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RESUMO

O principal objeto desta pesquisa é a produção jornalística de Clarice
Lispector ao longo dos anos de 1950-1970, época em que colaborou
ativamente com periódicos cariocas de grande circulação. Trata-se de uma
parte relevante da obra da escritora, como se descobre melhor agora, graças
ao trabalho da pesquisadora Aparecida Maria Nunes. Admitindo, como
hipótese, que a jornalista revela a escritora, buscamos estabelecer relações
entre o texto jornalístico e a escritura clariciana. O corpus da pesquisa
constitui-se nas 83 entrevistas realizadas pela escritora para as revistas
Manchete, na seção Diálogos Possíveis com Clarice Lispector, em que temos
59 entrevistas, no período de maio 1968 a outubro1969 e Fatos e Fotos/Gente,
em que temos 24 entrevistas realizadas entre dezembro de 1976 e outubro de
1977. Analisamos a urdidura do diálogo nestas entrevistas jornalísticas à luz do
conceito freudiano unheimlich (estranho ou sinistro) e do "dialogismo" do
Bakhtin. Também estudamos os gêneros "new-journalism" e “romance de nãoficção”, cujo principal representante foi Truman Capote, autor de A sangue frio,
quem sustentou que a não-ficção poderia ser tão artística e atraente quanto a
ficção. Metodologicamente, a pesquisa é bibliográfica e documental: de um
lado, fazemos o estado da arte da recepção crítica de Clarice, de outro,
levantamos o material referente às colaborações jornalísticas.

Palavras-chave: Clarice Lispector; jornalismo; literatura; entrevista; alteridade.

ABSTRACT

The main object of this research is the journalistic production of Clarice
Lispector over the years of 1950-1970, a time when she actively collaborated
with major carioca newspapers. This is an important part of the writer’s work,
which we know better now, thanks to the work of the researcher Aparecida
Maria Nunes. Assuming, hypothetically, that the journalist reveals the writer, we
seek to establish relations between the Clarice Lispector journalistic and literary
writing. The corpus is made up of 83 interviews conducted by the writer for the
magazine Manchete in the section Possible Dialogues with Clarice Lispector,
where we have 59 interviews between May 1968 and outubro1969, and the
magazine Fatos e Fotos/Gente, where we have 24 interviews conducted
between December 1976 and October 1977. We analyze the warp of the
dialogue during the interviews under the concept of Freudian unheimlich
(uncanny) and "dialogism"of Bakhtin. We have also studied the "newjournalism" and "nonfiction novel" genres, whose main representative was
Truman Capote, author of In Cold Blood, who argued that non-fiction could be
as artistic and compelling as fiction. Methodologically the research is
bibliographic and documentary: on one hand, we make the state of the art of
critical reception of Clarice, on the other, we study the material relating to
journalistic collaborations.

Keywords: Clarice Lispector, journalism, literature, interview, alterity.

RESUMEN

El objeto principal de esta investigación es la producción periodística de
Clarice Lispector en los años de 1950-1970, tiempo que colaboró activamente
con los periódicos cariocas de gran circulación. Esta es una parte importante
de la obra de la escritora, que ahora lo sabemos, gracias al trabajo de la
investigadora Aparecida Maria Nunes. Suponiendo, hipotéticamente, que el
periodista revela el escritor, tratamos de establecer relaciones entre los textos
periodísticos y literarios. El corpus se compone de 83 entrevistas realizadas por
el autor a la revista Manchete en la sección Posibles Diálogos con Clarice
Lispector, donde tenemos 59 entrevistas entre mayo de 1968 y outubro1969 y
a la revista Fatos e Fotos/Gente, donde tenemos 24 entrevistas realizadas
entre diciembre de 1976 y octubre de 1977. Se analiza la urdimbre del diálogo
durante las entrevistas en el marco del concepto de unheimlich freudiano
(sinistro) y "dialogismo" de Bakhtin. También se estudió el género "nuevo
periodismo" y "no-ficción novela", cuyo principal representante fue Truman
Capote, autor de A sangre fría, quien argumentó que la no ficción puede ser tan
artística y convincente como ficción. Metodológicamente la investigación es
bibliográfica y documental: por un lado, hacemos el estado del arte de la
recepción crítica de Clarice por el otro estudiaremos la documentación relativa
a la colaboración periodística de la escritora.

Palabras clave: Clarice Lispector, el periodismo, la literatura, entrevista, la
alteridad.
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INTRODUÇÃO

Clarices no plural, talvez uma boa definição para uma escritora como
Clarice Lispector. A flexão de seu nome é corroborada pela multiplicidade de seus
textos, que transitam por entre os livros e as folhas de jornais e de revistas sob
diferentes formas. Essa versatilidade se deve, em parte, à outra profissão de
Clarice: a de jornalista.
Antes de publicar seu primeiro livro, Clarice Lispector já se aventurara na
carreira jornalística como repórter da Agência Nacional. No jornal A Noite, em
1943,

obteve

seu

primeiro

registro.

Testemunho

notável

desse

duplo

pertencimento é trazido, aliás, pelo seu romance de estréia, Perto do coração
selvagem, publicado no mesmo periódico em que trabalhava, em 1944.
A partir de então, sua produção jornalística é vasta. Trata-se aqui de
mostrar como essa produção é inseparável da obra clariciana. A autora elaborou
colunas femininas com pseudônimos para Comício em 1952 e Correio da Manhã
em 1958 e 1959; foi ghost writer da atriz e manequim Ilka Soares em uma coluna
feminina para o Diário da Noite em 1960 e 1961, produziu crônicas para o Jornal
do Brasil entre 1967 e 1973, além de outras tantas atividades jornalísticas1 (cf.
NUNES. 1991. p 6 e7).
Dentre as inúmeras publicações em jornais e revistas, sobressai-se um
determinado tipo de produção da escritora-jornalista, o qual, em decorrência de
seu caráter híbrido, difere das demais produções claricianas. Trata-se das 83
entrevistas realizadas para as revistas Manchete, na seção Diálogos Possíveis
com Clarice Lispector, em que temos 59 entrevistas compreendidas no período de
maio 1968 a outubro1969 e Fatos e Fotos/Gente, em que temos 24 entrevistas
realizadas entre dezembro de 1976 e outubro de 1977.

1

As colunas femininas produzidas por Clarice Lispector são analisadas com maior profundidade por Nunes
em sua tese de Doutorado intitulada Páginas Femininas de Clarice Lispector e em seu livro recentemente
publicado, Clarice Lispector Jornalista: páginas femininas & outras páginas .

O próprio gênero entrevista é rico, pois compreende o diálogo, o que
implica necessariamente a subjetividade dos interlocutores, fato que, somado ao
estilo da autora, tão marcado pelos diálogos interiores, rende um texto polifônico.
Segundo Edgar Morin (In: MOLES et al., 1973, p.134), o diálogo fecundo é o
diálogo no qual “o estranho se torna minha própria imagem, minha própria imagem
estranha volta a ser eu mesmo e eu me torno a mim mesmo, processo múltiplo e
contraditório que tece a própria dialética da comunicação com outrem, apenas por
intermédio da comunicação do indivíduo consigo mesmo”. Na comunicação erigida
pela entrevista, o caso é ainda mais delicado, pois trata-se de duas pessoas em
função de um objetivo em comum, a informação, e, concomitantemente, trata-se
de alguém que, na tentativa de tentar se comunicar, o faz a partir da ficção que
cria de si mesmo atingindo a ficção do outro. (BRUNO, 2002, p. 30).
Além do mais, o estranho ao qual Morin se refere na definição do diálogo
fecundo compõe o objeto central no estudo de Julia Kristeva em Entrangeiro para
nós mesmos, todavia, Kristeva situa o estranho em nós mesmos, como a “face
oculta de nossa identidade” (1994, p. 9). A autora cita Freud e questões teóricas
acerca do inconsciente para concluir que o mal-estar em viver com o outro — a
nossa estranheza, e a estranheza do outro — repousa numa lógica pertubadora a
qual regula o “feixe estranho de pulsação e de linguagem, de natureza e de
símbolo que é inconsciente, sempre já formado pelo outro.” (1994, p. 191) Sob tal
prisma, a complexidade do “diálogo fecundo” é avultada.
É evidente o diálogo estabelecido nas entrevistas realizadas por Clarice
Lispector, já que a própria entrevistada se expõe, sobretudo, com o discurso
narrado na primeira pessoa do singular, e capta a confiança de seus
entrevistados, “a ponto de eles próprios se exporem”. Investigaremos, portanto,
como se estabelece a relação entre o EU e o OUTRO nesses diálogos.

2

Na primeira parte do trabalho analisamos as relações entre a literatura e o
jornalismo. Traçamos a trajetória de Clarice Lispector na imprensa, pontuamos as
singularidades da sua escrita em uma época em que as redações dos jornais se
inscreviam pela “padronização e impessoalização do texto noticioso e construção
do anonimato do redator”, com o surgimento dos manuais de redação.
Pesquisamos também as relações dos escritores-jornalistas com seu duplo ofício.
Estudamos, por fim, o gênero entrevista, para então estabelecermos uma primeira
leitura de algumas das entrevistas de Clarice Lispector.
Na segunda parte do trabalho,

perquirimos alguns importantes estudos

sobre identidade e alteridade. Analisamos alguns ensaios concernentes à
subjetividade, à luz da psicanálise. Também pesquisamos os conceitos de
dialogismo e polifonia bakhtinianos, além de estudarmos o conceito de
intertextualidade cunhado por Kristeva.
A partir do segundo capítulo da segunda parte, passamos a analisar
efetivamente as entrevistas. Não estudamos separadamente as entrevistas
realizadas para a Manchete das entrevistas realizadas para a Fatos e
Fotos/Gente, pois entendemos que os temas concernentes ao nosso objeto se
revelam de maneira muito semelhante em ambas as revistas.
É imperativo assinalarmos que as leituras das entrevistas foram feitas a
partir da sua publicação nas revistas, e não nos livros Entrevistas/Clarice
Lispector, e De Corpo Inteiro, pois acreditamos que os textos impressos no veículo
de comunicação revelam muito mais dos diálogos. Desde os erros de edição (que
muitas vezes indicavam as respostas dos entrevistados como perguntas da
entrevistadora, a confundir o sujeito da fala) à grafia anterior à reforma ortográfica
de 1971, passando pelos erros cometidos pela própria Clarice Lispector, e pela
diagramação da página (a disposição da foto do entrevistado e do texto), todos
são elementos bastante enriquecedores a nossa análise.
Pelas entrevistas publicadas no original percebemos, por exemplo, que a
fotografia do último entrevistado para a revista Manchete, o campeão de caça
submarina Bruno Hermani, fora feita na casa de Clarice Lispector; é possível
enxergar, inclusive, sua estante de livros, ao fundo da foto.
3

Ademais, nosso corpus pertence a um material jornalístico, e merece ser
estudado como tal. Por isso também reproduzimos as entrevistas tal qual
publicadas nas revistas, com as perguntas de Clarice Lispector transcritas em
negrito ou sublinhadas, de modo a se diferenciarem da fala dos entrevistados.
Por fim, analisamos também outros diálogos possíveis a partir de outros
canais. Comparamos as entrevistas publicadas nas revistas com as entrevistas
reescritas nas crônicas do Jornal da Tarde. E ainda estabelecemos um diálogo
com as entrevistas reconstituídas no filme De corpo inteiro/Entrevistas.
Nossa pesquisa nos permitiu um mergulho no pensamento dialógico.
Assim, percebemos que nosso intento não consiste em nos fechar em verdades
monolíticas. Pretendemos, nas próximas páginas, travar um diálogo com você,
leitor, a quem convidamos agora para uma conversa, ou melhor, muitas
conversas, dentre elas, dois dedos de prosa com Clarice Lispector.

4

PARTE I – JORNALISMO E LITERATURA

5

CAPÍTULO 1 – CLARICE LISPECTOR JORNALISTA E ESCRITORA

[...] basta eu saber que estou escrevendo para jornal, isto é, para
algo aberto facilmente por todo o mundo, e não para um livro, que só é
aberto por quem realmente quer, para que, sem mesmo sentir, o modo
de escrever se transforme [..].

Clarice Lispector (Ser cronista – Jornal do Brasil 22/06/1968)

6

1.1 A JOVEM REPÓRTER

De roupa branca, cinto de couro e dois olhos argutos, uma jovem jornalista
entra na redação do Jornal A Noite. O lugar, habitado pelos palavrões e a fala
grossa dos repórteres é surpreendido com a voz suave e quase estrangeira da
bela e ainda desconhecida Clarice Lispector. É início da década de 1940, estamos
na Empresa A Noite, na praça Mauá, Rio de Janeiro. A moça de então, com pouco
mais de 20 anos, estudante da Faculdade Nacional de Direito da Universidade do
Brasil, foi admitida como repórter do jornal no dia 02 de março de 1942, e desde
essa data, cobre todos os “assuntos, menos os de polícia e os de nota social”.
(NUNES, 2006, p.65).
Malgrado sua pouca idade, a repórter já possui alguma experiência. Além
de ter realizado reportagens e entrevistas para a revista semanal Vamos Lêr! —
também da empresa A Noite — ela trabalha, desde 1940, como redatora e
repórter da Agência Nacional, órgão do Departamento de Imprensa e Propaganda
(DIP) do governo de Getúlio Vargas. Convém lembrar que, com a implantação do
Estado Novo em 1937, por intermédio do golpe concretizado pelo forjado Plano
Cohen, o Brasil é subjugado por uma ditadura de oito anos. Durante este período,
o DIP, montado e dirigido por Lourival Fontes2, também atua como principal
censor da imprensa. Através do DIP, o Estado coíbe e centraliza os meios de
comunicação, colocando-os indiretamente sob sua tutela. (RIBEIRO, 2007, p.43).
Demais, os jornais, submetidos à rigorosa censura, passam a ter mais de 60 % de
suas matérias fornecidas pela Agência Nacional. Alzira Vargas chega a afirmar
que os noticiários são todos estereotipados, bastando “ler um jornal para ter lido
todos”. (GARCIA, 1982, p.105)
Um fato curioso e até mesmo paradoxal, se considerarmos que esta jovem
redatora da Agência Nacional escreveu para a faculdade de Direito o texto
Observações sobre o direito de punir, publicado em agosto de 1941, em que
defende:
Não há o direito de punir. Há apenas o poder de punir.[...]
2

Lourival Fontes é chefe da Casa Civil do governo de Getúlio Vargas entre 1951 e 1954 (quando Vargas se
suicida)
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[...] Porque o crime significa um ataque à determinada instituição
vigente, em grande parte das vezes e se não fosse punido representaria
a derrocada dessa instituição e o estabelecimento duma nova. [...] A
sociedade porém prefere falar num “direito de punir”, força unilateral,
garantidora de uma boa defesa contra o ataque à sua estabilidade. [...]
[..] Atualmente, em verdade, não é de punir que se tem direito,
mas de se defender, de impedir, de lutar [...]
Houve um tempo em que a medicina se contentava em segregar
o doente, sem curá-lo e sem procurar sanar as causas que produziam a
doença. Assim é hoje a criminologia e o instituto da punição.
(LISPECTOR, 2005, p.45-48)

A propósito, neste mesmo ano, no mês anterior, a autora do texto já havia
elaborado uma interessante reportagem para a Vamos Lêr!, sobre a Casa dos
Expostos, instituição do Rio de Janeiro que acolhe crianças abandonadas3:

O português Romão de Matos Duarte tem um rosto humilde e
segura o chapéu nas mãos, como se acabasse de pedir um favor. Num
belo dia de sua vida, lá pelos anos de 1700, Romão abriu sua porta e
encontrou um bebê depositado na soleira. Romão recolheu o bebê, deulhe leite e (sic), mas pôs-se a pensar em todos os outros bebês do
mundo. De pensamento em pensamento, chegou à conclusão de que
deveria nascer a Casa dos Expostos. E foi assim que ela nasceu. (idem,
ibidem, p.35-36)

4

Uma escritura própria define suas palavras, a transmitir à descrição acima,
sobre o criador da Casa dos Expostos em Uma visita à casa dos expostos,
demasiada liberdade de criação. Nota-se que a autora não se prende a qualquer
norma ao descrever a lembrança de alguém, representada tão somente por um
retrato antigo, como uma pessoa presente de “rosto humilde”, que “segura o
chapéu como se acabasse de pedir um favor”.
3

Todas as informações sobre a carreira jornalística de Clarice Lispector foram extraídas do livro Clarice
Lispector Jornalista: páginas femininas e outras páginas de Aparecida Maria Nunes.
4
Tanto a reportagem quanto o texto Observações sobre o direito de punir foram publicados em 2005 pela
Editora Rocco no livro Outros Escritos. Org. de Teresa Montero e Lícia Manzo. Rio de Janeiro: Rocco, 2005.
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Além do mais, ao correr da reportagem, se desvela um olhar um tanto
peculiar sobre aqueles pequenos enjeitados da “casa da roda”:
“[...] Diariamente, uma média de 4 a 5 crianças vem incorporar-se
à instituição. Umas chegam crescidinhas, sabendo do nome, da idade e
dos pais. Outras, mesmo de noite, são depositadas na roda, [...] e que
sob o peso do embrulhinho lá colocado, gira e faz soar uma campainha.
[...] Então começa a vida de mais um exposto.
Ali, até a maioridade, receberá assistência completa. [...]
aprenderá a engatinhar, a andar, a ler, a trabalhar, a rezar, a amar, a
escolher, a odiar.” (idem, ibidem, p.36. grifo nosso)

Na medida em que percebe uma criança que aprenderá também a odiar, o
olhar da repórter é incontestavelmente especial. Enxerga além do usual, e não
seria exagero afirmar que pertence a uma ficcionista. Com efeito, a jovem
jornalista, assim como a maioria de seus colegas, também é escritora. Escreve
desde menina. Aos sete anos já enviava seus contos para os jornais de Recife,
que nunca os publicavam. Suas histórias não se iniciavam com “Era uma vez...”,
subvertiam as narrativas com relatos de sensações e por isso eram recusadas.
No Rio de Janeiro, com aproximadamente 15 anos, a escritora juvenil voltou
a procurar nas páginas dos periódicos um espaço para sua criação literária. Pelo
visto, Raimundo Magalhães Júnior, da revista Vamos Lêr!, gostou do que leu,
quando a adolescente se apresentou:
— É pro senhor ver se publica.
Ele leu, olhou e disse:
— Você copiou isto de alguém?
— Não.
— Traduziu isto de alguém?
— Não.
— Então vou publicar.

(NUNES, op. cit, p.36)

9

E, assim, Vamos Lêr! publicou dois contos: “Eu e Jimmy” e “Trecho”. Nos
anos seguintes, mais contos seus foram publicados, não apenas na revista, mas
também em outros veículos, como na revista Pan e nos jornais Dom Casmurro e
no Diário do Povo. A contista firmava o contorno de sua escrita.
Mas a época, com a crescente industrialização, ditava novas regras aos
literatos. O “papel do escritor nos jornais já não seria o de uma estrela, como nos
tempos de Olavo Bilac e Coelho Neto. Ao homem de letras seria exigido que —
em vez de produzir contos ou poemas — escrevesse reportagens, fizesse
entrevistas, corrigisse o texto dos repórteres, editasse páginas, chefiasse
redações.” (COSTA, 2005, p.99) E a mulher de letras, vestida de branco e de voz
suave, que acaba de entrar na redação do Jornal A Noite, não somente realiza as
funções de uma jornalista, como também será registrada como repórter do jornal
no dia 10 de janeiro de 1944. O mais intrigante é que ela será registrada alguns
meses após o lançamento de seu livro de estréia, Perto do coração selvagem,
pela mesma empresa A Noite, no final de 1943. Sua carteira profissional irá
denominá-la repórter após a primeira edição de seu livro se esgotar rapidamente.
Após a jovem jornalista tornar-se Clarice Lispector.
Ao que observamos: existe muito mais de ficcionista na autora de Uma
visita à casa dos expostos, do que de repórter na autora do romance Perto do
coração selvagem. Aliás, há que se rememorar Roland Barthes, na Aula Inaugural
da cadeira de Semiologia Literária do Colégio de França, quando afirma que, na
literatura, a língua é desviada e, consequentemente, se é permitido ouvi-la fora do
poder, no “esplendor de uma revolução permanente da linguagem” (BARTHES,
1992, p.16). O estilo fascinante dos textos da autora se engendra, de fato, pelo
desvio da língua. Seu primeiro livro corrobora a revolução permanente da
linguagem já evidenciada em seus textos anteriores.
A começar pelo título, Perto do coração selvagem, que, como se sabe,
pertence a uma passagem do livro Retrato do artista quando jovem, de James
Joyce. Aliás, Clarice Lispector chega a revelar sua admiração pelas palavras de
Joyce em uma de suas cartas a Lúcio Cardoso, enviada no primeiro semestre de
1944:
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[...] Você se lembra que eu dei o livro datilografado (já pela
terceira vez) para você e disse que estava lendo Portrait of the artist e
que encontrara uma frase bonita? Foi você que me sugeriu o título.[...]
(LISPECTOR, 2002, p.43)

É mister a análise do conteúdo da passagem em questão, antes de
avançarmos o estudo do livro de estreia de Clarice Lispector. O trecho “perto do
coração selvagem” compõe o momento crucial da obra de James Joyce, quando
Stephen Dedalus vislumbra na praia uma moça semelhante a “uma estranha e
linda ave marinha” (JOYCE, 2005, p.191) com um peito como de “um pássaro,
macio e leve, tão leve e macio como o de um pombo de penas negras” (idem,
ibidem, 192). Qual uma epifania, uma “aparição instantânea e transfiguradora”
(PICCHIO, In: 1989, p.17), a imagem desta menina/pássaro entrará na alma do
personagem para sempre:
A imagem dela entrara na sua alma para sempre, e palavra
alguma tinha quebrado o silêncio sagrado do seu arroubo. [...] Um anjo
selvagem lhe tinha aparecido, o anjo da mocidade e da beleza mortal, um
mensageiro das cores esplêndidas da vida, para escancarar diante dele,
num instante de deslumbramento, os portões de todos os caminhos do
erro e da glória. (JOYCE, op. cit.,192-193)

Não por acaso, a pesquisadora Olga de Sá, pioneira nos estudos acerca da
epifania na obra de Clarice Lispector, compara o capítulo ...O Banho...do livro
Perto do Coração Selvagem, e seus momentos epifânicos, à passagem do Retrato
do artista quando jovem:
O título de seu primeiro livro Perto do Coração Selvagem inspirase em Joyce. A epígrafe desta obra, publicada em 1944, é retirada do
Retrato do artista quando jovem e diz textualmente:
“Ele estava só. Estava abandonado, feliz, perto do coração
selvagem da vida” [...]
O texto precede a uma das mais características epifanias de
Joyce.
[...]
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Clarice privilegia este momento da obra de Joyce na sua própria
inauguração como romancista. Jamais usa o termo epifania e se tem
consciência deste processo, não o demonstra explicitamente. Vejamos
um exemplo de Perto do Coração Selvagem, que aliás nos remete, por
vários traços, se bem que em situação diferente, ao episódio paradigmal
da moça-na-água, de Joyce. Trata-se do capítulo “...O banho...”
(SÁ, 2000, p.192-194)

Há, contudo, outro aspecto fundamental a ser assinalado na passagem da
obra de Joyce: quando, deslumbrado pela imagem da moça na água, Stephen por
fim aceita sua natureza selvagem de artista e desiste do seminário.
No ensaio Reaching the point of wheat, or a portrait of the artist as a
maturing woman, a escritora e crítica literária franco-argelina Hélène Cixous
estabelece uma interessante relação entre James Joyce e Clarice Lispector, ou
melhor, entre Joana (protagonista de Perto do coração selvagem) e Stephen
Dedalus, ambos artistas jovens pois que transgressores da lei.
Para Cixous, Stephen já se revela artista quando, ainda menino, ao ser
obrigado a pedir desculpas sob a ameaça de as águias lhe arrancarem seus olhos
(o que nos remete imediatamente ao Homem de areia, de Hoffmann) escreve:
Arranca os olhos desse freguês
Então você diz isso outra vez?
Ah! Você vai dizer outra vez?
Arranca os olhos desse freguês!

Então você diz isso outra vez?
Arranca os olhos desse freguês!
Arranca os olhos desse freguês!
Ah! Ele não diz mais outra vez!
(JOYCE, op. cit., p.10)

O menino subverte a palavra desculpa sob a égide de um poema. Ou seja,
ele aceita a lei para transgredi-la, e a transgride por se preocupar com a própria
palavra. Já a Joana, conforme Cixous, transgride a lei quando admite roubar um
livro porque assim o quis:
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— Joana... Joana, eu vi...
Joana lançou-lhe um olhar rápido. Continuou silenciosa.
— Mas não diz nada? — não se conteve a tia, a voz chorosa —
Meu Deus, mas o que vai ser de você?
— Não se assuste, tia.
— Mas, Deus me valha! Eu já nem sei o que faça, pois ela ainda
confessa!
— A senhora me obrigou a confessar.
— Você acha que se pode... que se pode roubar?
— Bem... talvez não.
— Por que então...?
— Eu posso.
— Você?! — gritou a tia.
— Sim, roubei porque quis. Só roubarei quando quiser. Não faz
mal nenhum.
— Deus me ajude, quando faz mal, Joana?
— Quando a gente rouba e tem medo. Eu não estou contente
nem triste.
(LISPECTOR, 1998a, p.49-50)

Hélèn Cixous salienta que Joana é inocente, à medida que, como Stephen
(mas de um modo diverso), está muito distante da lei, na realidade, fora do
alcance da lei, e o livro é seu fruto proibido:
Neste sentido ela é inocente. Ela está bem distante da lei, na
realidade, fora do alcance da lei. Encontramos seu eco, mas de um modo
diferente, em Joyce. Stephen proclama: “non serviam” (não servirei). Ela
não diz nem mesmo isto. Ela diz: o pecado é para quem tem medo. Se
não estou em guerra comigo, sou inocente. É uma opinião bem forte. Ela
roubou um livro. O livro é sua maçã.
(CIXOUS In: 1989, p.44. Tradução livre)
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Consentânea a aproximação estabelecida pela ensaísta entre Joana e
Stephen, enquanto caracteres distantes da lei, no esplendor de uma revolução
permanente. Cixous apenas se equivoca quando afirma que a ideia do título Perto
do coração selvagem partira exclusivamente do seu amigo: “[...] Clarice não
conhecia nada sobre Joyce quando escreveu o livro. Foi um amigo dela que
afirmou: ‘Isto me lembra A Portrait of the Artist as a Young Man’, e, então sugeriu
o título.” (CIXOUS In: op. cit.,p. 43. Tradução livre) Como vimos, a própria Clarice
Lispector na carta ao amigo, Lúcio Cardoso, desmente seu desconhecimento a
respeito do livro de James Joyce, e admite ter gostado da parte que englobava a
expressão perto do coração selvagem. É possível constatarmos, portanto, uma
maior similaridade entre Retrato do artista quando jovem e Perto do coração
selvagem do que crê Cixous.
No que tange à carta de Clarice Lispector, há outros elementos cogentes a
serem pontuados em concomitância com o estudo do livro de estreia de Clarice
Lispector, como, por exemplo, quando, antes de declarar que lera Retrato do
artista quando jovem, a escritora escreve:
[...]
Lúcio, você diz no seu artigo que tem ouvido muitas objeções ao
livro. Eu estou longe, não sei de nada, mas imagino. Quais foram? É
sempre curioso ouvir. 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 boba, dizendo que eu não
tinha “adotado” Joyce ou Virginia Woolf, que na verdade lera a ambos
depois de estar com o livro pronto. [...]
(CLARICE, op. cit., p. 43)

O artigo de Lúcio Cardoso em questão chama-se Perto do coração
Selvagem e foi publicado em 12 de março de 1944. Segundo Nádia Batella Gotlib,
Lúcio Cardoso, no artigo, defende o livro das críticas negativas que recebeu de
Álvaro Lins, que no artigo A experiência incompleta: Clarisse (sic) Lispector,
publicado em 1944, censura Clarice, entre outros aspectos, pelo fato de, na
ausência dos recursos da estrutura ficcional, apelar para os da poesia:
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Vejamos agora o resultado do mundo de ficção de Perto do
Coração Selvagem. Percebe-se, desde logo, que a Sra. Clarisse
Lispector ainda não está no domínio daquela experiência vital que
permite a realização de um romance completo. Apresenta ela um precoce
amadurecimento de espírito [...], mas não tôda a experiência vital que
vem do tempo ou da intuição necessária ao romancista. Daí seu gesto,
tantas vêzes repetido, de apelar para os recursos da poesia quando lhe
faltam os recursos da estruturação ficcionista. (LINS, 1963, p.190)

Lúcio Cardoso rebate, questionando a real importância de um livro não ser
um romance no “sentido exato da palavra”, e acresce: “[...] Parece-me uma das
qualidades do livro este ar espontâneo e vivo, essa falta de jeito e dos segredos
do métier, que dá a Perto do coração selvagem uma impressão de coisa estranha
e agreste.” (CARDOSO apud Gotlib, 1995, p.182).
O curioso é que dois anos depois, mais precisamente no dia 14 de julho de
1946, Gilda de Mello e Souza viria a tecer críticas semelhantes às de Lins, ao
segundo livro de Clarice Lispector, O lustre:
[...] A sra. Clarice Lispector acabou se defrontando com outro
problema grave também, o da limitação dos gêneros. [...] O empréstimo
de processos de outros gêneros raras vezes é enriquecimento.
Esposando os processos poéticos, não teria O Lustre traído, de certa
maneira, a característica principal do romance, que é ser romanesco e
discursivo? É verdade que ele se situa exatamente naquele limite vago e
impreciso entre prosa e poesia, como por exemplo, os livros de Virgínia
Woolf. Mas para que deixasse de se transformar na “bela e exaustiva
sinfonia”, como muito bem o batizou o sr. Sérgio Milliet, faltou-lhe um
pouco mais de equilíbrio.
(SOUZA In: 1989, p. 172)

Não obstante as críticas, é unânime a opinião acerca da originalidade do
livro. Álvaro Lins estabelece Perto do coração selvagem como “um romance
original das nossas letras” e admite ainda:
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Ao que estou informado, a autora é muito jovem, uma quase
adolescente. [..] Coube-lhe, vamos repetir, o papel de escrever o nosso
primeiro romance dentro do espírito e da técnica de Joyce e Virginia
Woolf. E, pela novidade, êste livro provoca desde logo uma surprêsa
perturbadora. A surprêsa das coisas que são realmente novas e originais.
(LINS op.cit., p.188-189).

Gilda de Mello e Souza também elogia o caráter inovador de Perto do
coração selvagem:
Há três anos a sra. Clarice Lispector estreava espetacularmente
na literatura com Perto do coração selvagem. Então já demonstrava
qualidades excepcionais de romancista, enorme originalidade de estilo e
rara penetração.
(SOUZA In: op. cit., p. 172)

De fato, Clarice Lispector estreia na literatura com um livro original, peculiar
à sua época, início da década de 1940, quando predominam os romances
regionalistas, que priorizam temas sobre injustiças sociais, miséria e preconceito,
e “a potência da linguagem, presente em diferentes níveis nesses autores, estará
de modo geral, ainda subordinada ao tema” (ROSENBAUM, 2002:19).
Como contraponto, Perto do coração selvagem prioriza e transgride a forma
estilística ao apresentar uma narrativa não-linear permeada por digressões, em
que a personagem principal, Joana, vive simultaneamente, sua infância e sua fase
adulta. O tempo ficcional é destarte caracterizado pela intersecção do passado e
do presente.
A subversão da estrutura rígida da língua já chocara, muitos anos antes,
Sílvio Romero, quando, em 1897, na obra Machado de Assis – estudo
comparativo de literatura brasileira, acusara Machado de Assis de escrever como
um gago, em referência à gagueira real do autor de Memórias Póstumas de Brás
Cubas. Indubitavelmente, Sílvio Romero ignorara que “toda tarefa da arte é
inexprimir o exprimível” (BARTHES, 2003, p.22).
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Outras críticas aos romances de Machado de Assis, igualmente revelaram o
despreparo dos críticos à genialidade do autor de Memórias Póstumas de Brás
Cubas, como a que destacamos a seguir, de Urbano Durte, publicada no
Gazetinha, Rio de Janeiro, dia 2 de fevereiro de 1881:
A obra do Sr. Machado de Assis é deficiente, sinão falsa, no
fundo, porque não enfrenta com o verdadeiro problema que se propoz a
resolver e só philosophou sobre caracteres de uma vulgaridade perfeita;
é deficiente na fórma, porque não há nitidez, não há desenho, mas
bosquejos, não há colorido, mas pinceladas ao acaso. (GUIMARÃES,
2004:192)

5

A propósito da gagueira de Machado de Assis, a dicção estrangeira de
Clarice Lispector, associada por repetidas vezes à língua presa6, simboliza
igualmente o desvio da língua barthesiano, conforme a interessante analogia
estabelecia por Leda Tenório da Motta entre a gagueira de Machado de Assis e a
“língua presa” de Clarice Lispector. Assim como o escritor, Clarice Lispector tem a
língua presa “literalmente e literariamente.”7
E alguns críticos percebem a arte de Clarice Lispector ao inexprimir o
exprimível, como é o caso de Antônio Cândido, que, em julho de 1944, escreve
em No raiar de Clarice Lispector:
Raramente é dado encontrar um escritor que, como o Oswald de
Andrade de João Miramar, ou o Mário de Andrade de Macunaíma,
procura estender o domínio da palavra sobre regiões mais complexas e
mais inexprimíveis, ou fazer da ficção uma forma de conhecimento do
mundo. Por isso, tive verdadeiro choque ao ler o romance diferente de
Perto do coração selvagem, de Clarice Lispector, escritora até aqui
completamente desconhecida para mim.
Com efeito, este romance é uma tentativa impressionante de
levar a nossa língua canhestra a domínios pouco explorados [...]

5

A grafia do texto está mantida qual a original, por opção do pesquisador Hélio de Seixas Guimarães
Ainda que Clarice afirmasse que tinha a língua presa, sua pronúncia, segundo Pedro Bloch — médico
foniatra e amigo da escritora — está associada à sua infância, quando, enquanto filha de imigrantes judeus,
imitava o modo de falar de seus pais estrangeiros. (cf. MOSER, 2009:7)
7
Anotações em sala de aula. Profª Leda Tenório da Motta. Comunicação e Semiótica. 1º semestre de 2008
6
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(CÃNDIDO. 1977, p.126-127)

Em janeiro de 1944, Sérgio Milliet também já havia observado no artigo
escrito no Diário Crítico:
A obra de Clarisse (sic) Lispector surge no nosso mundo literário
como a mais séria tentativa de romance introspectivo. Pela primeira vez
um autor nacional vai além, nesse campo quase virgem de nossa
literatura, da simples aproximação; pela primeira vez um autor penetra
até o fundo a complexidade psicológica da alma moderna, alcança em
cheio o problema intelectual, vira no avesso, sem piedade nem
concessões, uma vida eriçada de recalques.
(MILLIET. 1981, p.30)

Por fim, a recepção do livro original de Clarice Lispector, ainda que sob
objeções, a consagra irreversivelmente escritora, como a própria Clarice afirmaria
muitos anos depois, até com certa ironia: “Ao publicar o livro, eu já programara
para mim uma dura vida de escritora, obscura e difícil [...] a circunstância de
falarem do meu livro me roubou o prazer desse sofrimento profissional.”
(LISPECTOR Apud: GOTLIBE, op. cit., p. 173) Clarice já está casada com o
diplomata Maury Gurgel quando é celebrada entre os literatos. Na condição de
esposa de diplomata, parte para uma vivência de quase 16 anos no exterior. Na
condição irremediável de escritora, continua a imprimir suas palavras nas páginas
dos livros, jornais e revistas brasileiros.

1.2 O LIDE JORNALÍSTICO E AS COLUNAS FEMININAS DE CLARICE
LISPECTOR

É do dia 22 de fevereiro de 1968 a crônica de Nelson Rodrigues, Os idiotas
da subjetividade, todavia suas ácidas críticas se voltam a um tempo anterior, ao
divisor de águas do jornalismo, à década de 1950:
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Sou da imprensa anterior ao copy desk. [...] Na redação não
havia nada da aridez atual e pelo contrário: era uma cova de delícias [...]
Durante várias gerações foi assim e sempre assim. De repente, explodiu
o copy desk. [...] Sim, o copy desk instalou-se como a figura demoníaca
da redação. [...] Começava a nova imprensa. Primeiro, foi só o Diário
Carioca, pouco depois, os outros, por imitação, o acompanharam.
Rapidamente, os nossos jornais foram atacados de uma doença grave:
— a objetividade. Daí para o “idiota da objetividade” seria um passo. [...]
Na velha imprensa as manchetes choravam com o leitor. A partir do copy
desk, sumiu a emoção dos títulos e subtítulos. [...] E o pior é que, pouco a
pouco, o copy desk vem fazendo do leitor um outro idiota da objetividade
[...]
(RODRIGUES, 1995a, p. 50 -53)

É significativo quando Nelson Rodrigues lança mão de um termo em inglês
ao execrar a objetividade. Com efeito, a expressão copy desk, que, no Brasil,
corresponde àquele que reescreve as notícias e os comentários de acordo com as
normas “estéticas políticas e econômicas do jornal” (RIBEIRO, 2007, p. 230),
provém dos Estados Unidos, e se refere, na realidade, à mesa onde se sentam os
copy readers, aqueles que reescrevem e revisam os originais. A origem do termo
nos remete incisivamente ao propulsor das reformas jornalísticas no Brasil da
década de 50: a imprensa norte-americana.
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A julgar que o copy desk é apresentado ao país pelo jornal Diário Carioca,
cujo chefe de redação é o cearense Roberto Pompeu de Souza Brasil, ou
simplesmente Pompeu de Souza, torna-se evidente a influência norte-americana
na imprensa brasileira. Em 1941, Pompeu de Souza viaja a Nova Iorque, a convite
de Lourival Pontes — como já vimos, diretor do DIP — para trabalhar no programa
de rádio Voz da América. É quando trava, pela primeira vez, contato direto com a
moderna imprensa dos Estados Unidos. (idem, ibidem, p. 109). A partir de então, o
Diário Carioca passa por uma série de inovações. No dia 4 de agosto de 1945,
Pompeu inaugura a coluna Cartas a um foca, em que são apresentadas algumas
técnicas de redação, além de recomendações sobre o estilo, a se priorizar um
texto conciso, objetivo e direto. E em 1950, DC lança o primeiro manual de
redação da imprensa brasileira, intitulado Regras de Redação do Diário Carioca,
“um folheto de 16 páginas, redigidas por Pompeu de Souza.” (idem, ibidem,
p.111).
O lead, ou lide, é, digamos, a vedete do manual de Pompeu de Souza.
Trata-se de uma criação norte-americana que acrescenta no primeiro parágrafo os
seguintes elementos: who, quem; what, que; when, quando; where, onde; why, por
que; e how, como. A famosa fórmula dos cinco W e um H, tencionada de forma a
substituir o nariz-de-cera — uma espécie de perífrase para se chegar à notícia —
e a garantir que a matéria se inicie pelo aspecto mais importante. No entanto, as
bases de que se constitui uma fórmula condicionam inexoravelmente as palavras
de um jornalista a um padrão impessoal e automatizado. De maneira que as
notícias, destituídas de qualquer marca humana, já não mais se “emocionam” com
o leitor, e, assim, se diferenciam indelevelmente da literatura.
Outros jornais passam a seguir as regras introduzidas pelo Diário Carioca
em suas páginas.

E se nos Estados Unidos, após a invenção do lide, os

jornalistas “adquiriram um sentido de categoria profissional que os diferencia dos
literatos” (SILVA, apud COSTA, 2005, p.100), na imprensa brasileira da década de
1950, a técnica jornalística e a arte literária começam a se afastar definitivamente
(COSTA, op. cit., loc. cit). Segundo a historiadora Ana Paula Goulart Ribeiro, as
reformas da década de 1950 assinalam a passagem do jornalismo político-literário
para o empresarial.
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Contudo, na contramão do jornalismo empresarial e da “padronização e
impessoalização do texto noticioso e construção do anonimato do redator”
(RIBEIRO, op. cit, p. 232), há as colunas e as seções especializadas, em que o
autor se delineia e se inscreve subjetivamente em uma “caligrafia” própria,
singularizada pelo nome próprio no início ou ao final do texto.
É quando a assinatura Tereza Quadros passa, a partir de 1952, a tracejar
um estilo sobremodo diferente na coluna Entre Mulheres do tablóide Comício,
reservando àquele espaço um diálogo direto com a leitora além de um certo “gosto
pelo interdito, pelas entrelinhas e pelos pequenos detalhes que remetem as
significações outras” (NUNES In: LISPECTOR, 2006, p. 8), como o revela já em
seus primeiros textos:
Garrafa ao mar

Encontramos um livro de etiqueta, sem capa, sem nome de autor
ou data — o que lhe deu uma nobreza de documento achado em garrafa
ao mar. Tornado por tais circunstâncias misterioso e cheio de autoridade,
abrimo-lo como ouviríamos a verdade tão verdadeira que até anônima já
era.
Abrimo-lo é modo de dizer. O livro abriu-se sozinho, numa página
gasta certamente por mãos ansiosas por bem procederem na vida. O
capítulo tratava de senhoras e elevadores. E, antes que as associações
mais extravagantes nos ocorressem diante da aproximação insólita das
duas palavras, lemos: uma senhora deve evitar de todo modo viajar de
elevador. As razões o livro não as dá. Provavelmente seriam óbvias.
Mas nem por ser tão categórico, o autor deixou de ser realista ou
benevolente. De fato acrescentava: no caso de ser absolutamente
necessária tal viagem, que as senhoras se mantivessem sentadas.
Sentadas no elevador? Se encolhemos os ombros, tal não
deveria ter sido a atitude da dona das antigas mãos que seguravam o
livro. Ela talvez tenha estremecido: “Meu Deus, ontem mesmo fui
obrigada a entrar no elevador...e fiquei de pé!ah, o que não devem ter
pensado de mim!”
Não nos cabe o direito de rir dessa aflição; outras, embora mais
modernizadas, nós a temos.
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O que nos ocorreu e que estava longe do autor a idéia de que um
dia seu livro serviria, por um momento ao menos, para desvalorizar o
imperativo da etiqueta e tirar a gravidade das gafes. E que sugeriria uma
idéia infelizmente impossível de ser aplicada: a de que só se deveria ler o
livro de etiqueta depois que este ficasse perdido por uns cem anos.
Quanto mais velho, mais útil.
(Comício – 30 de maio de 1952)

Imediatamente o título se multiplica em entrelinhas no curioso texto
destacado. Garrafa ao mar suscita a ideia desenvolvida pelo poeta Paul Celan
acerca do ato de criação de um poema, comparado por ele à mensagem lançada
numa garrafa ao mar:
O poema, sendo como é uma forma de manifestação da
linguagem, e, por conseguinte, na sua essência dialógico, pode ser uma
mensagem na garrafa, lançada ao mar na convicção — decerto nem
sempre muito esperançada — de um dia ir dar a alguma praia, talvez a
uma praia do coração. Também neste sentido os poemas estão a
caminho — têm um rumo.
(CELAN, 1996, p. 34)

O título alude, por conseguinte, à relação leitor-escritor na literatura, quando
o autor, com a criação da escrita se distancia do seu público, que passa “a não
mais constituir um grupo, mas um conjunto informe, sem estrutura” (CÃNDIDO,
1976:35).
Porém, a mensagem em questão, nesta peculiar relação entre emissor e
receptor, é um livro de etiqueta, a enriquecer ainda mais a expressão garrafa ao
mar. O tema mostra-se ainda mais atraente, porque insólito: uma senhora não
poderia andar de elevador. A autora associa o aspecto sedutor do livro ao seu
anacronismo, ao que concluiu: “quanto mais velho, mais útil”. Da conclusão da
autora é possível extrairmos outra inferência: também se entende o “velho” aqui
como o “atemporal” de uma obra literária, uma vez que ganha utilidade na medida
em que ultrapassa os limites do factual e perde seu caráter utilitário.
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É imprescindível o acréscimo de outro elemento ao texto: Tereza escreve
em uma coluna feminina. A desconstrução de um livro de etiquetas em uma
coluna feminina desconstrói, outrossim, o próprio formato da coluna feminina. Vale
lembrar que a imprensa feminina existe no Brasil desde 1827, com o carioca O
Espelho Diamantino, e que, a partir dos nos anos de 1950, a vinculação
consumo/imprensa feminina estabelece-se com uma intensidade progressiva,
“devido ao crescimento das indústrias relacionadas à mulher e à casa” (BUITONI,
1990, p. 49). Ou seja, o discurso da imprensa feminina é basicamente direcionado
à mulher dona-de-casa, que cuida dos filhos e do marido com o mesmo zelo com
que se porta ante os amigos do esposo em eventos sociais.
Para essa mulher, Tereza Quadros também escreve:
A irmã de Shakespeare

Uma escritora inglesa — Virginia Woolf — querendo provar que
mulher nenhuma, na época de Shakespeare, poderia ter escrito as peças
de Shakespeare, inventou, para este último, uma irmã que se chamaria
Judith. Judith teria o mesmo gênio do seu irmãozinho William, a mesma
vocação. Na verdade, seria um outro Shakespeare, só que, por gentil
fatalidade da natureza, usaria saias.
Antes, em poucas palavras, V. Woolf descreveu a vida do próprio
Shakespeare: freqüentara escolas, estudara em latim Ovídio, Virgílio,
Horácio, além de todos os outros princípios de cultura; em menino,
caçara coelhos, perambulara pelas vizinhanças, espiara bem o que
queria espiar, armazenando infância; como rapazinho, foi obrigado a
casar um pouco apressado; essa ligeira leviandade deu-lhe vontade de
escapar — e ei-lo a caminho de Londres, em busca de sorte. Como tem
sido bastante provado, ele tinha gosto por teatro. Começou por
empregar-se como “olheiro” de cavalos, na porta de um teatro, depois
imiscuiu-se

entre os atores, conseguiu ser um deles, freqüentou o

mundo, aguçou suas palavras em contato com as ruas e o povo, teve
acesso ao palácio da rainha, terminou sendo Shakespeare.
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E Judith? Bem, Judith não seria mandada para a escola. E
ninguém lê em latim sem ao menos saber as declinações. Às vezes,
como tinha tanto desejo de aprender, pegava nos livros do irmão. Os pais
intervinham: mandavam-na cerzir meias ou vigiar o assado. Não por
maldade: adoravam-na e queriam que ela se tornasse uma verdadeira
mulher. Chegou a época de casar. Ela não queria, sonhava com outros
mundos. Apanhou do pai, viu as lágrimas da mãe. Em luta com tudo, mas
com o mesmo ímpeto do irmão, arrumou uma trouxa e fugiu para
Londres. Também Judith gostava de teatro. Parou na porta de um, disse
que queria trabalhar com os artistas — foi uma risada geral, todos
imaginaram logo outra coisa. Como poderia arranjar comida? Nem podia
ficar andando pelas ruas. Alguém, um homem, teve pena dela. Em breve
ela esperava um filho. Até que, numa noite de inverno, ela se matou.
“Quem”, diz Virginia Woolf, “poderá calcular o calor e a violência de um
coração de poeta quando preso no corpo de uma mulher?”
E assim acaba a história que não existiu. (Comício – 22 de maio
de 1952)

Ao evocar uma passagem do célebre livro Um teto todo seu de Virginia
Woolf e a hipotética irmã de Shakespeare inventada pela escritora inglesa, Tereza
Quadros induz sua leitora a refletir sobre sua própria condição enquanto
mulher/mãe/esposa/dona-de-casa: “Na verdade, seria um outro Shakespeare, só
que, por gentil fatalidade da natureza, usaria saias [...] Às vezes, como tinha tanto
desejo de aprender, pegava nos livros do irmão. Os pais intervinham: mandavamna cerzir meias ou vigiar o assado. [...] chegou a época de casar. Ela não queria,
sonhava com outros mundos.”. A citação da escritora inglesa ao final do texto
explicita por fim o inconformismo da autora ante a gentil fatalidade de sua
natureza, a incitar na leitora um sentimento similar.
Outro artifício relevante do texto define ainda mais os traços da escrita
desta misteriosa Tereza Quadros: a referência literária, elemento, aliás, recorrente
nas publicações subsequentes. Além disso, com alguma frequência são
publicados contos da própria autora na coluna. Contos que nos chamam a
atenção, uma vez que entre eles lemos Mistério em São Cristóvão (Comício, 8 de
agosto de 1952), publicado na coletânea Alguns Contos de Clarice Lispector.
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Não. Não se trata de plágio. Na realidade, Tereza Quadros é o pseudônimo
de Clarice Lispector8, que publicara outros dois romances além de Perto do
Coração Selvagem — O Lustre e a Cidade Sitiada — e que escreve a coluna
feminina de Comício de maio a setembro de 1952, período em que permanece no
Rio de Janeiro com o marido diplomata, no aguardo de serem transferidos para
Washington. Nas palavras de Maria Aparecida Nunes, se “Tereza Quadros não
fosse Clarice Lispector, talvez a página feminina de Comício nada tivesse a
acrescentar a outras páginas femininas, tão iguais” (NUNES In: LISPECTOR, op.
cit., p. 8.). A página feminina para o jornal O Comício é a primeira das muitas
colunas femininas produzidas por Clarice Lispector. Em 1959, já separada e de
volta ao Brasil, Clarice escreve sob o pseudônimo de Helen Palmer para a seção
Correio Feminino – Feira de Utilidades do Correio da Manhã entre agosto de
1959 e fevereiro de 1961, ano em que publica o romance A maçã no escuro e a
coletânea de contos Laços de Família. A seção, segundo comprova Aparecida
Nunes, é a priori uma espécie de divulgação dos produtos da Pond’s, sem que a
autora, entretanto, transpareça textos em forma de anúncio ou de matéria paga,
de forma que “pela associação de idéias, o produto será identificado e consumido
pela leitora, que não percebe a manipulação a que é submetida” (NUNES, 2006,
p. 207). Aqui, a coluna vincula-se diretamente ao consumo, mas ainda assim, “um
plano de consumo não tão agressivo como aquele desencadeado pela publicidade
explícita” (idem, ibidem, p. 213), de acordo com Aparecida Nunes. Porém, ao
contrário do que pensa Nunes, talvez uma propaganda assim oculta, seja ainda
mais agressiva, o que torna o lado B de Clarice Lispector ainda mais perturbador.
Vejamos, por exemplo, o texto publicado no dia 29 de junho de 1960:
Segredo de beleza

Há muitos conselhos para aumentar a beleza. Uns dizem respeito
à pele seca, outros aos cuidados com o cabelo, mas nenhum fala, ou
pelo menos poucos falam das grandes vantagens de uma atitude otimista
para com a vida. O otimismo, a alegria, o riso franco são os melhores
auxiliares de beleza sem sombra de dúvida.
8

É possível encontrar boa parte das colunas femininas de Clarice Lispector publicas nos livros Correio
Feminino e Só para mulheres. Org. de Maria Aparecida Nunes. São Paulo: Rocco.

