurso é de um narrador em terceira 

pessoa, que age como os “espíritos entre o céu e a terra”, “que podem penetrar nas 

profundidades de um ser humano, sabem algo a seu respeito, mas não podem obter uma 

visão clara acerca do que acontece, de tal forma que a sua informação parece incerta” 

(AUERBACH, 2007, p. 479).  

À guisa de exemplo, segue-se abaixo um pequeno trecho de O quarto de Jacob 

(1922) de Virginia Woolf, onde se pode perceber os elementos que compõe o estatuto 

de incerteza da narrativa apontados por Auerbach como característico desse tipo de 

estilo. 
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Havia uma grande mulher negra sentada na areia. Jacob correu para ela. 

– Nanny! Nanny! – gritou, soluçando as palavras na crista de cada respiração ofegante. 

As ondas a rodeavam. Era uma rocha. Coberta daquelas algas que estouram quando a 

gente espreme. Jacob estava perdido. (WOOLF, 2008, p. 19) 
  

O trecho acima se refere à infância do protagonista do romance, Jacob. É 

possível perceber que o narrador, ainda que em terceira pessoa, apresenta os fatos a 

partir do olhar da personagem. Jacob está perdido na praia e vê ao longe uma mulher 

sentada na areia. Contudo, não se trata de uma mulher, mas de um rochedo. O engano 

da criança também é cometido pelo narrador que afirma haver “uma grande mulher 

negra sentada na areia”. Esse tipo de efeito de estranhamento seria inconcebível dentro 

de um tipo de estilo apolíneo, em que todos os motivos e fatos não podem ficar 

obscuros. Um narrador de tendência apolínea teria dito, desde o início, que se trata de 

um rochedo e não de uma mulher. Mas o efeito que pretendia a escritora era gerar no 

leitor a mesma sensação de perda por que passa a personagem, por esta razão, o engodo. 

Ademais disso, a própria escrita do trecho deixa transparecer, pelo uso de períodos 

curtos, em ordem direta, que se trata de flashs, pequenas imagens, da memória de um 

Jacob já adulto. O estilo, que parece fotográfico, lembra um conjunto de imagens 

dispostas como uma sequência cinematográfica: a mulher negra sentada na areia, Jacob 

correndo, Jacob gritando, ondas rodeiam a mulher, uma rocha (closet da mulher negra 

sentada na areia), Jacob perdido. Essa impressão é ainda mais evidente, se analisada a 

partir da presença de períodos simples (composto por apenas uma oração cada) e curtos, 

em sua grande maioria – há apenas um período composto por duas orações.  

Diferentemente da escritora inglesa, em A paixão segundo G.H. há um grande 

monólogo da própria narradora personagem. Nessa obra, ocorre o que o teórico 

chamaria de “subjetivismo unipessoal” (AUERBACH, 2007, p. 483), que é 

caracterizado pela fala de um único ser. Clarice Lispector manifesta o estatuto de 

incerteza, além da linguagem e do ponto de vista adotado, no próprio falar da 

personagem G.H., que não encontra um sentido para a verdade. E como poderia tê-lo, já 

que o mundo é um local de insegurança? Em seu próprio apartamento, no topo da 

hierarquia social, um inseto habita o aposento da empregada. “Mas é que a verdade 

nunca me fez sentido. A verdade não me faz sentido! É por isso que eu a temia e a temo. 

[...] A verdade não faz sentido, a grandeza do mundo me encolhe” (LISPECTOR, 2009, 

p. 17). Essa parece ser também a opinião de Gilda de Melo Souza. A estudiosa aponta 
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que a autora de A paixão segundo G.H. descreve as coisas pelo avesso, evitando as 

zonas iluminadas para adentrar nas sombras, no dúbio. 

 

Como descreve as coisas pelo avesso, quando se volta para a realidade exterior detém-se 

de preferência não no que os sentidos apreendem, mas no que deixam escapar, evitando 

as zonas de luz para se perder na imprecisa área de sombra onde os contornos 

submergem. (SOUZA, 2008, p. 102) 

 

Cabe abrir um parêntese aqui para relativizar os conceitos de estilo apolíneo e 

dionisíaco. Convém destacar que apesar de colocados dessa forma, esses estilos não são 

encontrados de forma pura na tradição literária. Na verdade, tratam-se muito mais de 

tendências estilísticas do que estilos propriamente ditos, mesmo porque, entre um e 

outro, há diversas possibilidades de mistura que engendram perfis de escrita distintos. 

Em outras palavras, não seria adequado falar em “estilo”, mas em “tendência estilística” 

dionisíaca e apolínea. 

Findas essas observações preliminares, passar-se-á em seguida à análise das 

estratégias de estilo utilizadas pela autora a fim de representar a monstruosidade da 

escrita. Recursos como a repetição, definição e redefinição de vocábulos, além da 

fragmentação de períodos, por exemplo, apontam para uma tendência estilística que 

rompe com a lógica racional do modelo dionisíaco para fazer insurgir a desordem, o 

mágico, o irracional. A linguagem é subvertida para se tornar a morada do monstro. 

 

3.1 – A linguagem fracassa: Repetição e definição 

 

 Já se sabe até aqui que o monstro é uma subversão da ordem, uma transgressão 

contra as leis da natureza e da sociedade (FOUCAULT, 2002, p. 69). Sem limites, ele é 

contrário à civilização, ao bom tom, à etiqueta ou a qualquer valor que seja 

supostamente humano, já que ele representa as forças instintivas de uma natureza 

perversa. “O monstro é um estratagema para rotular tudo que infringe esses limites [das 

fronteiras] culturais”, explica Julio Jeha (2007, p. 20). 

Em Clarice Lispector, viu-se que a representação da monstruosidade se dá como 

um ideário filosófico, a saber, uma rejeição aos elementos que compõe uma 

determinada concepção de humanidade ou de valores humanos. Engolir a barata é um 

verdadeiro ritual de aproximação do sagrado, que é “o proibido tecido da vida” 

(LISPECTOR, 2009, p. 14), impulso fundamental presente em todos os seres vivos, mas 
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que, nos homens, fora domado pelo processo civilizador. Há na ficcionista brasileira 

uma predileção pelos momentos de aproximação a esse elemento dotado de uma 

ancestralidade e animalidade imensuráveis, como parece esclarecer a personagem G.H. 

na passagem abaixo. 

 

Só por um inesperado tremor de linhas, só por uma anomalia na continuidade 

ininterrupta de minha civilização, é que por um átimo experimentei a vivificadora 

morte. A fina morte que me fez manusear o proibido tecido da vida. É proibido dizer o 

nome da vida. E eu quase disse. Quase não me pude desembaraçar de seu tecido, o que 

seria a destruição dentro de mim de minha época. (LISPECTOR, 2009, p. 14) 

 

 Por esta razão, interessa discutir aqui como a autora articula, por meio do uso de 

estratégias estilísticas, o tema da monstruosidade ao próprio fazer literário, ao trabalho 

de arquitetura do material verbal, que, como já foi dito anteriormente, é uma das 

principais características de sua obra. Alfredo Bosi, por exemplo, já afirmara que a 

prosa da escritora brasileira obriga “o leitor a repensar as relações convencionais 

praticadas pela sua própria linguagem” (BOSI, 2006, p. 425). O historiador ainda 

acrescenta dois elementos do estilo lispectiano que contribuem para a criação dessa 

atmosfera de irracionalidade: o uso que dá ao verbo “ser” e a elaboração de construções 

sintáticas anômalas. Para Bosi, a obra da autora lembra o modelo batizado por Umberto 

Eco de “opera aperta”
33
. “O uso intensivo da metáfora insólita, a entrega ao fluxo da 

consciência, a ruptura com o enredo factual têm sido constantes do seu estilo de narrar”, 

afirma o historiador (BOSI, 2006, p. 224). 

 É possível realizar uma aproximação entre essas estratégias estilísticas e o 

próprio tema do romance, uma vez que o encontro com o monstro desarticula a 

narradora-personagem que se utiliza da linguagem para dar uma forma à experiência 

que vivenciou um dia antes. G.H. precisa escrever para dividir, categorizar e classificar 

a própria experiência vivenciada, um ideal apolíneo, que se mostrará malogrado. A 

literatura, nessa questão, entra como uma arma contra a total desorganização, uma 

forma de a protagonista se salvar de si mesma, de sua própria monstruosidade. A 

narradora, de fato, realiza uma gradativa metamorfose, adquirindo características da 

barata, que é um monstro, conforme visto na segunda parte deste trabalho. “Vida e 

                                                
33 “Nesse livro eu defendia o papel ativo do intérprete na leitura de textos dotados de valor estético. [...] a 

leitura aberta que eu defendia era uma atividade provocada por uma obra (e visando à sua interpretação). 