25

A mulher que deseja um método simples de conservar a
juventude, entre os cuidados com a pele, o cabelo e a silhueta, deve
incluir os cuidados com o espírito. A alegria, o entusiasmo pelo minuto
que passa são mais importantes que muitos tubos de cremes.
Experimente e verá como a fórmula de alegria lhe ajudará muito a
se sentir jovem e feliz. Não falo num riso apenas externo, convencional,
que quando muito lhe aumentará o ríctus da boca, mas uma atitude mais
saudável perante a vida, um desejo de ser útil e dar felicidade aos que a
cercam. Insisto no pensamento de dar, pois é dessa maneira que se é
feliz e se pode sentir recompensado de todos os trabalhos. O riso
inocente de seu filho e o olhar de amor de seu marido sejam o estímulo
para que você continue a achar a vida uma aventura maravilhosa.

No trecho citado, não há qualquer menção aos produtos Pond’s, no entanto,
nota-se uma linguagem semelhante à publicitária, em que há uma voz persuasiva,
que lança mão dos verbos no imperativo — “experimente e verá” — e, sob o tom
do conselho, se fecha a questionamentos. Na realidade, seu discurso se aproxima
muito do discurso da imprensa feminina estudado por Ducília Buitoni:
Alguns estudos já apontaram a armadilha linguística usada pela
imprensa feminina. Por detrás do tom coloquial, existe todo um
ordenamento de conduta. “Você minha amiga” traz uma imposição subreptícia; a leitora aceita muito mais facilmente a ação que vem sugerida
logo adiante.
A utilização de formas verbais imperativas — “Faça”, “Olhe”,
“Ande” ... — diminui a faixa de liberdade da leitora. Numa linguagem
muito próxima da publicitária, os texto dirigidos à mulher são verdadeira
comunicação persuasiva, aconselhando-a a todo momento sobre o que
fazer. [...] Persuasivo, impositivo, o discurso da imprensa feminina
raramente se abre a questionamentos.
(BUITONI, op. cit., p. 75)
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Importante enfatizar que os aconselhamentos já estavam presentes nas
palavras de Tereza Quadros, a qual inclusive mantinha a seção Conselhos de
Minha Vizinha, a orientar os passos de sua leitora cingidos pelo universo de uma
dona de casa. E como Helen Palmer, Clarice mantém-se circunscrita no discurso
da imprensa feminina. Porém, não abre mão da criatividade. Na seção Feira de
Utilidades, traz curiosidades como a origem da expressão “Deus te abençoe”, a
história do cachorro-quente, a lenda de um “nobre espanhol” que se “apaixona
loucamente por uma jovem índia” entre outros assuntos distintos.
Tanto para o Comício quanto para o Correio da Manhã, Clarice Lispector
escreve sob pseudônimos. Já na página feminina do Diário da Noite, a escritora
escreve sob a máscara de uma personalidade bem conhecida entre suas leitoras:
a atriz Ilka Soares. Como ghost writer da atriz, Clarice, a convite de Alberto Dines
— jornalista responsável pela transformação do Diário da Noite no primeiro
tablóide com características profissionais, no Rio de Janeiro — passa a escrever
diariamente a suas leitoras nos anos de 1960 e 1961. No dia do lançamento da
coluna, 21 de abril de 1960, é publicado o texto inaugural “Nossa primeira
conversa”:
De algum modo sinto que esta não é propriamente a nossa
primeira conversa. Talvez você pense que me conhece mais do que eu a
você. De algum modo é verdade: meu rosto provavelmente lhe é familiar,
talvez eu já tenha sido vista ou ouvida por você. Mas o que você não
adivinha é que uma artista de cinema ou televisão, ou uma modelo que
desfila diante de um público atento, sabe muito a respeito de você. Se é
sincera na profissão, ela apura sua sensibilidade como uma antena cuja
função é a de captar – sim, a de captar a sua sensibilidade.
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O primeiro texto já prenuncia a seção Nossa Conversa e o tom de
“confidência e de intimidade” que abalizará os textos ulteriores e a aproximação
entre uma celebridade e suas leitoras/fãs. Assim como nas colunas femininas
pretéritas, aqui também os textos são alicerçados pelos três grandes eixos, que de
acordo com Buitoni, sustentam a imprensa feminina: moda, casa e coração. Qual
nos trabalhos anteriores, aqui, tais páginas igualmente apresentam um decisivo
diferencial: são escritas por Clarice Lispector, que amiúde desconstrói a ordem
estabelecida nas páginas femininas, a desencadear a publicação, vez ou outra, de
“alguns embriões de contos e/ou romances e ainda crônicas inéditas”, como bem
o observou Aparecida Maria Nunes9(NUNES. In: CLARICE, op. cit, p. 8), e a
promover o diálogo entre a produção literária e jornalística da escritora.

1.3 ESCREVER PARA JORNAL E ESCREVER LIVRO

A partir do ano em que lança seu primeiro romance infantil O mistério do
coelho pensante, em 1967 — quando já havia publicado o livro de contos A Legião
Estrangeira (1964) e Paixão segundo GH (1964) e sofrido o acidente em
decorrência de um incêndio provocado pelo cigarro acesso (14 de setembro de
1966) — Clarice Lispector passa a trabalhar na imprensa como cronista para o
Jornal do Brasil (1967 a 1973), no Rio de Janeiro e para o Correio do Povo (1968
a 1973), de Porto Alegre.

9

E possível encontrar um estudo mais aprofundado das colunas femininas no livro Clarice Lispector
Jornalista: páginas femininas e outras páginas de Aparecida Maria Nunes. São Paulo: Senac, 2006.
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Interessante notar que, segundo estudo realizado por José Marques de
Melo, a crônica brasileira desde o seu nascimento está intimamente ligada à
literatura. A crônica surge no jornalismo brasileiro como folhetim, “um espaço que
os jornais reservam, semanalmente, para o registro do que aconteceu no período.
Sua redação é confiada a escritores (poetas ou ficcionistas). “ (MELO, 1994, p.
149). O folhetim — a ser estudado no próximo capítulo — aos poucos, assume um
gênero autônomo no nosso jornalismo, transmudando-se em crônica, que a partir
da década de 30, assume um “perfil marcadamente nacional” (idem, ibidem, p.
153), caracterizada pelo relato poético do real, “situado na fronteira entre a
informação de atualidade e a narração literária” (idem, ibidem, p. 146)
Afrânio Coutinho desenvolve uma teoria pertinente acerca da crônica
brasileira:
O significado tradicional da palavra “crônica” decorre de sua
etimologia grega(kronos – tempo): é o relato dos acontecimentos em
ordem cronológica. [...] Todavia, a partir de certa época, a palavra foi
ganhando roupagem semântica diferente [...] Assim, “crônica” passou a
significar outra coisa: um gênero literário de prosa [...]
(COUTINHO, 2003, p. 121)

Coutinho lembra que, no dia 30 de outubro de 1959, Machado de Assis, ao
definir o “folhetim” e o “folhetinista”, deu as características da crônica, tal como é
percebida hoje. Além do que, o que designamos atualmente por crônica
corresponde, na literatura inglesa, ao “ensaio”, entendido como o original ou
familiar essay que, tal qual os ensaios de Montaigne, exprime uma reação franca e
humana de uma personalidade ante o impacto da realidade, uma forma de
literatura criadora, nas palavras de Countinho.
Astutamente, Coutinho define a crônica como “amável e brilhante cintilação
da inteligência”, um “recreio de espírito” ante o “grave artigo de fundo e as seções
ordinárias”. Assim, ele conclui:
[...] alguns leitores, ou por que não dizer, os leitores em geral
procuram numa folha a crônica como se procura um conto, um poema ou
um capítulo de romance.
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(idem, ibidem, p. 135)

Em Notícias sobre a crônica, Marcelo Coelho demonstra uma visão
semelhante a de Afrânio Coutinho, quanto à função da crônica:
[...] a crônica se apresenta como um texto literário dentro do
jornal, e que sua função é a de ser o avesso, ou de negativo da notícia [..]
O propósito da crônica é frisar um ponto de vista individual,
externo aos fatos, externo ao próprio jornal. Daí que a crônica seja feita
também, com a intenção de ser publicada em livro depois.
(COELHO, 2002, p. 156-17)

E justamente no espaço do jornal que mais se aproxima do literário, Clarice
questiona seu ofício na imprensa, quando na crônica Escrever para jornal e
escrever livro, publicada no Jornal do Brasil, dia 29 de julho de 1972, pontua sua
dificuldade em escrever para o jornal:
Hemingway e Camus foram bons jornalistas, sem prejuízo de sua
literatura. Guardadíssimas as devidas e significativas proporções, era isto
o que eu ambicionaria para mim também, se tivesse fôlego.
Mas tenho medo: escrever muito e sempre pode corromper a
palavra. Seria para ela mais protetor vender ou fabricar sapatos: a
palavra ficaria intacta. Pena que não sei fazer sapatos.
Outro problema: num jornal nunca se pode esquecer o leitor, ao
passo que no livro fala-se com maior liberdade, sem compromisso
imediato com ninguém. Ou mesmo sem compromisso nenhum.
Um jornalista de Belo Horizonte disse-me que fizera uma
constatação curiosa: certas pessoas achavam meus livros difíceis e no
entanto achavam perfeitamente fácil entender-me no jornal, mesmo
quando publico textos mais complicados. Há um texto meu sobre o
estado de graça que, pelo próprio assunto, não seria tão comunicável e
no entanto soube, para o meu espanto, que foi parar até dentro de
missal. Que coisa!
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Respondi ao jornalista que a compreensão do leitor depende
muito de sua atitude na abordagem do texto, de sua predisposição, de
sua isenção de idéias preconcebidas. E o leitor de jornal, habituado a ler
sem dificuldade o jornal, está predisposto a entender tudo. E isto
simplesmente porque “jornal é para ser entendido”. Não há dúvida,
porém, de que eu valorizo muito mais o que escrevo em livros do que o
que escrevo para jornais – isso sem no entanto, deixar de escrever com
gosto para o leitor de jornal e sem deixar de amá-lo.
(LISPECTOR, 1999a, p. 421)

Nota-se, na crônica, que Clarice Lispector controverte seu ofício como
jornalista em dois momentos. Primeiramente, quando pondera que seria mais
seguro vender sapatos a ser “jornalista e escritora”, já que “escrever muito e
sempre pode corromper a palavra”. O verbo vender utilizado logo após a
expressão “escrever muito e sempre” sugere ao leitor uma escrita relacionada
intrinsecamente ao dinheiro. Daí concluímos que provavelmente, para a escritora,
“escrever muito e sempre” mantém efetivamente a palavra intacta, somente
corrompida quando vendida.
De fato, conforme informações de Nádia Batella Gotlib, durante a época em
que trabalha para o Jornal do Brasil, que coincide com o período em que faz
entrevistas para a revista Manchete, a autora é pressionada ao trabalho
jornalístico por questões de ordem financeira (GOTLIB, op. cit., p. 373)
Clarice Lispector admite escrever para o jornal por dinheiro na crônica
Anonimato, de 19 de fevereiro de 1968: “[...] escrevo agora porque estou
precisando de dinheiro.” E ainda na entrevista realizada à revista Manchete, no dia
5 de outubro de 1968, o entrevistado José Carlos de Oliveira insinua: “[...]uma
escritora como Clarice Lispector, em vez de comer e beber comigo, tem que
pensar em entrevistas para poder sobreviver.”
No entanto, não apenas o dinheiro representa um obstáculo, também o
público constitui “outro problema”: “o jornal é para ser entendido” e o leitor de
jornal “está habituado a ler sem dificuldade o jornal”. Clarice já havia
problematizado sua relação com o leitor do jornal na crônica Ser cronista,
publicada no Jornal do Brasil no dia 22 de junho de 1967:
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[...] Outra coisa que notei: basta eu saber que estou escrevendo
para jornal, isto é, para algo aberto facilmente por todo o mundo, e não
para um livro, que só é aberto por quem realmente quer, para que, sem
mesmo o sentir, o modo de escrever se transforme. Não é que me
desagrade mudar, pelo contrário. Mas queria que fossem mudanças mais
profundas e interiores que então viessem a se refletir no escrever. Mas
mudar só porque isto é uma coluna ou uma crônica? Ser mais leve só
porque o leitor assim o quer? Divertir? fazer passar uns minutos de
leitura? E outra coisa: nos meus livros quero profundamente a
comunicação profunda comigo e com o leitor. Aqui no jornal apenas falo
com o leitor e agrada-me que ele fique agradado. Vou dizer a verdade:
não estou contente. E acho mesmo que vou ter uma conversa com
Rubem Braga porque sozinha não consegui entender.
(LISPECTOR, op. cit., p. 113)

Há até certa ironia nas palavras da cronista, mormente quando sugere que
o leitor do jornal quer uma escrita mais leve, para diverti-lo, fazer passar uns
minutos de leitura. Enquanto nos livros a cronista quer “profundamente a
comunicação profunda com o leitor”, no jornal apenas fala com ele e agrada-a
agradá-lo.
O leitor de jornal, aliás, já fora ironizado por um escritor expressivo na
literatura universal, Balzac, que, em Monografia da imprensa parisiense, ataca:
O gênio, e se você só quiser se ater à genialidade, a genialidade
consiste em ver, em política, todas as faces de um fato, o porte de um
evento, em prever o evento em sua causa, e em concluir beneficiando
uma política nacional; ora, um escritor que jogasse seus Premiers-Paris
neste terceiro molde faria fugir todos os assinantes do jornal. [...] Ele só
será compreendido por aqueles para quem os eventos são suficientes, e
que não têm necessidade de jornais. O jornal que tem mais assinantes é,
portanto, aquele que assemelha melhor à massa: conclua!. (BALZAC,
2004, p. 39)
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Observa-se no trecho destacado que o assinante se satisfaz apenas com o
fato, sem se interessar pela visão analítica sobre este, a qual exige um leitor
igualmente analítico. Desta forma, Balzac culpa também a massa pela falta de
gênios nos jornais, pois para ter mais assinantes, o jornal precisa se “assemelhar
melhor à massa”, em outras palavras, formular os pensamentos da maioria de
seus assinantes, que se atém aos fatos. Para Balzac, o que ele chama de
Premier-Paris — o texto opinativo redigido pelo Tenor do jornal, a entendermos o
Tenor do jornal como uma das categorias jornalísticas segundo as classificações
de Balzac — somente existe pela “divinização perpétua dos pensamentos do
assinante”. (idem, ibidem, p. 32).
Walter Benjamin, em seu ensaio sobre o narrador, discorre a respeito da
informação jornalística e pondera que “antes de mais nada, ela precisa ser
compreensível ‘em si e para si’, o que, conforme sua análise, empobrece as
histórias surpreendentes, e, consequentemente o ‘espírito da narrativa’, pois os
fatos “já nos chegam acompanhados de explicações”. (BENJAMIN, 1994, p.170)
É difícil conceber este tipo de leitura à escrita de uma autora que restringe
seus leitores no prefácio de um de seus livros a “pessoas de alma já formada”,
que “sabem que a aproximação do que quer que seja, se faz gradualmente e
penosamente — atravessando inclusive o oposto daquilo que se vai aproximar”,
que “só entenderão bem devagar que este livro nada tira de ninguém.”
(LISPECTOR, 1998b, p. 12) Será realmente possível que uma autora que escreve
para pessoas de alma já formada tenha conseguido elaborar textos para leitores
habituados a ler sem dificuldades e, ainda assim, fazê-lo com gosto, sem deixar
de amá-los?
Daniela Mercedes Kahn em Via Crucis do outro: identidade e alteridade em
Clarice Lispector, ao acentuar as diferenças sofridas no conto Geléia Viva, quando
este foi publicado no Jornal do Brasil, constata que Clarice tinha plena consciência
da diferença do público leitor de jornal, não necessariamente afinado com a
literatura da autora, e da influência que tal recepção exercia sobre o seu modo de
escrever.
Alguns exemplos das mudanças mais significativas do conto publicado
primeiramente no livro Para Não Esquecer e posteriormente no Jornal do Brasil,
conforme a análise de Kahn:
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(1a.v.) “Eu queria me salvar? Acho que sim: pois acendi a luz.”
(Para não esquecer, p.99)
(2a.v.)”Eu queria me salvar? Acho que sim: pois acendi a luz da
cabeceira para me acordar inteiramente.(A descoberta do mundo, p.4023)
[...]
(1a.v.) “Havíamos endurecido a geléia viva em parede, havíamos
endurecido a geléia viva em teto; [...].” (Para não esquecer, p. 99)
(2a.v.) “Havíamos — continuava eu em atmosfera de sonho —
havíamos endurecido a geléia viva em parede, havíamos endurecido a
geléia viva em teto; [...]. “ (A descoberta do mundo, p. 403)
[...]
(1a.v.)”Lançada no horror, quis fugir da geléia, fui ao terraço,
pronta a me lançar daquele meu último andar da Rua Marquês de
Abrantes. (Para não esquecer, p. 98)
(2a.v.) ”Lançada no horror, quis fugir da minha semelhante — da
geléia primária — e fui ao terraço, pronta a me lançar daquele meu último
andar.” (A descoberta do mundo, p. 402)
(KAHN. 2005, p. 42-43)

Kahn avalia que a primeira versão “foi escrita sob o impacto mais imediato
da experiência ou da inspiração”, ao passo que a segunda versão, já mais
elaborada, “tenta amenizar um pouco o caráter insólito do texto”, e deste modo
obter um “controle mais racional sobre o texto, de um maior distanciamento do
narrador” (idem, ibidem, p. 43). Para Kahn, a segunda versão teria a função de
enquadrar o inonimável em alguma forma de experiência conhecida.
Todavia, é precipitada a assertiva de Kahn quanto aos motivos das
mudanças do conto. Até porque a escritora modificava muitos de seus textos com
o único intento de alcançar um resultado mais satisfatório, como ocorreu com
Crime do professor de matemática, que chegou a uma terceira versão, conforme
relata Clarice Lispector:
[...] Penso ainda em escrever uma versão que me satisfaça mais
integralmente do Crime do Professor de Matemática; a que foi publicada
no livro é a terceira, mas não é ainda o que quero. [...]
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(LISPECTOR apud EULÁLIO In: 1989, p. 13)

Ainda assim, é de se questionar se há de fato alguma diferença entre as
publicações literárias e as jornalísticas de Clarice Lispector, e, ainda, o que as
diferencia. Conforme demonstramos, a partir da década de 1950, o jornalismo se
distancia definitivamente da literatura com a criação de um Manual de Redação e
a “importação” de novas técnicas originárias dos Estados Unidos, a exigirem do
texto, clareza, objetividade e concisão, e, ocasionarem o anonimato e a
impessoalidade das notícias e reportagens. Entretanto, o espaço reservado às
colunas assinadas segue na contramão do movimento, além do que as crônicas
muito se aproximam do literário. Ainda assim, Clarice Lispector demonstra sua
constante preocupação com o leitor de jornal, explicitada na republicação de seus
contos nos veículos jornalísticos em que trabalha. Por outro lado, mesmo sob
pseudônimos ou como ghost writer, ou ainda cerceada pelos limites impostos por
um órgão de censura, Lispector não perde o estilo e mantém sua escritura
inconfundível.
Ante os elementos ambíguos que a aproximam e concomitantemente a
distanciam das suas produções imortalizadas nos livros, nos restringimos a ainda
não nos fecharmos a qualquer resposta peremptória à pergunta acerca da
diferença entre os trabalhos jornalísticos e literários claricianos. Antes, nos
deparamos com a necessidade de um estudo mais apurado sobre a relação entre
a literatura e o jornalismo ao longo da história, a apontar relevantes
acontecimentos, como a fusão entre a literatura e o jornalismo no movimento
conhecido como new journalism e ainda a pesquisar o trabalho de outros
escritores que também escreveram para jornais.
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“[...]O jornal é a liberdade, é o povo, é a consciência, é a esperança, é o trabalho, é a
civilização. Tudo se liberta, só o talento ficaria servo?”

Machado de Assis. Obras Completas. p. 948 Vol. III
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2.1 O FAIT DIVERS E O FOLHETIM – A TÊNUE FRONTEIRA ENTRE
LITERATURA E JORNALISMO

Quando o jovem e provinciano poeta Lucien de Rubempré expressava sua
vontade de lançar-se no jornalismo, seus nove amigos do Cenáculo eram
unânimes: para D’Arthez “seria a sepultura do belo, do suave Lucien” pois que o
jovem poeta não resistiria “à constante alternativa de prazer e de trabalho de que
é feita a vida dos jornalistas.” Fulgêncio apoiava a opinião do amigo ao
anatematizar o jornalismo como “um inferno, um abismo de iniqüidades, de
mentiras, de traições, que não se pode atravessar e de onde não se pode sair
puro, senão protegido, como Dante, pelos louros divinos de Virgílio”.(BALZAC.
1978:129)
Ainda assim, Lucien se enveredou pelos caminhos tentadores do
jornalismo. Seu “batismo” como jornalista ocorreu durante uma ceia, da qual
participaram alguns jornalistas franceses e um diplomata alemão. A cena é
permeada por aforismos, os quais, pelo escárnio, sugestionam um indelével
pessimismo sobre o futuro da imprensa. O diplomata inicia o ataque, quando
constata que naquela noite ceava com “leões e panteras” que o faziam a “honra
de aveludar a pata”. A partir de então, os jornalistas, na tentativa desajeitada de
defender seu ofício, acabam por concordar com o diplomata, ao que um deles,
Blondet, conclui: “Se a imprensa não existisse, seria preciso não inventá-la, mas
existe, dela vivemos.” Uma paródia à famosa frase de Voltaire: “Se Deus não
existisse, seria preciso inventá-lo”10

10

« Si Dieu n’existait pas, il faudrait l’inventeur » , Voltaire, Épitre à l’auteur des trois imposteurs
(JORGE, Fernando. Vida e obra de Paulo Setúbal, um homem de alma ardente. São Paulo: Geração Editorial,
2003. p. 34)
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Lucien de Rubempré é uma criação de Honoré Balzac, cuja obra As ilusões
perdidas, escrita pelo escritor entre 1835 e 1843, focaliza a ascensão da imprensa
francesa da década de 1820, formada pelo homem da sociedade burguesa.
Balzac não oculta sua visão negativa e sarcástica acerca do mundo do jornal,
visão esta personificada pelos jornalistas da obra. Seu pessimismo ante o
jornalismo do mundo burguês, que, segundo Lucáks, transformou a literatura em
“simples mercadoria, objeto de troca”, é ainda avultado em outra obra: Monografia
da imprensa parisiense — mencionada por nós no capítulo anterior — escrita pelo
escritor em 1843 e publicada pela primeira vez em 1844 no La grande ville,
nouveau tableau de Paris, comique, critique et philosophique. Na Monografia,
Balzac critica a imprensa moderna inaugurada, por volta de 1836, por Émile de
Girardin, fundador de La Presse, primeiro jornal político francês acessível ao
grande público, em virtude da introdução da publicidade em suas páginas, que
garantiu a venda do jornal por um preço módico.
Diferentemente de As Ilusões Perdidas, cuja composição, inerente a um
romance, abrange diversos enunciados; a Monografia da imprensa parisiense —
como sugere o sentido etimológico da palavra monografia, monos (um só) e
graphien (escrever): dissertação a respeito de um assunto único — concentra-se
única e exclusivamente na visão sagaz e cáustica de Balzac sobre a imprensa
parisiense do século XIX. Um aspecto importante da obra nos remete ao objeto
central deste capítulo: a imprensa descrita por Balzac compreende toda a ordem
Gendelettre (homens das letras) e não se limita apenas aos jornalistas. Isso
porque, como veremos mais adiante, não havia no século XIX uma fronteira nítida
entre a literatura e o jornalismo, tanto os escritores como os grandes intelectuais
da época tinham grande parte de sua obra publicada nos jornais.
No tocante à produção jornalística da época, convém destacar uma curiosa
frase presente tanto em As Ilusões Perdidas quanto na Monografia da Imprensa
Pariense: “para o jornalista, tudo que é provável é verdadeiro”. José Miguel Wisnik
tece uma interessante observação sobre esta frase ao compará-la ao conceito
aristotélico da verossimilhança em que “a obra do poeta não consiste em contar o
que aconteceu, mas sim coisas quais podiam acontecer, possíveis do ponto de
vista da verossimilhança ou da necessidade.” (Aristóteles, Poética, IX).
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Aristóteles difere o historiador do poeta, pois um narra acontecimentos e o
outro, fatos que poderiam acontecer. Surpreendentemente, Balzac aproxima o
jornalista, que narra acontecimentos, do poeta. O jornalista passa a narrar, então,
acontecimentos que poderiam acontecer (WISNIK,1999, p. 327).
No que tange ao conceito de verossimilhança, convém assinalar outra
observação tecida pelo autor de Monografia acerca do canard, que era uma
“tradicional modalidade de informação popular” (MEYER, 1996, p. 98):
É nas Notícias Breves que se produzem os Canards. [...] A
relação do fato anormal, monstruoso, impossível e verdadeiro, possível e
falso, que servia de elemento aos Canards, foi chamada então nos
jornais de Canard, com tanta razão pelo fato de que não é feito sem
penas, e que pode ser colocado em qualquer molho. (BALZAC, 2004, p.
52-53)

11

Novamente aqui a notícia é localizada no possível e falso. Interessante
notar que, de acordo com Meyer, na década de 1860, os Canards foram
rebatizados e reinterpretados pelo Le Petit Journal — primeiro jornal a ser vendido
de forma avulsa pelo preço de um sou (um tostão) — no intento de atrair mais
leitores. Sob o novo nome, fait divers, eles passam a corresponder à “notícia
extraordinária, transmitida em forma romanceada, num registro melodramático”
(MEYER, op. cit., p. 98)
Barthes, ao discorrer sobre o fait divers, o classifica como literatura, ainda
que uma literatura “considerada má”. Após delimitar a estrutura do fait divers pela
relação entre o acontecimento e a causalidade ou a coincidência, Barthes conclui
que o fait divers se constitui pela junção de dois movimentos: a causalidade
aleatória e a coincidência ordenada. Ambos, para ele, acabam por recobrir “uma
zona ambígua onde o acontecimento é plenamente vivido como um signo cujo
conteúdo é, no entanto, incerto” (2003, p. 63). É o que Barthes chama de mundo
da significação, daí a comparação com a literatura.

11

De acordo com João Domenech, literalmente canard é “pato” em francês, mas significa também “boato” ou
um “pasquim”. Daí o trocadilho com penas.

39

Tal comparação é pertinente, sobretudo se considerarmos que, de acordo
com a pesquisadora Marlyse Meyer, a página de faits divers é a única que não
envelhece:
Se é impossível, hoje, ao ler um jornal antigo, compreender
algum fato político sem recorrer ao contexto, sem apelar para nosso
conhecimento histórico, a leitura de um fait divers ainda pode, cem anos
depois, causar os mesmos arrepios ou espanto. O relato desse tipo de
crônica se caracteriza por sua intemporalidade e constitui uma
informação “imanente”, total, que contém em si mesma todo seu saber.
(MEYER, op. cit., p. 99)

Convém pontuarmos que, diferentemente do que apontam os estudos de
Meyer, a pesquisa de Danilo Angrimani Sobrinho, embasada por Alain Monestier e
Romi, evidencia um comércio de fait divers já florescente na França 300 anos
antes da indústria dos canards românticos. Theópharste Renaudot, e.g., fundador
da Gazette de France em 1631, lança “edições ‘extraordinárias’ de grandes
tiragens, consagradas aos fait divers sensacionais” (ANGRIMANI, 1995, p. 27).
Aliás, tanto Monestier e Romi, autores dos livros Fait Divers e Histoire des
Fait Divers, acreditam que muitas obras-primas da literatura, como Madame
Bovary e O Vermelho e o Negro, foram baseadas em fait divers.
Assim, o fait divers do dia 22 de julho de 1827, em que o seminarista
Antoine Marie Berthet entra na igreja de Brangues e fere gravemente com um tiro
de pistola madame Michoud de la Tour é recuperado e, sob a estrutura de fait
divers, é construído por Stendhal

seu romance O Vermelho e o Negro

(ANGRIMANI, op. cit., p.29)
E ainda, a despeito de o autor ter sempre negado que seu livro tivesse sido
inspirado em um fait divers, Emma Bovary de Flaubert seria muito semelhante à
Delphine Couturier, mulher do médico Delamare, que vivia em Ry, região muito
parecida com a descrita por Flaubert.
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Já o fait divers do Le Petit Journal passou a fazer concorrência com o
folhetim e, muitas vezes, chegou a superá-lo nas tiragens. O folhetim, como se
sabe, correspondia a pagina do jornal reservada à ficção, onde era possível treinar
a narrativa, onde se aceitavam “mestres e noviços do gênero, histórias curtas ou
menos curtas” e adotava-se “a moda inglesa de publicações em série”. (MEYER,
op. cit., p. 58).
Aliás, nem o folhetim foi poupado pela pena afiada do autor da Monografia:
Geffroy foi o pai do folhetim. O folhetim é uma criação que só
pertence a Paris, e só pode existir em Paris. Em nenhum país poder-se-ia
encontrar esta exuberância do espírito, esta zombaria em todos os tons,
estes tesouros de razão gastos loucamente, estas existências que se
dedicam ao estado de confusão, a uma parada semanal incessantemente
esquecida, e que deve ter a infalibilidade do almanaque, a leveza da
renda, e decorar com um cortinado o vestido do jornal todas as
segundas-feiras. (BALZAC. op. cit., p. 115)

O Geffroy citado por Balzac é na verdade o Abade Geoffroy, do Journal des
Débats, criador do folhetim, (feuilleton — feuille: folha). O vocábulo feuilleton
ocorreu pela primeira vez em 1790 (MOISÉS, 1974, p.230). Segundo Meyer, le
feuilleton designava inicialmente um lugar determinado do jornal: o rez-dechaussée — rés-do-chão, rodapé —, geralmente o da primeira página:
Tinha uma finalidade precisa: era um espaço vazio destinado ao
entretenimento. E pode-se já antecipar, dizendo que tudo o que haverá
de constituir a matéria e o modo da crônica à brasileira já é, desde a
origem, a vocação primeira desse espaço geográfico do jornal,
deliberadamente frívolo, oferecido como aos leitores afugentados pela
modorra cinza a que obrigava a forte censura napoleônica. (MEYER, op.
cit., p. 57)

Meyer informa que, após a revolução burguesa de 1830, Émile de Girardin
e seu ex-sócio Dutacq perceberam as vantagens financeiras do feuilleton, dando a
este o “lugar de honra do jornal”, e, inauguraram o romance publicado em série no
jornal diário:
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Brotou assim, de puras necessidades jornalísticas, uma nova
forma de ficção, um gênero novo de romance: o indigitado, nefando,
perigoso, muito amado, indispensável folhetim “folhetinesco” de Eugène
Sue, Alexandre Dumas pai, Soulié, Paul Féval, Ponson du Terral,
Montépin etc. etc. (idem, ibidem, p. 59)

Tratava-se de longas narrativas dispostas em capítulos publicados, cuja
receita “continua no próximo número” servia de isca para atrair e segurar os
“indispensáveis assinantes”. Aliás, um fato curioso: Balzac não somente era
grande admirador de Eugène Sue, um dos maiores folhetinistas do seu tempo, a
ponto de não hesitar em pedir-lhe conselhos, como também foi o primeiro a testar
o modelo folhetinesco, com La vielle fille em outubro de 1836. Inclusive, na
concepção de René Guise, a Comédia Humana “não teria certamente a fisionomia
que lhe conhecemos se as condições particulares criadas pelo romance-folhetim
não tivessem contribuído para modelá-la”. (GUISE apud MEYER, op. cit., p. 83) O
que nos induz ao seguinte paradoxo: a literatura de Balzac se estabelece por
intermédio do jornalismo tão criticado pelo autor.
Se na França encontramos grandes escritores folhetinescos, no Brasil não
será diferente: grandes escritores oitocentistas brasileiros também escrevem para
folhetins — entre eles, José de Alencar, Aluísio Azevedo e Machado de Assis.
O folhetim chega ao país em 1838, com a publicação de Capitão Paulo, de
Alexander Dumas. Entre 1839 e 1842 “os folhetins-romances são praticamente
cotidianos no Jornal do Comércio” (idem, ibidem, p. 283). Vale ressaltar um dado
relevante da pesquisa de Marlyse Meyer: a presença do romance folhetim na
imprensa feminina. Isso porque “foram muitas as mulheres do século XIX que não
só se preocuparam em ocupar um lugar ao sol aspirando às belas-letras,
traduzindo, criando, mas também preocupadas em divulgar idéias próprias sobre
sua condição, recorrendo a jornais ou fundando-os elas mesmas”. (idem, ibidem,
p. 297)
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Meyer define como jornais femininos “aqueles que, fundados e dirigidos por
mulheres, pretendiam, de uma forma ou outra, colocar questões a elas atinentes.”,
de forma que os “subtítulos, os editoriais, a personalidade de suas diretoras e
redatoras parecem postular propostas diversas, mas um exame ainda que
superficial não esconde que estivessem todos atravessados pela questão
educacional.” (idem, ibidem, p. 298) A pesquisadora cita como exemplo o Jornal
das Senhoras (1 de janeiro de 1852 a 30 de dezembro de 1955), do qual destaca
uma carta da fundadora e redatora do periódico, Joana Paula Manso de Noronha,
aos assinantes:
Ora pois, uma Senhora à testa da redação de um jornal! Que
bicho de sete cabeças será? [...] A sociedade do Rio de Janeiro [...]
acolherá decerto com satisfação e simpatia o Jornal das Senhoras,
redigido por uma senhora mesma, por uma americana que, se não possui
talentos, pelo menos tem a vontade e o desejo de propagar a ilustração e
cooperar com todas as suas forças para o melhoramento social e para a
emancipação moral da mulher.
(NORONHA. apud: Meyer, op. cit., p.299)

Meyer pontua que o Jornal das Senhoras, assim como os demais jornais
femininos,

abre

espaço

à

produção

literária

feminina,

além

de

várias

reivindicações, como a emancipação da “tirania marital”, o voto das mulheres,
entre outras, sem, portanto, “esquecer que a mulher é mãe, educadora do filho, e
portanto cidadão do amanhã, a rainha do lar em suma” (idem, ibidem, p. 298).
Assim, apesar de o romance e o folhetim estarem sempre associados à contumaz
frivolidade da “gentil leitora”, eles não serão desdenhados por essa “imprensa
feminista de veleidades militantes, pois sua leitura tem seu papel nessa
redefinição da mulher.” (idem, ibidem, loc. cit.).
Entretanto, o romance-folhetim não deixa de ser menosprezado pelos
próprios folhetinescos brasileiros, de modo que não nos surpreende o capítulo LXI
“Onde o autor põe o nariz de fora”, do folhetim publicado em 1882 em Folha Nova,
Mistério da Tijuca (a semelhança com o título O Mistério de Paris, de Eugène Sue,
não é mera coincidência), em que o autor, Aluísio Azevedo, satiriza:
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Leitor! Parece que te vás pouco a pouco adormecendo com o
descaminho que demos ao filamento primordial deste romance [..] se te
sentes aborrecido [..] fala-nos com franqueza em uma carta [..] que nós
tomaremos a heróica solução de apressarmos o passo e quanto antes te
lançaremos ao nariz o desfecho da obra [..]
[...] Diremos logo com franqueza que todo nosso fim é
encaminhar o leitor para o verdadeiro romance moderno. Mas [...] sem
que ele dê pela tramóia. [...] É preciso ir dando a cousa em pequenas
doses [...] Um pouco de enredo de vez em quando, uma situação
dramática [...] Depois, as doses de romantismo irão gradualmente
diminuindo, enquanto as de naturalismo irão se desenvolvendo; até que,
um belo dia, sem que o leitor o sinta, esteja completamente habituado ao
romance de pura observação e estudos de caracteres.
No Brasil [...] os leitores estão em 1820, em pleno romantismo
francês, querem o enredo, a ação, o movimento; os críticos porém
acompanham a evolução do romance moderno e exigem que o
romancista siga as pegadas de Zola e Daudet. Ponson du Terrail é o
ideal daqueles; para estes Flaubert é o grande mestre. A qual dos dois
grupos se deve atender? Ao de leitores ou ao de críticos?
Estes decretam, mas aqueles sustentam. Os romances não se
escrevem para a crítica, escrevem-se para o público, para o grosso
público, que é o que paga. (idem, ibidem, p. 306-307)

A considerar que Rocambole, o famoso herói de Ponson du Terrail, é
retomado na década de 1870 pelo Jornal do Comércio, e ganha nova tradução
nos anos 80, as lucubrações do autor do Cortiço no tocante ao gosto do “grosso
público” são pertinentes.
Todavia, no que concerne ao “grosso público” há outro fator a ser
ponderado que, inclusive, distancia o folhetim brasileiro do folhetim francês. Como
mostra o primeiro recenseamento da população do Brasil realizado em 1872,
apenas 18,6% da população livre e 15,7% da população total, incluindo os
escravos, sabiam ler e escrever. E, ainda, em 1890, a porcentagem cai para
14,8% (GUIMARÃES, op. cit., p. 66). O recenseamento revela nos interstícios de
seus números a árdua realidade dos escritores brasileiros do século XIX, que,
além de competirem com os autores europeus, se encontram isolados ante um
público escasso.
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Machado de Assis já demonstra sua apreensão ao número ínfimo de
leitores do Brasil de 1800 em crônica publicada na Semana Ilustrada do dia 15 de
agosto de 1876:
E por falar neste animal [o burro], publicou-se há dias o
recenseamento do Império, do qual se colige que 70% da nossa
população não sabe ler.
Gosto dos algarismos, porque não são de meias medidas nem de
metáforas. Eles dizem as coisas pelo seu nome, às vezes um nome feio,
mas não havendo outro, não escolhem. São sinceros, francos, ingênuos.
As letras fizeram-se para frases; o algarismo não tem frases, nem
retórica.
Assim, por exemplo, um homem, o leitor ou eu, querendo falar do
nosso país, dirá:
— Quando uma Constituição livre pôs nas mãos de um povo seu
destino, força é que este povo caminhe para o futuro com as bandeiras
do progresso desfraldadas. A soberania nacional reside nas Câmaras; as
Câmaras são a representação nacional. A opinião pública deste país é o
magistrado último, o supremo tribunal dos homens e das coisas [...]
A isto responderá o algarismo com a maior simplicidade:
— A nação não sabe ler. Há só 30% dos indivíduos residentes
neste país que podem ler; desses uns 9% não lêem letra de mão. 70%
jazem em profunda ignorância [...]
Replico eu:
— Mas, Sr. Algarismo, creio que as instituições...
— As instituições existem, mas por e para 30% dos cidadãos.
Proponho uma reforma no estilo político. Não se deve dizer: “consultar a
nação, representantes da nação, os poderes da nação”; mas —
“consultar os 30%, representantes dos 30%, poderes dos 30%”. A opinião
pública é uma metáfora sem base; só há a opinião dos 30%. Um
deputado que disser na câmara: ‘Sr. Presidente, falo deste modo porque
os 30% nos ouvem...’ dirá uma coisa extremamente sensata.
E eu não sei que se possa dizer ao algarismo, se ele falar desse
modo, porque nós não temos base segura para os nossos discursos, e
ele tem o recenseamento. (ASSIS apud: GUIMARÃES, op. cit.,102-103)
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Não se sabe se propositalmente (o que modifica completamente o sentido
do texto), mas o autor cometeu um equívoco ao apontar como 70% o número de
analfabetos do país. Como vimos, este correspondia a cerca de 84% da
população brasileira. Segundo o pesquisador Hélio de Seixas Guimarães,
Machado de Assis — que passa a escrever como folhetinista a partir de 1860,
quando assume a crítica de teatro no Diário do Rio de Janeiro — tem seu romance
Helena publicado em folhetim pelo O Globo no exato momento em que escreve a
crônica, além de já contar com dois livros publicados: Ressurreição e A mão e a
luva, este último impresso em folhetim antes de sair em livro. (idem, ibidem,
p.103).
E ainda no que concerne ao “grosso público”, nota-se que a preocupação
com o leitor, ou com os seus cinco leitores — como o afirma no prólogo de
Memórias Póstumas de Brás Cubas — permeia toda a obra de Machado de Assis,
que dialoga com estes, chegando a chamá-los de “leitor dos meus pecados” (Esaú
e Jacó) ou mesmo “leitor das minhas entranhas” (Dom Casmurro). Se nos
estendermos

às

publicações

nos

jornais,

observaremos,

inclusive,

uma

preocupação com o leitor de livro e com o leitor de jornal, enquanto leitores
distintos. Sobre esse tema, Juracy Assmann Saraiva desenvolve um interessante
estudo comparativo entre a publicação do Quincas Borba na revista A Estação,
entre 15 de junho de 1886 e 15 de setembro de 1891, e a primeira edição do
romance em livro, lançada no final de setembro de 189112.
Conforme ressalta, em ambas as versões, preserva-se a história de Rubião,
“o ingênuo professor de Minas que almeja brilhar na corte do Rio de Janeiro,
apoiado na fortuna e na filosofia herdadas de Quincas Borba, mas que, ao se
submeter a um processo de reificação, chega à miséria e à loucura”, porém,
percebe-se

“mudanças

significativas

que

distinguem

estruturalmente

e

discursivamente os dois textos”:

12

SARAIVA, J. A. Entre o Folhetim e o livro: a exposição da prática artesanal da escrita. In: Machado de
Assis: ensaios da crítica contemporânea. Org. de Márcia Lígia Guidin, Lúcia Granja, Francine Weiss Ricieri.
São Paulo: Editora Unesp, 2008.
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A alteração da ordem de exposição dos acontecimentos, a
desarticulação da sequência evolutiva dos episódios, a condensação ou
a fusão de capítulos e a supressão ou o acréscimo de episódios são
algumas das mudanças que Machado imprime ao texto formatado em
livro ao reelaborar a versão que fora publicada em fascículos. (SARAIVA,
2008, p.199-200)

Segundo a pesquisadora, já o início o livro se difere do folhetim, porquanto
o romance em livro é principiado com o episódio que recobre no folhetim os
capítulos XX, XXI, XXII e parte do XXIII. Saraiva também cita como exemplo a
supressão e a condensação de alguns capítulos do folhetim, tais como a junção
dos capítulos I e III e II e IV do folhetim para comporem, respectivamente, os
capítulos IV e V do livro, entre tantas outras modificações.

Ao que, por fim,

conclui:
Os diferentes processos de transformação aqui evidenciados
revelam o posicionamento estético de Machado de Assis. Ao redigir a
segunda versão do romance Quincas Borba, ele analisa o modelo que
concebera sob orientação de um determinado gênero e em função de um
determinado veículo e verifica sua inadequação em face do outro suporte
material e de um receptor diferente. Contrapõe a transitividade do
folhetim à permanência do livro; a leitura em partes, que concorre com
anúncios de produtos comerciais e com indicações de modelos de
toaletes, à leitura continuada que pode recuperar lacunas pelo retorno de
si mesma; o leitor superficial, que persegue a aventura e o
entretenimento, ao leitor crítico-reflexivo. (idem, ibidem, p. 222)
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De fato, há certo empenho do autor de Quincas Borba em adequar sua
escrita ao suporte material, porém, não podemos nos fechar nas conclusões da
pesquisadora. Antes, faz-se necessário acrescentarmos aqui a relação entre
Machado de Assis e o jornal. Para Roberto Schwarz, os traços inerentes ao
folhetim, como a disposição sumária sobre os diferentes assuntos, o grande
número deles e a passagem inevitavelmente arbitrária de um a outro, a expressar
a “situação aleatória e spleenética do indivíduo contemporâneo” (SCHWARZ,
1990, p. 217) estão presentes nas obras da segunda fase de Machado de Assis (a
partir de Memórias Póstumas de Brás Cubas). Assim, “o amálgama entre
atualismo e futilidade” característico do jornalismo também determina o narrador
volúvel machadiano.
Ademais, há que se considerar a opinião do próprio Machado de Assis
acerca do jornal expressada na crônica O jornal e o livro — Correio Mercantil, Rio
de Janeiro, 10 e 12 de janeiro de 1859. Diferentemente de Balzac e de muitos de
seus colegas de ofício, aqui, o autor de Dom Casmurro revela uma visão positiva
sobre tal veículo de comunicação, a ponto de prenunciar o aniquilamento do livro
diante deste. O texto é longo, mas contém trechos de extrema relevância que
convém serem reproduzidos:
[...]
O jornal matará o livro? O livro absorverá o jornal?
A humanidade desde os primeiros tempos tem caminhado em
busca de um meio de propagar e perpetuar a idéia. Uma pedra
convenientemente levantada era o símbolo representativo de um
pensamento. A geração que nascia vinha ali contemplar a idéia da
geração aniquilada.
[...]
O meio, pois, de propagar e perpetuar a idéia era a arte. [...] A
catedral é mais que uma fórmula arquitetônica, é a síntese do espírito e
das tendências daquela época. A influência da Igreja sobre os povos liase nessas epopéias de pedra; a arte por sua vez acompanhava o tempo
e produzia com seus arrojos de águia as obras-primas do santuário.
[...]
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Era, porém, preciso um gigante para fazer morrer outro gigante.
Que novo parto do engenho humano veio nulificar uma arte que reinara
por séculos? Evidentemente era mister uma revolução para apear a
realeza de um sistema; mas essa revolução devia ser a expressão de um
outro sistema de incontestável legitimidade. Era chegada a imprensa, era
chegado o livro.
[...]
Mas restabeleçamos a questão. [...] O livro era um progresso;
preenchia as condições do pensamento humano? Decerto; mas faltava
ainda alguma cousa; não era ainda a tribuna comum, aberta à família
universal, aparecendo sempre com o sol e sendo como ele o centro de
um sistema planetário. A forma que correspondia a estas necessidades,
a mesa popular para a distribuição do pão eucarístico da publicidade, é
propriedade do espírito moderno: é o jornal.
O jornal é a verdadeira forma da república do pensamento. É a
locomotiva intelectual em viagem para mundos desconhecidos, é a
literatura comum, universal, altamente democrática, reproduzida todos os
dias, levando em si a frescura das idéias e o fogo das convicções.
O jornal apareceu, trazendo em si o gérmen de uma revolução.
Essa revolução não é só literária, é também social, é econômica, [...]
O jornal, literatura quotidiana, no dito de um publicista
contemporâneo, é reprodução diária do espírito do povo, o espelho
comum de todos os fatos e de todos os talentos, onde se reflete, não a
idéia de um homem, mas a idéia popular, esta fração de idéia humana
[...]
Isto posto, o jornal é mais que um livro, isto é, está mais nas
condições do espírito humano. [...]
[...] O jornal, abalando o globo, fazendo uma revolução na ordem
social, tem ainda a vantagem de dar uma posição ao homem de letras;
porque ele diz ao talento: “Trabalha! Vive pela idéia e cumpres a lei da
criação!” Seria melhor a existência parasita dos tempos passados, em
que a consciência sangrava quando o talento comprava uma refeição por
um soneto?
Não! Graças a Deus! Esse mau uso caiu com o dogma junto do
absolutismo. O jornal é a liberdade, é o povo, é a consciência, é a
esperança, é o trabalho, é a civilização. Tudo se liberta; só o talento
ficaria servo?
[...]
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Quem enxergasse na minha idéia uma idolatria pelo jornal teria
concebido uma convicção parva. Se argumento assim, se procuro
demonstrar a possibilidade do aniquilamento do livro diante do jornal, é
porque o jornal é uma expressão, é um sintoma de democracia; e a
democracia é o povo, é a humanidade.
[...] (ASSIS, 1997, p. 943-948)

Interessante como o ponto de vista machadiano é oposto ao balzaquiano.
Aqui o escritor brasileiro defende o que lá o escritor francês execra. Machado
arrisca um olhar novo sobre o veículo de difusão de seus trabalhos, entretanto há
uma dose de exagero em sua previsão: como bem o sabemos hoje, o jornal não
matou o livro. Há, inclusive, uma pergunta na crônica que merece ser destacada,
até pelo fato de ter sido respondida negativamente por alguns dos seus
contemporâneos e pelos escritores ulteriores: “o jornal é a liberdade, é o povo, é a
consciência, é a esperança, é o trabalho, é a civilização. Tudo se liberta; só o
talento ficaria servo?” É o que veremos a seguir.