Em outras palavras, eu estava estudando a dialética entre os direitos dos textos e os direitos de seus 

intérpretes”, explica o autor de Opera aperta. (ECO, 2005, p. 27) 
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morte foram minhas, e eu fui monstruosa”, conclui G.H. acerca da experiência por que 

passou (LISPECTOR, 2009, p. 15). 

O que ocorre é um processo de indeterminação do próprio eu, verdadeiro retorno 

à condição de bicho. Perdidos os contornos de sua identidade, de sua “montagem 

humana” (LISPECTOR, 2009, p. 11), G.H. se aproxima do coração selvagem da vida, 

no ritual de devorar o inseto, que fora encontrado no quarto da empregada. Por essa 

razão, a própria experiência relatada se configura como “uma monstruosa carne 

infinita”. Atente-se aqui ao fato de que uma das características da monstruosidade é o 

seu caráter desproporcional, o “princípio do pleno” a que alude Nazário (1998, p. 16). 

 

Já que tenho que salvar o dia de amanhã, já que tenho que ter uma forma porque não 

sinto força de ficar desorganizada, já que fatalmente precisarei enquadrar a monstruosa 
carne infinita e cortá-la em pedaços assimiláveis pelo tamanho de minha boca e pelo 

tamanho da visão de meus olhos, já que fatalmente sucumbirei à necessidade de forma 

que vem de meu pavor de ficar indelimitada – então que pelo menos eu tenha a coragem 

de deixar que essa forma se forme sozinha como uma crosta que por si mesma endurece, 

a nebulosa de fogo que se esfria em terra. (LISPECTOR, 2009, p. 13 – grifo nosso) 

 

É interessante perceber que se operacionaliza na obra um deslocamento 

paradoxal entre dois campos das artes: a literatura e a escultura. O romance é uma 

narrativa escrita por uma artista plástica. A escolha incomum de G.H. representa 

também uma saída de sua zona de conforto, no caso a escultura, para o território 

desconhecido da linguagem. É na tentativa de dar uma forma ao que viveu que ela vai 

subverter o próprio material verbal, a própria configuração do romance tradicional.   

Desse modo, o ideal apolíneo de enquadrar e dividir a “monstruosa carne 

infinita” fracassa quando, no esforço de alcançar uma forma, a linguagem falha, se 

mostra opaca, difusa, incapaz de representar a experiência. Há uma lacuna não 

preenchida entre o significante e o seu significado. A literatura clariciana parece apontar 

para o fato de a arbitrariedade do signo ser capaz de gerar um descompasso entre o dizer 

e seu objeto. As coisas do mundo e as pessoas em sua complexidade não podem ser 

apreendidas pela linguagem. Não há uma relação direta e segura entre a forma e o 

conteúdo, entre a representação e o sentido.  

 

Eu, que antes vivera de palavras de caridade ou orgulho ou de qualquer coisa. Mas que 

abismo entre a palavra e o que ela tentava, que abismo entre a palavra amor e o amor 

que não tem sequer sentido humano – porque – porque amor é a matéria viva. 

(LISPECTOR, 2009, p. 66) 
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No trecho acima, a narradora deixa claro que há um abismo entre o significante 

amor (representação fonética e gráfica) e o significado que ele encerra. Há uma 

desconfiança na capacidade que a linguagem possui de abranger regiões abstratas da 

complexidade humana. Como representar verbalmente o que ainda não foi dito, o que 

ainda não tem nome? Parece ser do interesse de Clarice chamar a atenção do leitor para 

o caráter meramente convencional da língua. De acordo com Rosenbaum (1999, p. 152), 

na autora “a palavra é expandida de forma a se aproximar por todos os lados daquilo 

que se quer expressar. A linguagem hesita, retorna, titubeia, comove-se, despe-se, 

indaga, sempre à procura do nome do ser”. 

Evando Nascimento (2012, p. 24-25), por sua vez, parece atribuir esse fenômeno 

de fracasso da linguagem a uma tendência enciclopédica, que visa cobrir, por meio da 

literatura, toda a complexidade humana. A autora brasileira, na opinião do crítico, 

“trabalha a instituição literária a fim de poder dizer tudo sobre o humano. Dizer tudo no 

duplo sentido de desrecalcar uma fala e de hipoteticamente esgotar um assunto, sem 

nunca, neste último caso, atingi-lo de fato” (NASCIMENTO, 2012, p. 24-25 – grifo do 

autor). 

Para Benedito Nunes, um verdadeiro drama da linguagem se configura quando a 

narradora busca desesperadamente recuperar, por meio da escrita, o transe visionário 

que a iluminou. O filósofo argumenta que, por esta razão, a narrativa se torna “o espaço 

agônico de quem narra e do sentido de sua narração – o espaço onde a narradora erra, 

isto é, onde ela se busca, buscando o sentido do real, que só se atinge quando a 

linguagem fracassa em dizê-lo” (NUNES, 2009, p. XXVII-XXVIII). 

Nunes faz referência ao desfecho da narrativa quando a personagem utiliza o 

reflexivo forçado “a vida se me é” (LISPECTOR, 2009, p. 179). Nesse momento, a 

narradora já não entende o que ela mesma diz, ou seja, a linguagem fracassa em dizê-lo. 

É nesse momento de iluminação, epifânico, por assim dizer, que G.H. se compreende na 

incompreensão do dito, paradoxo recorrente na obra. 

 

Toda compreensão súbita se parece muito com uma aguda incompreensão. Não. Toda 

compreensão súbita é finalmente a revelação de uma aguda incompreensão. Todo 

momento de achar é um perder-se a si próprio. (LISPECTOR, 2009, p. 14) 

 

A linguagem, pois, desempenha papel importante para a elaboração da própria 

identidade da personagem. E, paradoxalmente, é pelo difuso e incerto que ela se 

entende, não pelo discurso racional, no qual já não confia mais. O uso do reflexivo 
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forçado, que capta em si mesmo a ininteligibilidade de um raciocínio cambaleante, é o 

voltar-se sobre si mesma para compreender que a vida estava para além do humano. 

 

O mundo independia de mim – esta era a confiança a que eu tinha chegado: o mundo 

independia de mim, e não estou entendendo o que estou dizendo, nunca! Nunca mais 

compreenderei o que eu disser. Pois como poderia eu dizer senão timidamente assim: a 

vida se me é. A vida se me é, e eu não entendo o que digo. E então adoro. – – – – – – 

(LISPECTOR, 2009, p. 179)  

 

Somente nesse trecho é possível perceber o uso de duas estratégias de estilo para 

monstrificar a própria escrita: a repetição de uma mesma ideia, inclusive, com as 

mesmas palavras e a sintaxe anômala do reflexivo forçado. De uma forma geral, a 

repetição sempre esteve relacionada ao inumano. Isto porque, o humano seria definido 

pelo devir eterno, a mudança como regra. Qualquer ideia de permanência do mesmo 

seria, pois, ilusória. Essa tradição de pensamento foi iniciada por Heráclito de Éfeso, 

filósofo pré-socrático, que já dissera que “nos mesmos rios entramos e não entramos, 

somos e não somos” (HERÁCLITO, 2005, p. 92). Marilena Chaui (2002) explica que o 

fragmento do filósofo grego pode ser traduzido da seguinte forma: “Não podemos entrar 

duas vezes no mesmo rio: suas águas não são nunca as mesmas e nós não somos nunca 

os mesmos” (CHAUI, 2002, p. 81). 

Chaui quer chamar atenção para a noção de movimento presente no fragmento, o 

mundo como uma eterna mudança, um contínuo vir a ser. “Tudo muda, nada permanece 

idêntico a si mesmo. O movimento é, portanto, a realidade verdadeira” (CHAUI, 2002, 

p. 81). Essa tradição fundada por Heráclito influenciou vários pensadores ao longo da 

história. André Comte-Sponville (1995), filósofo francês contemporâneo, por exemplo, 

desenvolve argumento semelhante ao tratar da fidelidade como uma virtude da 

memória. “A própria repetição, tão impressionante, não passa de um logro [...]. A 

inconstância é a regra. O esquecimento é a regra. O real, de instante em instante, é 

sempre novo, e essa novidade cabal, essa novidade perene é o mundo” (COMTE-

SPONVILLE, 1995, p. 23). Talvez, por essa razão, Deleuze argumente que “se a 

repetição é possível, ela o é tanto contra a lei moral
34

 quanto contra a lei da natureza” 

(DELEUZE, 2006, p. 24). 

                                                
34 Observe-se aqui que a repetição como uma transgressão da ordem moral e da natureza está próxima do 

conceito de monstro desenvolvido por Foucault, que utiliza, como já visto, o mesmo critério de Deleuze. 

“O que define o monstro é o fato de que ele constitui, em sua existência mesma e em sua forma, não 

apenas uma violação das leis da sociedade, mas uma violação das leis da natureza” (FOUCAULT, 2002, 

p. 69). 
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Nesse ponto, a repetição como uma transgressão já se aproxima do monstruoso. 

O próprio senso comum parece reagir com estranheza a fenômenos que se reproduzem 

de forma semelhante. Em um provérbio popular, as pessoas afirmam que “um raio não 

cai duas vezes no mesmo lugar”. Ou seja, a repetição é, no mínimo, vista como 

incomum, evento raro, impossível, ou mesmo, doentio
35

. Ademais disso, vale 

acrescentar que tudo que sobra ou está em excesso é, por si só, considerado monstruoso. 

É o princípio do pleno de que trata Nazário (1998). “O que está no fundo da 

monstruosidade não é a carência e a restrição, mas o acúmulo e a rebarba” (NAZÁRIO, 

1998, p. 16). 

Explicação semelhante pode ser tecida a respeito das construções sintáticas 

anômalas, que como um monstro transgridem as expectativas do leitor acerca do uso da 

linguagem. Ao forçar o reflexivo, “a vida se me é”, Clarice subverte as normas 

sintáticas da língua, instaurando uma construção monstruosa, que, ao invés de 

esclarecer, gera apagamento e aporia. A conclusão a que chega ao final do seu itinerário 

é incompreensível para si mesma e para o leitor. A linguagem não dá forma ao que 

viveu. O sentido do texto permanece o oculto, indeterminado, em suspenso. E o 

conjunto de travessões finais é um convite a releitura da obra. “Trata-se de caminhar 

sempre à margem da assombração do emudecimento, na luta dramática por uma fala 

oculta e interdita, que ao se revelar transgride o que buscava dizer” (ROSENFELD, 

1996, p. 22). 

Mas retomando o estudo das repetições, percebe-se que sua utilização, enquanto 

técnica expressiva, é recorrente em todo o romance. Ao que parece, em uma primeira 

análise, a repetição de frases e palavras na obra se dá por um motivo de ratificação, 

confirmação por meio do já dito, uma espécie de mecanismo de realce. Mas o fenômeno 

da repetição deve ser tratado, em um segundo momento, sob outro aspecto, ainda mais 

complexo e abstrato. Isto porque, segundo Gilles Deleuze, “entre a repetição e a 

semelhança, mesmo extrema, a diferença é de natureza” (DELEUZE, 1988, p. 19). Para 

exemplificar, observe-se um trecho onde é possível perceber o uso da repetição tanto de 

estruturas, como de palavras. 

                                                
35 Refere-se aqui ao Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC), distúrbio psiquiátrico de ansiedade 

descrito no Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais da Associação de Psiquiatria 

Americana. “Sua característica principal é a presença de obsessões: pensamentos, imagens ou impulsos 

que invadem a mente e que são acompanhados de ansiedade ou desconforto, e das compulsões ou rituais: 

comportamentos ou atos mentais voluntários e repetitivos, realizados para reduzir a aflição que 

acompanha as obsessões” (UFRGS, 2012). 
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Mas enquanto eu estava presa, estava contente? ou havia, e havia, aquela coisa sonsa e 

inquieta em minha feliz rotina de prisioneira? ou havia, e havia, aquela coisa latejando a 

que eu estava tão habituada que pensava que latejar era ser uma pessoa. É? também, 

também. (LISPECTOR, 2009, p. 12) 

 

No trecho acima ocorre repetição de palavras (também, também) e uma espécie 

de estrutura mista de orações alternativas e aditivas, que se configuram como uma 

dinâmica de perguntas e respostas. A estrutura oracional “ou havia, e havia” repete-se 

duas vezes no parágrafo. A interação de uma oração coordenada alternativa com uma 

coordenada aditiva intercalada exerce uma determinada função nos períodos em que 

aparecem. Essa função é, na verdade, a intromissão de uma outra voz no discurso da 

protagonista que mostra que a pergunta, de fato, já está respondida no próprio ato 

inquiridor, ou ainda, de que a certeza pode conviver com a dúvida. A estrutura está 

intercalada, de um lado, por uma questão maior que se apresenta no início do parágrafo 

“Mas enquanto eu estava presa, estava contente?”, pergunta-se G.H., e de uma resposta 

inclusiva. Rompe-se aqui a relação binária entre o sim e o não da interrogação do início 

do parágrafo. Não é mais uma lógica de um ou outro, mas dos dois ao mesmo tempo. A 

resposta duvidosa “É?” se complementa a um vocábulo que indica inclusão, “também, 

também”. Por isso, o uso do paralelismo. As estruturas se comportam, assim, de forma 

paralelística, porque estão simultaneamente do mesmo lado, são as duas coisas. Se fosse 

possível segmentar essas estruturas, ter-se-ia quatro assertivas duas alternativas e mais 

duas aditivas. 

Em outro exemplo, tem-se outra repetição de orações. “Para sabê-lo de novo 

precisaria agora remorrer. E saber será talvez o assassinato de minha alma humana. E 

não quero, não quero” (LISPECTOR, 2009, p. 14). Como visto no caso anterior, aqui o 

não querer se repete na consciência da personagem. Mas o segundo é diferente do 

primeiro. O primeiro “não quero” parece uma afirmação para o mundo, para o exterior, 

um ato de indignação, de rebeldia contra o desejo de saber, já que este seria o 

assassinato de sua alma humana. Já o segundo ressoa na consciência da personagem 

como uma afirmação para si mesma, como se a própria G.H. precisasse se confirmar 

naquilo que disse. Esse parece ser o sentido que, inclusive, a própria narradora atribui às 

repetições. 

 

Ainda faltava, então, um golpe final. Um golpe a mais? Eu não a olhava, mas me repetia 

que um golpe ainda me era necessário – repetia-o lentamente como se cada repetição 
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tivesse por finalidade dar uma ordem de comando às batidas de meu coração, às batidas 

que eram espaçadas demais como uma dor da qual eu não sentisse o sofrimento. 

(LISPECTOR, 2009, p. 54) 

 

Conforme explica Deleuze (1988, 19-20), “como conduta e como ponto de vista, 

a repetição diz respeito a uma singularidade não permutável, insubstituível”. Vale dizer 

com isso que se repete aquilo que não pode ser substituído, ou seja, o termo repetido 

não é, por essa razão, um mero elemento de realce do primeiro, considerado original. O 

que, ainda assim, não deixa de ser uma alteração. Na repetição não há original, as 

estruturas exprimem uma transgressão contra o ordinário e o geral, em proveito de uma 

realidade mais profunda e mais artística (DELEUZE, 1988, p. 21). 

Outro aspecto do estilo clariciano é o uso insistente de estruturas com verbos de 

ligação ou de estado, que exprime uma preocupação obsessiva com a definição dos 

termos e das palavras. Isto ocorre, porque em Clarice Lispector a linguagem ganha um 

contorno incomum e insólito. As palavras não estão sendo aplicadas em seus sentidos 

usuais. Os vocábulos precisam ser constantemente redefinidos pela autora para que 

percam o sentido previsto pelo leitor, que tem que se esforçar para compreender a 

palavra dentro dessa nova realidade. Para fins de argumentação, retoma-se exemplo já 

citado. 

“Para sabê-lo de novo, precisaria agora remorrer
36

. E saber será talvez o 

assassinato de minha alma humana” (LISPECTOR, 2009, p. 14). A primeira observação 

a se fazer sobre esse trecho é quanto à própria repetição embutida no verbo remorrer, ou 

seja, morrer mais uma vez, novamente. O conhecimento, alcançado pela própria 

peregrinação da escrita, exige da narradora uma reapresentação do vivido. Escrever é, 

nesse viés, uma forma de trazer ao presente o evento que já se passou, mas que continua 

a ressoar na memória desordenada da personagem. O que se define nesse trecho é o 

verbo “saber”. O verbo da oração subordinada final, que indica o motivo para o 

remorrer da oração principal, precisa ser redefinido. E a estrutura que explica a 

definição que a narradora dá ao verbo é um período coordenado aditivo, introduzido 

pela conjunção “e”. Essa mesma estrutura irá se repetir em vários momentos do 

romance, sempre da mesma forma: uso do termo e em seguida a definição. Por não 

explicar o significado da palavra para depois usá-la, essa estrutura obriga o leitor a 

retornar ao período anterior para relê-lo, de acordo com a nova definição dada pela 

                                                
36 Remorrer: é morrer novamente. Um dos poucos neologismos usados pela escritora, que, ao invés da 

criação de novas palavras, prefere usar antigos vocábulos com significados novos. 
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narradora. Apesar de repeti-lo diferentemente como se pode observar nos exemplos 

abaixo, o período exige uma nova leitura, operação necessária para retomar o sentido 

disperso na fragmentação das frases. 