2.2 JORNALISMO: MERCANTILIZAÇÃO DO TALENTO?

Entre os anos 1904 e 1905, foi publicada na Gazeta de Notícia uma curiosa
enquete realizada por João do Rio. Foi questionado a 36 intelectuais — entre eles,
Olavo Bilac — se o jornalismo, especialmente no Brasil, era bom ou mau para a
arte literária. Dez responderam que o jornalismo prejudica a vocação literária;
onze disseram que este favorece a literatura; onze opinaram que auxilia o
aspirante a escritor, mas, por outro lado, o atrapalha; três não responderam à
questão e um “não entendeu a pergunta” (COSTA, 2005, p.19).
A propósito da pesquisa, é necessário conhecermos o seu idealizador: João
do Rio. Escritor e jornalista, João do Rio começou a trabalhar no jornal A Tribuna
em 1899 e rapidamente passou a escrever com regularidade para A Cidade do
Rio, de José do Patrocínio:
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Com dezoito anos, presenciou um momento de transição da
imprensa brasileira, a passagem da fase artesanal para a industrial. O
noticiário ainda oscilava entre um diário oficial, uma gazeta literária e uma
seção de caricaturas. Sua inovação foi apostar num jornalismo
investigativo e de comportamento, em que crônica e reportagem se
misturam, como nas histórias narradas em A alma encantadora das ruas.
(idem, ibidem, p.42)

Para muitos, João do Rio foi o primeiro grande repórter do jornalismo
brasileiro. Segundo a pesquisadora Cristiane Costa, como escritor foi antes de
tudo um jornalista. As reportagens investigativas de As religiões do Rio e A alma
encantadora das ruas foram produzidas a partir de textos já publicados na revista
Kosmos e na Gazeta de Notícias. Em A correspondência de uma estação de cura,
também inovou ao levar a técnica jornalística para a ficção, como viriam a fazer os
novos jornalistas da década de 1960.
Voltemos à enquete. As respostas contrárias ao jornalismo podem ser
exemplificadas por Luis Edmundo, segundo o qual há “nesta terra duas
instituições fatídicas para o homem de letras: uma é a política, a outra o
jornalismo”, profissão em que “o desgraçado mata sua arte a 300 mil-réis por mês”
(EDMUNDO apud COSTA, op. cit, p. 20). Ou então por Elísio Carvalho, para quem
“o jornalismo é o mais pernicioso dos fatores, resumindo seus três feitos mais
nefastos: perverte o estilo, rebaixa a língua e relaxa a cultura” (CARVALHO apud
COSTA, op. cit., loc. cit.).
Dentre os que defenderam o jornalismo, Medeiros e Albuquerque se
destacou ao comparar a “baixa produtividade do artista a uma espécie de prisão
de ventre intelectual, para a qual o exercício braçal do jornalismo seria o melhor
remédio”(ALBUQUERQUE apud op. cit., p. 21):
Sempre que uma profissão usa dos recursos de qualquer arte
para fins industriais, os cultores da arte se indignam e depreciam
sistematicamente os profissionais, que assim se põem na vizinhança.
Quanto mais o emprego dos meios é o mesmo e há, portanto, perigo de
serem às vezes confundidos, mais também os artistas ostentam o seu
desprezo e procuram cavar um fosso profundo entre os dois domínios
(idem, ibidem, p.21-22)
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Reunidas posteriormente, em 1907, no livro O momento literário, as
respostas e especialmente as perguntas revelam dois fatores importantes:
— os jornalistas eram na virada do século, em sua maioria, escritores;
— embora muitos tenham defendido o ofício do jornalista, nota-se um
desconforto particular pela mercantilização da idéia (ainda que muitos a
defendam).
Antes que se discorra acerca dos aspectos suscitados pela pesquisa de
João do Rio, faz-se necessária sua contextualização. No final do século XIX, a
imprensa artesanal é substituída pela imprensa industrial. Já no início do século, a
imprensa conquista o seu lugar, a definir sua função, provocar a divisão do
trabalho em seu setor específico, atrair capitais, “o jornal será, daí por diante,
empresa capitalista” (SODRÉ, 1983. p. 275) e a preocupação fundamental dos
jornais passa a ser o fator político. Em 1901 surge o Correio da Manhã, primeiro
jornal de oposição do governo Campos Sales; e a grande imprensa faz do tema
político a tônica de sua matéria.
É evidente a mudança do ofício dos jornalistas ante o novo cenário que se
descortina a sua frente. Os folhetins já não têm a relevância de antes, uma vez
que o tom político cadencia as páginas dos jornais.13 Contudo, pela enquete do
autor de A alma encantadora das ruas, podemos inferir que ainda os ficcionistas
escrevem para os periódicos, os quais inclusive, de acordo com algumas das
respostas, auxiliam o aspirante a escritor.

13

Entretanto, é importante ressaltar que, segundo Marlyse Meier, “o fluxo folhetinesco corre pelo século XX
adentro.” Ver Folhetim: uma história, São Paulo: Companhia da Letras, 1996. p- 361-382
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Por outro lado, a transformação do jornal em uma empresa capitalista
acarreta consequências ao ofício do jornalista escritor. Como observamos, já no
início do século XIX, Balzac denuncia a transformação da literatura em “simples
mercadoria, objeto de troca” e igualmente ilustra “a ocorrência da capitalização do
espírito”, como sugere Lucáks (1968, p. 97). Porém, no final do século XIX, o
jornal, enquanto grande empresa, possui “estrutura comercial inequívoca”, e
passa-se a vender informação efetivamente “como qualquer outra mercadoria”.
(SODRÉ, op. cit., p.275).
Conforme ressalta Nelson Wernek Sodré, a passagem do século no Brasil
assinala a transição da pequena à grande empresa. Os pequenos jornais, de
estrutura simples, as folhas tipográficas, cedem lugar às empresas jornalísticas,
com estrutura específica, dotadas de equipamento gráfico necessário ao exercício
de sua função:
O jornal como empreendimento individual, como aventura
isolada, desaparece, nas grandes cidades. Será relegado ao interior,
onde sobreviverá, como tal, até nossos dias [1966]. Uma das
conseqüências imediatas dessa transição é a redução no número de
periódicos. Por outro lado, as empresas jornalísticas começam a firmar
sua estrutura, de sorte que é reduzido o aparecimento de novas
empresas. Acontece ainda, particularmente nas fases da inquietação
política — as sucessões presidenciais principalmente — mas em
dimensões muito mais reduzidas do que no século XIX. É agora muito
mais fácil comprar um jornal do que fundar um jornal; e é ainda mais
prático comprar a opinião do jornal do que comprar o jornal. (idem,
ibidem, p.275-276)
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Nas palavras do historiador Juarez Bahia, “em fins do século XIX, a
imprensa está preparada para o estágio empresarial como ocorre em países mais
avançados.” (1990, p.105). Bahia localiza esta segunda fase da imprensa
brasileira a partir de 1880, período denominado por ele de “tempo de aventura
industrial”, em que há mais investimentos, renovação do parque gráfico e maior
consumo de papel que garantem ao jornal a dimensão de empresa. Para o
historiador, há dois elementos decisivos que contribuem na transformação: o fim
da escravatura e a passagem do Império para a República, quando a economia
assinala duas transições, uma para o trabalho, e outra, para um sistema industrial.
Importante salientar que a pesquisadora Ana Paula Goulart Ribeiro enxerga
com algumas ressalvas a assertiva acerca da transformação dos jornais dessa
época em empresas jornalísticas:
É totalmente ilusório falar em empresa jornalística para se referir
14

à imprensa

desse período. A fragilidade dessa ‘aventura industrial’ até a

segunda metade do século XX parece inquestionável [...] A maioria dos
diários ainda era essencialmente instrumento político (GOULART, op. cit.,
26)

14

Vale ressaltar que vocábulo imprensa que significava a arte da tipografia e englobava toda a publicação
impressa, passou a se referir figurativamente aos jornais e aos jornalistas de modo a se estender a qualquer
meio de comunicação de massa, assim, surgem expressões como a imprensa falada, i.e. a radiodifusão, e a
imprensa televisionada, i. e. televisão.
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Porém, Goulart admite que o período compreendido entre o final do século
XIX e o início do século XX presenciou de fato a importação de máquinas, a
adoção de técnicas jornalísticas estrangeiras e a compra de serviço de agências.
Aliás, um dado curioso, a pesquisadora Cristiane Costa, autora de Pena de
aluguel: escritores e jornalistas no Brasil 1904- 2004, realizou em 2004 uma
enquete com 32 autores semelhante a de João do Rio, apenas acrescida de
algumas outras perguntas como “pretende ser escritor quando ingressou no
jornalismo?”; “a linguagem dos jornais oferece um aperfeiçoamento formal ou
bloqueia o texto literário?”, “a profissionalização por meio da imprensa permite a
sobrevivência financeira do escritor ou o afasta de seu caminho?” e “visibilidade,
ingresso no mercado editorial, maior penetração nos círculos intelectuais
compensam fatores negativos, como a falta de tempo ou o pouco espaço para a
sensibilidade artística numa redação?”.
Dos 32 entrevistados, quinze disseram que a atividade na imprensa é
positiva para o escritor. Outros dez afirmaram que tanto ajuda quanto atrapalha.
Cinco a consideraram prejudicial. E dois não responderam. Ou seja, segundo
Costa, “cem anos depois, com a exceção da alta incidência de LER (lesão por
esforço repetitivo), causada por dupla jornada à frente do computador, os prós e
os contras de o escritor trabalhar na imprensa não diferem muito dos relacionados
pelos contemporâneos de João do Rio.” (COSTA, op. cit., p. 200)
A possibilidade de viver da escrita foi considerada um ponto a favor do
jornalismo. Conforme afirma Cadão Volpato: “eu não possuo outra habilidade que
não a de trabalhar com a palavra. É isso que me sustenta” (Volpato apud op. cit.,
p. 201). Uma das principais justificativas aos fatores prejudiciais do exercício do
escritor como jornalista foi atribuída à esterilização da linguagem, conforme
resposta de Antônio Fernando Borges:
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A linguagem do jornalismo é, sem dúvida, muito mais pobre do
que a gama de ricas possibilidades da literatura — em termos formais,
temáticos e de vocabulário. Nesse sentido, o hábito do jornalismo pode
ser limitante. Prova disso é que, quase sempre, a primeira incursão de
jornalistas na literatura peca pela pobreza vocabular, frasal, temática. E
isso não é de hoje: compare-se o Machado de Assis dos romances e
contos com os das crônicas diárias e semanais de seu ganha-pão. Há um
abismo entre os dois. Claro que existem exceções, e é possível alguém
fazer grande literatura com vocabulário restrito e secura formal — mas
para isso deve-se tomar a “providência” de ser um Graciliano Ramos, por
15

exemplo. (BORGES apud op. cit., loc. cit.)

Ambas as pesquisas apontam para a seguinte problematização: o ofício do
escritor nos jornais — principalmente a partir da época em que os periódicos
arriscam experiências e objetivos próprios das organizações industriais — é o seu
real ganha-pão, o que para uns é algo negativo, e para outros, algo positivo. Se
retomarmos a crônica de Clarice Lispector, Escrever para o jornal e escrever livro,
notaremos que Clarice, conforme nossa análise, liga a produção jornalística
intrinsecamente ao dinheiro.
Há também outra questão levantada pelos escritores nas duas enquetes,
que igualmente está presente de certa forma na crônica de Clarice: o
empobrecimento da linguagem em decorrência dos diferentes públicos de jornal e
de livros. Conforme já o demonstramos, Machado de Assis chegou a modificar seu
romance, publicado primeiramente em jornal. Contudo, afirmar que “a linguagem
do jornalismo é, sem dúvida, muito mais pobre do que a gama de ricas
possibilidades da literatura” é ignorar um movimento importante na história do
jornalismo: o new journalism ou jornalismo literário que analisaremos a seguir.

2.3 NEW JOURNALISMO: CONTRA A “ESCRITA BEGE”

15

É possível ver esta resposta na íntegra no site www.penadealuguel.com.br
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— Lembra-se da Nugget, uma revista superficial que acabou virando uma
revista literária? — disse Tom Wolfe, com seu terno branco e pose de dândi, entre
risos, enquanto explicava a origem do termo new journalism, durante entrevista
em 1987 para o pálido Brant Mewborn, da revista Rolling Stone.
Considerado um dos fundadores do novo jornalismo, Wolfe pretendia
esclarecer ao seu interlocutor que não havia cunhado a expressão new journalism
(novo jornalismo) — no Brasil também conhecida como jornalismo literário —
utilizada pela primeira vez, conforme suas palavras, por Pete Hamil em 1965,
quando pretendia publicar um artigo sobre Gay Talese, Jimmy Breslin entre outros
escritores da Nugget.
Na realidade, o termo “novo jornalismo” foi utilizado pela primeira vez em
1887, mas de forma pejorativa para “desqualificar o britânico WT Stead, editor da
Paull Mall Gazette”, que era “um repórter engajado nas lutas sociais”, a recriar “a
atmosfera das entrevistas em seus textos” e fazer “matérias participativas” (PENA,
2006, p. 52). Tido como inconsequente por seus adversários, passou a ser
chamado de novo jornalista, o que poderia ser traduzido por “cabeça oca” ou
“cérebro de passarinho”.
Porém, segundo Felipe Pena, alguns historiadores consideram Daniel
Defoe — um influente editor no início do século XVII — o primeiro jornalista
literário moderno. Conhecido por seus romances Robinson Crusoé (1719) e Moll
Flanders (1722), Defoe escreveu, de 1704 a 1713, panfletos, ensaios e crônicas
na revista Review, mas foi em 1725, em decorrência de uma série de reportagens
policiais em que misturou Literatura e Jornalismo, utilizando as técnicas narrativas
de seus romances para tratar de fatos reais, que passou a atuar na imprensa.
Também já havia publicado, três anos antes, o Diário do ano da peste, que
reconstitui a epidemia da peste bubônica de 1665 em Londres.
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Como já constatamos, no Brasil, João do Rio também obtivera algo
semelhante à proposta do novo jornalismo, ao transportar técnicas jornalísticas
para a ficção em A correspondência de uma estação de cura, escrito em 1917
durante uma estada do escritor em Poços de Calda. “Ficção construída com ampla
reportagem imaginária”, os episódios são narrados por intermédio de um maço de
cartas escritas nesta estância. Antes de sair em volume, o romance epistolar teve
publicação seriada em O País. Interessante a observação do próprio autor sobre o
gênero de sua ficção em seu artigo A forma do romance publicado no Rio-Jornal,
no dia 24 de julho de 1918 em resposta às críticas pouco favoráveis ao seu livro:
O romance, gênero cada vez mais definitivo em arte, porque a
arte não existe sem a sua função social de historiar ou incentivar, precisa
de independência, de forma.
O jornalismo obrigou na França alguns escritores a desarticulá-lo
um pouco, assim como ao conto. [...]
Romance, hoje, como sempre foi aliás para os primaciais, é uma
história que se aproveita para contar em forma própria o que se viu e
observou e pensou. [...]
Eu desejaria que no nosso movimento literário a noção de
romance perdesse o corolário do prestígio rotineiro dos velhos moldes, e
que cada um desse ao gênero não a feição de escolas, mas a “sua”
própria. Tínhamos a ganhar na documentação desse vertiginoso
momento, que só a arte dos anotadores inebriantes poderia fixar nas
suas idéias, costumes e atos.
E quisessem os numes que cada escritor para livro de
observação criasse uma nova forma de apresentá-lo à saciedade
enfarada do leitor, que no Brasil ainda tem como alimento romanesco as
quinhentas páginas de livros inexoravelmente parecidos uns com os
outros. (JOÃO DO RIO, 1992, p. 121-122)
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Percebe-se que João do Rio faz da realidade social vista, observada e
refletida sua matéria-prima, exatamente como viriam a fazer os novos jornalistas,
como veremos mais adiante. Antes de João do Rio, Euclides da Cunha já havia
escrito um romance fruto da cobertura jornalística da Guerra de Canudos em
1897, para qual fora enviado como correspondente do jornal O Estado de São
Paulo. Como resultado desta grande reportagem, no dia 02 de dezembro de 1902,
Os Sertões chega às livrarias. Dividido em três partes, A Terra, O Homem e A
Luta, Os Sertões é, de acordo com Roberto Ventura, uma obra que transita entre a
literatura, a história e a ciência, ao “unir a perspectiva científica, de base
naturalista e evolucionista, à construção literária, marcada pelo fatalismo trágico e
por uma visão romântica da natureza.” (VENTURA, 2002, p.60) Assim, percebe-se
em Os Sertões a preocupação estilística de Euclides da Cunha:
O livro ganhou permanência pela escrita poética, em que o jogo
de antíteses e paradoxos indica os próprios conflitos do autor no
julgamento da ação das tropas republicanas, supostos representantes de
progresso. (idem, ibidem, p. 61)

Contudo, Ventura afirma que Os Sertões apenas insinua em vez de delatar
a chacina ocorrida em Canudos. O crime cometido pelas forças militares recebe,
portanto, um tratamento simbólico, “que metaforiza a degola e evita a banalidade
do registro realista ou a platitude do testemunho documental”. (idem, ibidem, p.
67). Talvez esse seja um dos aspectos que mais o afasta da obra de João do Rio,
e do novo jornalismo, cujo pioneiro no país, de acordo com Felipe Pena, foi Joel
Silveira.
Silveira “defendia a tese de que o estilo chamado de ‘grande reportagem’,
mais que uma mera alternativa da imprensa’, era a válvula de escape para toda a
voz reprimida na ditadura do Estado Novo” (PENA, op. cit., p. 65) Joel cobriu a
Segunda Guerra Mundial para os Diários Associados, quando ficou dez meses no
front italiano. Os textos escritos pelo repórter durante este período foram reunidos
no livro Histórias de Pracinha em 194516.

16

O livro foi reeditado pela editora Objetiva sob o título O inverno de Guerra
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Outro grande pioneiro no jornalismo literário: o feuilleton alemão e seu mais
expressivo representante: Joseph Roth. Logo após a Primeira Guerra Mundial, em
1919, o jornalista escritor, então com 25 anos, já estava em uma redação, ou
melhor, segundo Alberto Dines, “detestando as redações, porque o que realmente
gostava era de sair para a rua, descobrir histórias e contá-las da forma mais
intensa possível” (DINES In: ROTH. 2006, p.194). Dines salienta que a trajetória
de Roth é um modelo de integração de jornalismo com literatura a ponto de não
haver divisão em sua biografia entre fase jornalística e fase literária. Sua novela
Das Spinnennetz, por exemplo, apesar de ficção, pode ser lida como reportagemdenúncia, pois “menciona a parceria do barão da mídia direitista, Hugo Stinnes, o
apoio dos marechais Hindenburg e Ludendorff, e introduz um quase desconhecido
e delirante agitador antibolchevique e anti-semita, Adolf Hitler.” (DINES In: op. cit.,
p. 195). Convém reproduzirmos as palavras do próprio escritor sobre o jornalismo:
A mim, que passeio pelas diagonais de um dia de fim de
primavera, que me importa a grande tragédia da história mundial,
inscritas dos editorais dos jornais? [...] Em face dos acontecimentos
microscópicos, todo o patético se esvazia no erro, na insignificância. O
diminutivo das partes impressiona mais que a monumentalidade do todo.
(idem, ibidem, p.14)

O

contemporâneo

de

Roth,

Karl

Krauss,

também

teve

grande

representatividade no jornalismo literário. Poeta, autor de peças de teatro e
ensaios, Krauss fundou em 1899 a revista Die Fackel, pela qual produziu um total
de trinta mil páginas, em que descreve o cotidiano e a decadência do Império
Austro-Húngaro.
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Já o new journalism norte-americano foi influenciado, sobretudo, pelas
obras: Hiroshima, de John Hersey, publicada, antes da edição em livro, em uma
edição única da The New Yorker, em 31 de agosto de 1946, e A sangue frio, de
Truman Capote. Ao passo que Norman Mailer, nas décadas de 1960 e 1970,
ajudaria a disseminar uma nova forma de jornalismo que combina fatos atuais,
aspectos autobiográficos e opiniões “com a riqueza utilizada em um romance”
(PENNA, op. cit., p. 62). Mailer expressa sua postura sobre o jornalismo em
Cartas abertas ao presidente: ensaios irreverentes dirigidos ao presidente John
Fitzgerald Kennedy17 quando afirma:
Não seria mau se ainda pudéssemos enviar alguns bons
escritores a Cuba. Castro não faria mal convidando-os, pois de uma coisa
podemos estar certos: o repórter americano comum, que escreve para a
generalidade dos jornais americanos, está tão bem aparelhado para
discutir as complexidades de Cuba, e as nuanças da personalidade de
Castro, como um cavalo para ensinar sintaxe. (1966, p.88)

A despeito do sarcasmo, as palavras de Mailer acerca da superioridade
dos escritores sobre os repórteres guardam alguma verdade se confrontadas com
A sangue frio. O livro seria a princípio um artigo para a New Yorker, sobre os
efeitos causados pelo assassinato da família Clutter, em 1959, em uma pequena e
isolada comunidade. De acordo com Shaw, o editor da revista, Capote “escreveria
sobre a cidadezinha e a família — como teria sido a vida dela.”, ao que o editor
acreditou que “daria um longo e maravilhoso artigo” (CLARKE, 2006, p.301), mas,
a pesquisa se aprofundara de tal maneira a ponto de exigir muito mais do que um
artigo. E, em junho de 1965, Capote concluiu sua grande obra, A sangue frio.
No

que

tange

A

sangue

frio,

convém

rememorarmos

algumas

considerações do biógrafo de Capote, Gerald Clark, concernentes à definição
romance de não-ficção, como Truman denominava seu trabalho:

17

Tradução de Leônidas Gontijo de Carvalho. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira S.A., 1966
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Durante muito tempo Truman sustentou que a não ficção poderia
ser tão artística e atraente quanto a ficção. Segundo ele, a única razão de
em geral ser considerada uma espécie inferior de literatura era ser escrita
quase sempre por jornalistas que não estavam equipados para explorála. Somente um escritor “com total controle das técnicas ficcionais”
poderia conferir a ela o status de arte. “O jornalismo se move no plano
horizontal, conta as histórias; a ficção — a boa ficção — move-se
verticalmente, mergulha funda nas personagens e nos fatos. Ao tratar um
fato real com essas técnicas (o que o jornalista não pode fazer até
aprender a escrever), é possível fazer essa síntese”, disse ele. Porque os
bons ficcionistas desdenhavam a reportagem e os repórteres não
aprenderam a escrever a boa ficção é que essa síntese ainda não tinha
sido feita, e a não ficção nunca realizara seu potencial. Era o mármore
bruto à espera do escultor, a palita aguardando o artista. Truman insistia
ser o primeiro a mostrar o que é possível fazer com esse material tão
depreciado. A Sangue Frio era um novo tipo de literatura, um romance de
não ficção. (idem, ibidem, p.336-337)

As convicções de Capote acerca da não ficção são corroboradas por Tom
Wolfe, nos ensaios sobre o new journalism — reunidos na coletânea The new
journalism, de 1972 — quando narra a recepção do novo jornalismo entre
jornalistas e literatos:
A reportagem realmente estilosa era algo que ninguém sabia
lidar, uma vez que ninguém costumava pensar que a reportagem tinha
uma dimensão estética.
[...] Não teria lido a matéria de Joe Louis se não fosse escrita por
Gay Talese. [...] O que ele havia escrito para a Esquire era tão melhor
que aquilo que fazia (ou que deixavam de fazer) no Times, que tive de
conferir o que estava acontecendo.
Não muito depois, Jimmy Breslin começou a escrever uma
extraordinária coluna local em meu próprio jornal, o Herald Tribune.
Breslin veio para o Herald Tribune em 1963. [...]
De qualquer modo, Breslin fez uma descoberta revolucionária.
Descobriu que era possível um colunista efetivamente sair do prédio, ir
para a rua e fazer uma reportagem com suas próprias e legítimas pernas
[...]
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[...] Breslin trabalhava como um mouro. Passava o dia inteiro fora,
cobrindo um acontecimento, voltava às quatro e pouco da tarde, sentava
a uma mesa no meio da sala local. [...]
O trabalho de Breslin levantou certo ressentimento vago entre
jornalistas como entre literatos durante os dois primeiros anos de sua
coluna — vago porque nunca entenderam inteiramente o que ele estava
fazendo ... só que, de algum jeito perverso e barateador, a produção do
sujeito era literária. (WOLFE, 2005, p. 23-26)

Além de exaltar a novidade do trabalho do colunista Limmy Breslin, Tom
Wolfe, assim como Capote, avalia uma qualidade estética na reportagem. Porém,
o autor de Radical chique, como os demais jornalistas literários, não menospreza
o trabalho do repórter, mas sim, reivindica um novo jornalismo, diverso do que se
fazia então, cingido pelos manuais de redação, pelo “jornalismo bege”, nas
palavras de Joaquim Ferreira dos Santos18. O principal alvo de Wolfe é o colunista
do Times Walter Lippmann
[...] O arquétipo do colunista de jornal era Walter Lippmann.
Durante 35 anos, Lippmann parecia não fazer nada além de ingerir o
Times todas as manhãs, ruminá-lo poderosamente durante alguns dias e
depois metodicamente defecá-lo na forma de uma gota de papa na testa
de diversas centenas de milhares de leitores de outros jornais nos dias
seguintes. (idem, ibidem, p. 20)

Contra este tipo de jornalismo e de jornalista, surgem os escritores
apelidados por Wolfe de lumpemproletários:
Seymor Krim me conta que ouviu essa expressão ser usada pela
primeira vez em 1965, quando era editor do Nugget e Pete Hamil o
chamou para dizer que queria um artigo chamado “O Novo Jornalismo”
sobre pessoas como Jimmy Breslin e Gay Talese. [...]

18

posfácio do livro Radical chique e o novo jornalismo, editado pela Companhia das Letras em
2005
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[...] Na época, meados dos anos 60, o que aconteceu foi que, de
repente, sabia-se que havia uma espécie de excitação artística no
Jornalismo, e isso em si já era uma novidade. [...]
A classe baixa eram os jornalistas, os quais ficavam tão embaixo
na estrutura que mal eram notados. Eram tidos sobretudo como
trabalhadores diaristas que desencadeavam informações para escritores
de maior sensibilidade fazerem melhor uso delas. Quanto às pessoas
que escreviam para as revistas populares [...] e os suplementos de
domingo, os escritores chamados de freelancers, a não ser por algumas
raras pessoas do The New Yorker, considerava-se que nem estavam no
páreo. Eram os lumpemproletários.
E, de repente, em meados dos anos 60, aparece um bando
desses lumpemproletários, nada mais nada menos, um bando de
escritores de revistas de papel brilhante e suplementos de domingo sem
credencial literária alguma na maioria dos casos — só que usando todas
as técnicas do romancista, até as mais sofisticadas — e ainda por cima
se permitindo os insights dos homens de letras — e, ao mesmo tempo,
fazendo ainda suas reportagens pedestres, “cavadoras”, prostituídas,
malditas reportagens do tipo vestiário — assumindo todos esses papéis
ao mesmo tempo — em outras palavras, ignorando a divisão de classes
literárias que passou quase um século se constituindo. (idem, ibidem, p.
40-44)

Ele não oculta sua ironia ao descrever os literatos de então. Ademais tece
críticas ferozes aos romancistas da década de 40, 50 e até no início dos anos 60,
quando o romance não era uma mera forma literária, mas sim um “fenômeno
psicológico”, “uma febre cortical”, que fazia parte da “Introdução geral à
psicanálise, em algum ponto entre narcisismo e neurose obsessiva”. Para ele, o
romance, nos anos 50, passara a ser “um torneio nacional”, e não havia lugar para
jornalistas, a menos que ali estivesse no papel de feitura romancista ou simples
“cortesão dos grandes”.
Tom Wolfe chega a comparar os primeiros dias do romance aos primeiros
dias do novo jornalismo, uma vez que em ambos surge um “grupo de escritores
trabalhando um gênero considerado classe-baixa [...] que descobrem as alegrias
do realismo detalhado e seus estranhos poderes”.
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Os escritores de revista, assim como os primeiros romancistas,
aprenderam por tentativa e erro algo que desde então tem sido
demonstrado em estudos acadêmicos: especificamente, que o diálogo
realista envolve o leitor mais completamente do que qualquer outro
recurso. Ele também estabelece e define o personagem mais depressa e
com mais eficiência do que qualquer outro recurso. [...] Os jornalistas
trabalhavam o diálogo em sua mais plena e mais completamente
reveladora forma no mesmo momento em que os romancistas o
eliminavam, usando o diálogo de maneira cada vez mais crítica, estranha
e curiosamente abstrata (idem, ibidem, p. 54)

Tom Wolfe também critica os romancistas que abandonaram o realismo
social, pois, segundo ele, abandonaram consequentemente “certas técnicas
vitais”.

Por

essa

razão,

ele

afirma

assertivamente

que

em

1969

os

“lumpemproletários” haviam conquistado uma outra vantagem técnica sobre os
romancistas. Já no prefácio, o autor ataca:

[...] qualquer um que tente, na ficção ou na não ficção, melhorar
a técnica literária abandonando o realismo social será como um
engenheiro que tenta melhorar a tecnologia das máquinas abandonando
a eletricidade.
[...] Devo confessar que o estado retrógrado da ficção
contemporânea facilitou muito a formulação da questão principal deste
livro: que a literatura mais importante escrita hoje na América é de não
ficção, com a forma que foi, embora sem elegância, rotulada de Novo
Jornalismo. (idem, ibidem, p. 8)

É indubitável o sarcasmo de Tom Wolfe em seus ensaios com relação ao
que se fazia antes do new journalism da década de 1960, tanto no jornalismo
quanto na literatura. Seu deboche denota o desejo de mudança. E tal mudança
ganha maiores proporções com o jornalismo gonzo, uma vertente mais radical do
new journalism, criada e popularizada no início da década de 1970, por Hunter S.
Thompson, “um excêntrico e brilhante repórter da revista Rolling Stone” (Pena, op.
cit, p. 56).
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De acordo com Felipe Pena, jornalismo gonzo consiste no envolvimento
profundo e pessoal do autor no processo da elaboração da matéria. “Não se
procura um personagem para a história; o autor é o próprio personagem. Tudo
que for narrado é a partir da visão do jornalista” (idem, ibidem, p. 57). Para Pena,
o jornalismo gonzo é caracterizado pela irreverência, pelo sarcasmo e pelo
exagero, de forma que seja escancarada a almejada isenção jornalística dita pelos
órgãos de imprensa.
Sem dúvida que tanto o jornalismo gonzo quanto o new journalism não
apenas inovaram a linguagem jornalística como desestruturaram o discurso
jornalístico, dirigido ao leitor de periódicos. Na verdade, podemos nos atrever a
afirmar que eles chegam a desconstruir o que se percebe como leitor de jornais,
aquele “habituado a ler sem dificuldade o jornal”, que “está predisposto a entender
tudo” — nas palavras de Clarice Lispector — quando lhes oferece uma produção
complexa, “literária”, segundo Tom Wolfe, com reportagens urdidas a partir de
recursos ficcionais. O novo jornalismo desestabiliza até a assertiva sobre “a
linguagem do jornalismo”, descrita como “muito mais pobre do que a gama de
ricas possibilidades da literatura — em termos formais, temáticos e de
vocabulário.” Linguagem que, como demonstramos no primeiro capítulo, se
estigmatizou pela busca da objetividade intensificada com a incorporação do lide e
do manual de redação nas redações dos jornais.
Por certo que não é possível localizar a produção jornalística de Clarice
Lispector no estilo moldado pelo novo jornalismo, até porque Clarice distinguia os
dois tipos de linguagem, jornalística e literária, a priorizar, e, de alguma forma,
proteger a literária. E ainda, seus romances são destituídos do realismo social
exaltado por Tom Wolfe e Truman Capote. Porém, como já o comprovamos, o
estilo da escritora não segue qualquer manual de redação, tampouco é “objetivo,
claro ou conciso”.
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Um segundo ponto abalizado por Tom Wolfe nos chama a atenção: os
diálogos trabalhados pelos jornalistas e ignorados pelos romancistas. Sim,
sabemos que a escritora abre mão deste artifício em suas obras, marcadas pela
digressão. Contudo, nosso objeto de estudo, as entrevistas realizadas por Clarice,
são erigidas justamente pelo diálogo, “em sua mais plena e mais completamente
reveladora forma”, o que as singulariza dentre as produções claricianas. No
próximo capítulo estudaremos mais detalhadamente a entrevista, para, por fim,
realizarmos uma primeira análise das entrevistas de Clarice Lispector.
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CAPÍTULO 3 – PLURÁLOGOS POSSÍVEIS COM CLARICE

Mas o que não se pode negar é que existe na entrevista a possibilidade de um diálogo
democrático, do plurálogo.

Cremilda Medina. Entrevista: o diálogo possível. p. 18
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3.1 NOS MEANDROS DA ENTREVISTA

Início do ano 1945. À sombra das samambaias, na varanda da sua casa na
pequena rua Getúlio das Neves, Jardim Botânico, José Américo de Almeida sentese à vontade para entregar à netinha um envelope. Observada por Carlos
Lacerda, a menina provavelmente não percebe a importância da conversa que
acaba de interromper entre seu avô e aquele senhor de óculos redondos e de
relógio no pulso. Instantes depois, a neta abandona o avô e o jornalista ao diálogo
firme e à atmosfera viva que envolvem aquela varanda. O autor de A Bagaceira
retoma o olhar baixo e os gestos tímidos, enquanto volta-se às palavras que
mudarão decisivamente a história do País. Parece não temer a censura infligida
pelo Estado Novo. Carlos Lacerda nota que seu entrevistado se prepara “com um
indisfarçável orgulho, para enfrentar as consequências de suas atitudes,
considerando falar agora, nunca depois deste momento”. Ao que José Américo
diz:
No momento em que se pretende transferir a responsabilidade da
situação dominante no Brasil da força que a apóio para a chancela do
povo, é a própria ditadura expirante que nos dá a palavra. É preciso que
alguém fale, e fale alto, e diga tudo, custe o que custar.

19

E o chefe civil da Revolução de 30 no Norte acerta a voz e fala alto, “de
consciência tranquila e coração aberto”, como ele mesmo ressalta. Critica o
governo Getúlio Vargas, aponta os verdadeiros responsáveis pela crise, examina
a legislação trabalhista, insta as eleições e distingue os candidatos possíveis à
Presidência da República, evoca a democracia e por fim conclui:
Cumpri um dever. Falei por mim e sinto ter interpretado também o
pensamento ainda vedado do povo brasileiro. Fui levado a exprimir-me
desta forma por um poder de determinação que nunca me abandonou
nos momentos decisivos.

20

19

In: LACERDA, Carlos. Declarações do Sr. José Américo. . Org. de Raimundo Magalhães Junior
Reportagens que abalaram o Brasil. Rio de Janeiro: Bloch Edições, 1973. p. 112
20
In: LACERDA. op. cit. p. 121
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Desse encontro nasce a histórica entrevista Declarações do Sr. José
Américo que demorará a ser publicada, em decorrência da forte censura sofrida
pelos jornais, mas que, por fim, ilustra as páginas do Correio da Manhã do dia 22
de fevereiro daquele mesmo ano. Histórica porque além de romper o silêncio
imposto pelo DIP, redefine a democracia brasileira. Após seis dias, Getúlio Vargas
promulga o Ato Adicional de 28 de fevereiro, que altera vários aspectos da
Constituição de 1937, e garante as eleições presidenciais e legislativas.
A própria tessitura do texto ratifica a gravidade das palavras do
entrevistado. Com suas falas transcritas entre aspas, a entrevista não se erige
pelo diálogo, mas por uma espécie de discurso longo do José Américo de
Almeida. O entrevistador, Carlos Lacerda, reduz-se a um discreto narrador, que,
na terceira pessoa do singular, limita-se a descrever e exaltar o seu entrevistado.
Das suas perguntas, nenhuma é mencionada. Lacerda enfatiza tão-somente o que
seu interlocutor tem a dizer, ciente do valor daquelas frases. O texto evidencia o
poder do entrevistado já na sua composição.
Mais de uma década depois, outro entrevistado imprime nas páginas de um
periódico — desta vez a revista Manchete — novo momento decisivo na história
do Brasil. O General Henrique Duffles Teixeira Lott concede a Otto Lara Resende
“em primeiríssima mão” uma entrevista em que reconstitui os acontecimentos que
antecederam o dia 11 de novembro de 1955, quando os tanques do exército
tomaram as ruas do Rio de Janeiro e depuseram Café Filho (vice-presidente e
sucessor de Getúlio Vargas) e Carlos Luz (presidente da Câmara e sucessor de
Café Filho) para garantir a posse de Juscelino Kubitscheck. Figura central do
episódio, General Lott narra minuciosamente os fatos que o impulsionaram a
mobilizar as unidades do exército contra o presidente uterino Carlos Luz.
Relembra desde as eleições para o Congresso do dia três de outubro de 1954 até
o discurso do Coronel Mamede no enterro do General Canrobert, quando o
coronel ataca a eleição de Kubitschek, “uma vitória da minoria” (Kubitschek
obtivera 36% da votação). Interessante observar que nesta entrevista também o
diálogo é substituído por um extenso depoimento do entrevistado. A ponto de o
entrevistador admitir a certa altura:
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O General Lott raramente interrompe o fio de sua narrativa, que
obedece, está visto, ao método cronológico. Preferimos não o
interromper com perguntas. A maneira como está concedendo a
entrevista, num tom de sincero depoimento, facilita-nos a missão de
repórter.

21

E chega a afirmar em seguida que o próprio entrevistado pergunta para que
ele mesmo responda:
Agora, por exemplo, ele próprio pergunta:
— Por que intervim nesse caso da votação da Lei Eleitoral? Por
que, enfrentando todas as interpretações, expondo-me a toda sorte de
ataques, parecendo invadir a seara que não era minha, por que me decidi
a assim agir?
Ele próprio responde:
— Para evitar a cisão entre o Exército, a Marinha e a
Aeronáutica. O meu propósito foi sempre, ontem como hoje, respeitar a
lei, respeitar os ditames da justiça, evitar, por todas as formas, a
subversão da ordem e o derramamento de sangue, numa luta fratricida
que seria desastrada para o País.

22

Porém, aqui, o entrevistador não se oculta na terceira pessoa do singular,
mistura-se na primeira pessoa do plural, como é possível constatar nos seguintes
excertos:
[...] Esse homem sereno e firme, que nos parece falar sem a
malícia própria do jogo de astúcias que é a política [...]
[...] O General Lott raramente interrompe o fio de sua narrativa
[...] Preferimos não o interromper com perguntas. [...] facilita-nos a missão
de repórter [...]
Nessa altura, o ministro da Guerra apanha o Regulamento
Disciplinar do Exército e chama a nossa atenção para o artigo 10, [...]
(grifo nosso)

21
22

RESENDE, Otto Lara. O depoimento de Lott In: org. Raimundo Magalhães Junior, op. cit. p. 192
Idem, ibidem.
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Muito provavelmente Otto Lara Resende mescla sua voz à da instituição
para a qual trabalha, a revista Manchete, porquanto na introdução da entrevista,
quando se refere ao interlocutor do entrevistado, pronuncia o nome Manchete:

“Neste depoimento, concedido a Manchete em primeiríssima mão, o General
Teixeira Lott fala francamente.” Aliás, convém expormos a continuação deste
trecho, pois que guarda outros elementos imprescindíveis a nossa análise:
Neste depoimento, concedido a Manchete em primeiríssima mão,
o General Teixeira Lott fala francamente. Por isso mesmo, esta entrevista
constitui mais do que um feito jornalístico. É uma peça a que poderá
recorrer o futuro quando se tratar da fixação de um juízo histórico sobre
os graves acontecimentos destes dias que estamos vivendo.
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Atenhamo-nos à seguinte parte: “[...] General Teixeira Lott fala francamente.
Por isso mesmo, esta entrevista constitui mais que um feito jornalístico.” Com
efeito, esta entrevista, assim como a primeira analisada, constitui mais que um
feito jornalístico. São duas entrevistas históricas que eternizaram dois momentos
críticos do Brasil. Porém, há um aspecto curioso na frase que justifica a entrevista
como “mais que um feito jornalístico”. Corresponde ao momento em que o
entrevistador afirma que o entrevistado “fala francamente”. Curioso porque tanto
na entrevista com José de Almeida quanto na com o General Lott, ambos os
entrevistados falam “de coração aberto” e “francamente”. No tocante ao
depoimento de Lott, outro fator interessante enriquece nossa análise. Conforme
Carlos Heitor Cony em entrevista à Carla Mühlhaus no livro Por trás da entrevista,
suspeita-se que “Otto Lara inventou todas as respostas e Lott aceitou”
(MÜHLHAUS, 2007:122). Não se sabe se é verossímil a suspeita, mas alguns
termos utilizados pelo general, como, por exemplo, “restrição mental”, são, na
verdade, de autoria do Otto Lara Resende, segundo revela Roberto Pompeu de
Toledo na crônica Entrego o corpo lasso à fria cama, publicada na revista Veja no
dia onze de novembro de 1998:

23

idem, ibidem, p. 189
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Otto entrevistou Lott para a revista Manchete [...]. Mas, não
satisfeito com as formulações do general, salpicou a entrevista de
contribuições próprias. A certa altura, Lott confessava que foi obrigado
“se não a uma mentira, pelo menos a uma restrição mental”. Restrição
Mental? É a expressão eclesiástica para a mentira necessária. A restrição
mental, reservatio mentalis, em latim na boca do general simplão que era
Lott? Otto admitiu mais tarde que fora uma doação sua ao acervo
filosófico do general, assim como o nome pomposo com que foi batizada
a dupla deposição dos presidentes, para fugir à vulgar denominação de
golpe: “movimento de retorno aos quadros constitucionais vigentes.”

Ainda que Otto Lara não tivesse inventado as respostas do general, o fato
de ter acrescentado alguns termos mais sofisticados no depoimento do
entrevistado já nos incita a questionamentos quanto à sinceridade deste. Até que
ponto General Lott “fala francamente”, se esta fala é modificada pelo
entrevistador? A pergunta erige outra questão ainda mais delicada: até que ponto
um entrevistado “fala francamente”.
No livro já citado, Por trás da entrevista, Carla Mühlhaus entrevistou dez
jornalistas experientes. Dentre os entrevistados, mencionaremos novamente
Carlos Heitor Cony, sobretudo em virtude de uma parte específica do diálogo: ao
ser indagado se os entrevistados mentiam muito, Cony é assertivo: “Ah, sim,
muito. Totalmente.” Chega a afirmar ainda que a entrevista, para ele, “é uma das
formas mais furadas de se chegar à verdade.”
Outro dos dez jornalistas, Joaquim Ferreira dos Santos, também acredita
que o entrevistado, “às vezes, é um grande mentiroso.” A propósito, o jornalista
declara que:
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O negócio é o seguinte: as pessoas mentem, todo mundo mente
e cria um outro personagem para aparecer melhor na revista, sair melhor.
Algumas palavras são carregadas de mentira, ainda mais numa situação
artificial como é a da entrevista. É difícil você pegar o personagem em
estado bruto, sem policiamento. Talvez por isso eu sempre tenha
valorizado mais uma cena ou o comportamento do entrevistado do que
propriamente suas declarações. Desconfio das palavras, da encenação
da entrevista. Acho que as pessoas criam em geral um tipo para vender
para o repórter e você tem de desmascarar essa fantasia para poder
chegar ao personagem. (In: MÜHLHAUS, op. cit., p. 157)

Quanto à afirmação de que algumas palavras são carregadas de mentira,
há uma passagem interessante na entrevista de Clarice Lispector com o então
Ministro João Paulo dos Reis Velloso (Ministro do Planejamento entre 1969 e
1979), publicada no livro De Corpo Inteiro24 :
Tudo isso apenas para dizer que espero nestas entrevistas não
deformar as palavras de meus entrevistados, palavras estas que são a
persona de cada um.
(LISPECTOR, 1999d, p.199)

Ora, persona origina-se do latim e significa, entre outras acepções,
máscara, papel representado por um ator. Inclusive, no livro Uma aprendizagem
ou o livro dos prazeres, Clarice escreve:
[...]
Mas é que esse rosto que estivesse nu poderia, ao ferir-se,
fechar-se sozinho em súbita máscara involuntária e terrível: era pois
menos perigoso escolher, antes que isso fatalmente acontecesse,
escolher sozinha ser uma “persona”. Escolher a própria máscara era o
primeiro gesto voluntário humano. [...] (Lispector, 1998c, p. 85-86. grifo
nosso)

24

Publicado pela primeira vez em 1975, De corpo inteiro é uma coletânea com algumas das entrevistas
realizadas por Clarice Lispector para a revista Manchete e para o Jornal do Brasil. Entrevistas como as
realizadas com a Tereza Souza Campos (primeiro figurino do país), com o Clóvis Bornay e até mesmo com a
Maysa, não foram incluídas nesta coletânea.

74

Ao traduzirmos o verbete persona para máscara, a citação ganha um novo
sentido, em que se entende que, apesar de não serem deformadas, as próprias
palavras transformam o entrevistado, pois representam suas máscaras.
Ademais, tanto Joaquim Ferreira dos Santos quanto muitos outros
jornalistas referem-se aos seus entrevistados como personagens. E ainda, muitos
dos jornalistas entrevistados por Carla Mühlhaus revelaram a necessidade de o
entrevistador também “vestir um personagem” na medida em que passa a ser “um
representante de um determinado veículo” e não mais um indivíduo.
Se o entrevistado e o entrevistador se vestem de personagens, e, muitas
vezes, o entrevistado mente ou suas falas são modificadas, como entender então
a entrevista enquanto “uma peça a que poderá recorrer o futuro”, como afirmara
Otto Lara Resende sobre a entrevista com General Lott? Pode a entrevista
corresponder a um documento histórico irrefutável? Para José Castello nunca é
irrefutável, pois pode ser desmentida. Entretanto, ele acredita tratar-se de um
documento na medida em que lida com fatos e informações objetivas25, como o
lidam as duas entrevistas já citadas.
Mas, ainda que trabalhe com informações objetivas, o fato de a entrevista
poder ser desmentida já nos provoca um olhar mais crítico sobre o próprio gênero,
uma vez que se fundamenta “na mais duvidosa e mais rica das fontes, a palavra”
(MORIN In: MOLES et. all., 1973, p.120). Traçaremos o percurso da entrevista no
jornalismo, para então inquirirmos este gênero tão complexo.
O vocábulo entrevista, entre (do latim inter) + vista (do latim, videre),
provém do francês entrevoir, que significa entrever, avistar. Apesar de muitos
historiadores situarem o nascimento da entrevista no ano de 1836, quando James
Gordon Bennett, fundador e editor do New York Herald, interrogou a dona do
prostíbulo Rosina Townsend sobre o assassinato da prostituta Helen Jewett, a
entrevista com José Bonifácio de Andrada e Silva, o Patriarca da Independência¸
publicada em O Tamoyo é ainda anterior, datada de 2 de setembro de 1823. O
jornal O Tamoyo, que circulou pela primeira vez em 12 de agosto de 1823, foi
fundado por José Bonifácio, após sua demissão do Ministério. Nesta entrevista,
ele é chamado de o velho do Rocio (ALTMAN, 1995, p.1).

25

José Castello em entrevista à Carla Mühlhaus. Por trás da entrevista. Rio de Janeiro: Record, 2007, p.188
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Como vossa mercê publica um periódico que eu muito prezo pelo
puro brasileirismo que nele brilha, e porque com muito boa filosofia
combate coisas sem caluniar pessoas, julgo quererá fazer o favor a mim
e à nossa Pátria, de publicar no seu estimável papel uma conversa franca
e amigável que anteontem tive com este raro e ótimo patriota que é o
nosso Velho do Rocio.

Nota-se que o entrevistador denomina sua entrevista como uma “conversa
franca e amigável”. Aliás, em nenhum momento da entrevista, o repórter a
estabelece como tal, quando muito a classifica como conversação. Tampouco
chama o Velho do Rocio de entrevistado. Evidencia-se a pouca familiaridade com
o termo. Mesmo em 1871, quarenta e oito anos depois, o termo “entrevistado”
ainda era pouco conhecido, ao menos pelo imperador do Brasil, Dom Pedro II.
Quando da sua primeira entrevista concedida à beira das pirâmides do Cairo, no
Egito, indaga se havia utilizado o termo correto ao correspondente do New York
Herald, o mesmo de James Gordon Bennett:
Correspondente — Vi uma cópia do Gallignani, contendo uma
entrevista do senhor Seward do New York Herald, em sua mesa.
Majestade, o senhor a leu?
Dom Pedro — Sim, com interesse. O senhor Seward tem sido
um grande viajante [sic] e parece ter aproveitado muito bem estas
oportunidades para observação. Eu não teria condições de ir tão longe
como ele foi...Suponho que estou sendo entrevistado. É esse o termo,
não é?
Correspondente — Sim, Majestade. Mas posso submeter meu
manuscrito ao seu secretário, com todo o prazer, caso o senhor deseje
fazer algumas alterações.
Dom Pedro — Obrigado, mas não é o meu caso. Estive em
constante posição e estado de “entrevista” em toda minha vida, e não há
nada, agora, que eu deseje tornar público. É novelesco encontrar um
correspondente do New York Herald à sombra das pirâmides.
(apud MÜHLHAUS, op. cit., p. 23)
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De acordo com Glenn Wallach, o termo entrevista tal qual o conhecemos
hoje ainda era desconhecido em 1871. O dicionário Webster de 1867 identificava
a palavra entrevista apenas como “visão mútua ou reunião para alguma
conferência sobre um tema importante.” Somente vinte anos depois o dicionário
The Century Dictionary viria a acrescentar os verbetes “entrevistador” e
“entrevistar” e a dar um novo significado ao vocábulo “entrevista”: “Conversa ou
colóquio realizado com uma pessoa cujos pontos de vista ou declarações são
coletados para publicação." (In: WALLACH, 1998, p. 36. Tradução livre)26
A definição é muito próxima das acepções apresentadas pelos dicionários
brasileiros atuais. No Hoauiss, entrevista significa: “2.1 [Rubrica: jornalismo] coleta
de declarações tomadas por jornalista (s) para divulgação através dos meios de
comunicação”; no Aurélio: “3. Comentário ou opinião fornecida a entrevistadores
para ser divulgada pelos meios de comunicação”; no Aulete, dicionário atualizado
conforme a reforma ortográfica de 2008, 1. Jorn. Diálogo conduzido por um
jornalista com o fim de realizar matéria sobre a pessoa escolhida. 2. Jorn. Matéria
resultante. O Aulete adiciona um novo significado, a entrevista também é a própria
matéria publicada.
Como verificamos, se a origem do vocábulo é francesa a entrevista
jornalística é uma adaptação semântica da palavra inglesa interview definida pelo
The Century Dictionary. Constatamos também que, em mais de um século, o
significado sofreu pouca alteração. Em contrapartida, apesar da precisão com a
qual se define enquanto verbete de um dicionário, a entrevista jornalística ainda é
um grande enigma nos estudos teóricos da comunicação, conforme frisa Carla
Mühlhaus:

26

WALLACH, G. “A depraved taste for publicity”: the press and private life in the gilded aged. American
Studies, Vol. 39, No. 1: Spring 1998. Dispovível em:
<https://journals.ku.edu/index.php/amerstud/article/view/2720>. Acesso em: 6 maio 2010.