 

Nesta minha nova covardia – a covardia é o que de mais novo já me aconteceu, é a 

minha maior aventura, essa minha covardia é um campo tão amplo que só a grande 

coragem me leva a aceitá-la –, na minha nova covardia, que é como acordar de manhã 

na casa de um estrangeiro, não sei se terei coragem de simplesmente ir. (LISPECTOR, 

2009, p. 10) 

 

Nesse primeiro exemplo, define-se a covardia. O parágrafo parece ter sido 

elaborado com a finalidade de defini-la, já que o período intercalado que delimita a 

significação do termo é três vezes maior que a oração principal, “Nessa minha nova 

covardia, não sei se terei coragem de simplesmente ir”.  

 
Mas como adulto terei a coragem infantil de me perder? perder-se significa ir achando e 

nem saber o que fazer do que se for achando. As duas pernas que andam, sem mais a 

terceira que prende. E eu quero ser presa. Não sei o que fazer da aterradora liberdade 

que pode me destruir. (LISPECTOR, 2009, p. 11-12) 

 

Nesse segundo exemplo, define-se o verbo “perder-se” em uma estrutura 

paradoxal, posto que perder-se é ir achando sem saber o que fazer com o achado. A 

definição dada pela narradora, na verdade, indefine o verbo, desarticulando-o de seu 

sentido usual, descentrando-o da realidade denotativa para uma outra realidade 

linguística, que encontra sentido somente na consciência conturbada da personagem e, 

por extensão, do leitor.  

 

Vou criar o que me aconteceu. Só porque viver não é relatável. Viver não é vivível. 

Terei de criar sobre a vida. E sem mentir. Criar sim, mentir não. Criar não é imaginação, 
é correr o grande risco de se ter a realidade. Entender é uma criação, meu único modo. 

(LISPECTOR, 2009, p. 19) 

 

Já nesse terceiro exemplo, define-se “criar” e “entender” por meio de uma 

oposição de significado. Para a narradora, os dois verbos mantêm uma relação de 

distinção íntima, onde o primeiro é “correr o grande risco de se ter a realidade” e o 

segundo é a própria criação. Ocorre aqui uma interação insólita entre a linguagem da 

obra e a do mundo exterior ao romance. Define-se o “entender” ficcional do romance 

como “criar” da linguagem real do mundo exterior. Se essa distinção não for feita, o 

leitor entrará em um discurso tautológico onde entender é criar que é o risco de se ter a 

realidade.  
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Nos exemplos acima, percebe-se a predominância dessa preocupação em 

redefinir os contornos e significados dos vocábulos. O uso insistente dessa técnica alude 

a uma preocupação ainda maior: a de criar uma linguagem só sua. Diferentemente de 

Guimarães Rosa que se utilizou de neologismos, recriações, Clarice Lispector parece 

querer conseguir o mesmo efeito a partir da redefinição das palavras. Em seu universo 

ficcional, os vocábulos são usados dentro de uma outra lógica.  

Apesar do terceiro exemplo onde a definição se dá em relação a uma outra 

palavra do próprio universo ficcional, de uma forma geral, as palavras em Clarice 

Lispector interagem com a expectativa do leitor real. Ou seja, elas são um espelho onde 

o leitor se perde, já que os sentidos que de antemão ele possui são descentrados pela 

narrativa. É nesse sentido, que a obra parece um grande dicionário existencial, 

característica que revela o caráter metalinguístico do próprio romance.  

Em A paixão segundo G.H., Clarice talvez procure demonstrar, por meio da 

relação de arbitrariedade que há na língua, a própria arbitrariedade da concepção 

humana de mundo.  Em outras palavras, a finalidade seria de tornar manifesto o fato de 

que não há uma relação entre o significante e o significado – que a palavra “entender”, 

como visto na última citação, por exemplo, não só pode significar “compreender” na 

realidade empírica, mas também “criar”, no universo ficcional da autora. Essa postura 

aponta para uma crítica mais ampla. Ela questiona a concepção que postula ser a 

linguagem apenas um fenômeno humano, no sentido de que somente os homens são 

dotados dessa capacidade. Elaborando um outro código, monstruoso, a romancista 

problematiza o limite entre o humano e o animal, fronteira que separa e é, ao mesmo 

tempo, ponto de contato.     

 

3.2 – Linguagem secreta 

 

 Em Clarice Lispector, a estrutura sintática das orações também passa por 

alterações e interrupções em seu percurso. Ou seja, as anomalias não se dão somente na 

esfera morfológica, de elaboração e significação dos vocábulos, mas na própria 

ordenação sintática dos elementos. Em termos de assimilação do conteúdo expresso 

nessas orações, esse tipo de estruturação se aproxima do alogismo, da quebra da ordem 

lógica da frase, que se torna, por isso, de difícil compreensão. 
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 De acordo com Othon Garcia (2004, p. 139), que já citara a autora na primeira 

edição de sua obra Comunicação em prosa moderna em 1967, é frequente, por conta da 

utilização da técnica do monólogo interior, a fragmentação da frase. 

 

Sua novela – Perto do coração selvagem – oferece-nos vários exemplos de monólogos 

em frases permeadas de relativo alogismo, mas não caóticas do ponto de vista sintático, 

se bem que, às vezes, fragmentárias. [...] Em obra mais recente – A legião estrangeira, 

1964 – a autora depura e requinta essa técnica do monólogo interior, marcado de 

alogismo sintático e com interpolação frequente de frase fragmentária, como se pode 

ver, por exemplo, no conto que dá título ao volume. (GARCIA, 2004, p. 139)  

 

 O teórico explica que essa técnica literária se baseia na tentativa de aproximar a 

forma do texto, seu ordenamento sintático, ao pensamento desordenado das 

personagens. Alheios ao leitor, os personagens se emaranham em uma rede de 

pensamentos desconexos e difusos, em que uma ideia salta, por assim dizer, para outra 

sem uma relação coerente que torne possível estabelecer um sentido único para o 

fragmento. Essa tentativa é uma forma de representar o próprio fluxo de consciência da 

personagem, conforme explica Garcia: 

 

O autor “larga” a personagem, deixa-a entregue a si mesma, às suas divagações, em 

monólogo com seus botões, esquecida da presença de leitor ou ouvinte. Daí, o seu feitio 

incoerente, incoerência que pode refletir-se tanto numa ruptura dos enlaces sintáticos 

tradicionais quanto numa associação livre de ideias aparentemente desconexas. O autor 
tenta assim traduzir o “fluxo de consciência”. (GARCIA, 2004, p. 139) 

 

  Ora, nesse sentido, é até natural, que A paixão segundo G.H. seja um romance 

que contenha vários exemplos de fragmentação de frases. Como é narrado em primeira 

pessoa por uma personagem que prolixamente discursa sobre a experiência por que 

passou no dia anterior, o tecido verbal do romance está intimamente ligado ao próprio 

empenho da narradora em dar uma forma ao vivido. “O relato é o testemunho de um 

esforço de representação, processo por excelência inacabado e falho”, destaca 

Rosenbaum (1999, p. 153) ao tratar do romance. 

G.H., presa nos labirintos de sua mente, fala desordenadamente sem um foco 

claro, principalmente, nos dois primeiros capítulos da obra, onde discorre sobre algo 

que aconteceu, mas não o descreve propriamente. Tem-se nesse primeiro momento 

apenas a fala de uma personagem que tenta avaliar o dia anterior, mas não narra o 

evento que provocou esse momento de reflexão. A história, por assim dizer, já se inicia 

pelo final, pela tentativa de transformar um evento, indeterminado para o leitor, em uma 

narrativa. 
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 O próprio início do romance denota isso. “– – – – – – – estou procurando, estou 

procurando. Estou procurando entender. Tentando dar a alguém o que vivi e não sei a 

quem, mas não quero ficar com o que vivi” (LISPECTOR, 2009, p. 9). Aqui surge a 

primeira repetição de orações, “estou procurando”, e o uso dos verbos “procurar” e 

“entender” sem complementos. Procurando o quê? Está tentando entender o quê? A 

resposta provisória “o que vivi” não esclarece, tampouco ilumina o evento que gerou a 

procura por uma significação. Na verdade, a resposta somente começará a ser dada ao 

leitor quando G.H. inicia, de fato, a narrativa, o que ocorre no terceiro capítulo. 

Enquanto o primeiro é composto por divagações e por uma série de interrogações 

propositalmente deixadas em aberto pela narradora, o segundo é predominantemente 

descritivo. Fala-se do apartamento, do que a personagem fazia no café da manhã, mas 

não inicia os encadeamentos dos fatos propriamente ditos, o que ocorrerá no começo do 

terceiro capítulo quando G.H. se levanta da mesa de café em direção ao quarto da 

empregada. 

 Assim, nesse primeiro momento, tudo é muito difuso ao redor da personagem. 

Não são dadas informações sobre o local onde se passa a narrativa, tampouco do tempo 

cronológico dos fatos. Para usar-se de maior exatidão, não há nem fatos relatados nessa 

fase. Apenas tem-se G.H. discursando sobre a perda de um objeto que aparece, pela 

própria tentativa fracassada de nomeá-lo, sob vários epítetos: “algo que me era 

essencial” (LISPECTOR, 2009, p. 9), “terceira perna”
37

 (LISPECTOR, 2009, p. 10) ou 

ainda “uma verdade” (LISPECTOR, 2009, p. 12). 

 Tudo se dissolve no próprio eu, que, despreocupado com a clareza e o 

entendimento do leitor, parece falar para si mesmo em uma espécie de solilóquio 

incompreensível, inclusive, para si próprio. Nessa etapa, ela encadeia várias perguntas 

de forma centrípeta, uma após a outra, uma dependendo da resposta da outra, 

estabelecendo uma forma de subordinação entre as orações. Esse tipo de técnica, que 

reflete a consciência inquieta da protagonista, desnorteia o leitor, que se perde no 

encadeamento difuso das perguntas, como no trecho abaixo, onde Clarice parece jogar 

com as noções de infância e vida adulta. 

 

                                                
37 Note-se de início que a presença dessa metáfora já denota um caráter monstruoso na própria narradora, 

que teria possuído uma perna a mais. Como um monstro, desde o início da obra, G.H. é caracterizada pelo 

excesso, pelo antinatural. Observe-se ainda que, embora perca esse excesso, essa anormalidade, a 

protagonista se lamenta, o que torna essa metáfora ainda mais monstruosa.  
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No entanto na infância as descobertas terão sido como num laboratório onde se acha o 

que se achar? Foi como adulto então que eu tive medo e criei a terceira perna? Mas 

como adulto teria a coragem infantil de me perder? (LISPECTOR, 2009, p. 11) 

 

A leitura do trecho acima torna evidente o enredamento das questões que 

parecem depender das respostas implícitas nas perguntas anteriores. O uso do advérbio 

“então” na segunda oração ratifica essa relação de interdependência no que se refere à 

primeira, assim como a conjunção “mas”, que introduz a terceira, parece se opor ao 

sentido da segunda. 

De acordo com Rosenbaun (1999, p. 23), é possível estabelecer um paralelo 

entre a fragmentação da linguagem e a própria fragmentação do sujeito contemporâneo, 

ou seja, a obra literária, para representar a desintegração da noção de sujeito, se 

utilizaria de uma técnica narrativa também esfacelada.  

 

Se o sujeito contemporâneo está cindido, fragmentado, errante, a linguagem que o 

representa acompanha as contingências e a precariedade de seus gestos, mimetizando a 
periclitância do enredo e das personagens. Ao mesmo tempo, a modernidade está 

marcada por uma enorme desconfiança na capacidade e no poder de representação do 

discurso. A desintegração das principais categorias narrativas [tempo e espaço, por 

exemplo] acompanha a derrocada da estrutura psíquica do sujeito, caracterizando o tão 

falado mal estar da literatura desde Baudelaire. (ROSENBAUM, 1999, p. 23) 

 

A hesitação da personagem diante dos fatos narrados interfere no andamento 

sintático da oração, que bruscamente é interrompida. Esse aspecto gera uma deformação 

do ordenamento frásico que parece vacilar diante do que está sendo dito, o que 

aproxima o modo de narrar ao estilo espontâneo da modalidade falada da língua. No 

trecho seguinte, ocorre esse fenômeno bastante recorrente ao longo do romance. “Só 

que agora, agora sei de um segredo. Que já estou esquecendo, ah sinto que já estou 

esquecendo” (LISPECTOR, 2009, p. 14). 

Nesse excerto, G.H. interrompe provavelmente uma oração coordenada com 

valor adversativo (“só que” equivale à conjunção “mas”) para iniciar uma oração 

afirmativa simples. A pontuação do trecho, no caso o uso da vírgula, confirma a 

separação entre o primeiro segmento “só que agora” e o segundo “agora sei de um 

segredo”. Já no segundo período, que aparentemente lembra uma repetição de frases, 

inicia-se com um fragmento pertencente ao primeiro período. A oração “Que já estou 

esquecendo” é subordinada adjetiva em relação ao período anterior, que transcrito 

ficaria da seguinte forma: “agora sei de um segredo, que já estou esquecendo”. Há aqui 

a fragmentação da frase que fica mutilada em períodos distintos.  
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Em outra passagem, a narradora realiza uma interrupção ainda mais brusca, que 

fragmenta uma oração subordinada adverbial concessiva. No exemplo abaixo, há a 

destruição da noção de subordinação de um período composto para a inserção de um 

período simples. “Embora eu saiba que o horror – o horror sou eu diante das coisas” 

(LISPECTOR, 2009, p. 17). Em relação ao exemplo anterior, esse último torna ainda 

mais evidente o uso da fragmentação sintática das orações. Percebe-se que a narradora 

parece não ter domínio pleno sobre o que está sendo dito. Não é somente uma 

interrupção sintática, elemento exterior de um processo íntimo da consciência da 

protagonista, mas também do próprio pensamento. Uma estrutura que gira em torno da 

ideia interrompida para inserir uma outra. O único elemento que relaciona o primeiro 

fragmento ao segundo é o vocabulário “horror”. Aqui, como em diversos outros 

exemplos, ocorre a preocupação de definir a significação das palavras já discutida 

anteriormente. A estrutura é interrompida para que a narradora dê o significado da 

palavra “horror”, definição que passa pelo filtro da subjetividade de G.H.. O conceito de 

horror depende dela, da sua posição em relação às coisas. 

Ademais disso, esse trecho ainda alude à outra tônica que merece ser destacada. 

Desde o início da obra, há uma crescente atmosfera de suspense, verdadeiro clima de 

mistério, voltado para as hesitações e inseguranças que a narradora demonstra sentir 

diante da impossibilidade de dar uma forma narrativa à experiência que viveu no dia 

anterior. O livro é monstruoso, porque também é uma esfinge
38

, enigmático como a 

própria autora que já fora chamada de “A Esfinge do Rio de Janeiro” pelo biógrafo 

Benjamin Moser (2009, p. 12), conforme visto no primeiro capítulo deste trabalho. A 

dedicatória, assinada por Clarice, já anuncia, desde o princípio do texto, que a obra se 

dirige a um público determinado, espécie de leitores iniciados, que só eles entenderiam 

o itinerário da Paixão. 

 

Este livro é como um livro qualquer. Mas eu ficaria contente se fosse lido apenas por 
pessoas de alma já formada. Aquelas que sabem que a aproximação, do que quer que 

seja, se faz gradualmente e penosamente – atravessando inclusive o oposto daquilo que 

se vai aproximar. Aquelas pessoas que, só elas, entenderão bem devagar que este livro 

nada tira de ninguém. A mim, por exemplo, o personagem G.H. foi dando pouco a 

pouco uma alegria difícil; mas chama-se de alegria. C.L. (LISPECTOR, 2009, p. 5) 

 

                                                
38  Monstro que, na mitologia grega, afligia a população de Tebas. Tendo tomado a entrada principal da 

cidade, a criatura, que tinha o corpo de um leão e a cabeça de uma mulher, parava os viajantes, 

“propondo-lhes um enigma, com a condição de que somente passariam em segurança aqueles que 

soubessem a respostas; os que falhassem seriam mortos” (BULFINCH, 2006, p.168). 
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Sob essa perspectiva, a obra conteria uma mensagem cifrada, enigma, tipo de 

ensinamento hermético, compreensível somente a um grupo de iniciados – a autora, 

inclusive, faz questão de demarcar esse caráter de exclusividade ao enunciar em dois 

momentos o público a quem se dirige: “fosse lido apenas por pessoas de alma já 

formada” e “aquelas pessoas que, só elas, entenderão”. Clarice parece estabelecer uma 

relação intertextual com o Hermetismo
39

 e a noção de linguagem secreta, um código 

cifrado sob a superfície do texto.  