77

A classificação geral das entrevistas parece ser uma espécie de
elo perdido no mundo teórico da comunicação. A pergunta “O que é a
entrevista?”, colocada no hábitat jornalístico, costuma ter poucas
respostas precisas. Fica a suspeita de que talvez não exista mesmo uma
definição abrangente e tampouco seja possível classificá-la para além
das suas adequações às diversas mídias: passou do jornal para o rádio,
do rádio para a televisão, da televisão para o cinema. (MÜHLHAUS. op.
cit., p. 16)

Não obstante, Mühlhaus restringe a definição da entrevista a apenas uma
possível: instrumento da cultura de massa, “o human touch requisitado pela
mídia”. A definição, na verdade, é de Edgar Morin, segundo o qual, “a entrevista
dos veículos de massa é uma arte que não conhece nenhuma regra, mas conhece
seus artistas”. Morin tece a afirmação ao diferenciar a entrevista dos veículos de
massa da entrevista de psicologia, que “dedica o maior cuidado metodológico e
técnico a sua preparação, e procura fazer com que o indivíduo da entrevista seja
representativo de uma dada população.” (MORIN, op. cit., p.127). Cremilda Medina
nota igualmente que a entrevista jornalística, que “em primeira instância, é uma
técnica de obtenção de informações que recorre ao particular”, se vale, na maioria
das circunstâncias, “da fonte individualizada e lhe dá crédito, sem preocupações
científicas.” (MEDINA, 1995, p.18)
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Por outro lado, a entrevista é a raiz da reportagem jornalística, não há
jornalismo sem entrevista, como sugere Mühlhaus, razão pela qual apresenta uma
tipologia exaustiva. Seja nos manuais de redação dos jornais ou nos livros
teóricos, a entrevista é rotulada por diferentes e inúmeros gêneros e subgêneros.
Até mesmo Morin a classifica em quatro tipos, de acordo com seu grau de
comunicabilidade: a entrevista-rito, cuja finalidade se restringe à obtenção de uma
palavra, “que de resto não tem outra importância senão a de ser pronunciada hic
et nunc.”; a entrevista-anedótica, “conversas frívolas, ineptas, complacentes”, em
que o entrevistador busca a “anedota picante”; a entrevista-diálogo, quando o
“diálogo é mais que uma conversa mundana. É uma busca em comum. O
entrevistador e o entrevistado colaboram no sentido de trazer à tona uma verdade
que pode dizer respeito à pessoa do entrevistado ou a um problema”; e as
neoconfissões, quando “o entrevistador se apaga diante do entrevistado. Este não
continua na superfície de si mesmo, mas efetua, deliberadamente ou não, o
mergulho interior”27 (MORIN, op. cit. p. 129). Mühlhaus pontua que a entrevista
ganha contornos humanos imprevisíveis quando se revela antes de mais nada
uma relação. Pois parece-nos que a porção insondável de uma entrevista, a
relação humana, é justamente o que se procura tatear com rótulos e classificações
inesgotáveis.

27

Os quatro tipos foram estudados mais detalhadamente na minha dissertação de mestrado.
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Cremilda Medina prioriza precisamente a relação na entrevista e se
fundamenta em Martin Buber e na entrevista não-diretiva de Carl Roger resgatada
por Edgar Morin para alcançar um resultado efetivo de interação humana.
Conforme salienta, a entrevista não-diretiva possibilita “o enriquecimento
informativo na entrevista aberta, sem a camisa-de-força do questionário fechado”,
por conseguinte, ocorre a “liberação e desbloqueamento na situação interhumana”, e segundo Medina, esta relação tem condições de fluir, a atingir a “autoelucidação”. (MEDINA, op. cit., p.11) Medina lembra que, de acordo com Morin, a
entrevista, por se fundar na palavra, “corre o risco de dissimulação ou da
fabulação”. E enquanto “a questão fechada prende numa alternativa intimidante,
impõe um esquema, e envolve o risco de erro maior”, a questão aberta da
entrevista não diretiva e “a resposta espontânea, trazem [...] na fabulação, um
sentido verídico, uma riqueza significativa” (MORIN, op. cit. 120). E sobre esta
inter-relação, Medina retoma Martin Buber que analisa ontologicamente o jogo de
aparências entre duas pessoas justapostas no diálogo, segundo ela, verbal ou não
verbal:
A única possibilidade de autenticidade, verdade, entre os dois
interlocutores é a entrega do EU ao TU, um TU-PESSOA e não um TUISTO. (MEDINA, op. cit. p. 13)

No tocante a esta análise, há uma passagem interessante no texto de
Morin:
O entrevistado pode ser uma vedete ou um homem da rua. Mas
pode ser, simplesmente, o outro. [...]
Outrem é o entrevistado considerado como ser humano a
conhecer, e não na qualidade de representante de tal profissão, tal
classe, tal idade. A outrem corresponde evidentemente a entrevista
profunda. Outrem pode ser escolhido por ter vivido uma experiência
particularmente intensa (uma fuga de um campo de concentração), mas
pode ser também uma mãe de família a quem se interroga sobre a
felicidade...(MORIN, op cit. p. 130)
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Ou seja, outrem, o ser humano a conhecer, é o TU-PESSOA, ao passo que
a vedete ou um homem da rua, na qualidade de representante de tal profissão, tal
classe, tal idade, é o TU-ISTO.
Montse Quesada, ao descrever a entrevista como obra criativa e literária,
defende exatamente os aspectos ressaltados por Morin e Buber:
[...] na entrevista de criação o tema é o próprio entrevistado, sua
caracterização pessoal, seus hábitos cotidianos e outras informações
particulares relevantes. O tema é, pois, fundamentalmente humano. [...]
O objetivo temático da entrevista se resume em apresentar uma
nova imagem do entrevistado, traçar seu retrato enquanto pessoa,
afastando sua imagem estereotipada enquanto personagem, ou seja,
tentar uma aproximação ao indivíduo privado que se oculta por trás do
personagem público que representa.” (QUESADA, 1984, p. 27-28.
Tradução livre)

Todavia, Quesada atribui um novo papel ao entrevistado, ao analisá-lo
como elemento do sistema de comunicação que é a entrevista. Se o entrevistador
é o emissor, o público leitor seria o receptor e o entrevistado, a mensagem:
Sob outro prisma, há que se entender a entrevista como um
sistema de comunicação no qual o entrevistador seria o emissor, o
público leitor, o receptor, o entrevistado passaria a ser a mensagem e o
meio de publicação, o canal. (idem, ibidem, p. 121)

Desta forma, Quesada aborda outro elemento, segundo ele, fundamental
para uma teoria da entrevista: “o tema”. Ao se afirmar que o entrevistado é o tema
da entrevista, reconhece-se em um só conceito e/ou sujeito o amplo campo
semântico que abarca o conceito “tema”, a ampliar também o campo que abrange
o TU-PESSOA.
Ambos os pontos propostos por Quesada e Medina nos remetem às
entrevistas de Clarice Lispector, que, como demonstramos na dissertação de
mestrado, preocupa-se com seu entrevistado não enquanto celebridade, mas
enquanto ser humano, misterioso para si mesmo.
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No

estilo

“pingue-pongue”,

Clarice

se

aproxima

de

seu

entrevistado com indagações como “O que é o amor?”, “Qual a coisa
mais importante do mundo?”, “Qual a coisa mais importante do mundo
para você como indivíduo?”, as quais o induz a “olhar para dentro”, a
aprofundar-se no próprio ser, exigindo um maior contato consigo mesmo,
28

como que a fim de “partejar o espírito” , nas palavras de Olga de Sá.
Se na maiêutica socrática, a meta é atingir a verdade inata ao
ser, as perguntas formuladas por Clarice, por sua vez, conduzem o
entrevistado à sua própria subjetividade, exigindo dele uma reflexão mais
profunda sobre si próprio, enquanto indivíduo que ama, que tem
prioridades, que está feliz, que não está, que chora, que ri. Por meio do
diálogo, alcança-se a “a terceira perna”. (ROSSI, 2006, p. 32)

Por este raciocínio entendemos que a relação entre os interlocutores da
entrevista apenas é possível quando se concretiza o diálogo. Não por acaso a
coluna de Clarice Lispector na revista Manchete é intitulada Diálogos possíveis
com Clarice Lispector. Logo, entendemos a necessidade de estudarmos o
diálogo antes de retomarmos as entrevistas de Clarice Lispector. Apesar de a
maiêutica socrática ter sido citada na dissertação de mestrado, pelo estudo,
veremos inclusive como as entrevistas claricianas se diferenciam do diálogo
socrático.

3.2 DIÁLOGO: A POLIFONIA COMO PRINCÍPIO

“O meu nome é Desidéria. E ouvi uma Voz.” Assim se inicia o romance
Desidéria de Alberto Moravia, com a fala da protagonista, interlocutor de um
diálogo entre “Desidéria” e “EU” que se estende em duzentas e oitenta e cinco
páginas ou em sete anos, como indica o autor na introdução do livro:

28

. (SÁ, 2004, p. 234) Nesta passagem a autora caracteriza a maiêutica clariciana como uma maiêutica do
fazer linguagem.
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Este

romance é uma entrevista que o personagem indicado com o

nome de “Desidéria” concedeu ao autor, indicado com o pronome “Eu”,
durante os sete anos em que o livro foi escrito. Como todos os
personagens, Desidéria não é narrada pelo romancista; ela narra a si
mesma. (MORAVIA, 1984, p. 5)

O autor qualifica seu romance como uma entrevista, em que o entrevistado
é assinalado apenas pelo pronome Eu. Outra informação relevante, a
entrevistada, esta sim indicada por um nome, “Desidéria”, narra a si mesma. Se
acrescentarmos o ensaio de Maria José Palo sobre o conto Entrevista de Rubem
Fonseca e o próprio conto ao nosso estudo, as palavras de Moravia ganham
novos significados. Entrevista se estrutura pelo diálogo entre M e H. É principiado
pela fala de M (que poderia ser a inicial de mulher, mas também se abre a
inúmeras possibilidades)
M – Dona Gisa me mandou aqui. Posso entrar?
H – Entra e fecha a porta.
M – Está escuro aqui dentro. Onde é que acende a luz?
H – Deixa assim mesmo.
(FONSECA, 2000, p. 444)

Tal como o romance de Moravia, o conto de Rubem Fonseca se estrutura
igualmente pelo diálogo, principal elemento de análise de Palo. Em grego, diálogo
significa conversa, dia, com, logos, palavra, discurso (Massaud Moisés, op. cit., p.
143). Massaud Moisés o define como um intercâmbio verbal entre duas ou mais
pessoas.
Segundo Palo:
O diálogo passa a sedimentar, em “Entrevista” uma estrutura
entregue à decifração e às diagramações de um narrar suspenso [...] É o
diálogo que dá o efeito de verdade e realidade ao conto [...].
(PALO. 2007, p.33)

29
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Assim, narrador ausente cede espaço aos “múltiplos narradores (eus)” que
“fingem no desdobramento do discurso: mostram o que relatam (showing); narram
as falas ao desfazer o tempo linear no corpo do relato plural.” (idem, ibidem).
Como o trecho a seguir:
H – Sei ... Continua.
M – Dei vários golpes com a garrafa no peito dela, com tanta
força que saiu um nervo para fora, de dentro do seio. Quando viu aquilo,
meu marido me deu um soco na cara, bem em cima do olho; só por um
milagre não fiquei cega. Fugi correndo para casa. Ele atrás de mim. Eu
gritava por socorro para ver se os meus parentes ouviam, eles moravam
perto de mim. Porque eu não sou cão sem dono, ouviu? Ainda ontem eu
dizia na casa de dona Gisa, para uma moça, que não posso dizer que
seja minha amiga, nesta vida ninguém tem amigo, nós apenas fazemos
programas junto, eu dizia para ela, eu estou aqui mas não sou cão sem
dono, quem encostar um dedo em mim, vai ter que se ver com minha
família. (FONSECA. op. cit., p. 445)

Ainda sobre os múltiplos narradores que narram as falas ao desfazer o
tempo linear, há uma passagem apropriada do Desidéria que merece ser
reproduzida:
Eu: Entendi. Agora, conte-me como a coisa se deu.
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Desidéria: Numa dessas manhãs de domingo, um grande e
fúnebre automóvel negro parou diante de uma igreja do bairro do Parioli.
Dele desceram uma senhora de meia-idade, muito elegante, de rosto
cavado, maduro e corpo jovem, e uma bela moça de uns quinze anos,
vestindo camiseta, minissaia e botas com dobra de pele, os cabelos
soltos sobre os ombros e uma expressão reservada e tranqüila nos rosto.
[...] A missa segue seu curso normal, salvo o fato de que a jovem, como
um autômato desengonçado, faz as coisas mecanicamente [...] Além
disso, sua genuflexão no momento da elevação da hóstia e do cálice não
deixaria de parecer estranha a um observador atento. Por quê? Porque
ela está ajoelhada com as pernas abertas, os joelhos afastados ao
máximo possível, uma posição, além do mais, muito incômoda. Não seria
mais prático ajoelhar-se com os joelhos juntos, como todo mundo faz? E
depois, por que no momento da elevação, quando a sineta tocou,
ressoando tão cristalina, a jovem de cabeça inclinada, começa a fazer
com os lábios um sussurro como de água que escorre, o mesmo ruído
que as mães usam para estimular as crianças que não se decidem a
fazer suas necessidades? [...]
Eu: Você fez esse relato usando a terceira pessoa e o tempo
presente. Em seguida, o que aconteceu na primeira pessoa e no
passado? (MORÁVIA, op. cit., p. 98-99)

Nos dois exemplos citados, nota-se um relato plural, muito bem pontuado
por Maria José Palo. No segundo caso, Desidéria ainda se refere a si mesma na
terceira pessoa, o que amplia a possibilidade de narradores das falas e o
significado da frase do autor, quando afirma que a personagem narra a si mesma.
Mas quem é Desidéria, afinal, o falante, o EU que se narra, um pseudônimo? Além
do mais, percebemos não apenas múltiplos EUs, mas também múltiplas vozes em
ambos os diálogos. Quando M. transfere o tempo do relato a um passado próximo,
“ontem”, há a inter-relação do diálogo com outrem e do diálogo interior. Assim
também ocorre com Desidéria quando pergunta “Por quê?” ou “Não seria mais
prático ajoelhar-se com os joelhos juntos, como todo mundo faz? “ Tais perguntas
erigem a “pessoa interior” da personagem, semelhante ao “homem interior”
representado por Dostoiévski, à luz de Bakhtin (2008):
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Representar o homem interior como o entendia Dostoiévski só é
possível representando a comunicação dele com um outro. Somente na
comunicação, na interação do homem com o homem revela-se o “homem
no homem” para outros e para si mesmo. (BAKHTIN. 2008, p.292)

A propósito, o diálogo, não como meio, mas como fim, está situado no
centro do mundo artístico de Dostoiévski, conforme demonstra Bakhtin em
Problemas da poética de Dostoiévski. De acordo com Bakhtin, os princípios de
construção na obra de Dostoiévski são os mesmos em toda parte: em toda parte é
o cruzamento, a consonância ou a dissonância de réplicas do diálogo aberto com
as réplicas do diálogo interior dos heróis. Em toda parte um determinado conjunto
de idéias, pensamentos e palavra passa por várias vozes imiscíveis, soando cada
uma de modo diferente. Assim, o objeto das aspirações do autor não constitui em
hipótese alguma o conjunto de idéias como algo neutro e idêntico a si mesmo,
mas sim, a passagem do tema por muitas e diferentes vozes, a polifonia de
princípio e irrevogável e a dissonância do tema (Bakhtin, op. cit. p. 309-310).
Tanto que Bakhtin considera como equivocada a idéia que aponta os diálogos em
Dostoiévski como dialéticos. Para ele não se pode falar de síntese, o último dado
não é a idéia como conclusão monológica, ainda que dialética, mas o
conhecimento da interação de vozes. E é justamente isso que o distingue dos
diálogos de Platão:
Mesmo que o diálogo de Platão não seja inteiramente
monologado, pedagógico, ainda assim a multiplicidade de vozes é
absorvida na idéia. Platão não concebe a idéia como acontecimento, mas
como ser. Comungar na idéia significa comungar no seu ser. No entanto,
as

relações

hieráquicas

de

reciprocidade

entre

os

indivíduos

cognoscentes, geradas pelos diferentes graus de sua comunhão na idéia,
acabam se extinguindo na plenitude da própria idéia. A própria
comparação dos diálogos em Dostoiévski e Platão nos parece
inteiramente secundária e improdutiva, uma vez que o diálogo em
Dostoiévski não é em absoluto, um diálogo puramente cognitivo,
filosófico. (Bakhtin, op. cit. p. 316)
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Para Bakhtin, os diálogos em Dostoiévski se aproximam mais dos diálogos
da Bíblia e do Evangelho. O Livro de Jó exerce clara influência em sua obra. Não
obstante, Bakhtin singulariza os diálogos de Dostoiévski, diferenciando-os também
dos diálogos bíblicos. No diálogo “do homem com o homem” em Dostoiévski, a
sensação do outro indivíduo como outro e do seu eu como um eu nu pressupõe a
perda da autoridade e da força normativa determinada pelas definições — família,
casta, classe — que revestem o eu e o outro do corpo concreto-social, bem como
todas as variedades dessas definições.

O esquema básico do diálogo em

Dostoiévski se restringe, portanto, à contraposição do homem ao homem
enquanto contraposição apenas do “eu” ao “outro”.
Talvez tal peculiaridade o diferencie também dos diálogos em Moravia e
Fonseca. Ambos lançam mão de outro gênero na estrutura de seus textos: a
entrevista. Diferentemente do diálogo em Dostoiévski, em que o eu e o outro estão
nus, a entrevista, segundo Bueno (2002), por não se tratar de um diálogo
ocasional, tampouco ocorrer num encontro fortuito qualquer, é condicionada
estruturalmente pela assimetria, determinada pela heterogeneidade da posição
dos interlocutores. No romance de Moravia a assimetria se revela nas perguntas
de Eu, que conduzem necessariamente as falas de Desidéria, a evidenciar seu
poder de “interferir, alterar o outro” (BUENO, 2002, p.14). Assim também ocorre
com o conto de Fonseca, propositalmente intitulado Entrevista, em que as
interrogações e o recorrente “continue” de H direcionam a fala de M. Em ambos os
diálogos, parece-nos que os planos de onde cada um pode falar são sempre
diferentes e incapazes de coincidência, correspondência ou reversibilidade, tal
qual ocorre em uma entrevista, conforme assinala Bueno.
Bueno também menciona a alteridade. De acordo com ela, o entrevistador
pode ocupar tanto uma posição de poder como de alteridade, pois, em um diálogo,
nenhum dos participantes pode assimilar de forma integral o sentido preciso
pretendido pelo outro. Mas há uma comunicação que se dá no des-encontro com
o semelhante, em relações assimétricas marcadas pela alteridade, em que pode
ser reconhecido algo que o próprio eu desconhece.
Por isso, inclusive, que Bueno critica as entrevistas jornalísticas ou
similares em que a escuta é dirigida à literariedade do conteúdo enunciado, ao
conteúdo manifesto do que é dito.
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[...] nesse plano do manifesto, pode haver algum desencontro a
cerca do que é dito, uma vez que a apreensão também depende do crivo
interpretativo ou das possibilidades daquele que escuta. (BUENO, op. cit.
p. 62)

Ainda assim, vimos anteriormente que uma entrevista jornalística pode
alcançar a autenticidade, a verdade, quando nela houver a entrega do EU ao TU,
enquanto TU-PESSOA. Destarte, a entrevista deixará de ser “uma eficaz técnica
para obter respostas pré-pautadas por um questionário” (MEDINA, op. cit. p.5),
para se efetivar no diálogo e atingir os limites possíveis da inter-relação. Mas há
que se enfatizar que se trata de um diálogo singular, o qual, além de assimétrico,
se codifica pelas máscaras com as quais entrevistador e entrevistado se vestem.
O entrevistador representa ainda a empresa de comunicação para qual trabalha e,
em última instância, seus leitores. A contraposição do EU e do OUTRO nas
entrevistas jornalísticas se intrica. Tomemos como exemplo as entrevistas d’O
Pasquim, que constituem um caso ainda mais complexo, por reunir vários
entrevistadores em um mesmo diálogo.
O primeiro número de O Pasquim saiu no dia 26 de junho de 1969. O jornal
ficou muito conhecido pelo caráter inovador das suas entrevistas pingue-pongue,
ou seja, no formato de perguntas e respostas, que se estendiam em muitas
páginas, com vários entrevistadores e um entrevistado. No que concerne ao estilo
pingue-pongue destas entrevistas, Artur Xexéo observa:
Acho que o estilo pingue-pongue — aliás, é o Zuenir quem fala
isso — é a maneira mais fácil de falsear a realidade. Porque você não
percebe a ironia do entrevistador e nem a falsidade do entrevistado ou do
personagem. Fica tudo muito frio. O Pasquim ajudou a mudar um pouco
isso, criando os parênteses com “risos”, “indignado” etc.

30

Sérgio Cabral narra outra inovação do Pasquim:

30

Entrevista à Carla Mühlhaus. In: MÜHLHAUS op.cit. p. 84
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Sérgio Cabral — [...] Na verdade, a grande novidade do Jaguar
na entrevista foi que ele identificou quem fez as perguntas, colocando o
nome de cada um. Isso foi ótimo porque, com o passar do tempo, cada
um foi revelando o seu estilo [...]. O caso de Carlos Drummond de
Andrade ilustra bem isso. É que ele dizia que não dava entrevista, porque
tudo que ele tinha que falar já tinha falado na obra dele. [...] Então
inventei uma entrevista baseada na obra dele e coloquei perguntas de
todos nós. As respostas já estavam na obra, apenas criei as perguntas
para aquelas respostas e, na hora de criar as perguntas, fui dando o
estilo de cada um, as reações de cada um.
C — Por exemplo?
S.C. — Paulo Garcez, por exemplo, que era fotógrafo, quando
queria elogiar uma pessoa competente dizia assim: “Isso é um
profissional, é um verdadeiro profissional.” Então ele intervém na
entrevista para falar isso. Já Ziraldo criava sempre umas briguinhas.
Enfim, fui procurando reproduzir o estilo de cada um na entrevista. E isso,
modéstia à parte, passou a ser também uma das atrações das
entrevistas. O entrevistador era a atração, tanto que na primeira página a
gente botava a cara do sujeito lá, mas as pessoas também queriam saber
como nós nos comportávamos.

31

Outra singularidade relevante de O Pasquim: as entrevistas não eram
copidescadas. A publicação de falas inusitadas e espontâneas, como “Tarso, vou
sair porque estou de porre.”, no meio da entrevista, bem como a reprodução do
estilo de cada entrevistador expõe as várias vozes do diálogo.
Dentre as entrevistas de Pasquim, há uma em particular que merece um
olhar mais apurado. Trata-se da realizada com Leila Diniz, publicada em
novembro de 1969. José Luiz Braga, autor de O Pasquim e os anos 70: mais pra
epa que pra oba, considera-a a mais representativa do estilo criado pelo jornal. A
edição alcançou 117 mil exemplares, e causou grande impacto, especialmente,
pelos vários palavrões não publicados da atriz.
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Entrevista concedida à Carla Mühlhaus. In: MÜHLHAUS, op. cit. p. 246-247
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Leila fala tudo o que quer, se conta com clareza e usa muitos
palavrões. O Pasquim se habituara a não copidescar as entrevistas.
Desde o número 1, por intenção, ou por preguiça, acharam que o legal
era deixar a escrita “do jeito que se fala”. E tinham conseguido assim o
estilo de entrevista que marcou época e renovou (aqui como em outros
aspectos) o trabalho jornalístico no país. Como começar a copidescar
então o número 22? E como adaptar a frase para tirar os palavrões sem
deformar o sentido? A solução foi simples e criativa: deixar como está, só
que no lugar de cada palavrão usa-se um asterisco entre parênteses.
Duplo benefício: as frases permaneciam claras (é fácil deduzir o palavrão
que se esconde no asterisco); e estava inventado um recurso precioso
para os implícitos requeridos pelo momento político (BRAGA apud:
GOLDENBERG, 2008, p.222)

Vejamos, pois, esse longo diálogo entre a atriz e seus seis entrevistadores:
Sérgio Cabral, Tarso de Castro, Jaguar, Paulo Garcez (que faz perguntas apenas
da metade ao final da entrevista), Luís Carlos Maciel (com participação pequena,
já no final da entrevista) e Tato Taborda (que contribui com apenas uma pergunta:
“E a tua desinibição não inibiu ninguém até agora?”). Devido a sua extensão,
iremos reproduzi-lo apenas em partes.
A entrevista é iniciada por um curto texto de apresentação:
Leila Diniz é chapinha d’O Pasquim e sua entrevista é mais do
que na base do muito à vontade. Durante duas horas ela bebeu e
conversou com a equipe de entrevistadores numa linguagem livre e,
portanto, saudável. Seu depoimento é de uma moça de 23 anos que
sabe o que quer e que conquistou a independência na hora em que
decidiu fazer isso. Leila é a imagem da alegria e da liberdade, coisa que
só é possível quando o falso moralismo é posto de lado.
(Cada palavrão dito pela rósea boquinha da bela Leila foi
substituído por uma estrelinha. É por isso que a entrevista dela até
parece a Via Láctea.)

O texto é narrado na terceira pessoa do singular e denota um estilo
característico e escrachado, principalmente no trecho final entre parênteses. Estilo
que, todavia, não é associado a nenhum nome, mas ao próprio jornal. Já as falas
dos jornalistas são atribuídas aos respectivos autores.
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Ainda que os palavrões tenham sido substituídos por asteriscos, a
linguagem informal é acentuada pelas gírias, a reproduzir o clima descontraído da
conversa. A propósito, um detalhe curioso: embora os palavrões da entrevistada
não tenham sido publicados, um dos entrevistadores fala um palavrão sem sofrer
qualquer censura. Tanto que Leila o repete, e este passa a ser o único palavrão
pronunciado pela atriz sem ser substituído por “uma estrelinha”, como se não
fosse necessariamente um palavrão:
Jaguar — Você acha que teatro é um saco?
Leila — Acho que teatro é um saco. Mas não posso dizer isso
porque nunca fiz um troço porreta em teatro. [...] (grifo nosso)

Tal fato nos incita uma dúvida: os palavrões não foram publicados em
decorrência da censura, ou como forma de enfatizar ainda mais os próprios
palavrões ditos pela entrevistada, e, assim, reafirmá-la em uma definição já préestabelecida? Quando provocada pelo Jaguar, a entrevistada chega a afirmar que
os palavrões se tornaram verdade nela, entretanto, em outro momento da
entrevista, a atriz faz menção aos estereótipos pelos quais é pintada nas
entrevistas:
Sérgio — Mas os fãs não te cantam?
Leila — Fazem um certo charme. Dizem que vêem meus filmes,
lêem minhas entrevistas. E como todas as minhas entrevistas dizem
“Leila, a mulher livre”, “Leila, a mulher que faz o amor”, “Leila que é
independente”, todo mundo fica achando que eu sou aquela (*) da zona,
não é? E realmente os moçoilos ficam um pouco interessados. Mas aí eu
dou aquela de: não é nada disso, rapaz, que é isso, estamos aí mas não
é bem assim. Eu tiro de letra. Eu me entendo com todo mundo, com toda
a patota. Só que, evidentemente, você escolhe pra conviver com as
pessoas com quem você tem diálogo.
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Nota-se que as características pelas quais as entrevistas a definem, tais
como “Leila, a mulher livre”, “Leila que é independente”, são muito próximas dos
predicados utilizados pelo próprio O Pasquim para apresentar Leila Diniz: “Seu
depoimento é de uma moça de 23 anos que sabe o que quer e que conquistou a
independência. [...] Leila é a imagem da alegria e da liberdade, coisa que só é
possível quando o falso moralismo é posto de lado.” Quanto ao “falso moralismo
posto de lado”, Goldenberg (2008) chama a atenção para os três momentos em
que os entrevistadores dizem que Leila foi “professorinha” antes de ser atriz, e
infere:
Os diminutivos “professorinha” e “mulherzinha do Domingos”
parecem funcionar como categorias de acusação. O papel tradicional
feminino — ser esposa ou atuar em profissões marcadamente femininas
— em oposição à mulher moderna, com um comportamento sexual livre.
(Goldenberg, 2008, p.224)

De fato, os próprios entrevistadores ocultam algum falso moralismo quando
se referem a ela no diminutivo ou mesmo quando perguntam se ela “deu” para o
analista ou se teve um caso com Anselmo Duarte, como se a regra, nas palavras
de Goldenberg, fosse “Leila ‘dar’ ou ‘ter um caso’ com todos os homens que
conhece.” Contudo, é possível escavar camadas mais profundas na entrevista, em
que entrevistadores e entrevistada se descolam dos valores que lhe são atribuídos
e que condicionam de uma certa forma a entrevista: como o machismo, a
condição feminina, a liberdade sexual. De tal maneira que, em um dado momento,
a entrevistada parece não continuar na superfície:
Leila — [...] Acho que eu sou um ponto fixo dentro de mim e um
círculo ao redor. Esse ponto fixo é muito sério e as pessoas não manjam
muito. Tem um negócio dentro de mim que é muito importante: a minha
força, a minha verdade, a minha autopreservação...
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Aqui, Leila Diniz já não é a professorinha, atriz, mulher independente,
desbocada, mas um algo mais, desprendido de qualquer atributo vinculado a sua
imagem, “um ponto fixo que as pessoas não manjam muito”. Não é possível
considerar a entrevista uma neoconfissão, segundo as classificações cunhadas
por Morin, mas observamos nesta fala que a entrevistada efetua o mergulho
interior proposto por Morin, o qual, acreditamos, somente é possível quando existe
de fato o diálogo. Aliás, é muito interessante como se engendra a inter-relação
entre entrevistador e entrevistado:
Tarso — Você prefere fazer cinema ou novela de televisão?
Porque cinema é meio chato, demorado.
Leila — Que é isso? Você está falando pra me provocar ou acha
mesmo? Cinema é a glória. Olha, Tarso, às vezes, as pessoas gostam de
dizer: isso não tem sentido. Eu acho que eu é que não tenho sentido. Eu
gosto pra (*) de fazer novela e de fazer cinema. Pra mim, não tem a
menor importância representar Shakespeare, Glória Magadan ou o que
for, desde que me divirta e ganhe dinheiro com isso.
[...]

Leila — [...] Você viu o Hamilton em Edu coração de ouro? Eu
disse: Domingos, o Hamilton é um cara que tem troço paca pra dar. Ele
disse: deixa eu ver, tem esse papel que ele pode fazer. Usou o Hamilton
como ator e ele está bem pra (*) no filme, não está?
Jaguar — Ele queria que eu fizesse papel de padre.
Leila — E deve estar certo.

[...]
Sérgio — E o que você acha dos críticos de cinema? O INC é
dirigido por críticos: Moniz Viana, Salvyano etc.
Leila — Eu não leio críticas. Eles vão ficar (*) comigo, mas não
leio. Eu quase não leio jornal. Leio O Pasquim.
Sérgio — Nem as cotações JB?
Leila — Não leio nada. Eu leio O Pasquim porque é divertido,
inteligente e são vocês que fazem, que são meus amigos e contam
coisas que me interessam. O resto nem quero saber. [...] Acho o crítico
(*) porque é pessoal e só admito você ser pessoal pra amar. Qualquer
coisa que o Jaguar faça, por exemplo, pode ser a maior (*) mas vou
achar bom sempre. Porque eu gosto dele.
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Jaguar — Obrigado. Você quer falar de sua carreira de atriz?

Leila se dirige aos seus entrevistadores pelo nome. As perguntas se
deslocam do entrevistador para o entrevistado, a entrevistada chama seus
entrevistadores de amigos, e ainda expõe seu sentimento por um deles. Pelo
diálogo, entrevistadores passam a não mais representar apenas o veículo para o
qual trabalham, tampouco sua profissão apenas; e a entrevistada passa a se
desprender dos estereótipos pelos quais a própria entrevista procura enquadrá-la.
Há outro fator particular a ser considerado, que interferiu expressivamente
na produção jornalística da época: a entrevista foi publicada em novembro de
1969, quase um ano após a instituição do Ato Institucional nº 5, durante o governo
Costa e Silva, quando as “emissoras de televisão, as rádios e as redações de
jornais foram ocupadas por censores recrutados na polícia e na Escola de
Aperfeiçoamento de Oficias” (GASPARI, 2002, p.341). Todos os nove jornalistas
do Pasquim (Ziraldo, Paulo Francis, Luiz Carlos Maciel, Paulo Garcez, Haroldinho,
Ivan Lessa, Fortuna, Flávio Rangel e Sérgio Cabral), inclusive, foram presos de
novembro a 31 de dezembro de 1970, sem qualquer acusação objetiva.
Entretanto, é curioso que a entrevista com Leila Diniz tenha sido publicada, ainda
que com um discurso da atriz contra a censura:
Tarso — Você admite censura a uma obra de arte?
Leila — Pô, Tarso: de jeito nenhum. Foi o que eu perguntei aos
censores: que tipo de preparo tem uma pessoa que vai julgar e censurar
uma obra de arte? Eu não teria coragem de ser censor. Se eu fosse
julgar uma obra de arte, eu teria de ser uma pessoa inteligentérrima,
cultérrima, muito humana e muito por dentro das coisas. Censura é
ridículo, não tem sentido nenhum. Do jeito que é feita, inclusive, não tem
noção de justiça, cultura, nem nada. Foi julgada e censurada uma peça
de Sófocles, lá no Teatro do Rio, não foi? É um absurdo. Procuraram até
o Sófocles. Aí é fogo. Acaba qualquer papo.
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E, enquanto os jornalistas do Pasquim são presos, registram depoimentos
contra a censura, as páginas da revista Manchete se inscrevem no “elogio fácil ao
governo militar”, a fazer da revista, nos anos de chumbo, “sinônimo de órgão
informal de propaganda do regime, expansor de otimismo acrítico.” (BLOCH,
2008, p. 251) Clarice Lispector trabalhou para a editora Bloch justamente no auge
do regime militar, entre 1968 e 1969 e entre 1976 e 1977, o que nos conduz às
perguntas: Clarice Lispector representava o veículo de comunicação para o qual
trabalhava? Em que medida os diálogos com seus entrevistados se aproximavam
e se distanciavam dos diálogos aqui apresentados? Adiante investigaremos que
lugar as entrevistas de Clarice Lispector ocupavam no jornalismo da época,
marcado pela censura, e ainda averiguaremos seu lugar na empresa de
comunicação para qual trabalhava.

3.3 QUE MISTÉRIOS TEM CLARICE: A ESCRITORA ENTRE-VISTA
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Quando José Castello depositou seu pequeno gravador na mesa de centro,
Clarice Lispector começou a gritar e a andar pela sala de sua casa com os braços
estirados em hélice. O então jornalista de O Globo, encarregado de entrevistar a
escritora que, diziam, decidira nunca mais receber a imprensa, procurava alguma
justificativa àquele grito. A sala estava sendo invadida por algum desconhecido?
Havia algum foco de incêndio? Algum sinal de tragédia a que este pudesse
corresponder? Nenhuma resposta. Nem mesmo a amiga da escritora, que surgira
na sala imediatamente, proferiu qualquer palavra que justificasse a razão daquela
cena, apenas abraçou a amiga com força. Até que, mais controlada, Clarice
apontou para o gravador: “Tire isso daqui!”, ela disse, “Não quero isso aqui!”,
continuou, “Tire isso imediatamente.” A mulher que a abraçava reafirmou: “Minha
amiga se refere ao gravador. Guarde-o, por favor.” Mas Clarice se antecipou. Ela
mesma tomou o gravador das mãos do José Castello e o trancou em seu armário.
“No fim da entrevista, eu lhe dou aquilo de volta.”, disse, por fim. Concedeu uma
entrevista tensa, cheia de suspeitas e de mal-entendidos, sem conversa, somente
respostas curtas e ríspidas. Ao final, convidou seu entrevistador para comer bolo
com coca-cola em sua cozinha, onde lhe revelou inesperadamente: “Gosto de
você”, e explicou: “Você também sabe que tudo isso é uma tolice.” Enfim, a
escritora lhe devolveu o gravador, e já na porta, disse “Volte para me visitar, mas
nunca mais traga isso”. (cf, CASTELLO, 1999, p. 20-25) O ano era 1976, meses
antes de Clarice Lispector passar a trabalhar justamente como entrevistadora para
a revista Fatos e Foto /Gente, da Bloch Editores. O mais estranho reside no fato
de Clarice já ter trabalhado como entrevistadora anteriormente para mesma
empresa, com uma coluna fixa na Revista Manchete. Como é possível alguém que
entre em pânico quando diante de um pequeno gravador e que considere a
entrevista “uma tolice”, ter trabalhado precisamente como entrevistadora para
veículos de comunicação? Talvez uma afirmação de Lispector durante a entrevista
já citada com João Paulo dos Reis Velloso, ajude-nos a esclarecer o mistério:
“Gosto de pedir entrevista — sou curiosa. E detesto dar entrevistas, elas me
deformam”.
E sua curiosidade rendeu 83 entrevistas publicadas pela empresa de
Adolpho Bloch: das quais 59 foram realizadas para a revista Manchete; e 24 para
Fatos e Fotos/Gente.
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Na realidade, a primeira entrevista de Clarice Lispector corresponde a um
período bem anterior, quando a escritora ainda era a jovem repórter da década de
1940. Sua entrevista de estreia data do dia 19 de dezembro de 1940. Publicada na
revista Vamos Ler!, a entrevista, já analisada por nós na dissertação de mestrado,
recebe o título “Uma hora com Tasso de Oliveira”. A seguir, alguns trechos:
Para mim, entrevistar Tasso de Silveira era continuar uma
daquelas palestras tão profundas, nas quais eu assistia atenta o(sic)
poeta revolver os grandes problemas do pensamento. [...] Depois quando
eu descia a comprida rua Camerino , ia imaginando uma frase, uma idéia
que contivesse aquela alma tão complexa, tão jovem, mas tão serena.
[...] E ele é um homem que luta realmente, sua atitude diária não é de
contemplação estática, não é daqueles poetas “fim de século”. [...] E é
sua grande unidade interior, invulnerável até diante da verdade
contemporânea que provoca sem dúvida os ritmos eternos de sua
poesia.
— Vim lhe fazer algumas perguntas indiscretas: alguns “comos” e
“porques”, digo-lhe.
[...]
— E, perguntei eu, sentindo que chegava um momento
importante da entrevista [...]
Fazemos uma pequena pausa, durante a qual a esposa do poeta,
com sua presença simpática e serena, vem nos chamar para o chá.
— E novas produções? Pergunto eu ainda.
[...]
Sorrio, porque me lembro de que eu também, quando lhe escrevi
minha opinião sobre “Canto Absoluto”, empreguei termos poéticos, falei
em “manhãs ingênuas”, num “fortíssimo instinto de conservação da
alma”, e sei lá mais o que...A razão disto é que a força poética do livro
contagia...
Evidentemente ele é um homem raro, porque justamente, não é
triste. Um dia, num momento de desânimo, perguntei-lhe: “Afinal, “isso”
vale a pena?”. “Vale a peníssima”, riu ele. Nada melhor explica a poesia e
32

sua obra .
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É possível encontrar a entrevista na íntegra na dissertação de mestrado de Aparecida Maria Nunes, Clarice
Lispector Jornalista, p 59 – 61.
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Conforme examinamos na dissertação, a entrevista é semelhante às
entrevistas publicadas posteriormente na Manchete e na Fatos e Fotos/ Gente. No
estilo pingue-pongue, assim como as demais, é precedida por uma introdução que
apresenta o entrevistado. A disposição do texto somente se diferencia das
entrevistas ulteriores quanto aos intertítulos, tais como “’Um homem triste’, auto
análise que demonstrará um homem alegre”, “A França se salvará”, “Livros a
publicar — ‘o poeta cristão do Brasil’ — ‘não se pode fazer auto crítica em
literatura’”, que dividem a entrevista conforme o assunto a ser discutido.
Com relação ao conteúdo, já na introdução da entrevista, notamos uma
Clarice Lispector que se revela na primeira pessoa do singular, “para mim
entrevistar Tasso de Silveira [...]”, acentua uma certa intimidade com o
entrevistado, quando relata que a entrevista nada mais seria do que uma
continuação daquelas “palestras profundas” debatidas entre os dois na redação de
Pan e revela suas próprias impressões sobre o Tasso de Silveira, alguém com
“alma tão complexa, tão jovem, mas tão serena”, “um homem que luta realmente”.
A primeira pergunta da entrevista é peculiar: “Vim lhe fazer algumas
perguntas indiscretas: alguns ‘comos’ e ‘porquês’, digo-lhe.”. Isto porque não se
trata de uma interrogação propriamente dita, mas de uma análise sobre o seu
próprio ato de entrevistar, que ela chama de “perguntas indiscretas”, de “alguns
‘comos’ e ‘porquês’”.
Nota-se que, no desenrolar da entrevista, é estabelecido o diálogo. Os mais
diversos temas, que englobam desde literatura até religião e guerra, são
abordados em uma comunicação bilateral em que o entrevistador presta atenção
ao que o entrevistado afirma, para, a partir daí, formular a próxima pergunta.
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O diálogo, contudo, já se singulariza pelas intervenções de Clarice Lispector
ao longo da entrevista. Por exemplo, quando, entre uma pergunta e outra, a
entrevistadora revela: “fazemos uma pequena pausa, durante a qual a esposa do
poeta, com sua presença simpática e serena, vem nos chamar para o chá.”, ou
ainda, mais adiante, quando Clarice enuncia: “Sorrio, porque me lembro de que eu
também, quando lhe escrevi minha opinião sobre ‘Canto Absoluto’, empreguei
termos poéticos, falei em ‘manhãs ingênuas’, num ‘fortíssimo instinto de
conservação da alma’, e sei lá mais o que...A razão disto é que a força poética do
livro contagia...” Estas interrupções nos lembra os diálogos interiores referidos por
Bakhtin durante o estudo sobre a poética de Dostoiévski, voltaremos a eles mais
adiante.
Aliás, nesta última passagem citada, é possível constatar que, mesmo não
sendo ainda escritora consagrada, Clarice Lispector discorre sobre sua própria
escritura, e os “termos poéticos” que utilizou para elaborar a opinião sobre uma
obra do escritor. A partir de tais marcas, o diálogo com Tasso de Oliveira erige o
estilo da futura entrevistadora das décadas de 60 e 70. Antes de analisarmos as
entrevistas, traçaremos um breve histórico da Bloch Editores, sobretudo sua linha
editorial.
Clarice Lispector trabalhou para a revista Manchete, na seção Diálogos
Possíveis com Clarice Lispector, entre maio 1968 e outubro1969 e para a Fatos
e Fotos/ Gente, entre dezembro de 1976 e outubro de 197733. Na entrevista já
mencionada entre Carlos Heitor Cony e Mühlhaus, Cony revela um dado
significativo sobre a revista Manchete, que convém ser reproduzido aqui:
Cony — [...] Mas não cheguei a fazer grandes entrevistas. E na
Manchete eu tinha como norma que o entrevistado atrapalhava a
entrevista.
C. — Por quê?

33

O percurso da escritora nessas duas revistas está detalhado na minha dissertação de mestrado
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Cony — Por causa da linha editorial da Manchete. As entrevistas
eram feitas sempre para levantar a bola do entrevistado. Levantamos a
bola de Manabu Mabe, Pitanguy, Fittipaldi, Regina Duarte, Roberto
Carlos, Jorge Amado. É preciso ver também que essas entrevistas
coincidiram com o período da ditadura, quando as pessoas não podiam
se manifestar abertamente. [...] (MÜHLHAUS, op. cit. p. 118)

Importante notar que alguns dos entrevistados citados por Cony foram
entrevistados por Clarice Lispector para a Manchete. Retornaremos a eles, mas
antes, há outro fator a ser sopesado: o período em que as entrevistas foram
realizadas. A censura imposta pelo regime militar, como já vimos anteriormente,
exerceu grande impacto nos veículos de comunicação da época. Como vimos
também, a revista Manchete mantinha clara posição sobre a ditadura.
Mas vale frisar que a Manchete, conforme aponta Ricardo Constante
Martins, sempre manteve um “caráter adesista”.
Nos momentos em que o apoio aos governos em questão não se
fazia explícito por parte da revista, por motivos que decorriam
principalmente de cunho polêmico, Manchete buscava uma posição de
neutralidade. As raras críticas feitas aos governos geralmente se faziam
presentes após seu término, compartilhando justamente com a opinião
daqueles que passavam a ocupar o poder de Estado. (MARTINS, 1999,
p. 99)

O periódico nasceu em 1952, durante o governo de Getúlio Vargas. A
propósito, um ano antes, o presidente baixara um decreto permitindo que as
gráficas e as editoras importassem máquinas com subsídios e sem direitos
alfandegários (BLOCH, op. cit., p. 165), o que expandiu os negócios da gráfica da
família Bloch, que passara a trabalhar com rotativas importadas, e incentivou o
filho de Joseph, Adolpho Bloch, a querer imprimir sua própria revista:
A revista já estava sendo gestada em banhos diários de sol no
Posto 3, que reuniam Adolpho, Lucy, o jornalista Henrique Pongetti e o
primo Pedro Bloch, que teve a idéia do título, irresistível: “Manchete”.
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Além de pertencer ao jargão da imprensa e até dos leitores, a
grafia remetia à francesa Paris Match, que Adolpho tinha como um dos
modelos para a linha editorial da futura revista e era a líder das semanais
ilustradas européias (que tinham em Life sua congênere americana). [...]
O mercado de revistas era liderado por O Cruzeiro, dos Diários
Associados, nas bancas desde 1928, com tiragens regulares de meio
milhão [...] Adolpho, imediatamente, fixou-se na imagem de Assis
Chateaubriand [...] como modelo de sucesso, ao mesmo tempo desejoso
de diferenciar-se dele e superá-lo. A Pongetti uniu-se o jornalista
Raimundo Magalhães Junior [...]. Para a parte gráfica puseram um
anúncio de jornal, e veio Wilson Passos, desenhista industrial. Na
publicidade, Dirceu Torres Nascimento dava as cartas.
A fundação da revista, na sala nobre da Cinco de Julho — onde
as grandes festas e as rezas mortuárias se faziam — teve o vitorioso
Adolpho numa cabeceira, Joseph na outra, os irmãos no meio, Lucy,
Pongetti e Pedro no lado oposto.
(BLOCH, op. cit., p. 166)

A primeira edição da Manchete foi lançada no dia 26 de abril de 1952,
estampada com a liteira da Marquesa de Santos e Inês Litowski, bailarina do
Municipal na capa, além da legenda: “Inês Litowski queria viver nesse tempo.” A
revista reunia uma equipe de escritores e de jornalistas de primeira linha: Rubem
Braga, Otto Maria Carpeaux, Antônio Callado, Joel Silveira, Orígenes Lessa,
Marques Rabelo, Manuel Bandeira, Cyro dos Anjos, Lygia Fagundes Telles,
Carlos Drummond, Fernando Sabino e Paulo Mendes Campos.
Durante o governo Getúlio Vargas, segundo Martins, a Manchete
evidencia-se a favor do presidente. Ele cita como exemplo o episódio do atentado
a Carlos Lacerda
Na cobertura sobre o atentado, Manchete qualificou a guarda
pessoal de Vargas como “ilegal” e seu comandante, o tenente Gregório,
como o “chefe da capangagem”.
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No entanto, apesar desse tipo de crítica [...], a revista não chegou
a tecer críticas veementes ao Presidente da República, ao contrário do
que a quase totalidade dos órgãos de imprensa brasileira vinha fazendo
naquele momento. Ela chega inclusive a publicar e defender a versão de
que Vargas desconhecia, num primeiro momento, os autores do
atentado, opinião que posteriormente veio a se generalizar junto à
imprensa mas que, naqueles dias, fazia-se no mínimo suspeito defender.
(MARTINS, op. cit. p. 101)

Contudo, antes de sermos taxativos quanto ao comportamento da revista
durante o episódio do atentado, devemos avaliar o responsável pela linha editorial
da época e também a figura controversa que regia o periódico: Adolpho Bloch. O
sobrinho-neto de Adolpho, Arnaldo Bloch, conta que durante os primeiros meses
de vida, a Manchete contraiu muitas dívidas e Adolpho corria o risco de ver seu
“sonho editorial” arruinado. Até que o humorista Leon Eliachar sugeriu a ele que
convidasse Hélio Fernandes para dirigir a revista. A proposta foi feita e o jornalista
aceitou o convite, mas com a condição de ter total independência na linha
editorial. Assim, assumiu a Manchete no número 25.
O principal alvo de Hélio era justamente Carlos Lacerda, que chegou a ter
um dossiê publicado contra ele na edição de agosto de 1953 da revista, sob o
título “Lacerda ataca Wainer”. Com Hélio na direção, a revista começou a vender
bem, mas sua autonomia não durou muito. Conforme relata seu sobrinho-neto,
Adolpho “passou a ressentir-se da estrela de Hélio, que conseguira fazer da
Manchete temida entre os poderosos e detestada por muitos, o que não estava
nos planos.” Ou seja, não estava nos planos de Adolpho ter sua revista temida
entre os poderosos — o que confirma a tese de Martins sobre o caráter adesista
da Manchete — e como consequência, Hélio foi demitido. Em meados de 1954,
Otto Lara Resende assumiu a revista. O mineiro, diferentemente de Hélio, não
afrontava o Bloch, pelo contrário, “integrou-se à troika e fixou-se no jeitão de
Adolpho.”
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A revista Fatos e Fotos/Gente reitera a postura política de Adolpho ainda na
sua criação: em homenagem ao Juscelino Kubitschek que entregara o governo ao
Jânio Quadros em 31 de janeiro de 1961, Adolpho Bloch quis fazer uma revista
em Brasília, e criou a Fatos e Fotos. A primeira edição foi feita por Adolpho e
Justino Martins. Já a partir da segunda edição, Alberto Dines foi chamado para
ajudá-los em dois, três números, “até botar a revista nos eixos”. Dines lembra de
sua experiência na revista:
[...] resolvi fazer a revista em fotogravura, com máquinas
espetaculares, em preto-e-branco — isso que nós estávamos fazendo o
jornal diário. Em pouco tempo a Fatos e Fotos estava vendendo mais que
a Manchete. Trabalhávamos com as sobras da Manchete, porque não
tínhamos repórteres, usávamos as fotografias que sobravam, e
passamos a Manchete. E passou pela redação de Fatos e Fotos uma
plêiade de jornalistas de maior importância: Carlos Leonam, Paulo
Henrique Amorim, Itamar de Freitas...A revista fascinava a garotada.
Muita gente passou pela Fatos e Fotos, vibrando com aquela experiência
de fazer um jornal semanal, só em preto-e-branco, muito bonito. (DINES
In: org. ABREU et all. 2008:85)

E Clarice Lispector colaborou para ambas as revistas, Manchete e Fatos e
Fotos/ Gente. Aliás, a escritora passou a colaborar para a Bloch Editores quatro
anos após o golpe militar. Sua entrevista de estreia na Manchete, com Nelson
Rodrigues, foi publicada no dia 11 de maio de 1968. A primeira pergunta de
Clarice é justamente de cunho político: “Você é da esquerda ou direita?”. Todavia,
esta é a única. A escritora não chega a indagar a resposta do entrevistado: ”Eu
não quero ser nem canalha de esquerda nem canalha de direita.”. O que a chama
atenção de fato é a afirmação: “Eu sou um sujeito que defende ferozmente a
solidão.”, que concebe a pergunta seguinte: “Nelson, você se referiu à solidão.
Você se sente um homem só?”. As próximas questões seguem o mesmo tom. Ao
final da entrevista, Clarice tece três perguntas que se repetirão como uma ideia
fixa ao longo de todos os diálogos realizados para a empresa Bloch. “Qual é a
coisa mais importante do mundo?”, “Qual é a coisa mais importante do mundo
para você como indivíduo?” e “O que é amor?”.
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A partir da entrevista com Nelson Rodrigues já é possível constatarmos
algumas peculiaridades: malgrado a primeira pergunta tenha consonância com o
contexto político da época, Clarice se desvia rapidamente dos assuntos factuais e
volta-se às questões mais abstratas. Notamos inclusive algum esforço da
entrevistadora para que sua entrevista se diferencie das demais. Tanto que a certa
altura, Clarice indaga: “Nélson, você tem dado muitas entrevistas. Tôdas elas se
parecem com esta?”
Com efeito, suas entrevistas guardam algo de particular. Cotejamos uma
entrevista da escritora realizada com Augusto Rodrigues com uma entrevista de
Carlos Heitor Cony com o Barão de Itararé, ambas publicadas na revista
Manchete do dia sete de dezembro de 1968, cuja capa é estampada por Brigitte
Bardot seguida da legenda: “Brigitte Bardot: manequim por um dia”, além das
chamadas: “São Paulo: o fabuloso salão do automóvel”, “EUA: o casamento do
homem que mudou de sexo” e “Especial em cores: Rio Grande / o colosso do sul”.
Já nos chama a atenção a apresentação do entrevistado: enquanto Cony delineia
fisicamente Barão de Itararé, além de descrever detalhadamente sua vida
profissional e pessoal, revelando inclusive o ano de nascimento do entrevistado,
Clarice apenas apresenta Augusto Rodrigues como “um homem bom, muito
inteligente, cheio de talento para desenho e fotografia, e cheio de amor ao
próximo.” Quem “mora num dos lugares mais bonitos do Brasil, o Largo do
Boticário, entre árvores e pássaros e borboletas.”
Observamos também outra singularidade, ainda que Cony escreva a
entrevista na primeira pessoa do singular, de modo a enriquecer o texto com
observações pessoais, ou, digamos, diálogos interiores, como na seguinte
passagem, em que trava uma conversa silenciosa com o Barão:
Sendo eu um irrecuperável adversário dos números, não tendo
ido além das quatro operações, folgo sinceramente com a descoberta do
Barão e concordo com efusão, sim, que a matemática é coisa de
vigaristas, de mercadores, de ladrões.
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Não encontramos o pronome EU tampouco o verbo conjugado na primeira
pessoa do singular em nenhuma pergunta formulada por ele. Já, na entrevista de
Clarice, não apenas identificamos o pronome EU nas perguntas, como uma
pergunta a seu respeito:
Quando eu posei para você, você jogou muito papel fora. Foi
porque você me achou difícil de desenhar ou simplesmente não era o dia
certo?