 

No mito de Hermes, encontramos a negação do princípio de identidade, de não-

contradição, e do terceiro excluído, e as cadeias causais enrolam-se sobre si mesmas em 

espirais: o ‘depois’ precede o ‘antes’, o deus não conhece limites espaciais e pode, em 

diferentes formas, estar em diferentes lugares ao mesmo tempo. (ECO, 2005, p. 34) 

 

De fato, A paixão segundo G.H. já se inicia pelo fim, por um posterior momento 

de reflexão da personagem acerca de um passado recente, que ainda vai ser narrado. O 

uso dos travessões consecutivos parecem atestar esse caráter que, em certo sentido, 

estabelece uma circularidade no próprio texto, o fim se encadeia ao início, como a 

imagem da serpente Ouroboros  que devora a própria cauda, símbolo da 

intemporalidade.  

Em outro trecho do romance, G.H. remete à noção de uma escrita 

incompreensível, por isso, secreta (hieróglifo) quando chama pela mão imaginária que a 

acompanha ao longo da narrativa. “Segura minha mão, chegou ao irredutível com a 

fatalidade de um dobre – sinto que tudo isso é antigo e amplo, sinto hieróglifo da barata 

lenta a grafia do Extremo Oriente” (LISPECTOR, 2009, p. 60).  

 De fato, o romance contém várias lacunas nas estruturas sintáticas, que parecem 

ocultar segmentos inteiros sob a interrupção da ordem direta, ou mesmo, pela supressão 

de fragmentos de frases. São trechos que se perdem no esquecimento de uma divagação 

que não se completa. Como um pensamento que é frustrado, silenciado ou olvidado, 

assim há orações inteiras que são suprimidas, mutiladas por outras que irrompem no 

meio do andamento aparentemente linear da narração. 

Retomando o exemplo anterior de fragmentação, é possível perceber esse efeito 

de subtração. “Embora eu saiba que o horror – o horror sou eu diante das coisas” 

(LISPECTOR, 2009, p. 17). Note-se que a primeira oração foi bruscamente mutilada, 

como se a narradora fosse interrompida no momento em que ia revelar um 

                                                
39 Doutrina oculta relacionada aos mistérios revelados pelo deus grego Hermes. 
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conhecimento sobre o horror, saber que é subtraído e ocultado por uma definição do 

termo que não estabelece uma relação estreita com o outro membro do período. 

Interessa aqui destacar a lacuna deixada pelo pensamento amputado, que é, por isso, 

deixado em suspenso. Mesmo tentando estabelecer uma relação entre os dois 

seguimentos de frase, respeitando a noção de subordinação entre eles, ainda assim 

sempre haveria uma informação silenciada. Como esse tipo de oração subordinada 

adverbial concessiva se constitui em uma relação binária, entre a concessão (elemento 

que pode interferir, mas não interfere na ação expressa pelo verbo da oração principal) e 

o evento fundamental, verdadeiro objetivo do período, pode-se reestruturar os 

fragmentos em duas combinações possíveis, partindo da noção de que há, de fato, uma 

suposta relação entre os dois seguimentos. Têm-se assim os seguintes modelos: 

“Embora eu saiba que o horror seja eu diante das coisas, ....” e “Embora eu saiba que o 

horror ...., ele sou eu diante das coisas”. Em ambas as estruturas, ficam patentes a 

ausência de uma informação que complementaria o sentido do período subordinado. O 

que sabe G.H. sobre o horror? A resposta está perdida, é segredo, é mistério ocultado, 

dela inclusive. 

Em alguns casos, a interrupção, verdadeira pausa, ocorre com o efeito de 

enfatizar o que está para ser dito. Nesses casos, usa-se também o travessão, mas o 

fragmento deixado em evidência não constitui uma quebra da frase, como no exemplo 

seguinte. “Detalhadamente não sendo, eu me provava que – que eu era” (LISPECTOR, 

2009, p. 31). Nesse exemplo, como nos demais, o uso do travessão não é justificado 

nem pela demarcação da fala de um personagem, nem pela introdução de uma oração 

intercalada. Aqui ele é utilizado não só para retardar o andamento daquilo que é dito (e 

não dito), indicando uma longa pausa, mas também para abrir espaço para ser 

preenchido por outras leituras. Por um átimo, o leitor segue o trecho segmentado 

tentando preencher a lacuna deixada. E, como um veículo em movimento, que, ao ser 

parado bruscamente, arremessa os seus ocupantes para frente e para trás, assim a escrita 

para e a leitura continua e depois retorna.  

Para além disso, essa pausa lenta é também uma forma de expressar o silêncio, 

que se torna mais evidente no uso dos travessões consecutivos. Enquanto que no início e 

no fim da narrativa, os travessões estabelecem uma relação de continuidade entre um e 

outro extremo, fechando uma espécie de círculo, no trecho, que se segue, o caráter 

silenciador deles engendra ainda o mistério e o suspense, verdadeiro momento de 

clímax da história.  
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Levantei a mão como para juramento e num só golpe fechei a porta sobre o corpo meio 

emergido da barata – – – – – – – – – – – – – – 

Ao mesmo tempo eu também havia fechado os olhos. E assim permaneci, toda trêmula. 

Que fizera eu? (LISPECTOR, 2009, p. 52).  

 

A técnica parece funcionar como um momento de suspensão do tecido narrativo, 

como um momento de prisão do fôlego diante do que virá depois. Para ampliar o efeito, 

Clarice usa vários travessões e em seguida uma quebra de parágrafo, que empurra a 

continuação da história para outro ponto da página. 

Por fim vale dizer que a fragmentação do discurso passa necessariamente pela 

impossibilidade de relatar fatos vividos pela personagem. Como não consegue dar uma 

forma ao que viveu, a linguagem fracassa em dizê-lo. A narrativa adquire uma postura 

vacilante, confusa, que parece ocupar um espaço entre o dito e o não dito, que foi 

captado pelos sentidos, um entrelugar. “Soube o que não pude entender, minha boca 

ficou selada, e só me restaram os fragmentos incompreensíveis de um ritual”, afirma a 

narradora (LISPECTOR, 2009, p. 14-15).  

Assim, pelo que se pode observar sobre o levantamento dos aspectos da escrita 

de A paixão segundo G.H., Clarice não só trata do monstro em termos temáticos, mas 

também estilísticos. A própria escrita do romance dá margem ao mutilado, que está 

representado pela fragmentação das frases; ao duplo, que emerge na repetição de 

orações e palavras; e ao misterioso que se institui no fracasso da linguagem, que se 

mostra incapaz de representar a experiência vivida. E ainda, por meio da constante 

definição de termos ao longo do romance, Clarice se coloca em uma posição de 

estranhamento em relação à própria linguagem que precisa ser constantemente definida 

e redefinida. As palavras estão fora de seu sentido habitual, denotativo. “Os vocábulos 

se emancipam da realidade e tomam rumos próprios” (ROSENFELD, 1996, p. 67). 

O romance institui, como um monstro, uma crise
40

: a própria crise do romance 

enquanto gênero literário. Com um enredo banal, que inclusive, poderia ser narrado em 

poucas páginas, Clarice realiza uma verdadeira busca interior, diluindo e deformando o 

mundo exterior e interior. Tempo e espaço, duas categorias importantes para o romance 

tradicional, são relativizadas. Apenas uma manhã na vida monótona de uma artista 

                                                
40 De acordo com Cohen (2000, p. 30), o monstro é o arauto da crise de categorias. “Por sua limiaridade 

ontológica, o monstro aparece, de forma notável, em épocas de crise, como uma espécie de terceiro termo 

que problematiza o choque entre extremos” (COHEN, 2000, p. 30-31).  
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plástica é narrada em um livro com aproximadamente 170 páginas, fenômeno que, 

segundo Rosenfeld, é característico do romance moderno. 