A propósito, a própria escritora revelou para a revista Veja por que se
expunha nas entrevistas:
Eu me expus nessas entrevistas e consegui assim captar a
confiança de meus entrevistados a ponto de eles próprios se exporem.
As entrevistas são interessantes porque revelam o inesperado das
personalidades entrevistadas. Há muita conversa e não as clássicas
perguntas.
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(apud NUNES, 1991, p.46)

Porém, como pudemos comprovar, nem todas as entrevistas jornalísticas
são constituídas de perguntas clássicas, como sugere Clarice. Inclusive, na
entrevista com Leila Diniz analisada anteriormente, conferimos que os
entrevistadores também se expõem no diálogo. Estudamos ainda a possibilidade
da polifonia nas entrevistas apresentadas. Observamos que há efetivamente muita
conversa em tais entrevistas. No entanto, qualquer tentativa em equiparar as
entrevistas realizadas por Clarice Lispector com as demais é malograda. Há
grande dificuldade em detectarmos que lugar suas entrevistas ocuparam na
empresa Bloch e no jornalismo.
As entrevistas de Aparecida Maria Nunes com muitos amigos e colegas de
trabalho de Clarice podem nos fornecer algumas pistas. Zevi Guivelder, chefe de
redação da Manchete durante os anos em que Clarice colaborou para a revista,
lembra que a “escritora não tinha cabeça jornalística“, que não era e nunca havia
sido jornalista, não tinha o “enfoque jornalístico das coisas”. Ele narra um episódio
pitoresco de Clarice Lispector com o Pelé:
34

Este trecho foi extraído originalmente do artigo Uma escritora no escuro – Clarice Lispector publicado na
revista Manchete, 3 mai. 1975 por Celso Arnaldo Araújo, e trata-se, na verdade, de uma resposta de Clarice.
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Combinou-se da Clarice entrevistar o Pelé. Aí a Clarice me liga
na maior ingenuidade [...] se o Pelé não pode ir à casa dela!! O Pelé era
o Pelezão daquele tempo [...] no seu auge. Se ele não poderia ir à casa
dela. Eu.. digo: não, Clarice... eu acho que vai ser difícil...não que fosse
vaidade dela de achar que o Pelé tenha que ir à casa dela...não! É que
ela achava que era a coisa mais normal do mundo, o Pelé ir até a casa
dela para dar uma entrevista para ela. (NUNES, op. cit, Doc. 74)

Ferreira Gullar, que fora entrevistado pela escritora para a revista Fatos e
fotos / Gente, também acreditava, segundo depoimento à Aparecida Maria Nunes,
que Clarice não era jornalista, porém, para ele, esta era a razão de ela ter sido
uma boa entrevistadora:
[...] ela não tinha aquele treino e aquela tendência de buscar
aquele determinado tipo de assunto, de aspecto...no decorrer da
entrevista. Por isso mesmo terminava fazendo uma entrevista diferente,
original, porque saía dos caminhos normais. (NUNES, op. cit. Doc. 70)

Affonso Romano Sant’anna salienta esta singularidade nas entrevistas de
Clarice:
[...] Mas ela era muito singular nisso. Nas entrevistas que fez para
Manchete, tenho a impressão de que ela não fazia perguntas, não. Eram
os entrevistados que se perguntavam. Porque ela me telefonou umas
duas vezes e perguntou se eu queria fazer uma entrevista. Então eu vou
marcar tudo e tal. Então você faz as perguntas e responde...Entendeu!?
Quer dizer, eu não sei se era só comigo ou se era com outra pessoa.[...]
(NUNES, op. cit. Doc. 68)

Contudo, não era o hábito de Clarice pedir aos seus entrevistados que
elaborassem suas perguntas. Muitas vezes ela as entregava por escrito, como o
fez com Hélio Pellegrino:
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HP: Essa entrevista foi [...] muito simples. Nós nos encontramos
ali [...] numa churrascaria do Leblon. [...] era uma situação insólita e um
pouco constrangedora [...] nós não tínhamos posições pessoais, um com
relação ao outro que coincidissem com esse [...] evento, uma entrevista.
Clarice começou a fazer umas perguntas e tal, mas a coisa não corria. Eu
disse então: — Clarice, vamos fazer o seguinte: vamos comer uma carne,
vamos tomar um chope e você deixa as perguntas. Eu escrevo a
entrevista ... e dou a entrevista a você. E assim foi feito. Tanto que a
entrevista foi publicada; é a seu tanto, [...]um pouco preciosa. O texto...a
minha tênue...porque foi um texto escrito, não foi um texto falado.
AMN: Ela deu as perguntas a você?
HP: Deu-me as perguntas...
AMN: ...com antecedência? Ou ela fez ...
HP: Não...não...
AMN: ...na hora para você?
HP: Não...as perguntas ela me deu! Ela já trouxe...ela já trouxe
as perguntas e eu as examinei e tentei começar a responder. E falei: —
oh! Clarice, vamos fazer isso...vamos tomar chope, você me dá as
perguntas e eu escrevo e te entrego. E foi o que foi feito.

O relato de Hélio Pellegrino sobre a feitura da entrevista lança alguma
contradição à assertiva de Clarice Lispector à jornalista da revista Veja. Afinal, há
muita conversa em uma entrevista cujas perguntas tenham sido preparadas
previamente e respondidas depois, em uma entrevista que justamente não ocorre
durante a conversa? Ainda assim, nos deparamos com uma entrevista deveras
“preciosa”, nas palavras de Hélio Pellegrino, a exibir o seu tanto precioso já no
início:
— Hélio, é bom viver, não é? É, pelo menos, a impressão que
você me dá.
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— Viver — essa difícil alegria. Viver é jôgo, é risco. Quem joga
pode ganhar ou perder. O comêço da sabedoria consiste em aceitarmos
que perder também faz parte do jôgo. Quando isso acontece, ganhamos
alguma coisa de extremamente precioso: ganhamos nossa possibilidade
de ganhar. Se sei perder, sei ganhar. Se não sei perder, não ganho nada,
e terei sempre as mãos vazias. Quem não sabe perder, acumula
ferrugem nos olhos e se torna cego — cego de rancor. Quando a gente
chega a aceitar com verdadeira e profunda humildade, as regras do jôgo
existencial, viver se torna mais do que bom — se torna fascinante. Viver
bem é consumir-se, é queimar os carvões do tempo que nos constitui.
Somos feito de tempo, e isso significa: somos passagem, movimento sem
trégua, finitude. A quota de eternidade que nos cabe está encravada no
tempo. É preciso garimpá-la, com incessante coragem, para que o gôsto
do seu ouro possa fulgir em nosso lábio. Se assim acontece, somos
alegres e bons, e a nossa vida tem sentido. (LISPECTOR, C. Diálogos
Possíveis com Clarice Lispector. Revista Manchete, Rio de Janeiro, ano
17, n. 900, p.126-127, 19 jul. 1969.).

Há que se considerar a intimidade entre ambos evidenciada nas perguntas
de Clarice. Do início ao fim, a entrevistadora se dirige ao seu entrevistado, como
alguém que já conhece bastante. De tal maneira que, ao final, pergunta:
— Hélio, você é analista e me conhece. Diga — sem elogios —
quem sou eu, já que você me disse quem é você. Eu preciso conhecer o
homem e a mulher.

Talvez a conversa transcenda a própria entrevista, uma vez que Hélio
Pellegrino era, de fato, amigo de Clarice Lispector. Mas nem todos os seus
entrevistados eram seus amigos, conforme recorda Zevi Guivelder:
AMN: [...] A pauta que você fazia junto com ela como que era
feita?
ZG: Fazer a pauta com ela [...] uma revista semanal ilustrada.
Procurava-se alguém que fosse interessante ou alguém que fosse
notícia!
AMN: E me parece que eram mais os amigos dela que eram
retratados?
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[...]
ZG: [...] Ela podia me sugerir um ótimo amigo dela mas que eu
achasse que não tinha nenhum interesse para o leitor, eu dizia que não.
Claro, você escolhe pessoas para serem entrevistadas entre aquelas que
você acha que podem interessar a um maior número de pessoas, que é
uma regra que vale até hoje é claro!

Não sabemos se, na revista Fatos e Fotos / Gente, Clarice também não
tinha liberdade de escolher seus entrevistados, entretanto, a julgar pela
representatividade de alguns de seus entrevistados, como a do então primeiroministro de Portugal, Mário Soares, há grandes chances de a revista ter
participado efetivamente na elaboração da pauta.
Outro importante ponto assinalado por Guivelder, Lispector permitia que
mexessem nos seus textos:
ZG: [...] eu me lembro, inclusive, que eu podia mexer à vontade
nos textos dela, ela nunca protestou, jamais protestou.
AMN: E em que você mexeu, por acaso, nos textos dela, o que
lhe chamou mais a atenção.
ZG: [...] claro que eu não corrigia gramaticalmente..evidente que
não...mas pegar eventualmente algumas perguntas e passar para a
frente, outras para trás, colocar o que fosse mais atual na frente e o
menos atual no fim.

Porém, não obstante a intervenção do chefe de redação ou da própria
empresa, as entrevistas mantêm-se únicas, com perguntas inusitadas e respostas
inesperadas. Notamos ainda um número significativo de poetas e escritores entre
os entrevistados. Com estes, Clarice se vale da sua própria criação literária ao
indagar a seu entrevistado sobre o ato de escrever, como acontece com Marques
Rebêlo, que também chega a formular perguntas a sua entrevistadora:
[...]

— Que me diz você de seu último livro?
— É o terceiro volume do Espelho, produto de paciência, quase
obstinação.
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— É, a gente escreve às vêzes por obstinação. Mas é uma
obstinação vital. Você trabalha só quando está inspirado ou tem uma
disciplina?
— Trabalho por uma disciplina: escrevo sempre, mesmo que
seja para jogar fora ou refazer trinta vêzes. Reescrever é mais importante
que escrever, não é, Clarice?
— Minha situação é outra: eu acrescento ou corto, mas não
reescrevo.
— Você escreveu Uma Galinha assim? Porque me parece fruto
de um trabalho enorme.
— Escrevi Uma Galinha entre meia hora ou quarenta minutos, o
tempo de bater na máquina. Daí o meu espanto quando vejo êsse conto
republicado tantas vezes. Você trabalha de manhã, de tarde ou de noite?
[...]
(LISPECTOR, C. Diálogos Possíveis com Clarice Lispector.
Revista Manchete, Rio de Janeiro, ano 16, n. 864, p.116, 09 nov. 1968)

Com Fernando Sabino, Clarice igualmente discorre sobre seu próprio ato de
criação:
— Fernando, porque é que você escreve? Eu não sei porque
escrevo, de modo que o que você disser talvez sirva para mim.
— Há muito tempo que não escrevo. A última vez foi ali por
volta de 1956, 1957. Escrevia por necessidade de me exprimir. Desde
então tenho me utilizado da palavra escrita como atividade profissional,
por necessidade de ganhar a vida. Mas não chamo a isso de escrever,
como ato de criação artística.
— Como é que começa em você a criação, por uma palavra,
uma idéia? É sempre deliberado o seu ato criador? Ou você de repente
se vê escrevendo? Comigo é uma mistura. É claro que tenho o ato
deliberador, mas precedido por uma coisa qualquer que não é de modo
algum deliberada.
[...]
(LISPECTOR, C. Diálogos Possíveis com Clarice Lispector.
Revista Manchete, Rio de Janeiro, ano 16, n.875, p.40, 25 jan. 1969)

.
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Já à Lygia Fagundes Telles, Clarice dirige a pergunta: “Como nasce um
conto? Um romance? Qual é a raiz de um texto seu?”, ao que Lygia responde que
estas são perguntas que ouve sempre, mas desenvolve em seguida uma bela
explanação sobre seu ato criador. A próxima pergunta, na realidade, é uma
afirmativa, “Pra mim a arte é uma busca”, da qual Clarice apenas aguarda uma
confirmação.
Como frisou Lygia Fagundes Telles, as perguntas de Clarice Lispector não
se diferem muito das perguntas dirigidas a escritores. Existe, com efeito, uma
grande curiosidade sobre o ato de criação, como é possível observar nas
entrevistas realizadas por Madeleine Chapsal (1967) com escritores como Simone
de Beauvoir, Louis-Ferdinad Céline, Graham Greene, Alberto Moravia, Françoise
Sagan, entre outros.
Por exemplo, à Simone de Beauvoir, Madeleine Chapsal pergunta: “Como
lhe ocorre a ideia de escrever um romance?” Pergunta semelhante é dirigida a
Antoine Blondin: “O que lhe provoca a vontade de escrever um livro?” ou a Michel
Buton: “Para si, como começa a desenhar-se um romance?” Há também muitas
questões sobre o ato de escrever ou mesmo sobre a criação de um livro
específico: “Como lhe surgiu a ideia de Mémoires intériurs?”, pergunta Chapsal a
François Mauriac.
Há, contudo uma diferença crucial nas entrevistas de Clarice: por se tratar
de uma escritora, a própria entrevistadora, como já observamos, narra sobre seu
ato de criação. Na entrevista com Ferreira Gullar, encontramos uma passagem
pontual, em que a escritora além de perguntas como se processa o ato criador
ainda lhe direcionar outra questão que ela mesma não saberia responder. A
propósito, segundo Claire Williams (2007), “fica-se com a impressão de que
Clarice estava procurando respostas a perguntas às quais ela própria não
conseguia responder sozinha.”:

— [...]E com você, como se processa o ato criador? Você
reescreve?
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— Não só me sento para escrever quando sinto que a coisa está
praticamente pronta dentro de mim. Depois que escrevo, faço como você,
eventualmente, algumas emendas, mas é só.
— Gullar, vou lhe fazer uma pergunta muito difícil e que eu
mesma não saberia como responder. É o seguinte: como nasce, em
você, o poema, a palavra escrita?

Entendemos que, diferentemente de Madeleine Chapsal, ou de outros
jornalistas, as perguntas acerca do ato de criação em Clarice Lispector estão
direcionadas também à própria entrevistadora, que igualmente escreve e passa
igualmente pelo processo de criação literária. Talvez, esta seja uma das principais
pistas a nos conduzir às singularidades nas entrevistas de Clarice Lispector:
enquanto os jornalistas, quando entrevistam, vestem uma personagem, como
“representantes de determinado veículo”, a escritora se apresenta nas entrevistas
sob o nome “Clarice Lispector”, que já representa muito, e nunca como funcionária
da Bloch Editores. Fato este que, provavelmente, modifica o papel do
entrevistador no sistema de comunicação correspondente à entrevista, conforme
análise de Quesada. Se, de acordo com Quesada, o entrevistador é o emissor,
nas entrevistas realizadas com Clarice Lispector, o entrevistador passa a ser
também a mensagem, assim como o é o entrevistado. Retomemos os
entrevistados que a revista Manchete “levantou a bola” segundo Cony. Dentre os
citados, destacamos Ivo Pitanguy, que Clarice entrevistou para a coluna Diálogos
Possíveis com Clarice Lispector, publicada no dia 26 de abril de 1969. Já no
início, Clarice o apresenta ao narrar uma noite de autógrafos de seu próprio livro:
Vi Ivo Pitanguy, pela primeira vez, numa noite de autógrafos. À
minha frente estava um homem môço, de olhar alerta e direito, mas sem
ferir. Havia comparado um livro meu, perguntei-lhe: para quem é o
autógrafo? Disse seu nome, o que me fêz olhá-lo com curiosidade: “Ivo
Pitanguy Filho?” [...]
(LISPECTOR, C. Diálogos Possíveis com Clarice Lispector.
Revista Manchete, Rio de Janeiro, ano 16, n.888, p.124-125, 26 abril
1969.)
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Clarice descreve seu entrevistado a partir de um encontro em que ela lhe
concede um autógrafo. Como nas outras entrevistas, não se sabe muito do
trabalho do entrevistado, quando começou, onde ele trabalhou, etc, apenas que,
além “de um embelezador de mulheres”, Pitanguy realiza um trabalho gratuito na
Santa Casa, “onde de graça reconduz à vida normal sêres deformados e por isso
de alma destruída”, e que, em ocasião do grande incêndio do circo em Niterói,
“havia dado sua ciência, seu trabalho ininterrupto, sua equipe médica, remédios,
amor enfim”.
Ao longo do diálogo também percebemos que a escritora se expõe e que o
próprio entrevistado tece comentários a seu respeito. Como, por exemplo, nas
segundas pergunta e resposta:
— Você me dá a impressão de ser uma das pessoas mais
realizadas que conheço. É assim que Ivo Pitanguy se sente? Eu por
exemplo estou sempre incompleta.
— Eu tenho a impressão de que quando nos propomos a fazer
alguma coisa, estamos convictos de sua verdade. [...] Clarice, eu sinto
que o que você interpreta como sendo incompleto (Ivo interrompeu para
atender ao telefone de Roma e outro daqui, que lhe provocou
gargalhadas: estas são de um homem sadio e eu quase ri também sem
saber de quê) é a representação dêste turbilhão de palavras
encarceradas na necessidade de definição e conceituação que
representam o binômio de sua fôrça.

Aqui, nos parece que o entrevistado também “levanta a bola” do
entrevistador. Curioso o trecho entre parênteses, aliás, recorrente nas entrevistas
de Clarice conforme observamos na dissertação Diferentemente dos parênteses
com “risos” ou “indignado”, cunhados por O Pasquim, estes trechos também
revelam as impressões do entrevistador sobre as reações do entrevistado. Tais
intervenções serão estudadas na segunda parte do trabalho, bem como, esta
situação especial de comunicação, que ganhará um olhar mais aprofundado, a
analisar não apenas a função receptor/emissor na comunicação, como também a
de falante/ouvinte, além da relação intersubjetiva entre o EU e o OUTRO no
diálogo.
113

PARTE II - A TRAMA DO EU E DO OUTRO NAS ENTREVISTAS

REALIZADAS POR CLARICE LISPECTOR
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CAPÍTULO 1 – IDENTIDADE E ALTERIDADE

Naquela manhã, antes de entrar no quarto, o que era eu?
Era o que os outros sempre me haviam visto ser, e assim eu me
conhecia. [...]
Clarice Lispector, Paixão Segundo GH, p.17
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1.1 DESCONSTRUÇÃO CARTESIANA: A POSSIBILIDADE DO OUTRO

Observamos na primeira parte do trabalho a importância do diálogo na
entrevista jornalística. A própria Clarice Lispector valoriza suas entrevistas quando
identifica nelas “muita conversa” em detrimento das “clássicas perguntas”.
Pois a conversa possui particularidades interessantes, sobretudo, na
concepção de Pierce, que a considera, inclusive, o paradigma da comunicação.
(Fisch apud Colapietro, 1989, p. 38). Na conversa, o self é alternadamente falante
e ouvinte, o emissor e receptor do discurso. O self pode ainda ser o assunto, a
mensagem, alguém sobre quem é falado. Mais ainda, o self, enquanto falante, não
é apenas um falante, uma vez que em qualquer fala sua, há ecos do discurso de
outros. O self, enquanto falante, é alguém através de quem outros falam.
Este self postulado por Pierce suscita um novo olhar — original e crítico
ante a antiga idéia cartesiana acerca do sujeito como fonte de pensamentos e
idéias — que convém ser analisado. A considerar que Lúcia Santaella,
nomeadamente em seu livro O método anticartesiano de C. S. Pierce, já trilhou
com maestria o caminho anticartesiano de Pierce, a “ultrapassar a barreira do
estereótipo” e nos brindar com um “conhecimento mais justo de Descartes”, nos
permitimos seguir seus passos e nos apoiarmos em suas considerações no
intento de uma análise mais fidedigna.
Em 1641, René Descartes publica Meditações. Justamente na sua
Meditação Segunda, intitulada Da natureza do espírito humano; e de como ele é
mais fácil de conhecer do que o corpo o filósofo analisa: “Mas o que sou eu,
portanto? Uma coisa que pensa. Que é uma coisa que pensa? É uma coisa que
duvida, que concebe, que também afirma, que nega, que quer, que não quer, que
imagina também e que sente.” (DESCARTES, 1999, p. 262) O sujeito cartesiano,
por conseguinte, se ratifica pelo axioma: “Cogito, ergo sum” (Penso, logo sou
[existo]).
Segundo Santaella, a imagem da subjetividade humana legada pelo cogito
cartesiano dominou o pensamento ocidental por alguns séculos, e, de acordo com
essa imagem, a existência do sujeito é idêntica ao seu pensamento:
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Trata-se da idéia de um sujeito racional, reflexivo, senhor no
comando do pensamento e da ação, cujos pressupostos atravessaram as
filosofias kantiana, hegeliana, fenomenológica e até existencialista. É
essa

mesma

imagem

do

sujeito

que

esteve

subjacente,

até

recentemente, às principais teorias sociais e políticas ocidentais.
(Santaella, 2006, p. 121)

Em 1868, Pierce publica no The Journal of Speculative Philosophy o artigo:
“Questões concernentes a certas faculdades reclamadas para o homem”, o
primeiro do conjunto de ensaios conhecido como “a série sobre a cognição”. O
ensaio corresponde ao “único trabalho filosófico de que se tem notícia que
desmontou, passo a passo e incansavelmente, todos os argumentos sobre os
quais se funda o cartesianismo.” (Santaella, 2004, p. 32).
Vale ressaltar que a desconstrução do método cartesiano se funda na
crítica de Pierce ao conceito de intuição, que, para ele, “estava na base do
cartesianismo em todas as suas formas e que constituía a fonte de todas as suas
dificuldades” (idem, ibidem, p. 23). Conforme Santaella pontua, o “cartesianismo,
tal como foi criticado por Pierce, entendia que a ação mental era intuitiva, o que
acabou por redundar numa teoria poderosa e persuasiva sobre a natureza do
insight.” (idem, ibidem, p.33)
Para Pierce, a intuição compreendia uma cognição sem predecessoras, ou
seja, uma cognição que não é determinada por nenhuma outra cognição. Como
Santaella conclui, “ao fim e ao cabo, a intuição parece corresponder ao desejo
ancestral de uma origem, expressando-se na filosofia pela busca de uma
fundação epistêmica absolutamente certa.” (idem, ibidem, p. 37-38).
A pesquisadora informa que, na articulação de sua desconstrução do
cartesianismo, Peirce formulou sete perguntas (idem, ibidem, p.36):

a) Se pela simples contemplação de uma cognição, independentemente de
qualquer conhecimento prévio e sem raciocinar por meio de signos, somos
capazes de julgar corretamente se aquela cognição foi determinada por uma
cognição prévia ou se ela se refere imediatamente ao seu objeto.
b) Se temos uma autoconsciência intuitiva.
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c) Se temos um poder intuitivo de distinguir entre os elementos subjetivos
de diferentes espécies de cognição.
d) Se temos qualquer poder de introspecção, ou se todo o nosso
conhecimento do mundo interior é derivado da observação de fatos externos.
e) Se podemos pensar sem signos.
f) Se o signo pode ter algum significado, se, por sua definição, ele é signo
de algo absolutamente incognoscível.
g) Se há alguma cognição não determinada por uma cognição prévia.

Das conclusões erigidas a partir de tais questionamentos, merecem
destaque as seguintes: a autoconsciência é inferencial, ou seja, temos consciência
do eu por inferências. “A única prova que temos do tênue e movediço traço que
separa nosso ego individual do resto do mundo, o interior do exterior, é nossa
ignorância e os erros que cometemos” (idem, ibidem, p. 41-42); só podemos
chegar a conhecer o mundo interior ou mental por meio de inferências a partir do
exterior, pois não há inferência possível sem signo, e todo pensamento conhecível
é pensamento em signo, externalizável em signo; e, por fim, toda cognição é
determinada por outra.
Importante lembrar que, apesar de engendradas em 1868, quando ainda
eram vagas, tais teses pierceanas funcionaram, conforme ressalta Santaella,
como o embrião da teoria ulterior de Pierce. Ademais, “Pierce devotou toda a sua
vida à clarificação e expansão de idéias às quais ele já havia chegado na década
de 1868 a 1878” (Santaella, 2006, p. 126)
Interessante também notar que já em suas teses iniciais, Pierce associa o
pensamento ao signo. Desde seus primeiros ensaios, quando ainda em diálogo
com Descartes, Pierce já considera o pensamento um signo.
Segundo Colapietro, para Peirce, o self é também um signo, por
conseguinte, o sujeito, em seu ser mais íntimo, é ele próprio uma forma de
semiose. Colapietro enfatiza que o ser humano é essencialmente um ser em
comunicação com outro ser, ou mais precisamente, um ser que possui a
capacidade de se comunicar com outros. (Colapietro, op. cit., 36)
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A partir da assertiva de Colapietro, a idéia peirceana do self em diálogo
consigo mesmo, evidenciada por Santaella faz-se clara: “(...) uma pessoa não é
absolutamente um indivíduo. Seus pensamentos são o que ela está dizendo para
si mesma; isto é, está dizendo para aquele outro self que está emergindo no fluxo
do tempo. Quando alguém raciocina, é aquele self crítico que se está tentando
persuadir; e todo pensamento qualquer que seja é um signo e tem principalmente
a natureza da linguagem.” (Pierce apud Santaella, 2006, 229).
Além disso, “o self individual é, no seu ser mais íntimo, não uma esfera
privada, mas um agente comunicativo” (Colapietro apud Santaella, idem, ibidem,
loc. cit.), o que ocasiona o diálogo intrapessoal e não apenas o simples diálogo
consigo mesmo. Portanto, “a concepção do self implica a possibilidade de um
outro” (Pierce apud Santaella idem, ibdem, loc. cit.).
Ora, se a concepção do self, este essencialmente dialógico, implica a
possibilidade de um outro, é de se questionar quem é o real interlocutor em um
diálogo efetivo entre duas ou mais pessoas. Segundo Edgar Morin (op. cit., p.134),
o diálogo fecundo é o diálogo no qual “o estranho se torna minha própria imagem,
minha própria imagem estranha volta a ser eu mesmo e eu me torno a mim
mesmo, processo múltiplo e contraditório que tece a própria dialética da
comunicação com outrem, apenas por intermédio da comunicação do indivíduo
consigo mesmo”. Todavia, como vimos, o diálogo do indivíduo consigo mesmo é
também um diálogo intrapessoal, logo, há que se perscrutar quem vem a ser o
estranho, que se tornará minha própria imagem.
Julia Kristeva em Estrangeiros para nós mesmos, situa o estranho em nós
mesmos, como a “face oculta de nossa identidade” (1994, p. 9). A autora cita
Freud e questões teóricas acerca do inconsciente para concluir que o mal-estar
em viver com o outro — a nossa estranheza, e a estranheza do outro — repousa
numa lógica pertubada a qual regula o “feixe estranho de pulsação e de
linguagem, de natureza e de símbolo que é inconsciente, sempre já formado pelo
outro.” (1994, p. 191).
No tocante ao tema do estranho, vale retomarmos aqui o artigo Das
Unheimliche de Freud.

O ESTRANHO PARA FREUD E O SINISTRO PARA LACAN
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Em confronto com as definições aristotélicas sobre o terror e a piedade,
Stephen Dedalus, o artista jovem de James Joyce, tece um interessante
comentário acerca do terror: “o terror é o sentimento que detém o espírito na
presença de seja lá o que for que seja grave e constante no sofrimento humano e
o liga à sua causa secreta.” (JOYCE, op.cit., p. 230) Quanto à causa secreta, fazse necessário um estudo mais aprofundado acerca dos meandros do sentimento
catártico da Arte Poética.
Freud analisa o tema do estranho, unheimlich, inquestionavelmente
associado com o que é assustador, que provoca medo e horror, no texto Das
Unheimliche (O Estranho). Neste, em um primeiro momento, é realizado um
estudo etimológico da palavra alemã, haja vista a complexidade da sua estrutura
uma vez que abriga o vocábulo “casa” (heim) na raiz. Por intermédio de vários e
diferentes significados, o autor nos mostra que em algum momento a palavra
unheimlich, estranho, tem o mesmo sentido que seu contrário, ou seja, heimlich,
familiar. Consequentemente conclui, à luz da sentença de Schelling, “unheimlich é
o nome de tudo que deveria ter permanecido ... secreto e oculto mas veio à luz”,
que unheimlich é de um modo ou de outro uma subespécie de heimlich.35
A partir desta concepção, Freud retoma o estudo do estranho no conto O
Homem de Areia de E.T.A. Hoffmann feito por Jentsch, que associa o efeito de
estranheza ao episódio da Olímpia, um ser autômato. Vale enfatizar o ponto de
vista de Jentsch acerca do sentimento de estranheza: “dúvidas quanto a saber se
um ser aparentemente animado está realmente vivo, ou do modo inverso, se um
objeto sem vida não pode ser na verdade animado”,

que ele se refere à

impressão causada por figuras de cera, bonecos e autômatos engenhosamente
construídos.
Estas dúvidas já foram levantadas pelo próprio Hoffmann em seu conto Os
Autômatos, e convém serem transcritas:

35

Freud também analisa a tradução da palavra em outras línguas: latim, grego, inglês, francês e espanhol.
Freud concluiu que apenas em português e italiano a palavra carece de um vocábulo adequado para traduzi-la
. Em português, unheimlich é traduzido por estranho ou sinistro.
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“Eu”, disse Luiz, “sinto uma grande repugnância por todas as
figuras que não são propriamente construídas à imagem do Homem, mas
que imitam grosseiramente o comportamento humano, estas verdadeiras
estátuas de uma morte viva ou de uma vida morta. Já na infância fugia em
pranto quando levado a um gabinete de figuras de cera, e ainda hoje não
posso entrar em um desses lugares sem ser acometido por uma sensação
horrível e sinistra. Sinto ímpetos de gritar as palavras de Macbeth: ‘Por que
me fitas assim com olhos que não vêem? ’” (HOFFMANN. In:
CESAROTTO, 1996, p. 53-54)

Nota-se que a causa do sentimento de estranheza é basicamente a
mesma entre Hoffmann e Jentsch, a confusão entre um ser de uma morte viva ou
de uma vida morta. Entretanto, há uma fundamental diferença suscitada nas
últimas palavras do personagem de Hoffmann que o distancia de Jentsch e o
aproxima da análise freudiana. Trata-se da alusão à frase de Macbeth. É de
crucial importância assinalarmos que o personagem de Shakespeare pronuncia
tais palavras ao ver o fantasma de Banquo, general do exército da Escócia que ele
mandara matar. Ou seja, o terror de Macbeth não reside no fantasma enquanto
entidade alheia, mas no fantasma de suas próprias atrocidades, o horror não
reside no outro, mas nele próprio, em sua causa secreta. Assim também o boneco
de cera aterroriza o personagem de Hoffmann, menos por sua imitação grosseira
do comportamento humano, mas mais pelo que desperta no próprio personagem,
tão estranho, e ao mesmo tempo tão familiar.
Não é de se estranhar quando Freud desvia o foco do autômato para o
Homem de Areia, enquanto propulsor do unheimlich. O Homem de Areia
arrancava os olhos das crianças. Freud relaciona o medo de perder os olhos com
o temor da castração. Consequentemente, o terror suscitado pelo Homem de
Areia corresponde ao “pai temido, de cujas mãos é esperada a castração.”. É
possível concluir, portanto, que o sentimento de terror de Nataniel, protagonista do
conto, e mesmo do leitor, não provém do Homem de Areia, nem do Copélio
tampouco do Coppola, mas de “tudo que deveria ter permanecido ... secreto e
oculto mas veio à luz” provocado por estes três personagens.
Qual a lógica de tudo isso? Oscar Cesarotto responde:

121

Para começar, consideremos a disjunção do próprio prazer. O
que era agradável deixa de sê-lo, convertendo-se no avesso, numa
transformação irrevogável. Um corte cinde o tempo, estabelecendo um
“antes” e um “depois”. A partir daqui, o que era entranha torna-se
estranho, e se perde para sempre. (CESAROTTO, op. cit. p. 116)

Cesarotto explora o estranho (unheimlich) como algo, que, por familiar e
íntimo, outrora apagado, é reativado por um fato extrínseco, para ser projetado
além da subjetividade e como alheio. Segundo ele, o efeito concomitante é “a
sensação sinistra que se produz ao se esfacelar a realidade, porque nessa hora,
qualquer resguardo revela-se insuficiente.”
O pesquisador também retoma as possíveis traduções do vocábulo em
outras línguas enumeradas por Freud e aponta como a melhor tradução do
unheimlich freudiano para o português o significado “sinistro”, cujo campo
semântico abrange diversas acepções, tais como, “funesto, de mau presságio,
ruim”, como adjetivo, e “desastre, ruína, prejuízo”, como substantivo. Além disso, o
verbete sinistro se caracteriza por um aspecto revelador, pois equivale
primeiramente a “esquerdo”, em oposição a “destro”.
Para ele, esta dialética teria seu fundamento no “estádio do espelho”
formalizado por Lacan, que se resume “no interesse lúdico que a criança dá
mostras, entre os seis e os dezoito meses, por sua imagem especular, aspecto pelo
qual a criança se distingue, certamente, do animal.” (Miller apud Santaella, 2007, p.
103). Cesarotto associa o estádio do espelho ao “momento fecundo de cristalização
do eu, na pregnância da forma especular”:
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Numa primeira e definitiva identificação consigo mesmo, o sujeito
humano se aliena de si quando mais esperava se integrar. O espelho,
parâmetro de exterioridade, oferece-lhe a chance de se enxergar interior,
mas ao preço de se ver como um outro. Nesta relação com o semelhante,
a figura que se reflete aparece invertida, coincidindo o lado direito com o
esquerdo, e vice-versa. Esta assimetria é o elemento que impõe a
diferença no registro do idêntico, forçando a alteridade. Por este viés,
aquilo que seria o mais conhecido e familiar, a própria imagem, vira
estranho. Sinistro, então aludiria ao que excede à dimensão do
narcisismo, ficando fora da alçada do eu, incontrolável. (CESAROTTO.
op. cit. p.115)

O lado direito (destro) coincide com o esquerdo (sinistro), tal qual
unheimlich assemelha-se, em um dado momento, ao seu antônimo. Mas há outros
fatores interessantes desencadeados pelo estádio do espelho que cumpre serem
estudados. Segundo Santaella, pelo estádio do espelho, a dimensão imaginária
inaugura a subjetividade humana, sendo nossas relações com os semelhantes
moldadas pela repetição de uma imagem. Na procura de si mesma, a consciência
crê se encontrar no espelho das criaturas e se perde no que ela não é.
(SANTAELLA, op. cit., p. 104-105). Tal assertiva é erigida a partir da afirmação de
Lacan, que localiza este período, dos seis aos dezoito meses, como quando "o eu
se precipita em uma forma primordial antes que se objetive na dialética da
identificação ao Outro e que a linguagem lhe restitua no universal, sua função de
sujeito".
Porém, da mesma forma que o homem não se sustenta somente no
narcisismo, os objetos não permanecem como pura imagem. O eu vai dirigir-se,
então, ao outro especular através da palavra, que por si só já é uma mediação.
(BUENO, op. cit., p. 39) Mas como ocorre essa ultrapassagem do imaginário pela
linguagem? Conforme Bueno explica, para a criança advir como “eu” na ordem
simbólica da linguagem, precisa substituir uma vivência imediata por uma
representação, na passagem do “ser” ao “ter”.
A fim de elucidarmos a substituição do registro “ser” pelo registro “ter”,
abordaremos sucintamente a concepção de Lacan sobre a passagem do
imaginário ao simbólico, demarcada pelo momento do Édipo. Para tanto, nos
apoiamos no estudo de Garcia-Roza.
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A expressão “Complexo de Édipo” é empregada pela primeira vez por
Freud em 1910, 13 anos depois de o fundador da psicanálise ter comunicado a
Fliess o resultado de sua auto-análise e, portanto, seu “próprio drama edipiano”,
nas palavras de Garcia-Roza. Em seu texto Cinco lições de psicanálise, anterior a
1910, quando ainda não havia empregado o termo “complexo de Édipo”, e sim
“complexo nuclear”, Freud se refere a Édipo como a escolha de objeto feita pela
criança. Inicialmente, a criança toma ambos os pais ou preferencialmente a mãe
como objeto de seus desejos eróticos. Cria-se uma relação erótica de amor e ódio:
amor à mãe, ódio ao pai. De acordo com Garcia-Roza, o fundamental a se
destacar desta primeira concepção é que o complexo de Édipo é visto como um
conjunto ou uma estrutura ideativa que vai sinalizar a conduta da criança como por
exemplo, nas suas futuras escolhas de objeto. Ela não é uma lei mas sim um
complexo ideativo. Porém, uma coisa é pensarmos o Édipo como um conjunto ou
complexo de ideias, outra coisa é pensarmos o Édipo como uma “estrutura
estruturante” externa ao sujeito e que o determina enquanto tal. (GARCIA-ROZA,
2002, p. 217-218).
Lacan, no seminário sobre as Formações do Inconsciente, é o primeiro a
estabelecer essa diferença, ao distinguir o Édipo como Complexo e o Édipo como
Lei, daí sua contribuição ter sido decisiva. Ele divide este processo em três
tempos, limitar-nos-emos aqui apenas à passagem do imaginário ao simbólico.
No primeiro tempo de Édipo, segundo Lacan, a criança é o falo, ou seja, é o
objeto capaz de preencher a falta da mãe, é o desejo do desejo da mãe. As
próprias necessidades do infans são por ele captadas e ganham sentido através
do discurso da mãe, que lhe diz: “neném está chorando”, “neném quer mamar?”,
etc. É portanto a mãe que lhe oferece o código no interior do qual suas
necessidades vão ser estruturadas, e é a esse lugar do código da linguagem (que
o infans ainda não possui), que Lacan denomina o Outro (com O maiúsculo para
diferenciar de o outro com o minúsculo, que designa o semelhante). (GARCIAROZA, op. cit., p. 221)
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No segundo momento ocorre o nascimento do simbólico, quando surge a
figura do “pai terrível”. Ele é duplamente privador: priva a criança do objeto do seu
desejo e priva a mãe do objeto fálico (Lacan apud Garcia-Roza, op. cit., p. 222).
Contudo, segundo observa Garcia-Roza, esse pai não é ainda inteiramente
revelado, seu aparecimento se faz através do discurso da mãe, que o reconhece
como homem e como representante da Lei. Essa função paterna é denominada
por Lacan de “Nome do Pai” ou “metáfora paterna”. Garcia-Roza salienta que:
[...] pelo acesso à linguagem a criança é capaz de produzir um
afastamento com relação à sua própria vivência, substituindo o registro
do ser (ser o falo) pelo registro do ter (ter um desejo não mais onipotente
mas limitado) (Garcia-Roza, op. cit., p. 222)

O segundo tempo do Édipo é o que permite a passagem do imaginário ao
simbólico. Ao ser reconhecido e aceito como homem e representante da lei por
intermédio do discurso da mãe, o pai passa a ser quem limita o poder da mãe,
produzindo a “disjunção mãe-fálica/criança-falo”. Garcia-Roza ressalta que é
somente através dessa castração simbólica que a criança pode constituir-se como
um Eu. Com a linguagem, o desejo é nomeado, isto é, em seu lugar surge o
símbolo; e ao realizar a função de simbolizar o desejo, o Nome do Pai produz ao
mesmo tempo a clivagem da subjetividade infantil em Consciente e Inconsciente.36
Interessante observamos que Cleuza Maria de Oliveira Bueno trabalha
justamente com o inconsciente ao propor a alteridade nas entrevistas.

1.2 O CONFRONTO ENTRE O EU E O OUTRO

Como já assinalamos aqui, para Bueno, o entrevistador pode ocupar tanto
uma posição de poder como de alteridade. De acordo com ela,

36

No terceiro tempo do Édipo, o pai deixa de ser a lei para ser seu representante. Nesse momento, ocorre a
substituição da criança como eu ideal para uma identificação com o ideal do eu. O pai passa a ser o
representante desse ideal com o qual a criança passa a se identificar. Conforme Garcia-Roza enfatiza, essa
interiorização da lei possibilita à criança constituir-se como sujeito.
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Em uma entrevista há poder em jogo, mas ele se exerce de
muitas formas. Não apenas através do uso, pelo entrevistador, de uma
autoridade instituída previamente pelo contexto da entrevista ou atribuída
por aquele que não está na condição de entrevistado, mas também pela
possibilidade que o entrevistador tem de não utilizá-lo dessa forma. Ele
tem o poder de permitir ou conduzir o deslocamento do poder associado
à sua pessoa, função, instituição ou prática social na qual esteja inserida
a entrevista para aquilo que o entrevistador diz. Nesse deslocamento se
funda na função-entrevistador uma instância de alteridade que coloca,
para o entrevistado, a possibilidade de alter-ação, de produzir algo novo
através daquilo mesmo que surge no seu dizer (BUENO,op. cit. p. 25).

Mas a comunicação também falha. “Quando alguém tenta se comunicar, na
verdade o faz a partir da ficção que cria de si mesmo atingindo a ficção do outro”
(idem, ibidem, p. 30). Numa situação de entrevista, é possível observarmos que
os enunciados que são produzidos nem sempre ficam amarrados ao sentido que
cada interlocutor tenta dar. Quem ouve nunca vai poder apreender de modo
integral o sentido preciso designado pela intencionalidade de quem fala. Isso
porque além de a palavra ou o discurso conter muitas vozes: “falamos múltiplas
vozes e múltiplas vozes falam em nós”, o eu que enuncia é também uma produção
heterogênea:
O sujeito, enquanto ser falante, ao comunicar, ao enunciar suas
certezas, é por definição dividido. Enquanto o eu tenta se afirmar nos
enunciados, ao mesmo tempo pode se desdizer nos entremeios, nas
lacunas, nas formas de dizer que utiliza. O ser que enuncia não é
uníssino no seu dizer porque não é uníssino nem consigo mesmo.
(BUENO, op. cit. p. 29-30)
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Entretanto, se no diálogo estabelecido numa situação de entrevista o
entrevistador jamais vai escutar exatamente o que o outro está dizendo, ao
mesmo tempo pode escutar coisas que o entrevistado não pensou dizer. É neste
“saber insabido” que se produz no “des-encontro” com o semelhante, com o outro,
que está o inconsciente. Aliás, desse des-encontro, Bueno sugere como efeito um
certo encontro, em que pode ser reconhecido algo que o próprio eu desconhece. É
justamente nesse espaço de impossibilidade de relação, de encontro, que alguma
coisa se produz entre subjetividades.
Bueno explana a intenção que não pode ser apreendida enquanto tal, ou
seja, o entrevistador pode encontrar o entrevistado lá onde este não pensou ser
encontrado, mas de qualquer forma há uma mediação: as realidades de um e de
outro vão ser acompanhadas por uma dimensão imaginária e simbólica, o que lhe
permite dizer que o que um apreende do outro sempre implica uma interpretação.
Posto isso, Bueno deduz que:
A complexidade do cruzamento entre a potencialidade de
linguagem

em

muitas

de suas

possibilidades

expressivas

e

a

potencialidade que é cada subjetividade, demonstra a riqueza e, ao
mesmo tempo, a precariedade, provisoriedade daquilo que pode ser
transmitido ou apreendido, numa situação de entrevista. (idem, ibidem,
p.31)

É certo que Bueno dirige seu estudo quase exclusivamente à entrevista em
uma clínica, conduzida entre o psicanalista e o paciente, porém, sua análise
revela-se

pertinente

ao

nosso

trabalho,

especialmente

por

desvelar

a

complexidade da entrevista e a intersubjetividade estabelecida neste específico
diálogo.
Conforme explica Bueno, o termo intersubjetividade foi empregado pela
primeira vez por Lacan para designar a relação de sujeito a sujeito. A
intersubjetividade, contudo, não se refere simplesmente a uma relação dual, mas
a uma relação a quatro termos:
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Quando alguém fala através do seu eu ao eu de um outro, num
diálogo concreto, sem querer e sem saber, acaba, através de sua
palavra, dirigindo-se a um Outro. Outro que é grafado em maiúsculo,
porque o que é visado nessa mensagem é algo que está além, por trás
de todo outro (semelhante), que pode ser reconhecido, mas não
conhecido. (Darmon apud Bueno, op. cit. p. 57)

Há uma recusa ao termo intersubjetivo, principalmente porque do ponto
de vista da fenomenologia, o termo supõe que os sujeitos preexistam às relações
que entre eles se tecem, diferentemente do transubjetivo que pressupõe que o
sujeito seja atravessado por essas relações. Todavia, Darmon contesta esta ideia,
pois, segundo explica Bueno, ele acredita que a consideração dos quatro termos
envolvidos na comunicação intersubjetiva — sujeito, eu, outro e Outro — permite
ultrapassar essa oposição entre intersubjetividade e transubjetividade, posto que
permaneça aplicável a qualquer número de sujeitos.
Convém também pensarmos na relação intersubjetiva exposta por Bakhtin.
Ainda que Bakhtin, conforme ressalta Bezerra, se distinga da psicanálise, uma vez
que, ao longo de sua obra, sempre enfatizou como essencial a questão da
consciência, “A consciência é muito mais terrível que quaisquer complexos
inconscientes.” (BAKHTIN apud BEZERRA In: BAKHTIN, op. cit, p. XXI), seu
conceito sobre o excedente da visão estética e de extraposição nos é bastante
oportuno, sobretudo porque atribui uma nova modalização na abordagem do
dialogismo, conforme estudo realizado por Mônica Graciela Zoppi-Fontana (2005).
Importante enfatizarmos que esses conceitos retornam insistentemente no
trabalho de Bakhtin ao longo dos anos e são utilizados para descrever a relação
do autor com as personagens no romance, do eu e do outro no acontecimento de
comunicação, do leitor atual em relação a obras e culturas anteriores e do cientista
(principalmente das ciências formais e naturais) diante de objeto de conhecimento.
(ZOPPI-FONTANTA In: BRAIT et. all., 2005, p. 110)
Vejamos como Bakhtin descreve os conceitos:
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Quando contemplo no todo um homem situado fora e diante de
mim, nossos horizontes concretos efetivamente vivenciáveis não
coincidem. Porque em qualquer situação ou proximidade que esse outro
que contemplo possa estar em relação a mim, sempre verei e saberei
algo que ele, da sua posição fora e diante de mim, não pode ver: as
partes do seu corpo inacessíveis ao seu próprio olhar — a cabeça, o
rosto e sua expressão —, o mundo atrás dele, toda uma série de objetos
e relações que, em função dessa ou daquela relação de reciprocidade
entre nós, são acessíveis a mim e inacessíveis a ele. Quando nos
olhamos, dois diferentes mundos se refletem na pupila dos nossos olhos
[...]
Esse excedente da minha visão, do meu conhecimento, da minha
posse — excedente sempre presente em face de qualquer outro
indivíduo é condicionado pela singularidade e pela insubstitutibilidade do
meu lugar no mundo: porque nesse momento e nesse lugar, em que sou
o único a estar situado em dado conjunto de circunstâncias, todos os
outros estão fora de mim. (BAKHTIN, 2006, p. 21)

Nota-se que se estabelece uma relação especular entre o eu e o outro.
Para Zoppi-Fontana, inclusive, o outro lhe serve de espelho nesta relação
estabelecida de complementaridade. Relação esta coligada precisamente como a
que permite que, por um processo de identificação imaginária, a partir do sujeito
concreto individual, “se efetue um apagamento progressivo da situação por uma
via que leva diretamente ao sujeito universal, situado em toda parte e em lugar
nenhum”, nas palavras de Pêcheux, citado pela autora. Zoppi-Fontana observa
que são esses mesmos elementos “de cunho fenomenológico” que permitem a
redefinição do eu da relação dialógica como o outro do outro, abrindo um espaço
de não-coincidência do sujeito consigo mesmo que define uma nova dimensão da
relação dialógica: a dimensão do não-eu-em-mim. (Zoppi-Fontana, op. cit., p. 113).
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Cabe aqui uma citação de Bakhtin: “O que é que eu entendo por ‘eu’, ao
falar e ao viver: ‘eu vivo’, ‘eu morrerei’, ‘eu sou’, ‘eu não serei’, ‘eu não tenho sido’.
Eu-para-mim e eu-para-o-outro, outro-para-mim. O homem em frente do espelho.
O não-eu em mim, algo que é maior do que eu em mim, o ser em mim”. (Bakhtin,
apud Zoppi-Fontana, op.cit., loc.cit.). Porém, a partir desta análise, a autora
evidencia uma aparente contradição em Bakhtin: ao mesmo tempo em que
aparece explicitada uma certa não-coincidência do sujeito consigo mesmo, se
afirma o caráter único do lugar do eu ocupado pelo sujeito, que o diferencia e
separa irredutivelmente dos outros e do mundo dos outros: “porque nesse
momento e nesse lugar, em que sou o único a estar situado em dado conjunto de
circunstâncias, todos os outros estão fora de mim.”
No intento de uma leitura mais responsável sobre os conceitos
bakhtinianos, é mister trazermos à discussão alguns aspectos fundamentais a
serem ponderados sobre o dialogismo.

Estes muito bem expostos por Paulo

Bezerra. Para Bakhtin, a díade saussureana falante-ouvinte é uma ficção, haja
vista que o falante é o fluxo único da fala, enquanto que o ouvinte é totalmente
passivo, é só ouvinte. Segundo Bezerra, Bakhtin não considera os esquemas de
Saussure falsos e inaplicáveis a certos momentos da realidade, entretanto ele está
interessado no diálogo, na comunicação pelo discurso. E, de acordo com Bakhtin,
no processo de comunicação, o ouvinte, longe de ser passivo, ocupa uma “ativa
posição responsiva”, nos termos de Beszerra, em relação ao discurso do falanteinterlocutor.
Segundo Bezerra, o dialogismo permite acompanhar as tensões no interior
da obra literária, as relações interdiscursivas e intersubjetivas, as intenções
ocultas das personagens, o diálogo entre culturas como essência da literatura, a
luta entre tendências e “escolas literárias”, entre vozes como pontos de vista sobre
o mundo, o homem e a cultura. Na ótica do dialogismo, a consciência não é um
produto de um eu isolado, mas da interação e do convívio entre muitas
consciências. (BEZERRA In: BAKHTIN, op. cit. p.XXII).
Bezerra exemplifica:
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Eu tomo consciência de mim mesmo e me torno eu mesmo só
me revelando para o outro, não posso passar sem o outro, não posso
construir uma relação sem o outro, que é a realidade que, por minha
própria formação, trago dentro de mim, exerce um profundo ativismo em
relação a mim (BEZERRA In: BAKHTIN, op. cit. p.XXII).

Para Bezerra, essa relativização de si mesmo é o que o permite ver o
mundo fora de si mesmo, construir sua autoconsciência, entender o outro como
parte de si mesmo e ele como parte do outro. Interessa notarmos que a
relativização de si mesmo, de acordo com Bezerra, além de acentuar a aparente
contradição em Bakhtin apontada por Zoopi-Fontana, complementa ainda o
conceito de excedente de visão, segundo o qual a minha aparência é sempre
construída a partir da representação que o outro produz de mim, ou, conforme
Zoppi-Fontana: “a autoconsciência do meu ser no mundo só se dá através da
compreensão ativa e valorativa do outro que me enxerga enquanto corpo exterior
que se destaca do seu entorno.” (ZOPPI-FONTANA, idem, ibidem, p. 111).
A autora propõe duas metáforas que sustentam o trabalho de definição
analógica dos conceitos de dialogismo e de autoconsciência: a metáfora da voz e
a metáfora do olhar. Não nos estenderemos nos dois conceitos, pois interessa-nos
aqui enfocarmos sua reflexão teórica sobre o conceito de subjetividade na
linguagem elaborado por diferentes autores a partir justamente da construção de
uma oposição “dentro/fora”, que configura “um certo ‘lugar de exterioridade’ para
um sujeito constituído como interioridade originária”. Zoopi-Fontana observa que,
conjuntamente com uma reflexão teórica sobre o elemento subjetivo da
linguagem, se desenvolveu um trabalho de descrição analógica de um certo “lugar
de exterioridade”, que ingressa na teoria através de processos metafóricos de
significação e dificilmente chega a atingir uma elaboração conceitual.
Ela retoma o conceito de “desdobramento de personalidade humana” de
Bréal e a teoria polifônica da enunciação de Ducrot, para, a partir destes, sinalizar
duas direções nas quais se organizam os processos metafóricos pelos quais se
descreve o funcionamento da enunciação:
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1)

Como

encenação,

que

leva

a

considerar

uma

multiplicidade de figuras enunciativas (máscaras) mostradas pelo
enunciado e organizadas em relação à figura do locutor, que funciona
(pela presença ou ausência) como princípio organizador. Nesse caso,
entende-se

“o

desdobramento

da

personagem”

como

uma

multiplicação dos lugares de enunciação disponíveis para o sujeito, o
qual fica necessariamente fora do jogo enunciativo, irredutível na sua
posição de autor/diretor da peça.

2)

Como lugar de estranhamento, ou seja, como o espaço

que produz um olhar externo revertido sobre o próprio sujeito, que lhe
permite observar-se no acontecimento de linguagem e como efeito
desse olhar, reconhecer-se como sujeito da/na linguagem. Em outras
palavras,

essa

interpretação

da

metáfora

do

teatro

leva

necessariamente a considerar uma posição de exterioridade do
sujeito em relação a si mesmo, produzida na e pela própria
linguagem,

que

obriga

a

entender

o

“desdobramento

da

personalidade” como a representação na língua de uma cisão
constitutiva do sujeito, autor e espectador ao mesmo tempo do
acontecimento da linguagem.
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Dessa maneira, a autora entende que essa representação do sujeito de
enunciação como autor e espectador do acontecimento de linguagem permite
mascarar um fato de linguagem que retorna insistentemente na forma de
metáfora, por constituir-se como “resíduo que escapa aos esforços de teorização
das abordagens enunciativas”. Esse “fato de linguagem” corresponde para ela à
divisão estrutural do sujeito, na sua relação necessária e constitutiva com um
exterior que o determina de “dentro”. Assim, Zoppi-Fontana

reinterpreta a

aparente contradição localizada em Bakhtin como os “indícios de um trabalho da
teoria com seus limites internos” e conclui que a dimensão do eu-para-mim e do
não-eu-em-mim do sujeito, enquanto autor e enquanto

testemunha do

acontecimento da linguagem, as noções de excedente de visão e de extraposição,
todas essas representações seriam consideradas efeitos necessários da relação
que o sujeito estabelece com a sua exterioridade constitutiva. Exterioridade essa,
que, segundo ela, a psicanálise localiza no Outro do inconsciente, e a análise do
discurso de filiação francesa define como interdiscurso.
Outro ponto relevante da obra de Bakhtin é muito bem pontuado por Leyla
Perrone-Moisés. De acordo com ela, o estudo de Bakhtin tem o aspecto inovador
de “encarar o problema da pluralidade semântica a partir do significante”.
A pesquisa das palavras como unidade migratória e como
elemento

de

ligação

entre

múltiplos

discursos,

transcende

as

possibilidades atuais da ciência lingüística e requer a criação de uma
translingüística, capaz de estudar “a vida da palavra, sua passagem de
um locutor a outro, de um contexto a outro, de uma coletividade social, de
uma geração a outra. E a palavra nunca esquece seu trajeto, nunca se
desembaraça totalmente do domínio dos textos concretos a que ela
pertence.”

(PERRONE-MOISÉS, 1978, p.60)

Dessa forma, o escritor nunca encontra palavras neutras, puras, mas
somente “palavras ocupadas”, “palavras habitadas por outras vozes”. Ao evocar o
interesse de Bakhtin pelo significante, Perrone-Moisés resgata Kristeva e seu
conceito de intertextualidade desenvolvido a partir de Bakhtin. Kristeva afirma que
“Todo texto é absorção e transformação de uma multiplicidade de outros textos.”
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Interessante retomarmos Paulo Bezerra, pois que rechaça o conceito de
intertextualidade postulado por Kristeva, e inclusive critica o próprio termo
translinguística, que acusa tratar-se de uma tradução inadequada à denominação
metalinguística. O pesquisador aponta um paradoxo na reflexão de Kristeva sobre
o dialogismo:
Se a intertextualidade substitui a “intersubjetividade” (“em lugar
da noção de intersubjetividade, instala-se a de intertextualidade”), quer
dizer que os textos que se comunicam na intertextualidade são entidades
desprovidas de subjetividade. Então, como entender que “o dialogismo
bakhtiano designa a escritura simultaneamente como subjetividade e
como comunicatividade, ou melhor, como intertextualidade”? [...] Se na
primeira definição afasta-se a intersubjetividade e na segunda ela está
presente [...], então na primeira a intertextualidade não é “dialogismo”,
sendo-o apenas e na segunda? Como entender esse paradoxo?
(BEZERRA, op. cit., p. XIV-XV)

Posteriormente, Bezerra critica:
[...] Admitindo o enfoque predominantemente lingüístico da teoria
bakhtiana do discurso romanesco (dialogismo) por Kristeva, não
estaríamos repetindo a díade saussureana falante-ouvinte, na qual,
segundo Bakhtin, o ouvinte nunca é falante, já que no esquema de
Kristeva (intertextualidade) quem se apropria do texto do outro ou não dá
voz a esse outro, ou apenas o usa como autoridade para respaldar um
pensamento

do

apropriador?

Em

qualquer

dos

casos,

haveria

apagamento da voz de uma das partes, restando apenas um falante, e o
diálogo (ou “intertextualidade”) simplesmente se evaporaria.
(BEZERRA, op.cit., p. XIV-XV)

Apesar de Bezerra apontar a falta de voz do texto apropriado, PerroneMoisés distingue a obra como um conjunto de vozes, ao definir intertextualidade
como:
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Um trabalho constante de cada texto com relação aos outros, um
imenso e incessante diálogo entre obras que constitui a literatura, de
maneira que cada obra surge como uma nova voz (ou um novo conjunto
de vozes) que fará soar diferentemente as vozes anteriores, arrancandolhes novas entonações. (PERRONE-MOISÉS, op. cit., p.63)

A voz do texto apropriado está sim presente na obra, mas com diferente
entonação, consequência justamente do diálogo. Interessa-nos aqui esta
característica dialógica do discurso, o que retoma os estudos de Zoppi-Fontana e
reafirma sua suposição acerca da exterioridade constitutiva do sujeito da
linguagem.
Mas a discussão acerca da subjetividade na linguagem está longe de ser
esgotada, sobretudo se adicionarmos aqui as questões suscitadas por Winfried
Siemeling, no texto introdutório de Discovery of the other: Alterity in the work of
Leonard Cohen, Hubert Aquin, Michael Ondaatje, and Nicole Brossad, Winfried
Siemerling.
O autor lança mão primeiramente da sentença do Todorov, a qual, no que
tange à alteridade conduzida pelo Eu (I), por exemplo, compreende a
complexidade do EU na própria tradução para o inglês em comparação à frase
original em francês.
Em “the discovery self makes of the other”, Richard Howard, o tradutor do
livro, substituiu o pronome EU (I ou Je) pelo reflexivo self, de forma que o leitor de
língua inglesa compreenderá indiretamente a frase “Je veux parler de la decouvert
que le je fait de l’autre”, que enfatiza a descoberta do sujeito e a práxis da fala.
A ênfase de Todorov no Je, e no uso da linguagem – fala ou discurso – é
relevante, uma vez que o Eu determina o campo dêitico espaço-temporal, pelo
qual os termos “aqui” ou “ali”, o “dentro” e “fora”, e o mesmo e o outro são
estabelecidos na linguagem.
O Eu desempenha um papel fundamental nas discussões acerca do self.
Na frase de Rimbaud, Eu é um outro, por exemplo. Todorov observa o outro em
nós mesmos, assim como o fato de não estarmos “radicalmente alienados” para o
que entendemos como “não eu”.
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Sobre o assunto, Winfried Siemeling cita Benveniste, que em Subjetividade
na linguagem, define o ato móvel da constituição do self como o princípio da
subjetividade como tal. Sob a perspectiva de Benveniste, a subjetividade
corresponde à “capacidade de o falante se postular como ‘sujeito’”. Segundo o
autor, a concentração de Benveniste na subjetividade como um fenômeno
discursivo pontua a subjetividade como sendo produzida sob diferentes aspectos e
oferece um interessante foco no estudo textual. Por outro lado, conforme ressalva,
o Eu discursivo tende, por uma tradição cartesiana, a se sobrepor sobre o que
não é sujeito. O autor ainda lança mão do exemplo “Ego” é ele que diz “ego” (est
ego qui dit ego) em que nota que não é o sujeito falante que produz o sujeito na
fala.
A despeito de o Eu de Benveniste somente existir em contraposição a um
TU (o que indica a pluralidade do sujeito), Winfried questiona a predominância do
sujeito sobre o seu objeto ou complemento, assim como a concentração lingüística
do sujeito no discurso.
Como alternativa, o autor recorre a Husserl, citado por Kristeva, que
pondera que “o ego como suporte do ato predicativo não opera como o ego cogito,
melhor, toma forma dentro de uma operação predicativa.” Esta operação é tética,
conforme Kristeva, pois situa a thesis tanto no objeto quanto no ego. Kristeva
sugere que a thesis é acima de tudo aquela que produz o Eu, e não sobre o que o
Eu produz.
Após analisar a operação tética, o autor recorre à heterologia a fim de
estudar estratégias textuais que além de colocarem em cheque a predominância
do EU sobre seu complemento ou objeto, orientam-se para fora da operação
tética.
O autor lembra que o termo heterologia está relacionado à noção de
heterogeneidade e também se refere ao logos, ou seja, fala e pensamento, e que
Todorov utiliza o termo heterologia em seu estudo sobre Bakhtin, para traduzir o
termo heteroglossia, que se refere a uma “diversidade irredutível de tipos
discursivos”. Todorov conclui em Literatura e seus Teóricos, que mais do que
arquitetônica, a obra literária é acima de tudo uma heterologia, uma pluralidade de
vozes, um eco e uma antecipação dos discursos por vir. Para ele, ela é tanto uma
encruzilhada quanto um ponto de encontro.
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1.3 ALTERIDADE EM CLARICE LISPECTOR

Na dissertação de mestrado cogitei a possibilidade de a dúvida e a
interrogação delinearem a escritura clariciana, abrindo-a a inesgotáveis reflexões
ontológicas. Cheguei a comparar a pergunta clariciana ao perguntar grego, ti estín,
este evocado por Heidegger, ao tentar responder à pergunta “o que é
isto..filosofia?”. O filósofo discorre sobre o próprio questionamento, uma vez que,
para ele, não somente a filosofia é grega em sua origem, mas também o modo
como se pergunta, mesmo que à sua maneira de questionar, ainda é grego. Se
perguntamos: “que é isto ...?” em grego: “tí estin”, mantemos a questão multívoca.
Heidegger cita como exemplo a interrogativa: “que é aquilo lá longe?”. A resposta
imediata, “uma árvore”, para ele, consiste na nomeação de uma coisa que não se
conhece direito, logo, pode-se questionar mais: “o que é aquilo que designamos
‘árvore’?” (ROSSI, op. cit. p. 21)
Na dissertação exemplifiquei a comparação com a crônica escrita para o
Jornal do Brasil intitulada O que é o que é?:
Se recebo um presente dado com carinho por pessoa de quem
não gosto — como se chama o que sinto? Uma pessoa de quem não se
gosta mais e que não gosta mais da gente como se chama essa mágoa e
esse rancor? Estar ocupado, e de repente parar por ter sido tomado por
uma desocupação beata, milagrosa, sorridente e idiota — como se
chama o que se sentiu? O único modo de chamar é perguntar: como se
chama? Até hoje só consegui nomear com a própria pergunta. Qual é o
nome? E este é o nome. (A DESCOBERTA DO MUNDO, 1999a, p.199)

Além do exemplo citado na dissertação, acreditamos ser interessante
acrescentar aqui passagens intrigantes em Um sopro de vida, que igualmente
evidenciam a pergunta clariciana:
[...] “Escrever” existe por si mesmo? Não. É apenas o reflexo de
uma coisa que pergunta. Eu trabalho com o inesperado. [...] Escrever é
uma indagação. [...] (LISPECTOR, 1999c, p. 16)
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[...] consegue o quê? A resposta: consegue — consegue o quê?
A resposta: consegue o “o quê”. “O quê” é o sagrado sacro do universo.
[...] (idem, ibidem, p. 38)
[...] Tudo o que Ângela não entende ela chama de Deus. Ela
venera o desconhecido. [...] Essa iluminação de Ângela não consegue se
evidenciar em palavras. Assim como a palavra “olfato” tenta exprimir
pobremente o que se chama “olfato”. Não há palavras puras de si
mesmas. Elas vêm sempre misturadas ao seguinte: “não sei o que se
passa comigo”. [...] (idem, ibidem, p. 138-139)
[...] Sou uma pergunta insistente sem que eu ouça uma resposta.
Ninguém nunca me respondeu. Tento em vão encontrar em Ângela a
resposta. Ponho-me de ouvido atento a escutar a resposta. Como se
minha pergunta gritada me desse mais do que o eco da pergunta. [...]
(idem, ibidem, p. 145)

Classificado pela própria autora como Pulsações, o que a liberta dos
gêneros — “gênero não me pega mais” — Um sopro de vida, pela voz do AUTOR
e de sua criação, a personagem Ângela Pralini, se contrói em uma espécie de
metalinguagem em que o Autor-Personagem, ao criar sua personagem, passa a
refletir sobre o ato de escrever e sobre sua ligação com a personagem. Em um
dado momento, o livro passa a ser estruturado na forma de um diálogo, com as
falas identificadas pelo travessão precedido pelo AUTOR. ou por ÂNGELA.
Porém, se estabelece daí um outro diálogo: o diálogo interior do AUTOR, que
também entendemos como o diálogo intrapessoal:
[...] Será que criei Ângela para ter um diálogo comigo mesmo?
[...] (idem, ibidem, p. 31)
AUTOR — Eu e Ângela somos o meu diálogo interior — eu
converso comigo mesmo [...] (idem, ibidem, p. 73)
[...] Tenho necessidade, na minha solidão, de confiar em alguém
e por isso fiz Ângela nascer: quero manter o diálogo com ela. Mas
acontece que, em páginas anteriores a estes, páginas escritas que já
rasguei, notei que meu diálogo com Ângela é diálogo de surdos: um diz
uma coisa e o outro sim mas a coisa diversa, e venho eu dizendo não, e
vejo Ângela nem sequer me contradizer. Cada um de nós segue o próprio
fio da meada, sem ouvir muito o outro. [...] (idem, ibidem, p. 83-84)
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Recorremos a este livro especificamente, pois que nos conduz, por
intermédio das perguntas claricianas, ao nosso escopo: a alteridade. A passagem
a seguir é assaz elucidativa:
[...] Só adianta ao que parece viver interrogativamente pois para
cada interrogação lançada no ar corresponde uma resposta trabalhada
na escuridão de meu ser, essa parte de mim e que é vital, sem ela eu
seria vazio. (idem, ibidem, p. 72-73)

Por este trecho, constatamos que existe no bojo das indagações claricianas
uma evidente preocupação com o próprio ser. Percebemos também no próprio
livro uma constante pergunta sobre o eu:
[...] eu sou um eu? “É exatamente isto, você é um eu”, respondeme o mundo terrivelmente (idem, ibidem, p. 19)
[...] Respeito você embora você não seja meu igual. E eu sou o
meu igual? Eu sou eu? (idem, ibidem, p. 45)

Interessante notar que a própria pergunta acerca de si está intrinsecamente
relacionada ao outro:
[...] Há tantos anos me perdi de vista que hesito em procurar me
encontrar. [...] Eu tenho tanto medo de ser eu. Sou tão perigoso. Me
deram um nome e me alienaram de mim (idem, ibidem, p. 16)

Vale lembrar que, nas palavras de Cesarotto, no estádio do espelho o

“sujeito humano se aliena de si quando mais esperava se integrar”. A propósito,
esta busca especular também está presente na obra:
[...] sonhei que brincava com o meu reflexo. Mas meu reflexo não
estava num espelho, mas refletia uma outra pessoa que não eu. [...]
(idem, ibidem, p. 27)
[...] Para eu ser duas e haver a participação do estado, olho-me
ao espelho, olho a outra de mim. [...] (idem, ibidem, p. 129)
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A personagem é duas ao se ver no espelho, ao mesmo tempo em que a
outra se situa nela mesma. Observamos também que o “outro de mim” é invocado
tanto pela personagem, quanto pelo Autor-Personagem:
AUTOR. — Meu não-eu é magnífico e me ultrapassa. [...] (idem,
ibidem, p.37)
ANGELA. — [...] Não quero ser somente eu mesma. Quero
também ser o que não sou. [...] (idem, ibidem, p. 51)

Aliás, em determinado momento, o autor chega a localizar na sua
personagem o seu “não-eu”:
[...] Ângela é muito parecida com o meu contrário. Ter dentro de
mim o contrário do que sou é em essência imprescindível [...] (idem,
ibidem, p. 46)
[...] Tentar possuir Ângela é como tentar desesperadamente
agarrar no espelho o reflexo de uma rosa. No entanto bastava eu ficar de
costas para o espelho e teria a rosa de per si. [...] (idem, ibidem, p. 47)

Percebemos pelos trechos assinalados que Um sopro de vida, por ser
erigido sob o formato do diálogo (ainda que não haja um diálogo entre Autor. e
Ângela., uma vez que apenas o autor ouve sua personagem, esta, em outro plano,
não pode ouvi-lo), trabalha o tempo todo com a temática identidade/alteridade e,
por conseguinte com a construção do eu e do outro. Quem é/sou afinal Ângela
Pralini? E o autor, quem é/sou: AUTOR ou mesmo Deus por quem ela clama?
Com quem eu/outro converso/conversa? O diálogo se singulariza ainda mais pelo
fato de confrontar o Autor/Personagem, que acredita estar condicionado pela
“insubstitutibilidade do seu lugar no mundo”, nas palavras de Bakhtin — mas que
na verdade também é personagem e inespacial — com sua personagem, que é
“inespacial”
[...] A vantagem de Ângela sobre mim é que ela é inespacial,
enquanto eu ocupo um lugar e mesmo depois de morto continuarei
ocupando a terra. (idem, ibidem, p. 154)
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O livro se passa em diferentes planos, veremos mais adiante a análise de
Kahn sobre os diferentes níveis em A hora da estrela, que também possui um
autor-personagem. Convém ressaltarmos que o livro Um sopro de vida foi iniciado
em 1974 e concluído em 1977, pouco antes da morte de Clarice Lispector37.
(MENDES In: idem, ibidem, p. 6). Ou seja, Clarice escreveu parte do livro quando
já realizava as entrevistas para a Fatos e Fotos/Gente. Não sabemos se as
entrevistas — como já o demonstramos, todas no formato pingue-pongue —
exerceram alguma influência na tessitura do livro, porém, não podemos ignorar o
diálogo que define ambos os textos.
Mas não apenas o diálogo suscita a problemática do EU e do OUTRO. A
personagem igualmente provoca no autor cogitações concernentes à identidade e
alteridade:

[...] Ângela não sabe que é personagem. Aliás eu também
talvez seja o personagem de mim mesmo. Será que Ângela sente que é
um personagem? Porque, quanto a mim, sinto de vez em quando que
sou personagem de alguém. É incômodo ser dois: eu para mim e eu para
os outros. [...] (idem, ibidem, p. 29)
[...] Até onde vou eu e em onde começo a ser Ângela? [...] (idem,
ibidem, 30)

Podemos situar tais questionamentos também em outros textos de Clarice,
como, por exemplo, na crônica Encarnação Involuntária publicada no dia 4 de
julho de 1970 no Jornal do Brasil, em que a narradora, com a tendência de
“encarnar” pessoas desconhecidas como forma de assim “conhecê-la”, “encarna”,
contra a vontade, a identidade de uma missionária, quando a avista em um avião.
Por vários dias, conforme imagina, passaria então a ser a missionária. Somente
depois destes dias, a narradora recomeçaria enfim a viver integralmente sua
própria vida. “Própria vida” que ela passa a questionar, mas que a ratifica com a
afirmação “sou uma pessoa”:

37

A obra foi publicada postumamente em 1978 pela Nova Fronteira.
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[...] Que, quem sabe, talvez nunca tenha sido própria senão no
momento de nascer, e o resto tenha sido encarnações. Mas não: eu sou
uma pessoa. E quando o fantasma de mim mesma me toma — então é
um tal encontro de alegria, uma tal festa, que a modo de dizer choramos
uma no ombro da outra. [...] (Lispector, op. cit. 296-297)

Daniela Mercedes Kahn alvitra uma análise interessante à crônica. A
pesquisadora compara o modo de incorporação da personagem com o trabalho de
composição de personagem do ator teatral: “como ele, a narradora inspira-se nas
características observáveis da missionária, que viaja no avião para compor uma
identidade nova e transitória.” Segundo enfatiza, existe no texto uma analogia
entre o processo de representar o outro, usando o próprio corpo e as próprias
emoções, e o plano de maior abstração da representação literária. Desta forma, a
representação literária parece estar intimamente associada à representação
teatral.
Esse novo personagem híbrido que se forma, segundo Kahn, está num
segundo plano de representação, que duplica autora, narradora e personagem,
condensando-as simultaneamente numa única imagem, a da missionária (KAHN,
op. cit., p. 58). Pela análise também do verbo encarnar, quando pontua que a
narradora não encarna em alguém, pois que não penetra no corpo de outro, mas
personifica este outro, “é tomada pelo fantasma da missionária”, Kahn observa
que ao mesmo tempo em que a narradora “transforma o outro incorporado no seu
próprio fantasma ou duplo, ela passa a se perceber como o duplo do outro
incorporado.” (idem, ibidem, p. 63, grifo do autor). Não por acaso, ela identifica
esta crônica como o texto chave para compreender a questão da alteridade e da
identidade na obra da escritora.
Aliás, Kahn se debruçou justamente sobre os conceitos identidade e
alteridade, que, segundo ela, são inseparáveis na obra de Clarice Lispector, um se
define em função do outro, como já observamos no livro Um sopro de vida. Kahn
atribui esta ligação a um paradoxo: a busca do outro se dá a partir de uma posição
narcisista, que se caracteriza por uma dificuldade de discriminação entre eu e
outro. Lembremos da frase em Um sopro de vida: “Até onde vou eu e em onde
começo a ser Ângela?”
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Além da crônica, outro texto de Clarice Lispector analisado por Kahn nos
chama a atenção. Trata-se de A hora da estrela. Já na “dedicatória do autor” surge
no subtítulo uma intervenção desconcertante entre parênteses da escritora: “(Na
verdade, Clarice Lispector)”, que parece desconstruir a identidade da própria
ficcionista. Para Kahn, ao intervir como Clarice Lispector no interior de um
romance por ela assinado, a escritora institui-se como personagem de si mesma.
Assim como em Um sopro de vida, aqui também a autoria do livro de desdobra em
vários níveis, muito bem abalizados por Kahn: Clarice Lispector escritora; Clarice
Lispector autora e personagem de Clarice Lispector escritora; Rodrigo S. M.
personagem de Clarice (s) e autor da história de Macabéa. Kahn apresenta dois
aspectos significativos desse “modo peculiar de construir a alteridade no
romance”. O primeiro é estrutural, a disposição em camadas por sucessivos
desdobramentos, e, por conseguinte, a inexistência de uma delimitação precisa
entre um nível e outro, ocasiona uma estrutura de identidade tipicamente
ambígua.
O segundo aspecto concerne ao tipo de relação estabelecido entre cada
nível. Rodrigo desconhece sua condição de personagem, posicionando-se como
autor absoluto de Macabéa. Esta, por sua vez, ignora a existência dele e de
Clarice Lispector. Para Kahn, esta estrutura exclui automaticamente qualquer tipo
de interação recíproca entre os níveis. Kahn se concentra na figura de Rodrigo S.
M, por representar o foco de convergência de todas as relações em que o
romance se desdobra: é simultaneamente personagem (da autora Clarice
Lispector), autor (da personagem Macabéa) e narrador (em relação ao leitor). Dos
tipos de relação estabelecidos pela pesquisadora em função de Rodrigo S. M.
interessa-nos a relação entre narrador e leitor. Kahn cita um trecho bem
significativo do livro para exemplificar este tipo de relação:
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Sobretudo, dedico-me [...] a todos esses que em mim atingiram
zonas assustadoramente inesperadas, todos esses profetas do presente
e que a mim me vaticinaram a mim mesmo a ponto de eu neste instante
explodir em: eu. Esse eu que é vós pois não agüento ser apenas mim,
preciso dos outros para me manter de pé, tão tonto que sou, eu
enviesado, enfim que é que se há de fazer senão meditar para cair
naquele vazio pleno que só atinge com a meditação. (LISPECTOR,
1998d, p.10)

Segundo Kahn, ao se referir a si mesmo como “eu que é vós”, Rodrigo se
desdobra criando um duplo de si mesmo. O duplo seria o leitor implícito da
narrativa, evocado na segunda pessoa do plural. Curiosa sua análise, pois que
desdobra também a própria figura do leitor implícito: assim como ele é um
desdobramento do próprio narrador, é também um duplo ficcional do leitor
propriamente dito. Para Kahn, ao se pluralizar a função do leitor implícito, o
narrador busca antecipar as possíveis reações do leitor real, o que, de acordo com
ela, seriam uma forma de controlá-lo. Por outro lado, possibilita também ao leitor
real, que se recusa a ser controlado, “a chance de marcar a sua diferença com
relação ao arquétipo do leitor estabelecido”. (Kahn, op. cit. p. 114). Pela análise de
Kahn, percebemos que o leitor também compõe a alteridade na obra.
A figura do leitor é precisamente o objeto de estudo de Márcia Meira Basto
no livro Clarice, Clarear: o leitor de si-mesmo em Clarice Lispector. Contudo, seu
objeto não é mais o leitor implícito e sim o leitor real. Interessante como Márcia
Basto lança mão, igualmente, do conceito de alteridade ao analisar o leitor
clariciano. Para a ensaísta, ler Clarice é sempre ir ao encontro do outro que se é,
pois de acordo com a própria Clarice Lispector, o leitor vai precisar fazer uma
travessia “do oposto daquilo que se vai aproximar”: travessia do mesmo ao outro.
Márcia Basto se embasa na Hermenêutica de Paul Ricouer a fim de
evidenciar a formação da identidade do leitor a partir da apropriação do outroficcional. Para tanto, ela aplica o Círculo Hermenêutico na interpretação de
romances de Clarice Lispector. Sua leitura do livro A hora da estrela merece nossa
atenção, sobretudo, a análise da Macabéa, por jogar uma nova luz à personagem:
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Macabéa, personagem central de HE, é a expressão da
anterioridade e da pré-história de cada um de nós. Daí, ela ser refigurada
fora de um tempo cronológico e linear. Mais do que a expressão de uma
época, uma cultura, de um segmento marginalizado socialmente, ela é a
tradução ontológica do outro como ausência. Ausência que subsiste em
cada ser, independentemente de fatores circunstanciais e históricos.
Assim, Macabéa não é, simplesmente, eco de seu tempo, produto de
uma sociedade injusta e hierarquizada; é o outro excluído de nossas
crenças, é a falta do “delicado essencial”. É a parte lacunar, escura e
sufocada, da nossa identidade que não consegue reconhecimento e não
se pode expressar. (BASTO, 2008, p. 100-101)

Note que no final a ensaísta localiza o outro excluído em nós mesmos.
Posteriormente, Márcia Basto reafirma: “Macabéa representa a zona de silêncio
que existe em cada um de nós.”
Compreendemos, a partir da interpretação de Márcia Basto, que Macabéa
corresponde ao estranho que habita em cada um de nós, à “face oculta de nossa
identidade”, apontada por Kristeva em Estrangeiros para Nós Mesmos.
A propósito, Yudith Rosenbaum no ensaio Metamorfoses do Mal: um leitura
de Clarice Lispector lança um olhar oportuno sobre a obra clariciana,
especialmente quando aplica o conceito do unheimlich no conto A quinta história e
no romance Paixão segundo GH.
O conto A Quinta História, ou melhor, seu esboço, foi publicado pela
primeira vez em 1952, nas páginas femininas do jornal O Comício, para o qual
Clarice Lispector escrevia sob o pseudônimo de Tereza Quadros. Sob o título
“Receita de Assassinato (de baratas)”, tratava-se a princípio de uma receita de
matar baratas:
Deixe, todas as noites, nos lugares preferidos pelas baratinhas
horríveis, a seguinte comidinha: açúcar, farinha e gesso, misturados em
partes iguais. Comida ruim. Para as baratas é uma iguaria que as atrai
imediatamente ...
O segundo passo, pois, é dado pelas próprias baratas que
comerão radiantes o jantar.
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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)

Para Rosenbaum, o texto configura o traço sádico da autora por trás da
jornalista: “manipulando de forma maquiavélica suas leitoras distraídas, Clarice
Lispector ‘envenena’ suas baratas ingênuas em meio ao gesto banal da leitura de
um suplemento dominical.” (ROSENBAUM, 1999, p. 132). No conto, a receita para
matar baratas é mantida, mas se multiplica em cinco histórias, ou, na verdade,
seis histórias, conforme observa Rosenbaum: “a primeira (ou última) das histórias
é ela mesma se contando — daí termos no mínimo seis e não cinco histórias —, e
desde a abertura já é bastante instigante.” (idem, ibidem, loc. cit.)
Rosenbaum compara o recurso narrativo do conto ao de Mil e uma noites,
uma vez que a astúcia de Scherazade também se reproduz ao prender seu
leitor/ouvinte nas garras de seus textos; porém, a pesquisadora traça uma
diferença crucial entre ambas as narradoras: enquanto Scherazade se vale das
garras de seus textos em legítima defesa, para vencer a morte, a narradora
clariciana o faz em ataque explícito, quando “empenha-se meticulosamente para
consumar um assassinato.” (idem, ibidem, p. 133)
A partir desta comparação, uma pergunta é suscitada: “por que então lemos
Clarice?”. Encontramos a resposta na Arte Poética de Aristóteles, que atribui a
catarse à piedade e ao terror. Ao propor estes dois sentimentos catárticos,
Rosenbaum lança mão da leitura de Freud sobre O Homem de Areia, em Das
Unheimliche.
Não apenas o mal-estar erigido pela narrativa, como também a própria
figura da barata enquadram-se no tema do “estranho” elaborado por Freud.
Segundo Rosenbaum, a repercussão da “infamiliaridade” da barata, condensação
simbólica do inconsciente como lugar do Outro em nós, invade o cenário do conto
e assim também submergirá na psique de G.H em A paixão segundo G.H.
Todavia, o unheimlich freudiano ganhará novas facetas em A paixão segundo GH,
porquanto o “estrangeiro terrível” habitará dentro da própria casa:
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“É que ali dentro de minha casa se alojara, a estrangeira, a
inimiga diferente” Assim G.H. refere-se à empregada Janair, duplo desse
outro estranho que é a barata, habitante pré-histórico de seu quarto,
templo sagrado dessa aventura em direção às próprias origens. (idem,
ibidem, p.148)

Como vimos anteriormente, unheimlich significa tudo que deveria
permanecer secreto, mas veio à luz, ou seja, o elemento que amedronta aponta
para o retorno do reprimido, nas palavras de Rosenbaum. Pois é justamente esse
material sinistro e perturbador que move o enredo do romance, conforme
demonstra a pesquisadora. Interessante a possível conclusão que sua análise nos
conduz:
Certamente, G.H. escapa da autodestruição atacando o outro
ameaçador, para depois incorporar antropofagicamente o que esse outro
representa de si mesma. A perda de limites entre um ser e outro torna-se
ritual de passagem para uma necessária reconstrução, onde o avesso de
si, o estranho amedrontador, não é mais expulso do ser (como o foi em
“A Quinta História”), mas lhe pertence. (idem, ibidem, p.169)

Como constatamos na leitura de Um sopro de vida, a perda de limites entre
um ser e outro representa uma das temáticas claricianas. Inclusive, Rosenbaum
parte do pressuposto que a noção da alteridade é categoria fundadora da
subjetividade na obra de Clarice Lispector, sendo a experiência relacional —
EU/OUTRO — fenômeno indissociável do sadismo.
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Ainda sobre Um sopro de vida, convém enriquecermos nosso estudo com a
análise de Márcia Basto. Ela define o romance como uma narrativa que relata a
dialética entre a identidade, tida como “continuidade e permanência”, e a
alteridade, como diferença e pluralidade. Basto identifica o jogo dialético entre o
mesmo e o outro pelo par ficcional: autor-personagem e Ângela. De acordo com
ela, Ângela é gerada pela hesitação e dúvida do Autor quanto ao reconhecimento
do seu próprio eu. A ensaísta também situa a alternância entre os discursos do
Autor-personagem e de Ângela — segundo ela, apresentado na forma de
monólogos interiores — no espaço da intrasubjetividade, sem nunca passar pela
ordem da intersubjetividade através de diálogo entre os dois personagens.
Entendemos, outrossim, que os discursos do Autor e de Ângela nunca se
passem pela ordem da intersubjetividade. Mas, conforme já o enfatizamos, não
podemos ignorar o diálogo no texto, tanto no formato, quanto no discurso dos
personagens, que para nós também são diálogos, diálogos interiores. Importante
observarmos que tanto o Autor-personagem, quanto sua personagem, se dirigem
a um “você” amiúde. Podemos até mesmo deduzir que o “você” no discurso do
Autor corresponda à Ângela Pralini, como se ele se dirigisse diretamente à sua
personagem.
AUTOR. — [...] Você não sabe viver a partir de um instanteclímax: você o sente mas não é capaz de prolongá-lo em atitude consigo
mesmo. Respeito você embora você não seja meu igual [...]
(LISPECTOR, op. cit. 45)
ÂNGELA. — [...] Você de repente não estranha de ser você? [...]
(idem, ibidem, p. 53)

No que concerne aos monólogos interiores tanto em Um sopro de vida
quanto em A hora da Estrela, Márcia Basto chega a denominá-los posteriormente
como efetivos diálogos entre o idem — o mesmo que eu sou — e o ipse — o outro
que eu mesmo sou — da identidade do sujeito.
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Como já o ressaltamos, tais diálogos interiores são recorrentes nas
entrevistas jornalísticas realizadas por Clarice Lispector. Estes são identificados,
na maioria das vezes, por parênteses, cuja função em muito se assemelha à
função dos parênteses em “(na verdade Clarice Lispector)”, localizados no
subtítulo da “dedicatória do autor” em A hora da Estrela; função esta, segundo
Kahn, de desconcertar. Nos próximos capítulos nos aprofundaremos nas
entrevistas efetivamente, que, diferentemente de Um sopro de vida, se erigem
também pela relação intersubjetiva.
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CAPÍTULO 2 – MIL ENTREVISTADOS POR MIL CLARICES

“[...] Mas há mil “rubens” dentro de Rubem Braga, é claro assim como há mil “clarices” em
mim.”
Clarice Lispector – Revista Fatos e Fotos/Gente
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2.1 “TODAS AS PESSOAS TÊM SEMPRE ALGUMA COISA DE BOM
PARA CONTAR”

Segundo Nádia Gotlib, a Clarice do final da década de 1960 estava
“recolhendo as várias Clarices de todos os tempos e, em certos momentos,
revendo-a. Ou melhor, relendo-a” uma vez que o espaço jornalístico propiciava
essa revisão. (1995, p.377). Gotlib refere-se à Clarice das crônicas escritas para o
Jornal do Brasil durante este período, mas sua observação pode perfeitamente se
estender à Clarice das entrevistas, também publicadas no final da década de 1960
na revista Manchete. Entre maio de 1968 e outubro 1969 as várias Clarices se
entreviram nos diálogos semanais impressos na coluna Diálogos Possíveis com
Clarice Lispector. O título da coluna era uma alusão à outra seção da revista,
Diálogos Impossíveis, que reunia pessoas de diferentes ofícios para um batepapo. (NUNES, 2006, p. 83) Pelo fato de Clarice ter escrito simultaneamente para
o Jornal do Brasil e para a revista Manchete, muitas das entrevistas da revista
foram publicadas no jornal (Gotlib, op. cit., p. 369), e, naquele espaço jornalístico a
cronista passou se rever também pelas palavras de uma entrevistadora. Na
época, Clarice inclusive comenta sobre suas crônicas e entrevistas:
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As entrevistas são interessantes. Todas as pessoas têm sempre
alguma coisa de bom para contar, das mais catedráticas às mais fúteis.
As crônicas são uma experiência completamente nova para mim. Nunca
pensei que pudesse fazê-las. Até que Rubem Braga, meu grande amigo,
aconselhou-me a fazer várias, para não ficar naquela preocupação de ter
alguém esperando pela produção literária. (In: RIBEIRO, Leo Gilson. Que
mistério tem Clarice Lispector? O Estado de São Paulo/Jornal da
Tarde. 05/02/69 Apud: Instituto Moreira Salles, 2004: 66)

Ao

contrário

das

crônicas,

as

entrevistas

não

representam

algo

completamente novo à escritora, conforme expusemos na primeira parte do
trabalho. Todavia, diferentemente das experiências pretéritas, aqui Clarice já é
uma escritora consagrada. A preocupação com a qualidade literária de seu texto é
ainda maior, como observa Aparecida Maria Nunes ao descrever a intenção da
autora de Cidade Sitiada em colaborar para a revista Manchete.
Antes da publicação da seção Diálogos possíveis com Clarice Lispector,
na Manchete, houve uma troca de correspondências entre a escritora e Fernando
Sabino. Na carta do dia 28 de julho de 1953, Clarice pede a seu amigo:

[....]
Acho que vou obrigar de algum modo você a me responder
porque vou lhe perguntar se você acha possível eu escrever para a
Manchete — uma espécie de “bilhete dos E.E.U.U.”, com notícias e
comentários variados (livros, acontecimentos, fatos, etc), provavelmente
em estilo curto, rápido, na quantidade que a Manchete quisesse ou
precisasse — e até no estilo que quisessem — como você vê, não estou
sendo nada difícil. É possível uma coisa dessas? Eu assinaria com um
pseudônimo qualquer, onde me sinto mais a vontade — até Tereza
Quadros poderia ressuscitar, dessa vez sem se especializar em assuntos
femininos, já que ela é tão espertinha e versátil. Acontece que o dinheiro
que eu tinha de A Noite, e reservado para os fins mais nobres, já gastei.
Gostaria assim de me pôr de novo em movimento, e esse movimento
seria escrever para Manchete, se fosse possível, se isso interessasse a
eles de algum modo.
[...]
(LISPECTOR, 2002, p. 99-100)
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No dia 08 de agosto de 1953, Sabino responde:
[...]
Não fique ofendida, mas falei imediatamente com Hélio
Fernandes, diretor de Manchete, que ainda por cima agradeceu muito
pela idéia. Escreva duas páginas e meia a três páginas tamanho ofício
sobre qualquer coisa, semanalmente. Tem que ser assinado, mas não
tem importância, nós todos perdemos a vergonha e estamos assinando.
[...] Não se incomode muito com a qualidade literária por ser assinado —
um título qualquer como Bilhete Americano, Carta da América ou coisa
parecida se encarregará de dar caráter de seção e portanto sem
responsabilidade literária. [...] (SABINO In: LISPECTOR, op. cit., p. 101102)

Aparecida Nunes acredita que as cartas são bastante importantes por
esclarecerem o que os dois escritores pensavam sobre escrever com
pseudônimos. Para a pesquisadora, Clarice se preocupava com a qualidade de
seus textos, pois tinha um nome a zelar, uma vez que “era consagrada como a
escritora revelação de Perto de Coração Selvagem” (NUNES, op. cit. p.237), por
isso, segundo Nunes, há uma relutância da escritora em assinar uma coluna com
o próprio nome. Convém frisar que a pesquisadora não tinha acesso, na época, às
correspondências entre Clarice Lispector e Fernando Sabino publicadas no livro
Cartas Perto do Coração38 e portanto é provável que desconhecia as cartas de
Clarice

Lispector

enviadas

ao

amigo;

seus

apontamentos

são

feitos

exclusivamente a partir das cartas de Sabino. Vale reproduzirmos a resposta da
escritora sobre a proposta oferecida por Hélio Fernandes:
[...]

38

O livro foi publicado apenas em 2002, mais de dez anos após a defesa de Mestrado de Aparecida Nunes em
1991.
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De curral para curral, passamos a (sic) assunto Manchete.
Agradeço o fato do Hélio Fernandes agradecer o fato de eu oferecer
colaboração. Fico muito sem jeito de assinar, não pelo nome ligado à
literatura, mas pelo nome ligado a mim mesma: terei pelo menos num
longo começo, a impressão de estar presente em pessoa, lendo minhas
noticiazinhas e provavelmente gaga de encabulamento. É mesmo
impossível ressuscitar Tereza Quadros? Ela é muito melhor do que eu,
sinceramente: a revista ganharia muito mais com ela — ela é disposta,
feminina, ativa, não tem pressão baixa, até mesmo às vezes feminista,
uma boa jornalista enfim. Se for mesmo impossível, tentarei assinar e
tentarei um “à vontade” quase suntuoso.[...] (LISPECTOR, op. cit., p.103)

Muito interessante a maneira pela qual a escritora se justifica ao não querer
assinar a coluna e ao preferir o nome de Tereza Quadros. Ainda que afirme que
sua resistência em se expor na coluna não se deve ao nome ligado à literatura,
Clarice chama suas hipotéticas colunas de “noticiazinhas”. O diminutivo já revela
muito da sua opinião sobre ter seu nome vinculado às notícias. Além do mais, de
acordo com Clarice, Tereza Quadros é melhor do que ela porque é uma “boa
jornalista”. Há decerto alguma ironia na comparação feita, a julgar pelas
“noticiazinhas” que a “boa jornalista” está mais apta a elaborar. Ironia que ecoa na
frase seguinte: “tentarei assinar e tentarei um ‘à vontade’ quase suntuoso.”
No dia 10 de setembro de 1953, surge ainda uma nova carta de Fernando
Sabino em resposta a uma outra carta de Clarice Lispector:
Antes de mais nada, Manchete: estou meio sem jeito de dizer a
eles que você não quer assinar, por duas razões: primeiro, porque, a
despeito da elevada estima e distina consideração que eles têm pela
formosa Tereza Quadros, sei que fazem questão de seu nome — e foi
nessa base que se conversou; não sei se você sabe que tem um nome. E
segundo, porque acho que você deve assinar o que escrever; como
exercício de humildade é muito bom. E depois, você leva a vantagem de
estar enviando correspondência do estrangeiro, o que sempre exime
muito a pessoa da responsabilidade propriamente literária. No fundo isso
pode ser sofisma de quem se vê obrigado a assinar o que não quer e
está querendo ver os outros no fogo também.
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De qualquer maneira, se você insiste, posso tentar convencê-los
— mas vai haver briga. Fora disso, embora não tenha estado mais com
Hélio Fernandes, sei que o acordo está de pé e você pode perfeitamente
começar em outubro, [...] (SABINO In: LISPECTOR, op.cit., p.108)

O livro não publica o conteúdo da carta de Lispector, mas pela missiva de
Sabino é possível deduzirmos que a escritora voltou atrás, solicitou novamente o
uso de um pseudônimo. Curioso que o escritor também revela um desejo íntimo
semelhante ao da amiga, quando afirma ser alguém que “se vê obrigado a assinar
o que não quer e está querendo ver os outros no fogo também.” Algum tempo e
algumas cartas depois, todos chegam a um consenso: Clarice assinaria a coluna
com as iniciais de seu nome, C.L..
De acordo com Aparecida Nunes, a coluna não chegou a ser publicada.
Sobre o episódio referente a Tereza Quadros, Nunes, em seu livro Clarice
Lispector Jornalista tece importante observação:
Clarice reluta e sugere Tereza Quadros. Tenta usar o mesmo
artifício que empregou ao aceitar escrever a coluna feminina de Comício:
o pseudônimo.
Temos, então, mais uma prova de que a coluna Entre Mulheres
foi escrita por Clarice e que, para textos não-literários, ela recorria ao
pseudônimo sem constrangimentos.
(NUNES, 2006, p. 115)

Clarice Lispector viria a trabalhar para Manchete apenas quinze anos
depois da primeira tentativa. Desta feita, Clarice não produz “noticiazinhas” mas
passa a conduzir entrevistas ou melhor “conversas” com personalidades das mais
diversas áreas. Justamente mediante tais diálogos, ela assina, de fato, sua coluna,
a suscitar a dúvida: em que medida as entrevistas se diferenciam dos demais
textos não-literários, para os quais a escritora recorre a pseudônimos?
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A escritora chega a classificar suas entrevistas de “interessantes” em duas
ocasiões, quando observa que todas as pessoas têm sempre alguma coisa boa
para contar e quando afirma que suas entrevistas revelam o inesperado do
entrevistado. Entretanto, para que isto ocorra, a própria entrevistadora admite que
precisa também se expor. E Clarice se expõe efetivamente nos diálogos e nos
possíveis EUs sob um nome real, o seu. Quanto há de Clarice Lispector nestes
EUs? EUs que são alternadamente falantes e ouvintes, emissores e receptores do
discurso. Mais ainda, EUs que, enquanto falantes, não são apenas falantes, haja
vista que em qualquer fala sua, há ecos do discurso de outros, nas palavras de
Pierce.
A propósito, nas crônicas, a escritora igualmente se exibe sob o nome
Clarice Lispector nos muitos EUs das muitas Clarices que revê. Porém há uma
fundamental diferença entre as crônicas e as entrevistas, nas últimas, a
entrevistadora se mostra na primeira pessoa do singular de um diálogo, que se
confronta com o OUTRO, interlocutor real da conversa, o entrevistado.
Entrevistado que tanto pode ser um escritor ou um poeta, como também um ator,
uma cantora, um compositor, um artista plástico, um político, uma esposa de
diplomata, um paisagista, um jogador de futebol, ou até mesmo um campeão
mundial de caça submarina.
Como já constatamos anteriormente, as entrevistas de Clarice Lispector
não têm o enfoque jornalístico, sobretudo, no tocante à apresentação de seus
entrevistados, o que, de alguma maneira, interfere na construção do OUTRO.
Analisamos sua entrevista com o pintor Augusto Rodrigues em cotejo com a
entrevista de Carlos Heitor Cony com o Barão de Itararé: enquanto Cony descreve
fisicamente Apporelly, além de expor detalhadamente sua vida profissional e
pessoal, revelando inclusive o ano de nascimento de Apparício Torelly, Clarice
apenas apresenta Augusto Rodrigues como “um homem bom, muito inteligente,
cheio de talento para desenho e fotografia, e cheio de amor ao próximo.” Que
“mora num dos lugares mais bonitos do Brasil, o Largo do Boticário, entre árvores
e pássaros e borboletas.”
Na minha dissertação eu analiso os textos introdutórios das entrevistas,
convém retomarmos o estudo.
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Quase todas as entrevistas realizadas por Clarice Lispector são
iniciadas com uma pequena introdução sobre o entrevistado e sobre a própria
entrevista a ser realizada. Tais textos introdutórios merecem um olhar mais
apurado pois, embora sejam, na maioria das vezes, breves e sucintos, antecipam
o entrevistado e, em alguns casos, a maneira como a entrevista foi realizada.
Vamos a eles.
O primeiro texto introdutório, apesar de bem curto, nos revela bastante da
primeira entrevista:
Avisei a Nélson Rodrigues que desejava uma entrevista diferente.
É um homem tão cheio de facêtas que lhe pedi apenas uma: a da
verdade. Ele aceitou e cumpriu.
(LISPECTOR, C. Diálogos Possíveis com Clarice Lispector.
Revista Manchete, Rio de Janeiro, ano 16, n. 838, p.148-149, 11 maio
1968.)