 

Espaço e tempo, formas relativas da nossa consciência, mas sempre manipuladas como 

se fossem absolutas, são por assim dizer denunciadas como relativas e subjetivas. A 

consciência como que põe em dúvida o seu direito de impor às coisas – e a própria vida 

psíquica – uma ordem que já não parece corresponder à realidade verdadeira. 

(ROSENFELD, 1996, p. 81) 

  

A monstruosidade da escrita é a representação de um ser mutilado, duplo e 

inclassificável. A autora não só monstrifica o universo urbano, mas também o próprio 

material literário para dar conta de sua necessidade de expressão. Como explica Antonio 

Candido, a relação entre forma e conteúdo em Clarice é intrínseca. “Não se trata mais 

de ver o texto como algo que se esgota ao conduzir a este ou aquele aspecto do mundo e 

do ser, mas de lhe pedir que crie para nós o mundo, ou um mundo que existe e atua na 

medida em que é discurso literário” (CANDIDO, 1996, p. XIX). 

 A escrita monstruosa, contudo, não é um conceito recente. Rosenfeld já notara 

que Leo Spitzer diz em Linguistics and Literary History, obra de 1948, que Rabelais 

“cria famílias vocabulares grotescas (ou famílias de demônios verbais)... empilhando 

impetuosamente adjetivo sobre adjetivo até atingir efeitos extremos de pavor, de tal 

forma que do familiar se desprende o contorno do desconhecido” (SPITZER, 1948, 

apud ROSENFELD, 1996, p. 67).  

Ainda, de acordo com Rosenfeld (1996, p. 81), a língua é capaz de criar 

monstros. E é por possuir essa propriedade que se deve, na opinião do estudioso, 

desconfiar do aparente bom comportamento da linguagem. Para ele, a língua bem 

comportada, cheia de clichês, é dissimulada, posto que mascara a própria realidade 

empírica. 

 

Sabemo-nos aprisionados nas estruturas de nossa língua como uma mosca na teia da 

aranha. Se a língua é capaz de criar tais monstros [como os vocábulos grotescos de 

Rabelais], não teremos razões de sobra para duvidar ainda mais da sua conduta 

cotidiana, tão humilde e bem comportada? Precisamente esse bom comportamento 

inspira suspeitas, pois resulta num tecido de clichês que nos tapa a visão, impõe-nos o 

rumo dos pensamentos e falsifica as nossas experiências. (ROSENFELD, 1996, p. 67) 

   

 Paul de Man (1992, p. 26), por sua vez, afirma que “a palavra produz, sozinha e 

por si mesma, a entidade que significa e que não tem nenhum equivalente na natureza”. 

O crítico com isso se refere à capacidade da própria linguagem de ser monstruosa, ao 
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engendrar combinações insólitas entre reinos distintos, como ocorre no caso da 

catacrese, espécie de metáfora. 

 

Algo de monstruoso espreita nas mais inocentes das catacreses: quando falamos das 

pernas de uma mesa ou da face de uma montanha, a catacrese já se transforma em 

prosopopeia, e começamos a perceber um mundo povoado por fantasmas e monstros em 

potencial. (MAN, 1992, p. 26) 

 

 Ora, com isso, Paul de Man quer dizer que a linguagem, em si mesma, pode 

produzir monstruosidades. Essas representações monstruosas estão no próprio processo 

de geração da escrita literária, que pode subverter as expectativas do leitor no que se 

refere ao uso habitual da língua. A mesma opinião é compartilhada por Julio Jeha 

(2007, p. 18), para quem “as metáforas levam significados de um domínio ontológico 

para outro, criando uma relação que não se encontra na natureza”, (JEHA, 2007, p.18). 

 Como a criatura Frankenstein de Mary Shelley, as metáforas unem elementos de 

corpos distintos, cosendo-os para dar vida a um outro ser. G.H. em seu discurso 

cambaleante parece exercer procedimento semelhante: o aproveitamento de pedaços de 

um capítulo para abertura do seguinte, verdadeira costura verbal, o uso de frases 

mutiladas (fragmentos incompreensíveis de outro discurso) e as repetições, que além de 

atrasarem a narrativa, multiplicam palavras e frases como um autômato.  

  É na própria linguagem que Clarice engendra o misterioso e o insondável, 

abrindo margem para o inexplicável na própria impossibilidade de segmentá-lo 

logicamente. Como afirma Moisés, o inexplicável na autora está relacionado à tentativa 

de explicação, que nada explica, um esforço para dar sentido à própria vida. A 

linguagem por isso, “apenas exibe o inexplicável, o sem-sentido. Afinal, o sem sentido 

da Vida, do Mundo e, primordialmente, do ‘eu’, microcosmos boiando à deriva numa e 

noutro” (MOISÉS, 2001, p. 346). 

 Com uma “cosmovisão desalentada” (MOISÉS, 2001, p. 348), a escritora 

elabora um universo urbano bem diverso da realidade empírica. Conturbada não por 

eventos catastróficos, mas por pequenos incidentes, a rotina de G.H. se desfaz, abalada 

pela crise das categorias que o monstro engendra. Revelando esse cotidiano entediante, 

a autora cumpre, segundo Forster (2005, p. 71), a função do romancista, a saber, 

“revelar a vida oculta em suas fontes”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“A emoção mais forte e mais antiga do homem é o medo,  

e a espécie mais forte e mais antiga de medo 

 é o medo do desconhecido”. 
H.P. Lovecraft 

 

 

Um dia como qualquer outro na vida da artista plástica apenas identificada pelas 

iniciais de seu nome, G.H.. A iniciativa de arrumar o apartamento, tarefa simples, que 

deveria ser iniciada pelo final do imóvel: o quarto de empregada. A doméstica, antiga 

ocupante do cômodo, fora demitida no dia anterior. E, da sala, onde tomava café da 

manhã, até o último compartimento da moradia, uma verdadeira viagem rumo ao 

desconhecido é engendrada.  

No interior de um apartamento, a rotina entediante da protagonista é solapada 

por uma experiência de retorno ao primitivo, de volta ao instinto vital, experiência que é 

levada a cabo pelo encontro inesperado para a narradora com uma asquerosa barata, 

que, apesar de horripilante também seduz. Esse outro, alteridade radical, põe em xeque 

os limites do humano. A barata é, no cotidiano de G.H, o monstro urbano, ser 

extraordinário num mundo regido pelo princípio da realidade empírica. Intruso 

silencioso do ambiente doméstico, o inseto provoca na protagonista um misto de atração 

e repulsão, desperta o desejo de matar algo (ou alguém?). Esse é o itinerário de A paixão 

segundo G.H., quinto romance de Clarice Lispector. 

Sair do lugar onde se está para explorar o território desconhecido é uma aventura 

perigosa e, no entanto, excitante para o homem. Como afirma o mestre do terror, 

Howard Phillips Lovecraft (1987, p. 3), “o mundo do desconhecido será sempre um 

mundo de ameaças e funestas possibilidades”. Isto porque, além do horizonte 

explorado, há os monstros, guardiões das fronteiras culturais, políticas e geográficas. 

“Os monstros dão um rosto (ou não) ao nosso medo do desconhecido, que tendemos 

associar ao mal a ser praticado contra nós”, explica Julio Jeha (2007, p. 8). 

Eles são a alteridade radical do humano, pois são descritos em sua maior parte 

com características opostas. Em outras situações, esses seres são elaborados com 

atributos do próprio homem só que “tomados isoladamente e submetidos a um 

tratamento plástico de exagero”. (NAZÁRIO, 1998, p. 11) 
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 É possível encontrá-los em todos os lugares ao longo da história. Nas narrativas 

da Grécia Antiga, bestiários da Idade Média, na população humanóide dos relatos de 

viagem do Renascimento, no casal monstruoso, Luis XVI e Maria Antonieta, na 

literatura gótica e no mundo contemporâneo na explosão dos filmes de terror que fazem 

uma releitura de clássicos como Drácula de Bram Stoker. Por sua permanência ao 

longo do tempo nas mais variadas culturas, é sintomático que eles exerçam uma função 

social ou espiritual maior que meramente coercitiva.  

Em A paixão segundo G.H., a barata policia a fronteira entre a casa e o quarto da 

empregada, verdadeiro minarete. Mas não só isso; é também a guardiã dos limites entre 

o humano e o inumano, entre o cultural e a natureza. Antes deslocar-se – no sentido de 

sair de seu locus, da sua posição de sujeito – da sala para o cômodo apertado no fim do 

corredor, G.H. era mulher, estereótipo de membro da alta sociedade carioca. “Enquanto 

eu mesmo era, mais do que limpa e correta, era uma réplica bonita. Pois tudo isso é o 

que provavelmente me torna generosa e bonita” (LISPECTOR, 2009, p. 30). 