Já de início, Clarice multiplica seu entrevistado em várias facetas, mas pede
apenas uma, o que ela chama de “a da verdade”. Vimos nos capítulos anteriores
que em uma entrevista jornalística é muito difícil distinguir a verdade da mentira,
especialmente porque se fundamenta “na mais duvidosa e mais rica das fontes, a
palavra”. A própria escritora involuntariamente corrobora a assertiva de Morin,
quando tenta argumentar o oposto: as palavras são “a persona de cada um.” Por
outro lado, se mentirosa ou não, a faceta anunciada pela autora, revela muito do
entrevistado e da entrevista. Dos possíveis EUS que a entrevistadora enxerga em
Nélson Rodrigues, ela extrai aquele que discorrerá sobre o amor, a solidão, a
amizade, todos assuntos concernentes a questões humanas, talvez por isso
considere esta faceta “a da verdade”. Clarice nos adianta, portanto, quem quer
entrevistar, em vez de apresentar, de fato, o entrevistado.
Outra introdução relevante para nosso estudo diz respeito à Djanira em
entrevista realizada dia 25 de maio de 1968:
Como não amar Djanira, mesmo sem conhecê-la pessoalmente?
Eu já amava seu trabalho, e quanto — e quanto. Mas quando se abriu a
porta e eu a vi — parei e disse:
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— Espere um pouco, quero ver você.
E vi — eu vi mesmo — que ela ia ser minha amiga. Ela tem
qualquer coisa nos olhos que dá a idéia de que o mistério é simples. Não
estranhou o fato de eu ficar olhando para ela, até eu dizer:
— Pronto, agora já conheço você e posso entrar.
Djanira tem a bondade no sorriso e no rosto, mas não uma
bondade morna. Nem é uma bondade agressiva. Djanira tem em si o que
ela dá no seu trabalho. É pouco isso. Nunca, isso é tudo. Isso é a
veracidade do ser humano dignificado pela simplicidade profunda que
existe em trabalhar.
Sentamo-nos, eu sem tirar os olhos do rosto dela, ela me
examinando com bondade, sem me estranhar nem um pouco.
Não se deve escrever Djanira e sim DJANIRA.

Nota-se no trecho em destaque que Clarice já lança mão de elementos do
diálogo para a descrição da entrevistada. Os discursos diretos são anunciados
pelos verbos dicendi e assinalados pelos indicadores grafêmicos dois pontos e
travessão. Trata-se, porém, de um diálogo tecido apenas com as falas da
entrevistadora, uma maneira singular de descrever sua entrevistada. Sua
descrição, destituída de dados biográficas, se engendra especificamente pelo
olhar.
Por intermédio da elocução, “espera um pouco, quero ver você”, Clarice
Lispector enfatiza seu grande desejo em conhecer a entrevistada, quem não
conhece pessoalmente, porém, quem já admira. Conseguinte à fala, ela se utiliza
de outro travessão, e, dessa forma, dá um duplo sentido ao verbo ver, que passa
a significar tanto observar como compreender. Portanto, pelo verbo ver, a
entrevistadora tanto olhou, analisou, conheceu pessoalmente a entrevistada,
quanto percebeu que iria ser uma grande amiga sua.
Ainda, sob o mesmo eixo sintagmático, Clarice utiliza o signo “olhos” para
descrever sua entrevistada: “ela tem qualquer coisa nos olhos que dá a idéia de
que o mistério é simples”. A forma como Clarice se utilizou do verbo ver nos
remete ao estudo realizado por Regina Pontieri, intitulado Clarice Lispector: uma
poética do olhar, que aborda justamente o olhar nas obras literárias de Clarice
Lispector.
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Dentre as obras analisadas, merece destaque Cidade Sitiada (CS).
Segundo a Autora, em CS o “espírito ficcional” se distancia e exterioriza pois se dá
como espaço de visibilidade. Em Efigênia, uma das personagens de CS, seu
corpo “servia-lhe apenas como sinal para poder ser vista.” A narradora e
personagens do romance têm como desejo, este sempre renovado, ver. Para ela,
Lucrecia, a protagonista da obra, é vidente e visível: “[...] através dela é possível
desconstruir a oposição observador/observado e reconstruir um vidente/visível.” A
autora salienta que CS é feita de “capítulos-fragmentos, cada qual funcionando
como espelho onde a obra se revê.”
Traçando um paralelo com o trecho introdutório previamente analisado por
nós e a análise de Regina Pontieri, também na apresentação da entrevistada há
um espaço de visibilidade, em que, tanto entrevistadora e entrevistada têm como
desejo ver. Entretanto, aqui,Clarice é tanto vidente quanto observadora, e Djanira
tanto observada quanto visível. Importante ressaltar que além de a entrevistadora
“não tirar os olhos” de sua entrevistada, esta, ao final do texto, examina Clarice
“com bondade”, sem a “estranhar nem um pouco”, invertendo os papéis de
visível/vidente, observadora/observada.

É possível afirmarmos que o texto

introdutório não apenas antecipa a entrevista, como também funciona como um
espelho, onde a própria entrevista se revê. Não por acaso, Clarice também brinca
com o nome próprio da entrevistada, ao grafá-lo todo em letra maiúscula, de modo
que Djanira passe a ser apresentada igualmente por uma imagem.
A introdução de Marques Rebêlo também é urdida pela mesma temática do
olhar:
Quando abri a porta para Marques Rebêlo entrar, era o mesmo
que eu conhecera há anos: cabelos à escovinha, olhar rápido e
malicioso. Mas havia uma coisa nova no seu rosto: mais bondade do que
antes, o que certamente a vida vinha lhe ensinado. Percorremos a sala
para êle ver meus quadros e logo depois de um cafezinho perguntei-lhe:
— Sei que Marques Rebêlo é o seu “nome de guerra” neste
mundo de guerras. Qual é o seu nome real?
— Eddy Dias da Cruz.
Surpreendi-me: êste nome tinha outra personalidade.
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(LISPECTOR, C. Diálogos Possíveis com Clarice Lispector.
Revista Manchete, Rio de Janeiro, ano 16, n. 864, p.116-117, 09 nov.
1968.)

Clarice enfatiza o olhar do entrevistado, que, rápido e malicioso, percorre os
quadros da sala. Acrescenta-lhe ainda algo novo, presente curiosamente no rosto:
mais bondade — lembremos que se trata de um dos predicados que melhor
caracteriza o elogio clariciano, como é possível constatar nas outras entrevistas.
Percebemos, contudo, já uma antítese na descrição de Marques Rebêlo: em
contraposição ao olhar malicioso, Clarice acresce a bondade em seu rosto. Razão
pela qual, embora tenhamos nos reservado a analisar primeiramente os textos
introdutórios, adicionamos uma parte já do diálogo mesclada à introdução.
Justamente na primeira pergunta, Clarice indaga sobre o nome real de Marquês
Rebêlo. A entrevistadora interroga o que chama de “nome de guerra” de seu
entrevistado após descrevê-lo por duas características opostas. E, logo após ser
informada do nome real, ela postula outra personalidade ao Eddy Dias da Cruz. As
observações onomásticas pluralizam o entrevistado, já clivado na apresentação.
Desta forma, percebemos como Clarice antecipa os possíveis EUs de seu
interlocutor.
O texto introdutório da entrevista com Tereza Souza Campos contém
igualmente elementos paradoxais significativos na apresentação da entrevistada:
Tive a idéia de entrevistar Tereza Souza e Campos porque eu
não simpatizava com ela. A “mulher mais elegante” não me interessa.
Quando eu telefonei para marcarmos o diálogo e o ponto de
encontro — Country Club, escolheu ela — expliquei-lhe que, apesar de
ela ser o primeiro figurino do país,

não era sobre isso que eu a

entrevistaria. Ela riu brincando: “Mas ser o primeiro figurino do país já é
alguma coisa!” Nada respondi. No entanto, responderia: queiram os céus
que Tereza não seja apenas o primeiro figurino do país, senão terei que
lhe explicar o que é uma “pessoa” . E que o Brasil precisa de muito, e não
precisa de nada de primeiro figurino.
Enfim, êste é o mundo em que vivemos, e em todos os países do
mundo há as mulheres que se dedicam de corpo e moda à elegância
para se sobressaírem de qualquer modo. Para isso é preciso ter dinheiro,
bom-gôsto, preocupação com o assunto, ousadia, etc.
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Acontece que por ocasião do telefonema tive que ficar em
guarda: a voz de Tereza era expressiva e me agradava. Iria ela me
conquistar para o seu lado? Não, não sou fraca.
E assim nos encontramos. Tereza é diferente do que aparece nas
fotografias e, lamento dizer, é bem mais simpática. Eu tinha que ficar
realmente em guarda, porque minha tendência é gostar das pessoas. E
até dos meus inimigos, que não considero inimigos.
(LISPECTOR, C. Diálogos Possíveis com Clarice Lispector.
Revista Manchete, Rio de Janeiro, ano 16, n. 869, p.40-41, 14 dez.
1968).

Já no início do texto, constatamos que a explicação sobre o porquê da
entrevista, que a princípio deveria ser elucidativa, causa-nos certo estranhamento.
Clarice escolhera travar um diálogo possível com Tereza Souza e Campos não
porque a admirasse ou algo do gênero, mas, ao contrário, porque não simpatizava
com ela.
A escritora narra em seguida o primeiro contato com a entrevistada, via
telefone. No entanto, a conversa se revela mais pelo silêncio, pelo que não é dito,
do que pelo curto diálogo estabelecido. Clarice se exibe na resposta não proferida,
que, aliás, dará o tom da entrevista: “queiram os céus que Tereza não seja apenas
o primeiro figurino do país, senão terei que lhe explicar o que é uma ‘pessoa’ . E
que o Brasil precisa de muito, e não precisa de nada de primeiro figurino.”
Sua resposta silenciada invoca Morin, Quesada e Cremilda Medina, quando
estes valorizam o entrevistado como ser humano a se conhecer, o TU PESSOA,
em detrimento da vedete, do TU ISTO. E assim, ainda na introdução, Tereza
Souza Campos já passa a ser descrita com os muitos matizes que definem uma
“pessoa”, capazes, inclusive, de despertar simpatia justamente na autora da
entrevista, cuja razão de existir reside tão-somente no sentimento de antipatia.
Convém também acrescentarmos aqui uma observação sagaz de Nelson
Rodrigues sobre este texto na crônica A Inteligente e a elegante, publicada em O
Globo, no dia 7/01/1969, que, por outro lado, desconstrói todo o raciocínio de
Clarice:

[...]
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Mas o que é mesmo que eu ia dizer? Ah, já sei. Eu ia dizer duas
palavras sobre a entrevista que a Clarice Lispector fez com Teresa de
39

Sousa Campos . Duas páginas da Manchete, com um vasto retrato de
Teresa, retrato que nunca foi Teresa, ou melhor dizendo, retrato que é a
anti-Teresa. Mas eu disse “duas palavras” e ainda bem que, em nosso
idioma, duas palavras são duzentas.
O curioso é que são duas entrevistas e explico: — entrevistando
Teresa, Clarice se auto-entrevista. A escritora diz, de começo, com
exemplar lealdade, que não simpatizava com Teresa. E continua: — “A
‘mulher mais elegante’ não me interessa”. Há mais: — “Há problemas
mais sérios do que a moda, individuais ou não individuais”.
Aqui começam minhas dúvidas. Será que, para Clarice a
“elegância” é um defeito? Será que cada um de nós se deve irritar com “a
mais elegante”? Será que o justo, o certo, o correto, o nobre é “não ser
elegante”? E se fosse a “menos elegante”, alguém ganharia com isso?
E, sem querer, a admirável romancista lembrou-me o Paulo
Francis. Meses atrás, o crítico escreveu, se não me engano no Correio da
Manhã, que hospital é mais importante do que teatro. Já me pareceu
meio imprudente comparar funções e finalidades diferentes. Por outro
lado, o hospital é mais importante para o doente e o teatro mais
importante para a platéia.
Escreve minha amiga Clarice que há “coisas mais importantes”.
Claro. Sempre há “coisas mais importantes” do que escrever romances,
por exemplo. Somos uma terra de analfabetos. Alguém poderia
perguntar: — “Por que escrever romances que a maioria de analfabetos
não vai ler?”. Todos nós, intelectuais, devíamos estar construindo escolas
ou, não sei se na pior ou melhor das hipóteses, ensinando o que
sabemos. E, ao mesmo tempo, que direito temos nós de comer um bife,
enquanto milhões passam fome? Os nossos são tratados a pires de leite
como as gatas e as úlceras. E os filhos dos outros, de tantos outros, que
são devorados pelas ratazanas?etc.etc.
Antes de se avistar com a entrevistada, Clarice faz a seguinte
prece: — “Queiram os céus que Teresa não seja apenas o primeiro
figurino do país!”. Se ela for apenas isso, a romancista terá de explicarlhe o que é uma “pessoa”. E acrescenta: — “É que o Brasil precisa de
muito, e não precisa nada de primeiro figurino”.
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Enquanto na crônica de Nelson Rodrigues, o nome Teresa Sousa é grafado com “s”, na entrevista, Tereza
Souza é grafado com “z”, acreditamos estar correta a segunda grafia.
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Observo que novo e cavo abismo se abre entre mim e a minha
amiga. Em primeiro lugar, por que a “pessoa”, entre aspas, não pode se
vestir bem, e cheirar bem, e ser bonita, por quê? A pessoa tem de andar
de tamancos, e pôr as mãos nas cadeiras, ou cuspir em quem passa por
baixo? Eis o que eu queria pedir a Clarice: — que me explicasse como é
a prodigiosa “pessoa”. E por que o “primeiro figurino” não pode ser
“pessoa”?
Eu diria que o Brasil precisa do “primeiro figurino”, como das
lavadeiras, da mulher linda, como da feia, da simpática, como da zarolha.
Dirá a ficcionista que o “primeiro figurino” é apenas o “primeiro figurino” e
nada mais. Antes de mais nada, já acho muito ser o “primeiro figurino”.
Mas vamos admitir que a elegância seja uma limitação. Mas as mal
vestidas também só andam mal vestidas e nada mais. O simples fato de
andar suja e cheirando mal nunca fez uma heroína, uma Joana D’Arc,
uma Bernadete ou uma madame Curie. (In: Rodrigues, 1996, p. 64-65)

Rodrigues estende sua crítica ao diálogo propriamente dito, quando
questiona as perguntas “Qual é sua vocação, Teresa?” e “Por quem você torce na
guerra do Vietnã?” e sugere várias respostas àquelas perguntas, ao que conclui:
Eis o funesto, burlesco e colossal engano dos intelectuais
brasileiros. Vão para a janela, cheiram uma camélia e suspiram pelo
Vietnã. E nem desconfiam que estão chorando o defunto errado. Não se
lembram do Brasil. Teresa podia ter dito que, para nós, o Vietnã não tem
importância, ou por outra — há, aqui, nas nossas barbas alienadas,
importâncias

muito

mais

próximas,

visíveis,

tangíveis,

urgentes,

pungentes, plangentes. Somos um terreno baldio, que não povoamos; o
Amazonas está lá, esquecido como se não fosse Brasil; as nossas
crianças morrem como ratos; há populações brasileiras apodrecendo de
fome. E nós chorando pelo Vietnã. (idem, ibidem, p. 66)
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Ainda que a crônica desestruture, um a um, os pontos de vista da
entrevistadora sobre a entrevistada, sua análise, em muitos momentos, ratifica
nossas hipóteses: inicialmente, Rodrigues afirma tratar-se de duas entrevistas,
uma entrevistando Tereza e outra Clarice se auto-entrevistando. Embasados por
Claire Williams, já havíamos proposto aqui a possibilidade de a escritora também
formular as perguntas para si. Retomaremos o assunto mais adiante. Outro dado
curioso, para o cronista, o vasto retrato que ocupa as duas páginas da revista é na
realidade o de uma anti-Tereza, o que nos induz a entendermos a Tereza da
entrevista, como o seu avesso. A alteridade tonaliza toda a entrevista, desde as
primeiras linhas, quando Clarice afirma querer entrevistar Tereza Souza Campos
“por não simpatizar com ela”, a cogitarmos a hipótese de Tereza também
representar o unheimlich da própria ficcionista. Ainda sobre a crônica, uma vez
que a retratada na entrevista nunca foi Tereza, nos perguntamos também quem é
Tereza Souza Campos para Nelson Rodrigues? Seria por acaso a Teresa Sousa
Campos capaz de formular repostas brilhantes ao seu interlocutor, como a
seguinte “o Vietnã não tem importância, ou por outra — há, aqui, nas nossas
barbas alienadas, importâncias muito mais próximas, visíveis, tangíveis, urgentes,
pungentes, plangentes”? Tereza Souza Campos, Teresa Sousa Campos, antiTeresa, todas partes do que forma uma “pessoa”, que, sob tal condição, tem
inevitavelmente algo de bom pra contar.
E, justamente, essa “pessoa” formada de muitos é a que Clarice nos
apresenta em seus textos introdutórios, não apenas na revista Manchete:
Pequenina, de traços delicados, cabelo rente à cabeça,
movimentos livres, gesticulando um pouco, com uma inteligência alerta e
rápida, facilidade de expressão verbal — eis Elis Regina, pelo menos
uma delas. (LISPECTOR, C. Diálogos Possíveis com Clarice Lispector.
Revista Manchete, Rio de Janeiro, ano 17, n. 906, p.60-61, 30 ago.
1969).

Como também na revista Fatos e Fotos/Gente:
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Até parece que conheço Rubem desde sempre. Gostei dele à
primeira vista. Por exemplo, bondades que faz discretamente sem pedir
nada em troca. Por exemplo: ele é pessoa que perdoa muito e entende
tudo e não se faz juiz de ninguém. Ele é corajoso. Simples. Delicado. Ele
tem qualquer coisa de rural em si. E foge a tudo o que seja
“sentimentalismo” falso.
Mas há mil “rubens” dentro de Rubem Braga, é claro, assim como
há mil “clarices” em mim. (LISPECTOR, C. Revista Fatos e
Fotos/Gente, Brasília, ano 16, n. 827, p.58-59, 27 jun. 1977)

A propósito da revista Fatos e Fotos/Gente, Clarice retornou à Bloch
Editores, quase sete anos após a publicação de sua última entrevista na revista
Manchete. A escritora permaneceu na revista de 26 de dezembro de 1976 a 17 de
outubro de 1977. Ela entrevistou um total de 24 pessoas. Suas entrevistas
seguem muito parecidas com as realizadas para a revista Manchete, alguns
entrevistados, inclusive são os mesmos, como veremos a seguir.

2.2 CLARICE NA MANCHETE & CLARICE NA FATOS E FOTOS/GENTE

Clarice trabalhou como entrevistadora para a Bloch Editores em duas
revistas e décadas diferentes. Como vimos, a revista Fatos e Fotos/Gente foi
criada em Brasília em homenagem ao Juscelino Kubitschek quando este
entregara o governo ao Jânio Quadros em 31 de janeiro de 1961.
Os anos de 1976 e 1977 foram significativos para o país e para o mundo.
No dia 22 de agosto de 1976 morreu Juscelino Kubitschek em um acidente
automobilístico na Via Dutra. Outros acontecimentos marcaram o ano, como a
eleição de Jimmy Carter como presidente dos Estados Unidos e o assassinato em
Cabo Frio da socialite Ângela Diniz pelo seu amante Raul Doca Sreet.
No dia 15 de junho de 1977, após 26 anos de luta ininterrupta, o senador
Nélson Carneiro viu por fim o seu sonho político realizado: o Congresso aprovou a
emenda constitucional que permitia a instituição do divórcio no Brasil. O projeto
entrou em fase de discussão e foi oficializado em dezembro. Ainda nesse ano,
Israel e Egito reataram e no Brasil, Rachel de Queiroz entrou para a Academia
Brasileira de Letras.
165

Já para Clarice Lispector, muita coisa aconteceu em 1976 e 1977. Em 1976
participou da 2ª Esposición Feria Internacional Del Autor al Lector, em Buenos
Aires, Argentina; recebeu o prêmio de literatura de Brasília, oferecido pela
Fundação Cultural do Distrito Federal; foi removida da Rádio Roquette Pinto para
a Divisão de Apoio Administrativo, ambas vinculadas à Secretaria da Educação e
Cultura do Estado do Rio de Janeiro.
Nos primeiros meses de 1977, Clarice vivia um momento de plena
atividade, como observa Nádia Gotlib: “No início de 1977 encontra-se em franca
atividade. Afirma em carta a um amigo: ‘Estou trabalhando muito em entrevistas
para a Fatos e Fotos/Gente. E também escrevo para uma revista feminina
chamada Mais, e para um jornal de segunda ordem. O livro que terminei se chama
A hora da estrela.’” (1995, p.441).
Nesse ano, ainda, a escritora também escreveu doze histórias, uma para
cada mês, para integrar um calendário patrocinado pela fábrica de brinquedos
Estrela. Sob o título Como nascem as estrelas, e subtítulo, Doze lendas
brasileiras, o volume foi publicado postumamente em 1987. O final do ano de 1977
correspondeu ao final da vida da escritora, que morreu no dia 9 de dezembro, um
dia antes de seu aniversário.40
Conforme concluí na minha dissertação, as entrevistas realizadas para a
Fatos e Fotos/ Gente seguem o mesmo padrão da Manchete, principalmente no
que tange à urdidura do texto, marcada pelos diálogos interiores, pelas
interrupções das falas e pelas inovações lingüísticas, sobretudo nos textos
introdutórios.
No que tange à escolha dos entrevistados, observamos um fato curioso em
comparação aos Diálogos Possíveis com Clarice Lispector. Dos 24
entrevistados, quatro também foram entrevistados por ela pra a Manchete: Hélio
Pellegrino, Carlos Sciliar, Iberê Camargo e Vinícius de Moraes.

40

As informações sobre Clarice Lispector foram obtidas no livro Clarice: uma vida que se conta de Nádia
Battella Gotlib
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A entrevista com Hélio Pellegrino41 publicada no dia 14 de fevereiro de
1977 é extremamente parecida com a publicada no dia 19 de julho de 1969, salvo
algumas diferenças a serem pontuadas a seguir.
O texto introdutório, apesar de quase idêntico, sofreu algumas pequenas
alterações, como, por exemplo na primeira frase, “Escolhi Hélio Pelegrino para um
diálogo perfeitamente possível [...]”, o texto é reescrito da seguinte forma “Escolhi
Hélio Pelegrino para uma conversa perfeitamente legal [..]” (grifo nosso). Ainda,
na primeira entrevista encontramos: “[...] a gente se sente compreendido, sente-se
alegre porque êle é capaz de alegria, sente-se profundo porque êle é um ser
humano profundo. [...]” já na segunda, uma parte do trecho é surpimida: “a gente
se sente compreendido, sente-se alegre porque ele é um ser humano profundo.”42
Ademais, foi eliminado na segunda publicação todo o trecho final da
apresentação do entrevistado a ser reproduzido aqui:
[...] Perguntei ao Dr. Ivã Ribeiro, psicanalista como Hélio, e
trabalhando em salas contíguas, o que achava de meu entrevistado.
Disse: “Custou-me e ainda custa desaprender e resistir ao fácil ofício de
fazer frases. Com o tempo me convenci de que a frase pode transformar
coisas vivíssimas em bichos empalhados. Além disso, a pessoa de
Pelegrino, não são suas opiniões mas quem êle é e procura
incessantemente a cada hora vira a ser. Quase não convivemos, quase
não nos freqüentamos, mas nunca ele é o ausente para mim e espero
que eu nunca seja para ele.”
Recomendo aos leitores que leiam essa entrevista pois só
aparentemente é difícil. [...] (grifo do autor)

41

Ainda que nas duas entrevistas o sobrenome do entrevistado esteja grafado com um “l” somente, Pelegrino,
o correto é Pellegrino, com dois “ls”
42
Há que se considerar também que o segundo texto foi publicado após a reforma ortográfica de 1970, por
isso descartamos as diferenças ortográficas de muitas palavras, mas que, de uma certa forma, denotam
também uma modificação significativa derivada da passagem dos anos.
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Já as perguntas e as respostas permanecem as mesmas, inclusive, são
mantidas as três interrogativas recorrentes na maioria de suas entrevistas: “O que
é o amor?”, “Qual a coisa mais importante do mundo?”, “Qual a coisa mais
importante para uma pessoa como indivíduo?”. Algumas pequenas alterações são
resultantes, muitas vezes, da própria edição que troca uma citação entre aspas
pelo itálico, ou que, por um descuido, elimina a preposição “em” da expressão “na
medida em que”, ou mesmo, imprime “nunca” no lugar de “numa”, ou ainda
suprime algumas vírgulas e acrescenta outras. Não obstante, certas palavras nas
respostas de Hélio Pellegrino parecem ter sido intencionalmente modificadas.
Como ocorre na quarta resposta, quando afirma: “A psicanálise é, para mim, a
ciência da libertação humana [...]” (grifo nosso). Na primeira entrevista, Pellegrino
utiliza o substantivo “liberdade”: “A psicanálise é, para mim, a ciência da liberdade
humana. (grifo nosso)”. Também na décima resposta, quando o entrevistado
afirma: “[...] sinal ontológico de sua proveniência.“(grifo nosso) Na entrevista da
Fatos e Fotos/Gente¸ o substantivo é substituído por seu sinônimo: “providência”:
“[...] sinal ontológico de sua providência. “ (grifo nosso)
Interessante observar que é acrescentada uma pergunta final na Fatos e
Fotos/Gente, em que Clarice Lispector pede um poema a seu entrevistado:
— Hélio, me dá um poema!
(Hélio riu muito porque se lembrou de um fato que passarei agora
a narrar: um grupo de jovens escritores mineiros foi visitar o poeta
Augusto Frederico Schmidt, na Orquima, uma das empresas desse
poeta. Todos estavam emocionados, mas um entre eles não conseguiu
abrir a boca para uma só palavra. Então, o Schmidt virou-se para esse
que se chama Jacques do Prado Brandão e disse-lhe sem nenhum
preâmbulo, à queima-roupa: Vamos, rapaz me dá o seu poema! Houve
um rebuliço geral diante de uma tão inesperada intimação. Mas o
Schmidt não recuou: Deixe de conversa e me dê o seu poema! Aí o
Jacques do Prado Brandão muito sem jeito, meteu a mão no bolso e lhe
deu um poema: Schmidt havia adivinhado certo.)
— Você me pediu um poema, Clarice? Pois aí está.

Arraial do Cabo
Para Sarah
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O mar o mar escachoa
— incessante ruído —
o sol rasante arpoa
o dorso d’ouro deste touro
o vento varre o rosto
do tempo:
Eia!
corrimões de areia
casamento
entre gaivota e vento
Arraial 2/1/77

Nota-se que a data do poema de Hélio Pelegrino valida a data da realização
da entrevista, aproximando-a da data de sua publicação. Além disso, se
compararmos a fotografia publicada na Manchete com a de Hélio Pellegrino da
Fotos e Fotos/ Gente, constatamos que a segunda retrata-o mais envelhecido,
com os cabelos grisalhos, de modo a reiterar também pela imagem a data da
entrevista.
Já a entrevista com Carlos Scliar, publicada no dia 21 de março de 1977,
sofreu significativas alterações se comparada com a do dia 8 de junho de 1968. O
texto introdutório da segunda publicação é iniciado com a linha-fina (frase abaixo
do título, que contém informações completares a este) da primeira entrevista:
“Gostaria que meus quadros incutissem esperança e força a todos.”, que é
extraída da fala de Sciliar: “[...] O que eu desejaria era conseguir que meus
quadros fossem uma espécie de esperanto e incutissem esperança e fôrça a
todos.” Porém, é diferente do primeiro, tanto na estrutura quanto na linguagem,
uma vez que introduz falas da entrevistadora e do entrevistado durante a
descrição de Carlos Sciliar.
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As primeiras seis perguntas são diferentes, com novas respostas. Já as
sétimas pergunta e resposta são exatamente iguais às da Manchete, e, a partir
destas inicia-se uma espécie de reelaboração do primeiro diálogo, em que se
repetem as mesmas respostas, inscritas no discurso indireto ou com as falas do
entrevistado entre aspas. A entrevista é finalizada com as três perguntas “Qual é
a coisa mais importante do mundo?”; “Qual é a coisa mais importante para uma
pessoa, como indivíduo?” e “O que é o amor?”; e as respostas permanecem as
mesmas das publicadas em 1968.
Como é possível observar nesta entrevista com Sciliar, por intermédio do
reaproveitamento da entrevista publicada anteriormente, Clarice transforma um
mesmo diálogo em outro de várias maneiras, ora no discurso direto, ora no
discurso indireto, ora precedido por travessão, ora entre aspas.
Quanto à entrevista com Iberê Camargo do dia 18 de abril de 1977,
interessante percebermos que, tal qual ocorre na entrevista com Sciliar, o texto
introdutório é igualmente iniciado com uma fala do entrevistado publicada na linhafina da entrevista do dia 01 de fevereiro de 1969: “Criar um quadro é criar um
mundo novo”. A descrição de Iberê Camargo é bem parecida em ambos os textos:
Um homem alto, um pouco curvo, olhar manso, pele morena, o ar
ascético de um monge: eis diante de mim Iberê Camargo, um dos nossos
grandes pintores.(LISPECTOR, C. Diálogos Possíveis com Clarice
Lispector. Revista Manchete, Rio de Janeiro, ano 16, n. 876, p.44, 01
fev. 1969)

— Criar um quadro é criar um mundo novo — disse-me o pintor
Iberê Camargo. É um homem alto, um pouco curvo, olhar de grande
mansidão, pele morena, ar ascético de monge: Iberê Camargo, um dos
nossos

grandes

pintores.[...] (LISPECTOR, C.

Revista

Fatos

e

Fotos/Gente, Brasília, ano 16, n. 817, p.42-43, 18 abr. 1977)

Exceto a eliminação do dêitico “eis” seguido por “diante de mim”, que
transmite espacialidade à entrevistadora e ao entrevistado, a descrição é quase a
mesma, as alterações são sutis e não influenciam na fluência do texto. Clarice
também repete algumas perguntas e respostas da primeira entrevista:
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— Iberê, porque (sic) você pinta?
— Sabe que essa pergunta já me foi feita no questionário da
Editora Vozes? Dei a seguinte resposta: só poderia responder porque
pinto quando tiver descoberto o que sou como ser. (LISPECTOR, C.
Revista Fatos e Fotos/Gente, Brasília, ano 16, n. 817, p.42-43, 18 abr.
1977)

— Iberê, porque (sic) é que você pinta?
— Clarice, sabe que está pergunta já me foi feita no questionário
da Editôra Vozes? Dei a seguinte resposta: eu só pderia responder
porque é que pinto quando tiver descoberto o que sou como ser.
(LISPECTOR, C. Revista Manchete, Rio de Janeiro, ano 16, n. 876, p.4445, 01 fev. 1969)

— Qual é o processo de um pinto versus o processo criador
de um escritor em prosa ou poesia?
— Suponho, Clarice, que a diferença que existe esteja apenas na
diferença dos elementos. O pintor usa a cor, a tinta, a linha. O escritor
usa a frase. Mas o impulso criador deve ser o mesmo. (LISPECTOR, C.
Revista Fatos e Fotos/Gente, Brasília, ano 16, n. 817, p.42-43, 18 abr.
1977)

— Qual é o processo de um pinto versus o processo criador de
um escritor em prosa ou poesia?
— Suponho, Clarice, que a diferença que existe entre a criação
do escritor, do poeta e a do pintor esteja apenas na diferença dos
elementos. O pintor usa a côr, a tinta, a linha. O escritor usa a frase. Mas
o impulso criador deve ser o mesmo. Que é que você acha? Que é uma
natureza diversa? (LISPECTOR, C. Revista Manchete, Rio de Janeiro,
ano 16, n. 876, p.44-45, 01 fev. 1969)

Na última resposta citada, o entrevistado direciona a mesma pergunta a sua
entrevistadora, o que não ocorre na entrevista publicada na Fatos e Fotos/Gente.
Clarice também repete uma pergunta da entrevista anterior, mas publica outra
resposta:
— Que conselho você daria a pintores principiantes?
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— Que não corram atrás do sucesso. É preciso aprender a viver
na sombra. O sucesso é que deve vir até o pintor, cedo ou tarde. Para o
verdadeiro artista, o sucesso pouco importa. (LISPECTOR, C. Revista
Fatos e Fotos/Gente, Brasília, ano 16, n. 817, p.42-43, 18 abr. 1977)

— Qual o conselho que você daria a pintores principiantes?
— Deixe eu pensar nisso. (Ficou com a cabeça metida entre os
dois braços cruzados, depois disse: “Vou tomar um copo de água”, e
quando voltou disse: esta pergunta é a mais difícil.)
Tomei também um copo de água e ficamos em silêncio
esperando.
— Pergunta terrível, sabe?
— Tome o tempo que quiser.
Afinal, Iberê Camargo disse:
— Não se persuadirem de que inventaram a pintura. E você?
Que conselho daria a novos escritores?
— Trabalhar, trabalhar e trabalhar.
— Jaspers, disse Iberê, escreveu que a nova geração tem as
mãos furadas.
(LISPECTOR, C. Revista Manchete, Rio de Janeiro, ano 16, n.
876, p.44-45, 01 fev. 1969)

Do mesmo modo, diferentemente da entrevista da Fatos e Fotos/Gente, na
Manchete, o entrevistado volta a repetir a pergunta à sua entrevistadora. Clarice
também narra o silêncio na entrevista de 1969, uma característica curiosa da
escritora, a ser aprofundada mais adiante. Outra pergunta significativa ao nosso
estudo se comparada com a primeira entrevista:
— Você antes tinha uma pintura triste e agora é vibrante, eu
chamaria de alegre. Porquê (sic)?
— Nem triste, nem alegre. A minha pintura é tensa e dramática.
(LISPECTOR, C. Revista Fatos e Fotos/Gente, Brasília, ano 16,
n. 817, p.42-43, 18 abr. 1977)

— Num país tropical como o nosso, em que alguns pintores até
abusam das côres primárias, porque (sic) você é dos tons sombrios e
intensos?
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— Porque eu não pinto, quer dizer, eu pinto emoções, quer dizer
eu pinto a tensão e o drama que pressinto no mundo em que vivo. Eu
não me condiciono à latitude.
(LISPECTOR, C. Revista Manchete, Rio de Janeiro, ano 16, n.
876, p.44-45, 01 fev. 1969)

A escritora confronta a pergunta formulada em 1977 com a pergunta feita
ao seu entrevistado oito anos antes. Como se, pela interrogativa, Clarice também
revelasse a passagem do tempo.
A passagem dos anos também é evidente na entrevista com Vinícius de
Morais publicada no dia 12 de setembro de 1977. Apenas duas perguntas são
bem parecidas com as publicadas no dia 12 de outubro de 1968, porém todas as
respostas são diferentes, o que permite ao leitor a investigação sobre as
mudanças de opiniões do entrevistado durante os oitos anos.
Já no texto introdutório, a entrevistadora narra a transição do tempo:
[...]
Vinícius ainda é bonito. Mas quando o conheci mais moço, ele
tinha tanta beleza que lembrava um dos deuses gregos. Ainda vejo nesse
rosto esculpido pelos amores os seus olhos escandalosamente coloridos.
Vinícius é o oposto do trágico. Mas há nele alguma coisa de
extrema vulnerabilidade. Além disso eu ouvi dele mesmo durante a
entrevista umas frases. Não direi o que é porque os jovens que o adoram
querem também sentir. Tenho certeza de que naquele coração que canta
a vida há também levíssima sombra passageira, que mostra que ele já
soube sofrer. Vinícius ficará zangado e negará o que eu disse, não se
lembrará de nossas conversas, mas que houve — houve. Só digo que
essas frases eram sem amargura e sem tristeza. (LISPECTOR, C.
Revista Fatos e Fotos/Gente, Brasília, ano 16, n. 838, p.54-55, 12 set.
1977.)

Não se sabe se Clarice viu Vinícius pela primeira vez pela Manchete ou
ainda se as conversas das quais ele não se lembra correspondam à primeira
entrevista. Mas convém assinalarmos alguns trechos da entrevista de 1968 e o
que dissera Vinícius nesta ocasião:
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[...]
— É curioso, a alegria não é um sentimento, nem uma atmosfera
de vida nada criadora. Eu só sei criar na dor e na tristeza. Mesmo que as
coisas que resultem sejam alegres [...]
(LISPECTOR, C. Revista Manchete, Rio de Janeiro, ano 16,
n. 860, p.36-37, 12 out. 1968.)

[...]
— Minhas maiores emoções foram ligadas ao amor. O
nascimento de filhos, as primeiras posses e os últimos adeuses. Mesmo
tendo duas experiências de quase morte — desastre de avião e de carro
— mesmo essa experiência de quase morte nem de longe se aproximou
dessas emoções de que te falei.
[...] (LISPECTOR, C. Revista Manchete, Rio de Janeiro, ano 16,
n. 860, p.36-37, 12 out. 1968.)

Tal qual nas outras entrevistas, aqui a ficcionista também repete uma fala
de seu entrevistado que ocupa a linha fina da primeira entrevista: “Detesto tudo
que oprime o homem, inclusive a gravata”, porém a retoma incompleta (e até
mesmo, digamos, ininteligível) em uma de suas perguntas, :
— Você uma vez me disse textualmente tudo o que oprime o
homem, inclusive a gravata (sic). Ainda pensa assim?
— Penso e cada vez mais. Odeio qualquer forma de opressão.
(LISPECTOR, C. Revista Fatos e Fotos/Gente, Brasília, ano 16, n. 838,
p.54-55, 12 set. 1977.)

Convém observarmos que a ficcionista em nenhuma das entrevistas na
revista Fatos e Fotos/Gente aqui mencionadas cita sua coluna Diálogos
Possíveis com Clarice Lispector, quando muito alega: “você uma vez me disse”.
Clarice repete ainda algumas perguntas para Vinícius, mas as contrapõem
com respostas novas:
— Você está consciente de que é um ídolo da mocidade?
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— Sim, de uma certa maneira porque ficou evidente. Eu o tenho
verificado sobretudo nos circuitos universitários. (LISPECTOR, C. Revista
Fatos e Fotos/Gente, Brasília, ano 16, n. 838, p.54-55, 12 set. 1977.)
— Você sabe que é um ídolo para a juventude? Será que agora
que apareceu o Chico, as mocinhas trocaram de ídolo, as mocinhas e os
mocinhos?
— Acho que é diferente. A juventude procura em mim o par
amigo, que viveu e que tem uma experiência a transmitir. Chico não, é
ídolo mesmo, trata-se de idolatria. (LISPECTOR, C. Revista Manchete,
Rio de Janeiro, ano 16, n. 860, p.36-37, 12 out. 1968.)

—

Você agüenta ser ídolo? pergunto porque eu não

agüentaria.
— Cada vez menos. É uma responsabilidade terrivelmente
incômoda mas que não deixa de ter sua beleza. . (LISPECTOR, C.
Revista Fatos e Fotos/Gente, Brasília, ano 16, n. 838, p.54-55, 12 set.
1977.)
— Você suporta ser ídolo? Eu não suportaria.
— Às vêzes fico mal-humorado. Mas uma dessas môças
explicou: é que você, Vinícius, vive nas estantes de nossos livros, nas
canções que todo mundo canta, na televisão. Você vive conosco, em
nossa casa. (LISPECTOR, C. Revista Manchete, Rio de Janeiro, ano 16,
n. 860, p.36-37, 12 out. 1968.)

— Você se sente feliz, Vinícius?
(sei que a pergunta parece idiota)
— Momentaneamente, às vezes. Instantes de felicidade. Na
verdade, não sei como ninguém pode ser feliz vivendo num mundo tão
injusto. . (LISPECTOR, C. Revista Fatos e Fotos/Gente, Brasília, ano 16,
n. 838, p.54-55, 12 set. 1977.)
— Você se sente feliz? Essa, Vinícius, é uma pergunta idiota,
mas que eu gostaria que você respondesse.
— Se a felicidade existe, eu só sou feliz enquanto me queimo e
quando a pessoa se queima não é feliz. A própria felicidade é dolorosa.
(LISPECTOR, C. Revista Manchete, Rio de Janeiro, ano 16, n. 860, p.3637, 12 out. 1968.)
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A primeira pergunta aqui citada é modificada na Fatos e Fotos/Gente,
Clarice contextualiza sua interrogativa ao ocultar a parte em que aponta o Chico
Buarque como possível novo ídolo, por isso também a resposta ser
contextualizada. Mas as outras questões poderiam extrair do entrevistados as
mesmas respostas, o que não ocorreu.
Parece-nos que os entrevistados se modificam não apenas pelos retratos
das entrevistas, que lhes denunciam os anos a mais, mas também pelo texto, por
suas falas transpostas às palavras claricianas. Observamos também que Clarice,
na repetição de entrevistados e das perguntas, se transforma. Como se do seu
reflexo se exibisse o outro, cuja direita passa a ser esquerda. Não pretendemos
daqui em diante estudar as entrevistas da Fatos e Fotos/ Gente separadamente,
pois que a entrevistadora apresenta comportamento muito semelhante em ambas
as revistas, logo investigaremos temas concernentes ao nosso objeto comuns às
entrevistas de ambas as revistas. Mas nos interessa perscrutar antes essa Clarice
no plural, que, pela repetição, modifica-se.

2.3 CLARICE NO ESPELHO

Vimos que, sob seu nome real, Clarice Lispector, a entrevistadora se
confronta com os possíveis EUS de seus entrevistados, todos sugeridos por ela.
Vimos ainda que mesmo quando se repete, tanto Clarice quanto seus
entrevistados já não são os mesmos. Mas ainda fica-nos a pergunta, quem é a
Clarice Lispector nas entrevistas? A Clarice Lispector definida pelas biografias ou
as mil “Clarices”? Quem é esta entrevistadora que se expõe nas entrevistas?
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Conforme sua afirmação já citada por nós, Clarice justifica sua exposição
como forma de captar a confiança de seus entrevistados a ponto de eles próprios
se exporem. Mas há que se indagar se esta é a única razão de a ficcionista se
exibir nos diálogos na primeira pessoa do singular. Nas palavras de Nelson
Rodrigues, a própria ficcionista se auto-entrevista nas páginas da Manchete. Sua
observação é evidente em muitas entrevistas, não apenas na realizada com o
primeiro figurino do Brasil. Muitas das perguntas feitas à Tereza Souza Campos
também foram dirigidas a outros entrevistados, dentre elas, “o que é que você é?”,
“Qual foi sua maior alegria?”, “o que é que realmente importa?”, questões que
parecem ter sido formuladas para a própria autora. Outras questões são ainda
mais incisivas no que tange a esta espécie de auto-entrevista dentro da entrevista:
[...]
— Dolores, qual é o meu biotipo?
— Você é bastante feminina, mas não se apaixonaria pelo
primeiro homem belo que se apresentasse.
[...]
(LISPECTOR, C. Revista Manchete, Rio de Janeiro, ano 16, n.
844, p.88-89, 22 jun. 1968.)

[...]
— Se eu quisesse me fantasiar no carnaval, que fantasia você
me aconselharia a ter?
— Espere, espere, já estou sabendo, estou só pensando no
nome. Achei. É “Firmamento”. Seria uma túnica de renda negra cravejada
de estrêlas de brilhantes. Na cabeça a meia-lua e numa das mãos uma
taça de prata derramando estrêlas.
[...]
(LISPECTOR, C. Revista Manchete, Rio de Janeiro, ano 16, n.
879, p.48-49, 22 fev. 1969.)

[...]
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— José Carlos Oliveira, vamos fazer uma entrevista ótima no
sentido de sincera? Hoje não é o meu melhor dia porque estou muito
gripada e triste. Mas mesmo assim, no meio de uma náusea sartriena
(sic) que não passa de uma gripe nesta sexta-feira de noite, vamos fazer
o possível. Quem é você, Carlinhos? (E, por Deus, quem sou eu?) Fora
de brincadeira, o mundo está se acabando e nós não estamos fazendo
nada e eu estou gripadíssima e de mãos sem fôrça para ajudar os que
imploram. Fale, Carlinhos. Fale
— Eu acho que você é Clarice Lispector. Mas não sei que eu sou.
E o mundo está completamente ........................................... e sem saída.
Mas nem você nem eu temos nada com isso.
[...]
(LISPECTOR, C. Revista Manchete, Rio de Janeiro, ano 16, n.
859, p.44-45, 05 out. 1968.)

E hoje? O que significa o cinema para você?
“Hoje, para mim, cinema é oxigênio, sem o qual não consigo
viver.”
(Qual é o meu oxigênio? — pergunto-me eu e a resposta é um
silêncio desolador.)
Você é uma pessoa interessada em problemas sociais [...]
(LISPECTOR, C. Revista Fatos e Fotos/Gente, Brasília, ano 16,
n. 818, p.42-43, 12 set. 1977.)

[...]
— E, em matéria de vida, de maneira de viver, você sente um
progresso que vem da experiência?
— Acho que sim. Mas será que os outros acham? Nada me
surpreende mais, por exemplo, do que ouvir dizer que sou agressivo.
Porque eu me senti a flor da ternura humana. Mas será que sou? De
qualquer forma, há dentro da minha mais profunda consciência a certeza
de que o gênio do ser humano está na bondade. Isso eu procuro.
— Também eu a procuro com humanidade e ao mesmo tempo
com veemência. Millôr, você ainda faz haikai [...]
(LISPECTOR, C. Revista Manchete, Rio de Janeiro, ano 16, n.
863, p.36-37, 02 nov. 1968.)
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Notemos que, logo nos dois primeiros trechos assinalados, tanto a pergunta
dirigida à química Dolores Prado, quanto a pergunta direcionada ao carnavalesco
Clóvis Bornay concernem à própria entrevistadora: “qual é meu biotipo?”; “que
fantasia você me aconselharia a ter?”. Por certo que, como já inferimos na
primeira parte do trabalho, Clarice Lispector também corresponde à mensagem
desta

particular

comunicação

estabelecida

nos

diálogos

possíveis,

sua

interrogativa apenas reitera nossa proposta. Contudo, as perguntas acerca de si
carregam outras particularidades, como fica evidente na entrevista com José
Carlos de Oliveira. Ao situar a questão “quem sou eu” entre os parênteses, a
entrevistadora altera o destinatário da sua pergunta, que passam a ser dois, o
entrevistado, quem responde “você é Clarice Lispector” e ela mesma, No último
trecho descatado, extraído da entrevista feita com Jece Valadão publicada na
Fatos e Fotos, percebemos também uma pergunta formulada por Clarice Lispector
entre parênteses, dirigida indubitavelmente a ela mesma. Não há qualquer
resposta do entrevistado a esta pergunta, pelo contrário, a interrogativa está
deslocada em meio a uma outra resposta. Trata-se, na verdade, de um diálogo
interior de Clarice (que estudaremos no próximo capítulo), uma incontestável
evidência da auto-entrevista. Posto que as entrevistas da escritora ratificam a
assertiva de Nelson Rodrigues, carregam de fato duas entrevistas, e, por
conseguinte, a exposição da entrevistadora na primeira pessoa de singular
também se erige a partir de uma curiosidade sobre si. A fala dirigida ao Millôr
Fernandes, em que a escritora afirma também procurar a bondade, ganha outro
significado afora o de corroborar as palavras do entrevistado. Como se também a
entrevistadora se procurasse nesta busca de Millôr , que também é sua. Como se
se procurasse neste EU que se repete e que se modifica a cada fala: ora alguém
bastante feminino, mas que não se apaixonaria pelo primeiro homem belo que se
apresentasse, ora uma fantasia, ora o próprio “Firmamento” cravejado de estrelas.
Vejamos também outro exemplo já mencionado na dissertação. Na
entrevista realizada com Maria Martins, dia 21 de dezembro de 1968, é possível
fazer um estudo sobre o EU que se forma a partir do diálogo entre entrevistadora
e entrevistada. Primeiramente, Clarice pergunta a Maria Martins sobre o que acha
da vida diplomática:
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[...]
— Maria, diga-me se puder, o que você acha da vida
diplomática.Já jantei várias vêzes em sua casa e você sabe receber
como poucas vêzes vi na minha própria “carreira” de ex-mulher de
diplomata. Qual é o seu segredo?
— Você me fez duas perguntas. [...] E você Clarice, qual é a sua
experiência de vida diplomática, você que é uma mulher inteligente?