Mas naquele dia, aparentemente banal na vida da artista plástica, ela resolveu 

fazer uma faxina. E já no primeiro local que visita, é surpreendida pela barata com a 

qual se identifica. De fato, a narradora parece sofrer uma verdadeira metamorfose
41

. A 

descrição que realiza desse processo pode ser compreendida como uma metáfora da sua 

transformação em um inseto alado. Esse bicho é como uma barata, misto dos dois 

reinos. 

 

E via, com fascínio e horror, os pedaços de minhas podres roupas de múmia caírem 

secas no chão, eu assistia à minha transformação de crisálida em larva úmida, as asas 

aos poucos encolhiam-se crestadas. E um ventre todo novo e feito para o chão, um 

ventre novo renascia. (LISPECTOR, 2009, p.74)  

 

Somente após essa metamorfose, G.H. chega ao nível da natureza. A vida, que 

ela havia tentado domesticar dentro do ambiente urbano, se rebela contra ela em seu 

próprio lar. Antes do encontro com o inseto, a protagonista acreditava que a vida era 

humana, ou seja, própria do homem, em duplo sentido: não só no de que ela se refere 

exclusivamente ao fenômeno humano, mas também no sentido de que pertencia ao 

homem, ele era o seu proprietário. “A vida humanizada. Eu havia humanizado demais a 

vida” (LISPECTOR, 2009, p. 12), parece lamentar a narradora. 

                                                
41 É inevitável aqui não recordar de A metamorfose (1915) de Franz Kafka (1883-1934), obra com a qual 

a autora parece dialogar nesse momento. “Deitado de costas sobre a própria carapaça, ergueu a cabeça e 

enxergou seu ventre escurecido, acentuadamente curvo, com profundas saliências onduladas, sobre o qual 

a colcha deslizava, prestes a cair” (KAFKA, 2010, p. 11).  
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Mas a conclusão a que chega a protagonista é de que não há uma realidade 

criada para conformar os homens. A vida, por essa razão, não é humana. A barata 

mostra que o humano, na verdade, nunca existiu. “Eu antes vivia de um mundo 

humanizado, mas o puramente vivo derrubou a moralidade que eu tinha? É que um 

mundo todo vivo tem a força de um Inferno” (LISPECTOR, 2009, p. 21). 

A barata é esse elemento “puramente vivo” que desorganiza a vida domesticada 

da mulher. “Entregar-me ao que não entendo será pôr-me à beira do nada. Será ir apenas 

indo, e como uma cega perdida num campo. Essa coisa sobrenatural que é viver. O 

viver que eu havia domesticado para torná-lo familiar” (LISPECTOR, 2009, p. 16). 

 Por possuir uma ancestralidade anterior ao homem, as baratas existem desde 

antes mesmo dos dinossauros, elas são a metáfora da própria origem da vida, já que 

foram um dos primeiros habitantes da terra. De frente para o bicho no quarto, G.H. 

parece chegar a essas conclusões. “O que eu via era a vida me olhando” (LISPECTOR, 

2009, p. 56). E em outro trecho, “o que eu estava vendo era ainda anterior ao humano” 

(LISPECTOR, 2009, p. 84). 

De acordo com Evando Nascimento (2012, p. 25), o que está em jogo em A 

paixão segundo G.H., assim como em outras obras da autora
42

, é a elaboração ficcional 

“de certo não humano não como aquilo que ameaça o homem, mas, ao contrário, 

contribui para o ultrapasse das barreiras impostas pela civilização dita ocidental ao 

avançado estágio de seu desenvolvimento tecnológico” (NASCIMENTO, 2012, p. 25). 

Ainda segundo Nascimento (2012, p. 25), “o bestiário ficcional clariciano 

promove um abalo em certa tradição metafísica permitindo pensar o que ficou como 

resto inaproveitável da história e da filosofia”. De fato, existe uma rejeição a qualquer 

forma de transcendência. “A natureza muito maior da barata fazia com que qualquer 

coisa, ali entrando – nome ou pessoa – perdesse a falsa transcendência” (LISPECTOR, 

2009, p. 95). 

Se não há transcendência, a vida não pode se resumir ao humano. Homem e 

animal não estão distantes em polos opostos da existência. A conclusão última a que 

chega G.H. é de que a humanidade mesmo não existe. Esse parece ser o tom 

melancólico de seu lamento ao leitor, mão imaginária que acompanha a protagonista ao 

longo da narrativa. “Escuta, diante da barata viva, a pior descoberta foi a de que o 

mundo não é humano, e de que não somos humanos” (LISPECTOR, 2009, p. 68). 

                                                
42 O autor cita ainda Um sopro de vida (1978) e Água viva (1973). 



97 

 

 

 

A obra, por conseguinte, parece antecipar a fragmentação da noção de sujeito 

contemporâneo, fruto, naturalmente, de um longo processo de derrocada do 

antropocentrismo. “A subjetividade humana é, hoje, mais do que nunca uma construção 

em ruínas. [...] Não existe sujeito ou subjetividade fora da história e da linguagem, fora 

da cultura e das relações de poder”, explica Tomaz Tadeu (2009, p. 9-10). 

Essa crise é tão severa que os limites mesmo entre homem e animal estão sendo 

colocados em questão. De acordo com Donna J. Haraway (2009, p. 40), não é mais 

possível falar de uma diferenciação entre as duas categorias.  

 

A fronteira entre o humano e o animal está completamente rompida. Caíram as últimas 

fortalezas da defesa do princípio da singularidade [humana] – a linguagem, o uso de 

instrumentos, o comportamento social, os eventos mentais; nada disso estabelece, 

realmente, de forma convincente, a separação entre o humano e o animal. (HARAWAY, 

2009, p. 40) 
 

Nikolas Rose (2001, p. 139) parece chegar à consideração semelhante ao 

perceber que, de fato, a imagem da humanidade como um núcleo coeso, 

individualizado, estável, universal, unificado, totalizado, interiorizado, nunca existiu. 

“Essa imagem sempre foi “imaginária”: os humanos nunca existiram, nunca puderam 

existir, nessa forma coerente e unificada – a ontologia humana é necessariamente a 

ontologia de uma criatura despedaçada no seu próprio núcleo” (ROSE, 2001, p. 139). 

Logo, como argumenta Haraway, os movimentos atuais de defesa dos animais, 

sejam eles de proteção contra os maus tratos e abandono, sejam os que se voltam para 

uma rejeição total à exploração, como o vegetarianismo, representam o reconhecimento 

de que o ser humano já não ocupa o topo da cadeia alimentar e que, protegendo os 

animais, se vê protegido, já que a identificação é maior. Esses movimentos, explica a 

estudiosa, “não constituem negações irracionais da singularidade humana: eles são um 

lúcido reconhecimento das conexões que contribuem para diminuir a distância entre a 

natureza e a cultura” (HARAWAY, 2009, p. 40). 

Assim, dentro desse contexto, “a literatura de Clarice tem ajudado a questionar 

os limites do humano, na medida em que traz para seu espaço formas concorrentes em 

relação à tradição” (NASCIMENTO, 2012, p. 25). Desse modo, ganha significação o 

fato de a própria autora sentir uma certa nostalgia em relação a não ter nascido e 

crescido bicho. Presa dessa condição, ela se sente “condenada a ser um eterno centauro, 

metade humana, metade animal” (NASCIMENTO, 2012, p. 27). 
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A paixão segundo G.H. é, portanto, a narrativa dramática desse reconhecimento 

que realiza um deslocamento na posição de sujeito da própria narradora e, por extensão, 

dos leitores, que indiretamente participam do itinerário da protagonista como a mão 

decepada que a ampara nos momentos mais difíceis. Ao chegar ao nível da natureza, via 

massa branca da barata, G.H. também chega à conclusão de que o mundo não tem 

sentido humano. Mesmo porque o homem também não é humano. “Não, não te 

assustes!”, se dirige à narradora ao leitor, “certamente o que me havia salvo até aquele 

momento da vida sentimentalizada de que eu vivia, é que o inumano é o melhor nosso, é 

a coisa, a parte coisa da gente”, (LISPECTOR, 209, p. 68). Esse outro que estava fora, e 

era a barata, está dentro, é o estranho familiar (FREUD, 1996, p. 238). G.H. se 

descobre, então, centauro, meio homem, meio cavalo, e sendo dois, é nenhum.  
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