A partir da indagação de sua entrevistada, Clarice ressalta que não é
inteligente, porém, sensível, e que se refugiou na escrita. A certa altura, Clarice
enfatiza que Maria Martins conseguiu esculpir e ela escrever, e, após tal
constatação, a entrevistadora pergunta qual o segredo de ambas, ao que ela
mesma responde que conseguiram tal feito devido a uma “vocação bastante forte
e uma falta de medo de ser considerada ‘diferente’ no ambiente social diplomático”
e pede a opinião da entrevistada, que concorda e pergunta “por que não aceitam a
nossa timidez?”. Ao longo da conversa a entrevistada chama Clarice Lispector de
monstro sagrado, que responde:

— Uma das coisas que me deixam infeliz é essa história de
monstro sagrado: os outros me temem à toa, e a gente termina se
temendo a si própria. A verdade é que algumas pessoas criaram um
mito em tôrno de mim, o que me atrapalha muito: afasta as pessoas
e eu fico sozinha. Mas você sabe que sou de trato muito simples,
mesmo que a alma seja complexa . Como é que você descobriu que
tinha talento para a escultura?
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Nota-se na entrevista que, após elaborar a pergunta sobre a vida
diplomática para sua entrevistada, Clarice Lispector revela-se como ex-mulher
de diplomata, posição esta pontuada como “carreira” entre aspas. Assim, o
OUTRO não se encontra mais alhures, torna-se o eco do EU que interroga. Ao
mesmo tempo, a partir da relação com OUTRO, o EU passa a se definir, como
é possível constatar nas perguntas conseguintes, que não se limitam apenas à
entrevistadora, mas também à entrevistada. O que nos remete ao nosso estudo
sobre Bakhtin, segundo o qual a consciência não é um produto de um eu
isolado, mas da interação e do convívio entre muitas consciências e ainda, nas
palavras de Bezerra, a relativização de si mesmo é o que o permite ver o
mundo fora de si mesmo, construir sua autoconsciência, entender o outro como
parte de si mesmo e ele como parte do outro.
À medida que é desenrolado o diálogo, a entrevistadora se define como
ex-mulher de diplomata, como alguém que não é inteligente, porém sensível,
que se refugia na escrita, que fica infeliz com a idéia de monstro sagrado,
enfim, alguém, que no decorrer do texto ganha linhas cada vez mais definidas.
Entretanto, vale ressaltar que, embora mais definidos, os formatos do EU não
são definitivos, e podem ser redefinidos de outra maneira ao longo da
conversa. Na minha dissertação comparei este EU ao de um auto-retrato, em
que as linhas mudam a cada nova pincelada do pintor, a pintar enfim um EU
inacabado, sujeito a modificações a cada novo olhar.
Segundo Leila de Aguiar Costa, o auto-retrato é quase uma coletânea de
momentos e sensações do EU.43 No artigo Ver e Sentir: Stendhal e as artes
virtuais, a pesquisadora, apoiada por Michel de Beaujour, diferencia autoretrato de autobiografia, pois que no auto-retrato ou autografia a escrita do eu
opera mais no registro do discontinuum do que do continuum, no registro da
alogicidade. Ela lembra no ensaio Jean de La Taille e Gil Vicente: dois casos
de paratexto imagético que retratar significa em latim, pro-trahere: pro, na
frente, diante, de si; trahere, tirar, ou seja, com o retrato tira-se “a imagem de
uma personae; do visível retira-se uma figura, produz-se um sujeito que se faz
superfície a ser olhada e que olha.” (COSTA In: Itinerários, Araraquara, 14:30,
1999).
43

Anotações em sala de aula, Profª Leila de Aguiar Costa. Literatura e Crítica Literária. 2º semestre de
2005.
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Na minha dissertação, também pontuei outros elementos relevantes da
entrevista: em um primeiro momento a palavra carreira (referente à condição
de ex-mulher de diplomata) é inscrita entre aspas e posteriormente sem aspas.
Carreira entre aspas é atribuída à entrevistadora, que já foi mulher de
diplomata, e, sem aspas é qualificada pela entrevistadora à entrevistada,
enquanto esposa de diplomata.
Quando grafada entre aspas, a palavra carreira transmite um sentido
ambíguo e irônico, de modo que ao promovê-la à posição de ex-mulher de
diplomata, tal qualidade é aviltada pela entrevistadora. Já quando se refere
novamente ao termo, a entrevistadora altera sua grafia, e, consequentemente,
sua visão sobre ser esposa de diplomata. Tais alterações se circunscrevem no
registro da escrita, o que nos induz a observar como este EU se constrói
também na escritura da entrevistadora. A partir dessas considerações, cumpre
estudarmos alguns fatores cruciais da passagem da fala para a escrita.
Uma entrevista jornalística envolve não apenas o processo de
transcrição, em que é passado um texto de sua realização sonora para a forma
gráfica, como também de retextualização, o que o jornalista faz quando “revê”
ou “corrige” passagens de uma entrevista oral que será publicada.
Conforme ressalva Luiz Antônio Marcuschi, em Da fala para a escrita:
processos de retextualização, “é importante considerar que, no caso de uma
retextualização, interferimos tanto na forma e substância da expressão como
na forma e substância do conteúdo, sendo que neste segundo conjunto a
questão se torna muito mais delicada e complexa.” (2001, p.52)44
A partir do registro da escrita, podemos acrescentar ainda algumas
observações do EU pelo qual Clarice se expõe, sobretudo se retomarmos as
ressalvas de Winfried Siemeling acerca do EU que se sobrepõe ao objeto e da
concentração lingüística do sujeito no discurso. Nas palavras de Kristeva,
citada por Siemeling, “o ego como suporte do ato predicativo não opera como o
ego cogito, melhor, toma forma dentro de uma operação predicativa.” Vejamos
outro trecho extraído da entrevista com Maria Martins:

44

Conforme Marcuschi, a passagem da fala para a escrita não é a passagem do caos para a ordem: é a
passagem de uma ordem para outra ordem.
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— Como é que você conservou a espontaneidade,
mesmo depois de uma longa carreira de mulher de diplomata, o
que é raríssimo?
— Respondo como você: porque eu me refugiei na arte.
— É, você conseguiu esculpir, eu consegui escrever.
Qual o mútuo milagre? Acho, eu mesma, que conseguimos
devido a uma vocação bastante forte e uma falta de mêdo de ser
considerada “diferente” no ambiente social diplomático. Que é
que você acha?

O trecho assinalado demonstra como o sujeito se confunde com o
próprio predicado, exibindo-se ora pelo pronome “nós” ora pelo pronome
“você”, como é comprovado na afirmação: “acho, eu mesma, que
conseguimos” (grifo nosso). Posto isso, fica-nos evidente que Clarice não se
expõe como Clarice Lispector nas entrevistas, mas como um EU a se construir,
sobretudo, pelo diálogo e pela contraposição com o OUTRO. Nos próximos
capítulos analisaremos o confronto deste EU e com o OUTRO nos diálogos.
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CAPÍTULO 3 – DO DIÁLOGO À CONVERSA: VOZES
ENTRECORTADAS

“A entrevista me dá mais prazer do que a crônica, porque não
fico falando sozinha, ouço também.”
Clarice Lispector
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3.1 EU-PARA-MIM, EU-PARA-O-OUTRO, OUTRO-PARA-MIM

Quando Clarice Lispector pergunta à cantora Maysa como ela se define,
esta responde que nunca fizera seu auto-retrato.
— Você já foi analisada?
— Comecei por três vezes, mas descobri que estava em mim
a resposta.
45

— Como é que você se define Maísa ?
— Uma pessoa essencialmente boa de coração, bastante
insegura, mas já a caminho do encontro. Nunca fiz meu auto-retrato.
(LISPECTOR, C. Revista Manchete, Rio de Janeiro, ano 17,
n. 910, p.144-145, 27 set. 1969.)

Estudamos o auto-retrato enquanto pintura de um EU inacabado. Vimos
sucintamente, na entrevista de Clarice Lispector com Maria Martins, como esse
EU inacabado se constrói a partir do diálogo com o OUTRO. Iremos analisar
agora como de fato se dialoga o EU com o OUTRO nas entrevistas, a
investigar se o entrevistado também representa a pintura de um EU inacabado.
Vejamos a entrevista com o José Carlos de Oliveira, que, já no início, é
comparada a um desafio de viola:
Quando marquei entrevista com Carlinhos Oliveira jamais
pensei que ela se tornaria como que um desafio de viola, o que nos
divertiu e nos aguçou: tudo era tão rápido. Esta entrevista está
“eivada” (jamais pensei que um dia usaria esta palavra) está eivada
de várias palavras oficialmente impublicáveis. No entanto os leitores
podem suprir as lacunas com os palavrões que acharem mais
convenientes.
[...]

Um desafio de viola realizado, todavia, de uma forma peculiar, conforme
explica Clarice no decorrer do texto:

45

Apesar de grafado com “í” na entrevista, o nome correto é Maysa
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[...] Nosso modo de entrevista estava original: eu escrevia na
fôlha de papel a pergunta e passava-a para Carlinhos; êle lia,
respondia também por escrito e me devolvia a página. Fizemos, pois,
a entrevista sem sequer uma só palavra pronunciada. Estávamos no
restaurante Antonio’s, onde Carlinhos ia jantar:
[...]

A comparação entre a entrevista silenciosa e o desafio de viola faz da
escrita o instrumento afinado de um repentista. E neste misto de som e
silêncio, música e poesia se formam o EU e o OUTRO.
A primeira pergunta de Clarice, já assinalada anteriormente, indaga ao
entrevistado quem é ele, ao mesmo tempo em que se interroga quem é ela. Já
observamos que a pergunta “Por Deus, quem sou eu?” feita por Clarice
Lispector, se dirige tanto ao entrevistado quanto à própria escritora, que já no
início demonstra seu interesse em perscrutar o EU e o OUTRO. Conforme
nossos estudos, o EU existe na relação com o OUTRO ou, nas palavras de
Colapietro, o “o self individual é, no seu ser mais íntimo, não uma esfera
privada, mas um agente comunicativo”, por isso, as respostas possíveis às
perguntas de Clarice se erigem efetivamente ao longo do diálogo. Analisemos
os seguintes trechos:
[...]
— Carlinhos, nós dois escrevemos e não escolhemos
própriamente essa função. Mas já que ela nos caiu nos braços, cada
palavra nossa devia ser pão de se comer.
— Isso é absurdo. Por exemplo eu digo .......................e
ninguém publica. E então estamos condenados a guardar uma língua
que é apenas uma coleção de palavras. O resto é literatura. E agora
eu pergunto: 1) Clarice, por que é que você escreve? 2) Clarice,
porque (sic) você não escreve?
Acho que Carlinhos, usando palavrão, estava me desafiando,
porque esta não costuma ser a minha linguagem: êle pensava que eu
recuaria ou a revista cortaria a palavra. Mas se ela é tão importante
— ei-la sugerida para a maior glória de Deus. [...]
— Respondo às duas perguntas: é tarde demais para mim —
escrevo porque não posso ficar muda, não escrevo porque sou
profundamente muda e perplexa.
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— Ora, deixe de frescura!
— Estou falando tão a sério que você não está suportando e
sai pelos lados, não me enfrenta.
— Se você está falando muito a sério é que você pensa que
falar a sério tem algum valor. Pois bem, eu não acho.
— Então vamos deixar tudo morrer?
— Mesmo que não o fizermos, tudo morrerá!
[...]
Acho que Carlinhos continuava a me desafiar escrevendo na
fôlha de papel expressões que êle próprio não usa nas suas crônicas.
Mas a mim tanto se me faz. As palavras não me assustam, nem
mesmo as que não fazem parte de meu vocabulário.
[...]

Da primeira afirmação sobre seu entrevistado, Clarice já é contrariada, a
transportar-se o entrevistado a uma espécie de “zona movediça”, que pouco se
enquadra às classificações de sua entrevistadora, especialmente no que tange
o pronome NÓS, “nós dois que escrevemos[...]”. A propósito do pronome nós,
Carlinhos de Oliveira apenas o aceita como forma de provocação: “Nós somos
uns idiotas [..]” e o repele novamente com as duas perguntas direcionadas a
sua entrevistadora, “por que você escreve?”, “por que você não escreve?”.
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Nos parágrafos descritivos intercalados entre as falas identificamos
outros dois aspectos relevantes: 1) ainda que tenha voz, o entrevistado sempre
será OUTRO, uma vez que inscrito na caligrafia da autora do texto, Clarice
Lispector; 2) aquilo que é exposto na fala se confronta com aquilo que é
descrito nos parágrafos. No primeiro parágrafo mencionado, Clarice supõe a
intenção do OUTRO,

“Acho que Carlinhos, usando palavrões, estava me

desafiando (...)”, com base no que assinala como elementos constitutivos do
EU “porque esta não costuma ser a minha linguagem”. O outro parágrafo
assinalado se inicia com a afirmação semelhante ao do parágrafo anterior,
“Acho que Carlinhos continuava a me desafiar”, mas com uma ressalva, aqui
os palavrões também não costumam ser a linguagem do entrevistado, uma vez
que são expressões que “êle próprio não usa nas suas crônicas”. Novamente,
Clarice equipara os elementos que constituem o EU e o OUTRO, como se nas
entrelinhas encobrisse o refrão: “o que nos distancia é o que nos aproxima”, tal
qual foram ocultados no texto os muitos palavrões dedilhados no pedaço de
papel que dava tom ao “desafio de viola”.
Entretanto, na falas conseguintes ao parágrafo, EU e o OUTRO se
diferenciam, se desentendem, se estranham:
[...]
— Nós não nos entendemos. Fazer romance não é sucesso.
[...] Fazer sucesso é chegar ao mais baixo do fracasso, é sem querer
cortar a vida em dois, e ver o sangue correr. Nós dois, Carlinhos, nos
gostamos um do outro, mas falamos palavras diversas.
— Falamos linguagem diversa, é verdade. Eu prefiro ser feliz
na rua a “cortar a vida em dois”.
— Eu prefiro tudo: entendeu? Não quero nada, não quero
sequer a escolha. Mas me fale dos seus planos, José Carlos.
— Você prefere inclusive ser uma grande escritora. Mas eu
renunciei há muito tempo a essa vaidade. Quero comer, beber, fazer
amor e morrer. Não me considero responsável pela literatura.
— Nem eu meu caro. Eu estou vendo a hora em que
começaremos dentro de tôda a amizade a brigar. Também posso lhe
dizer que se viver é beber no Antônio’s, isso é pouco para mim.
Quero mais porque minha sêde é maior que a sua.
— Evidentemente.
— Eu gosto muito de você, Carlinhos.
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— Mas aqui não estávamos falando de amizade, e sim
mostrando que uma escritora como Clarice Lispector, em vez de
comer e beber comigo, tem que pensar em entrevistas para poder
sobreviver. É por isso que eu digo: devemos jogar uma bomba
atômica na Academia Brasileira de Letras.
[...]

Na última fala, o cronista se refere ao seu interlocutor na terceira pessoa
do singular, ou melhor, no nome “Clarice Lispector”, ao mesmo tempo em que
atribui outras definições além das já pré-estabelecidas, a escritora já
consagrada passa a ser também aquela que “tem que pensar em entrevistas
para poder sobreviver.”
A primeira parte da entrevista termina com a fala de Carlinhos de
Oliveira, em que curiosamente retoma o pronome nós ao diferenciá-lo do
pronome eles:
[...]
— Tudo nos humilha. Ninguém acredita em nós. Tudo está
certo para êles, mas não nos pedem senão idiotices. Esta é uma
chave de ouro. O resto é literatura.
[...]

Mas a entrevista não é finalizada com esta fala, pois Clarice atende o
cronista que lhe pede outra entrevista:
[...]
No dia seguinte Carlinhos quis dar outro tipo de entrevista,
mas não pude aceitar porque se eu fizer duas entrevistas com cada
entrevistado o tempo não rende. Além do mais acho que uma quase
briga entre dois amigos não é de se temer. E na amargura de
Carlinhos vejo mesmo é sua bondade profunda e sua revolta de
homem de vanguarda.

189

Bom. Resolvi dar outra oportunidade a Carlinhos porque êle
merece: tinha mostrado apenas parte dêle e não um retrato de corpo
inteiro. De modo que o desafio de viola continuou e com o mesmo
sistema: sem uma palavra dita, só “tocado” na viola do papel.
Encontrei-me com êle exatamente quando Carlinhos tinha escrito
uma crônica que me deixou emocionadíssima: Noite em Lágrimas.
Êle começa assim: “Para que não pensem que deixei de ser um
indivíduo, mostrei-me a chorar de noite, eu por causa das coisas que
magoam o homem.” Meu gôsto seria publicar a crônica inteira. Mas
deixo o indivíduo Carlos de Oliveira falar [...]

Clarice apenas aceita outro diálogo com Carlinhos de Oliveira porque
acredita que ele tinha apenas mostrado parte dele e não um “retrato de corpo
inteiro”. Ao exibir parte dele, Clarice já o define como alguém que na sua
amargura a faz enxergar uma bondade profunda e uma revolta de homem de
vanguarda. Mas pretende, entretanto, defini-lo por um retrato de corpo inteiro,
retrato do qual alguns traços já se esboçam na crônica Noite em lágrimas, em
que se anuncia indivíduo.
Convém lembrarmos que o título do primeiro livro que reúne algumas
das entrevistas realizadas pela ficcionista é justamente De corpo inteiro.
Porém, não é o entrevistado de corpo inteiro que a entrevistadora mostra, e sim
seu retrato. Posto que no retrato, tira-se “a imagem de uma personae; do
visível retira-se uma figura, produz-se um sujeito que se faz superfície a ser
olhada e que olha.”, se apenas um pedaço, ou de corpo inteiro, o sujeito
sempre estará a mercê de cada novo olhar. Sujeito que é também
falante/ouvinte, e, destarte, também estará a mercê de cada nova fala, novo
sussurro, nova pausa.
Vejamos outras entrevistas que inferimos retratarem seus entrevistados
“de corpo inteiro”, uma vez que a estes não foi dada uma segunda chance. No
diálogo com Darcy Ribeiro publicado na revista Fatos e Fotos / Gente no dia 14
de março de 1977, observamos como o entrevistado é “produzido” a partir das
falas. No texto introdutório, Clarice o apresenta como um mineiro natural da
“cidadezinha” Montes Claros, nascido sob o signo de Escorpião que quis ser
médico, mas que se tornou antropólogo, profissão da qual a entrevistada
desconhece.
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Darcy Ribeiro nasceu sob o signo do Escorpião numa
cidadezinha do centro do Brasil que hoje — diz ele — só existe em
seu peito: Montes Claros, Minas Gerais. Quis ser médico porém
acabou antropólogo. Como tal, conseguiu uma vez um emprego que
lhe proporcionou, segundo sua própria expressão, os melhores anos
de sua vida. [...]
Mas, afinal, o que faz um antropólogo? Há muito tempo, fiz
um curso pequeno de antropologia, mas não prestei atenção nas
aulas porque tinha outros interesses: os interesses de um
adolescente. Darcy Ribeiro agora me explica: “Um antropólogo,
Clarice, estuda gente. Zoólogo estuda bicho. Entomólogo estuda
percevejo, suponho. Eu estudo as pessoas: gente comum e também
índio, negro, africano. Tudo o que é gente me interessa: os
brasileiros, os franceses, os xavantes, os guaranis.”
[...]

Clarice descreve seu entrevistado com elementos imprecisos, seja pela
“cidadezinha” que já não existe mais, a não ser no coração de Darcy Ribeiro,
ou pela profissão que a própria entrevistadora desconhece. O entrevistado é
mais bem descrito quando por suas falas. A partir da explicação sobre o que
faz um antropólogo, passamos a saber não apenas o que faz Darcy Ribeiro,
mas também pelo que essencialmente se interessa. Mas são pelas suas
palavras ao longo do diálogo que se engendra de fato seu “retrato de corpo
inteiro” :
— Porque você quis estudar índios?
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“Não há quem estude borboletas? E para saber, ora. Formeime em São Paulo. Podia ser historiador. Mas não gosto das
velharias. Podia também ser sociólogo, mas naquele tempo ninguém
sabia o que era isso. Não havia emprego de sociólogo. Então
apareceu um lugar de etnólogo no Serviço de Proteção aos Índios.
Aceitei. Muita gente pensou que eu ia era amansar índio. Não ia, não.
Fui dos primeiros brasileiros que se meteu no mato para estudar.
Antigamente chamavam a gente de naturalista. Quase todos eram
geólogos botânicos e, em sua maioria, eram estrangeiros. Etnólogo
mesmo, profissional e brasileiro, fui o primeiro. Contrataram-se para
estudar etnologia indígena, que é apenas um ramo da antropologia.
Há outros. Paleontólogos estudam fósseis dos antepassados comuns
dos homens e dos macacos. Raciólogos medem gente de todas as
raças para descobrir-lhes as semelhanças e diferenças. Arqueólogos
estudam tribos ou civilizações desaparecidas. Lingüistas descrevem e
comparam as línguas faladas no mundo. E os etnólogos estudam os
costumes dos povo atuais. Os mais rígidos ficam só na especialidade:
são fanaticamente paleontólogos, arqueólogos, etnólogos. Os mais
flexíveis fazem antropologia, visando melhorar a qualidade do
conhecimento que existe sobre os homens em geral.
— Você é fanático ou...
“Eu sou ou...Pode ser até que eu seja um antropólogo ruim.
Mas não. Modéstia à parte, não sou dos piores. Escrevi uma boa
dúzia de livros. Destes, uns oitos estão à venda, em cerca de 30
edições feitas no Brasil, Portugal, México, Argentina, Venezuela,
Espanha, França, Itália e Alemanha.
[...]

No transcorrer da conversa é erigida uma afirmação no mínimo curiosa:
“Eu sou ou...”, a transportar o sentido primeiro de quem é e o que faz o
antropólogo Darcy Ribeiro a uma linguagem polissêmica, composta não de
palavras, mas do que estas podem sugerir. Tal assertiva não seria suscitada a
não ser no diálogo. Também no diálogo Clarice se afirma, a partir das falas de
seu entrevistado:
[...]
— Você não acha péssimo para nós essa história de dizer
que são vivos os livros só porque estão à venda?
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“Acho. Mas eu vivo disso, e você também. O que nos
interessa a glória que nos tributem lá pelo ano 2000? Seremos menos
que pó de caveira.”
— Também não me interessa nada do que a posteridade
diga a mim, se é que vão dizer alguma coisa. E fora dessa série,
que é que você tem publicado?
“Bem, tenho alguns livros que prezo. Um é A Universidade
Necessária. Uma utopia de universidade que tento há anos cristalizar
nas diversas universidades concretas que já projetei ou reformei aí
pelo mundo. Outro livro é Uirá, uma coletânea de artigos de etnologia
indígena. Incluí a história real e fantástica de um índio que saiu à
procura de Deus. E acabou acabou mal. Morto. Comido por piranhas.
A história foi filmada por Gustavo Dahl.”
— E seu romance Maíra? Como é que lhe veio a vontade
de escrever ficção, você antropólogo conhecido, cientista lido?
“Pois é, Clarice. A tentação me roía há anos. Não resisti. E
gostei muito. Foi um barato meter num enredo o meu sentimento de
gozo de viver e da tristeza que é ser índio neste mundo. Creio
também que escrevi um romance para ser intelectual...”
— Eu sou romancista e não sou uma intelectual...
“Só

os

romancistas

são

intelectuais...Agora,

como

romancista, já posso dar palpite sobre qualquer coisa, saiba ou não
do assunto. Romancista é assim: voz e boca do povo. Eu, você e o
Antônio Calado, não é?”
— Pelo menos inspiraçaõ nós temos. Ainda Bem.

Pelas declarações do entrevistado, Clarice olha também pra si, quando
diz que não se interessa pela posteridade (como já o dissera na entrevista com
Carlinhos de Oliveira), que é romancista e não uma intelectual, e que tem
inspiração como o tem seu entrevistado. Há outras entrevistas interessantes,
que, como no diálogo com Carlinhos de Oliveira, o entrevistado também tece
comentários sobre a entrevistadora. Tônia Carrero, por exemplo, chega a
interromper sua resposta para uma constatação sobre Clarice Lispector:
[...]
— Que é que você mais deseja no mundo, Tônia?
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— Paz. Não sei se desejo que se chegue à Lua ou não. Mas
se homens partirem, desejaria que retornassem com o sentimento de
dever cumprido. Outra coisa que eu desejo muito é custar bastante a
envelhecer. E também a ser útil no que faço. Você me parece muito
vaga. Que é que você tem, Clarice?
— Não só estou vaga como de inteligência um pouco lenta. E
porque não dormi esta noite.
— Que é que você faz quando não dorme?
— Dou a noite por encerrada, esquento café e tomo.
— Eu também tenho muita insônia. Aconselho você a fazer
palavras cruzadas e a jogar paciência e a não tomar café durante a
insônia, como você faz.
— Qual foi o diretor que mais influiu na sua capacidade de se
expressar em cena?
[...]
(LISPECTOR, C. Revista Manchete, Rio de Janeiro, ano 16,
n. 874, p.72-73, 08 fev. 1969.)

Clarice aceita o comentário de Tônia Carreiro e se justifica, a iniciar uma
conversa sobre a insônia. Interessante que Clarice se mostra até onde quer se
mostrar, pois quando a atriz fala sobre o hábito da escritora de tomar café
durante a insônia, esta imediatamente muda de assunto e retoma a entrevista.
O campeão de caça submarino Bruno Hermani também tece curioso
comentário sobre sua entrevistadora, mais especificamente, sobre seu nome:
[...]
Fizemos uma pausa enquanto minha empregada trazia o
café.
— Agora uma pergunta — disse Bruno. Seu nome é assim o
máximo para o seu temperamento artístico, é um nome que atrai, é
um suspense. De onde surgiu êsse nome? Há muito tempo eu queria
saber disso.
Respondi:
— Meus pais eram russos, da Ucrânia, e,segundo meu pai,
tôdas as gerações anteriores à dêle tinham nascido na Ucrânia. Êsse
nome, com ar latino, com ar de inventado, deve ter sido como seixo
rolado: através dos séculos foi se formando e deformando.
(LISPECTOR, C. Revista Manchete, Rio de Janeiro, ano 17,
n. 914, p.152-153, 25 out. 1969.)
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A propósito, nos diálogos com Clarice Lispector os entrevistados
fazem igualmente perguntas a sua entrevistadora, como ocorre com Chico
Buarque na entrevista intitulada Chico Buarque ou Xico Buark, publicada na
Manchete, dia 14 de setembro de 1968:
—Tenho a impressão de que você nasceu com a estrela na
testa: tudo lhe correu fácil e natural como um riacho de roça. Estou
certa se pensei que para você não é laborioso criar?
—E não é. Porque às vezes estou procurando criar alguma
coisa e durmo pensando nisso, acordo pensando nisso — e nada. Em
geral eu canso e desisto. No outro dia a coisa estoura e qualquer
pessoa pensaria que era gratuita, nascida naquele momento. Mas
essa

explosão

vem

do

trabalho

anterior

inconsciente

e

aparentemente negativo. E como é seu trabalho?
[..]
—Se você tem uma idéia para um romance, você sempre
pode reduzi-lo a um conto?
—Não é bem assim, mas se eu falar mais, a entrevistada fica
sendo eu. (..)

Ou ainda com os irmãos Hoauiss, aos quais, inclusive, é solicitada uma
pergunta:
— Bem, antes de terminas, indago: vocês têm alguma
pergunta a fazer à sua entrevistadora?
— Por que — disse Maurício — você é tão simpática?
— Por que é que você — indagou Antônio — é tão cativante?
Resposta: — Não sou simpática nem cativante: simplesmente
com vocês me sinto à vontade e espontânea senão ficaria intimidada
e com cara de poucos amigos.
(LISPECTOR, C. Revista Fatos e Fotos/Gente, Brasília, ano
16, n. 831, p.28-29, 25 Jul. 1977)
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Conforme já o enfatizamos, é natural que os entrevistados também
formulem perguntas a sua entrevistadora, uma vez que são entrevistados
por Clarice Lispector, e não pelo representante de uma revista. Mas
justamente por estas perguntas presenciamos também como o OUTRO
percebe o EU, o que permite um diálogo mais rico, em que EU se confronta
ainda com o EU PARA O OUTRO, da mesma maneira em que o OUTRO se
confronta com o OUTRO PARA MIM.
Certamente, assinalamos aqui apenas entrevistas em que ocorre o
diálogo. Nem todas as entrevistas realizadas por Clarice Lispector se
desenvolvem pelo diálogo, como veremos a seguir. Analisaremos assim um
outro elemento característico dos diálogos possíveis.

3.2 DIÁLOGOS ENTRE PARÊNTESES: QUEM FALA? COM QUEM SE
FALA?

Para a pesquisadora Claire Williams, as entrevistas de Clarice Lispector
eram “muito relaxadas e deixam entrever tanto a personalidade da
entrevistadora quanto a do entrevistado” e, dependendo da entrevista, “a voz
de Clarice podia ser tanto brincalhona como pode ser maternal ou coquete,
mas também respeitosa, ou hostil ou até desconfiada”. (op. cit. p. 7). Nota-se
que a pesquisadora se refere à voz da escritora ao definir suas entrevistas.
Com efeito, a voz da ficcionista ganha tons diversos dependendo da entrevista
e do entrevistado. Dentre os muitos exemplos, Claire cita as entrevistas mais
técnicas, que, segundo ela, são as mais formais, compostas de perguntas e
respostas, sem diálogo.
Vejamos trechos da entrevista com Otacílio Negrão de Lima, então
governador do estado de Guanabara e com Mário Andreazza, então Ministro
dos Transportes:
— É verdade que Guanabara tem dinheiro demais?
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— É preciso não confundir uma arrecadação substancial com
uma arrecadação abundante. Se na Guanabara houvesse sobra de
dinheiro, não nos obrigaríamos neste ano de 1969 a cumprir rigoroso
plano

de

economia,

com

vistas

a

contrabalançar

o

déficit

orçamentário e preservar o programa das obras prioritárias. O que há
de mais positivo na Guanabara é que estamos pagando o
funcionalismo,

os

fornecedores

e

os

empreiteiros

em

dia,

assegurando assim ao estado uma credibilidade que tem amplo efeito
multiplicador na execução das obras públicas.
[...]
— É difícil ser elegante com o calor carioca?
— Não sendo eu um expert no assunto, arrisco, entretanto, a
opinião de que cada clima condiciona um tipo próprio de elegância.
No Rio seria impossível, no auge do calor, seguir o figurino da
elegância européia da primavera, outono ou inverno. Mas dentro dos
nossos 40 graus podemos perfeitamente compor a elegância dos
tecidos leves e informais, e nesse sentido a mulher carioca faz
prodígios. De resto, o fator pessoal conta muito na elegância. Os
verdadeiros elegantes desafiam o sol e a neve, e são elegantes até
debaixo d’água.
[...]
O que faz a Guanabara para o seu povo, com vistas ao ano
2000?
O projeto de urbanização da Baixada de Jacarepaguá,
entregue ao urbanista Lúcio Costa, é um exemplo, dentre outros.
Para ali crescerá a cidade residência e turística, e nós estamos,
desde o início do govêrno, abrindo os caminhos dessa expansão,
com obras do porte dos Túneis do Joá, Dois Irmãos e Pepino, as vias
5,9 e 11 e outras do Anel Rodoviários, uma série de elevados e
viadutos. O Cruz é outro que se enquadra em tal contexto. E quando
pensamos em usina atômica, em aeroporto supersônico, em metrô,
no Túnel Rio-Niterói, em um nôvo pôrto para a Guanabara, estamos
com as vistas voltadas para o futuro do Rio. Como se não bastasse,
acabamos de construir uma comissão especial dentro do govêrno,
cuja finalidade específica é precisamente a de equacionar e estudar
os problemas do desenvolvimento da cidade, no decurso dêste final
de século. (LISPECTOR, C. Revista Manchete, Rio de Janeiro, ano
16, n. 883, p.96-97, 22 mar. 1969.)
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Encontrei o Ministro dos Transportes, Mário Andreazza, na
Praça 15 de Novembro. Êle transmite uma impressão de juventude e
dinamismo, sem ser, no entanto, um agitado. Pelo contrário, parece
muito seguro de si mesmo. Seu sorriso é franco, de homem que não
mente. A entrevista que êle me concedeu começou, como era natural,
pela Ponte Rio—Niterói, já reclamada por Casimiro de Abreu, em
meados do século passado. Por que os outros governos não a tinham
construído? É o que perguntamos:
— Terá sido por falta de coragem, ou simplesmente por falta
de planejamento?
— A Ponte Rio —Niterói é um empreendimento de
engenharia de grandes proporções. Evidentemente, para construí-la,
além da coragem (e coragem, dizemos nós, é o que não nos falta), a
convicção de tratar-se de uma obra útil e economicamente viável.
Talvez não tenha sido construída antes pela inexistência de estudos
de profundidade. Nós mandamos fazer êsses estudos. E a conclusão
foi que ela poderia ser autofinanciada pelo pedágio e que

traria

benefícios econômicos, políticos e sociais. Por isso decidimos
construí-la e entregá-la pronta em março de 1971, para o presidente
Costa e Silva, ainda no seu govêrno, inaugurá-la.
— Embora se trate de entrevista pessoal, observo que o
senhor insiste em usar nas respostas o plural (nós pensamos, nós
resolvemos). Por quê?
— Pertenço a uma equipe de govêrno e executo — na minha
área — planos de um govêrno. Também em meu ministério há uma
equipe que estuda, planeja e pesquisa. Não há obras de um homem
só, como não há êxitos de um homem só. Ambos, as obras e os
êxitos, são resultantes de um trabalho conjunto. É uma comunidade
em que todos trabalham com o mesmo objetivo. É essa a idéia de
comunidade que nos anima.
(...)
— Em apenas três dias, o senhor recentemente inaugurou em
Ilhéus o molhe de proteção do nôvo pôrto, que ampliará em 60% na
sua 1ª etapa e onde será instalado o terminal para exportação de
cacau. Inaugurou também o sistema ferry-boats que liga a capital
baiana a Itaparica. E assinou o contrato de eletrificação do pôrto de
Salvador, para funcionamento de 27 novos guindastes elétricos, e
anunciou o término da nova Rodovia Rio — Bahia. Afinal, de onde
vem tôda essa energia?
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— Por temperamento, por feito ou índole, dedico sempre
muito entusiasmo e energia aos encargos pelos quais sou
responsável.
(LISPECTOR, C. Revista Manchete, Rio de Janeiro, ano 16,
n. 890, p.124-126, 10 mai. 1969)

Conforme Claire Williams observa, quando Clarice “fala de uma área
especializada ela faz perguntas informadas”, como se nota nos dois trechos
extraídos. Porém, outro aspecto também nos chama a atenção: a presença de
perguntas singulares, sobretudo porque dirigidas a políticos: “É difícil ser
elegante com o calor carioca?”; “Embora se trate de entrevista pessoal,
observo que o senhor insiste em usar nas respostas o plural (nós pensamos,
nós resolvemos). Por quê?”.
Também é evidente a mudança de tom nas entrevistas, a despeito de
ambas envolverem o mesmo tema. Já nas duas perguntas mencionadas a
diferença é notável, a primeira, sobre a elegância, envolve um certo grau de
intimidade inexistente na segunda, a respeito da utilização do pronome no
plural, interrogativa esta bastante expressiva, a considerar que Clarice se
expõe sempre na primeira pessoa do singular, a despeito de se afirmar em mil
Clarices por este EU, e de também ter se exposto na segunda pessoa do plural
ao formular a primeira pergunta: “Por que os outros governos não a tinham
construído? É o que perguntamos[...]” (grifo nosso). Ademais, nota-se que no
primeiro trecho extraído as questões formuladas ao entrevistado são breves,
em contraposição às respostas longas, enquanto que no segundo exemplo, as
perguntas são longas, a explicitar o estudo prévio do assunto.
Todavia, as entrevistas realizadas com Otacílio Negrão de Lima e com
Mário Andreazza são formadas de fato por perguntas e respostas, sem diálogo,
razão pela qual se diferem das entrevistas como as assinaladas a seguir com
Vinícius de Moraes, em que nos parece ocorrer o diálogo.
[...]
— Reflita um pouco e me diga, qual é a coisa mais importante
do mundo, Vinícius?
— Para mim é a mulher, certamente.
— Você quer falar sôbre sua música? Estou escutando.
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— Dizem, na minha família, que eu cantei antes de falar. E
havia uma cançãozinha que eu repetia e que tinha um leve tema de
sons. Fui criado no mundo da música, minha mãe e minha avó
tocavam piano, eu me lembro de como me machucavam aquelas
valsas antigas.
— Vinícius, fale mais devagar, porque essa minha horrível
mão queimada pelo incêndio escreve devagar.
— Meu pai também tocava violão, cresci ouvindo música.
Depois a poesia fêz o resto.
— Fizemos uma pausa. Êle continuou:
—Tenho tanta ternura pela sua mão queimada ... (Emocioneime e entendi que êste homem envolve uma mulher de carinho.)
[...]
(LISPECTOR, C. Revista Manchete, Rio de Janeiro, ano 16,
n. 860, p.36-37, 12 out. 1968)

[...]
— Vinícius, quantas vezes você se apaixonou? Você sabe
o número de cor? (não há nessa pergunta nenhuma censura, aos
artistas e escritores tudo mais é permitido)
— Oito vezes, Clarice, com teto em cima e Enciclopédia
Britânica na estante. Mas houve algumas paixões fora do esquema
conjugal. Todas foram muito importantes.
“Com teto em cima” entendi que é morar na mesma casa.
Mas a Enciclopédia Britânica me fez boiar. Perguntei-lhe que história
de enciclopédia Britânica era essa e o que a Enciclopédia Britânica
tinha a ver com seus amores.
—É o seguinte: em cada vez que me caso compro uma
Enciclopédia Britânica e, é claro, deixo-a na casa de quem foi minha.
Aliás, a minha Enciclopédia Britânica já está encomendada.
[...]
— Você já contou quantos filhos teus estão no mundo?
Esta pergunta não tem caráter agressivo, porque eu aceito você
como você é e nada julgo
— Filhos? Cinco reconhecidos em cartório. Um que não
conheço e que nunca vi e que parece morar na Europa.
[...]

200

Bem sei que não é só com bons sentimentos que se faz
boa literatura. Parece-me que essa frase foi escrita por Gide. Mas
há uma coisa que você escreveu e que eu não teria coragem:
“Que me perdoem as muito feias, mas beleza é fundamental.” Eu
e muitas mulheres feias ficamos profundamente abatidas e
tristes, porque já lhes pesava a própria feiúra. Peço-lhe que
agora dê uma frase de consolo para nós.
— Eu pessoalmente acho que você é linda. (Ah, Vinícius,
você é delicado demais, caridoso, um gentleman.) E acho lindas
também as feias interessantes. Agora, essa Betty Freedman (sic), só
matando a tiro.
[...]
(LISPECTOR, C. Revista Fatos e Fotos/Gente, Brasília, ano
16, n. 838, p.54-55, 12 set. 1977.)

Difícil delimitar com precisão o que define o diálogo destes dois trechos
assinalados, mas há um elemento recorrente nos dois exemplos que
certamente nos induz pontuá-lo como tal, os diálogos interiores de Clarice
Lispector. No primeiro exemplo citado, verificamos na fala de Vinícius o trecho
entre parênteses: “Emocionei-me e entendi que êste homem envolve uma
mulher de carinho.”. Percebe-se imediatamente que o trecho não pertence à
fala do entrevistado, e sim da entrevistadora. Sua posição estratégica garante à
assertiva a qualidade de fala, fala que paradoxalmente é silenciosa. Trata-se
de uma espécie de diálogo que Clarice mantém consigo mesma enquanto
conversa com seu entrevistado. Na Fatos e Fotos, também é estabelecido o
diálogo interior: “(Ah, Vinícius, você é delicado demais, caridoso, um
gentleman.)”. Arriscamo-nos a afirmar que, qual em Dostoiévski à luz de
Bakhtin, percebemos também nas entrevistas em toda parte o cruzamento, a
consonância ou a dissonância de réplicas do diálogo aberto com as réplicas do
diálogo interior da entrevistadora, como nos exemplos a seguir, com Fernando
Sabino:

[...]
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— Não sei se nossa geração falhou. Nunca me senti como
escritor , como parte de uma geração. (Nem eu, pensei). Sempre me
senti sòzinho e êste talvez tenha sido meu erro. Quis aprender
sòzinho e perdi a inocência. O artista é inocente. [...]

Com Austregésilo de Ataíde:

[...]
— O que faz a Academia?
— Distribui prêmios com verbas oriundas da herança do
livreiro Francisco Alves. Publica, além de seus anais, a Revista
Brasileira e os Discursos Acadêmicos (aliás , encontrei o meu
entrevistado fazendo a revisão das provas de um número dos anais
acadêmicos, que já foram dezesseis volumes, com cêrca de duzentos
e cinqüenta discursos pronunciados por ocasião da posse dos novos
acadêmicos). A Academia ainda publica um dicionário mandado fazer
sob os auspícios e de que é autor o filólogo Antenor Nascentes.

[...] (LISPECTOR, C. Diálogos Possíveis com Clarice
Lispector. Revista Manchete, Rio de Janeiro, ano 16, n.878, p.132,
15 fev. 1969)

Ou ainda na entrevista com Clóvis Bornay:
[...]
— Desde quando começou a se interessar pelo carnaval?
— Acho que logo após o nascimento: nascido no auge de um
carnaval, lembro-me depois de que, ainda no colo, os mascarados
me apavoravam. (Essa lembrança deve ser posterior pois Bornay não
poderia, como disse, guardar memórias de logo após o nascimento).
[...]
(LISPECTOR, C. Diálogos Possíveis com Clarice Lispector.
Revista Manchete, Rio de Janeiro, ano 16, n. 879, p.48, 22 fev.
1969)

Com Carybé:

202

[...]
— Você trabalhou durante sua recente viagem pela Europa?
Tomou notas?
— Fiz umas crônicas ilustradas para o Jornal do Brasil e para
A Tarde, da Bahia. Mas o principal trabalho foi ver. Os olhos são a
ferramente da gente. (Os olhos de Carybé são de um castanhodourado, bem atentos às coisas que o rodeiam: não há perigo de lhe
escaparem visões.) E agora estou doido para chegar à Bahia para ver
o que acontece.
[...]
(LISPECTOR, C. Diálogos Possíveis com Clarice Lispector.
Revista Manchete, Rio de Janeiro, ano 17, n. 897, p.44-45, 28 jun.
1969)

Com Elke Maravilha:
[...]
— Onde se criou?
“Em

Minas

Gerais,

em

Itabira,

Acesita,

Governador

Valadares, Jaguaraçu, Belo Horizonte. Depois, Bragança Paulista,
depois Atibaia, depois Porto Alegre e agora, Rio. Morei dois anos e
meio na Europa, trabalhei na Alemanha e na Grécia. Viajei pela
Europa inteira.”
(Fiquei pensativa por um instante diante desse monstrosagrado, que tem algo de genial.)
[...] (LISPECTOR, C. Revista Fatos e Fotos/Gente, Brasília,
ano 15, n. 801, p.40-41, 26 dez. 1976)

Com Maurício e Antônio Houaiss:
— Que é que levou vocês a amarem as palavras e os
números?
Maurício — Não sei se se trata de amor, no meu caso, pelos
números, ou de incompetência para com as palavras. Sempre preferi,
desde criança, lidar com os números: auguravam-me prosperidades
industriais, comerciais, financeiras. [...]
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Antônio — As palavras, de fato, eu as amo, mas com inveja
dos que as trabalham, plasmam combinam, para luzirem emoções,
sentimentos, idéias, belezas. [...] (Antes de continuar, quero dizer que
estou lendo a tradução que Antônio fez de Ulisses, uma recriação tão
boa que não parece tradução. Joyce haveria de gostar de lê-la.)
[...]

Afirmamos no capítulo anterior que os diálogos interiores pontuados
pelos parênteses reiteram a possibilidade de Clarice se auto-entrevistar
durante as entrevistas. Todavia, nota-se também que as falas entre parênteses
são emitidas a receptores diferentes. Ora Clarice fala consigo mesma, ora
conversa com o leitor, ora dialoga silenciosamente com o próprio entrevistado.
Percebemos também que as falas entre parênteses algumas vezes também
pertencem ao entrevistado, a fazer das intervenções entre parênteses ainda
mais desconcertantes, como nos exemplos a seguir com Millôr Fernandes:
— De que modo lhe vem a inspiração Millôr? Você sente que
vem de seu inconsciente?
— Creio que exatamente de todos os modos. Mas não que
seja precisamente inconsciente. Mesmo quando parece inconsciente
acho que o núcleo da inspiração é uma vivência qualquer (imagem,
som, dor, angústia) antes arquivada e de repente, por qualquer
motivo (também exterior), ressuscitada. Mas meu caso é muito
especial: não sou escritor, sou um profissional de escrever.
[...]
— Como é que você encara o problema da morte? A morte é
um problema para você?
— Acho o problema da morte fascinante (talvez porque eu
não a sinta perto de mim). Gostaria mesmo de morrer já para, sem
trocadilho, viver essa experiência. Desde que me fôsse dado, depois,
voltar apenas para contar como foi.
[...]
— Se você não fôsse escritor, o que seria?
— Um atleta. Eu sou, fundamentalmente, um atleta frustrado.
Aliás, essa é a única frustração que me ficou de uma pré-juventude
(de dez a dezessete anos) excessivamente dura.
[...]
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— Também eu a procuro com humildade e ao mesmo tempo
com veemência. Millôr, você ainda faz hai-kai? (Hai-kai é um estilo
poético popular japonês, aparecido há mais ou menos quatro
séculos.)
— Posso fazer. Vou fazer dois:
Você pode crer
O pior cego
É o que quer ver.

Esta é a verdade
Eu sou um homem
De minha idade.
(LISPECTOR, C. Revista Manchete, Rio de Janeiro, ano 16,
n. 863, p.36-37, 02 nov. 1968.)

E com a cerimonialista Helena de Brito Cunha:
— Helena, em que consiste seu trabalho e a quem deu a
idéia de se dedicar a ele?
“Meu trabalho é de Relações Públicas. Considero-o uma
complementação ao setor de comunicação. Consiste em organizar
cerimônias, desde abertura de congressos, inaugurações, banquetes,
recepções e até (e sobretudo) recepções de casamento — o que é
engraçado, pois sou desquitada. [..] Organizar banquetes vai desde a
distribuição protocolada dos convites até os planos do menu, a miseen-place (quem-é-quem, a ordem de preferência, quem senta junto
de quem), a ornamentação e, por incrível que pareça, o cuidadeo
com a circulação dos garçons, para assegurar um bom atendimento.
Possuo colaboradores, se não não daria conta do que faço. Dou seis
a oito horas diárias de trabalho para o governo (sou funcionária por
concurso, faço questão de frisar), no gabinete do Ministro Simonsen.
Começo às sete da manhã e trabalho até às nove da noite, quando
não sucede emendar até às três da madrugada.”
[...]
— O fato de freqüentar vários meios sociais ajuda a
conseguir convites?
“Sim, o convívio social (e isto não quer dizer a alta sociedade)
ajuda e estimula o meu trabalho.”
— Você gosta de trabalhar ?(Afinal, poderia ficar sem
fazer nada)
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“(Ela ri) Não é que eu possa simplesmente não fazer: toda
mulher que trabalha precisa trabalhar. [...]”
— Qual é a parte mais difícil de seu trabalho ?
“[...] O plano começa com a escolha do local, com a
determinação dos cardápios (tenho equipe para isso). [...]”
— Se não fizesse isso, o que gostaria de ter sido?
“Gostaria de ser compositora, dona-de-casa, mãe-de-família,
tocar violão.[...]
(Helena não tem nada de feminista, mas acha que uma
mulher deve estar pronta para enfrentar a vida e não fazer do
casamento um negócio lucrativo. Segundo ela, a mulher pode,
quando quer, se manter, viver com seus filhos e educá-los sem contar
com ninguém, além de si própria.)
“Sou profissional e fiz um curso nesse sentido, de Relações
Públicas, em Bruxelas (Bélgica).”
[...] (LISPECTOR, C. Revista Fatos e Fotos/Gente, Brasília,
ano 16, n. 825, p.46-47, 13 jun. 1977.)

Algumas falas entre parênteses têm a função explicativa, como o que é
hai-kai, onde se localiza Bruxelas. Porém, em muitos momentos, a fala ganha
tons peculiares, como quando Millôr discorre sobre a morte, e entre parênteses
observa: “talvez porque eu não a sinta perto de mim”, ou quando a
cerimonialista enfatiza “sou funcionária por concurso, faço questão de frisar”.
Posto que o entrevistado não diz entre parênteses, uma função restrita ao
registro da escrita, parece-nos que Clarice os utilizou propositalmente, como se
também quisesse atribuir diálogos interiores aos seus entrevistados, a
confundir até mesmo a fala com o pensamento destes. A propósito, em muitos
momentos não se sabe ao certo a quem pertencem as falas entre parênteses,
se à entrevistadora ou aos entrevistados, o que intrinca ainda mais a trama do
EU e do OUTRO, que se confundem, se mesclam, a nos remeter ao discurso
indireto livre.
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De acordo com o Dicionário Enciclopédico das Ciências da Linguagem,
o estilo indireto livre é um discurso “que se apresenta à primeira vista como um
estilo indireto (o que significa que comporta as marcas do tempo e de pessoa
correspondentes a um discurso do autor) mas que é penetrado, na sua
estrutura semântica e sintática, por propriedades da enunciação, portanto, do
discurso da personagem” (DUCROT et all., 2001, p. 275-276). No discurso
indireto livre, as vozes do narrador e do personagem se confundem,
transmitindo a impressão de que “ambos falam em uníssono”, conforme
observa Castellar de Carvalho ao analisar o discurso indireto livre em Vidas
Secas, de Graciliano Ramos. Não por acaso Flaubert, de acordo com Leda
Tenório da Motta, sistematiza o emprego do discurso indireto livre de modo a
problematizar a verdade realista, uma vez que, pela confluência dos olhares de
autor e personagem, “quebra o protocolo balzaquiano e impede, no limite, de
decidir quem se submete à visão de quem — ou quem fala.” (MOTTA, 1997, p.
188). Certamente que nas entrevistas não há a relação entre narrador e
personagem, e sim o diálogo na sua essência entre entrevistadora e
entrevistados, entretanto a confusão de vozes é recorrente, a ponto de muitas
das vezes não se saber quem fala. Os diálogos interiores também se desvelam
pelo que não é dito. Notamos, inclusive, que a relação entre entrevistadora e
entrevistado se constrói muito pelo seu entorno, pelo sussurro, pelo não-dito,
pela não-palavra. A seguir iremos estudar a importância do silêncio nos
diálogos com Clarice.

3.3 “SILÊNCIO NOSSO” A ENTREVISTA PELA NÃO-PALAVRA

Na crônica Escrever as entrelinhas, publicada no Jornal do Brasil¸ no dia
06 de novembro de 1971, Clarice Lispector escreve:
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Então escrever é o modo de quem tem a palavra como isca: a
palavra pescando o que não é palavra. Quando essa não-palavra —
a entrelinha — morde a isca, alguma coisa se escreveu. Uma vez que
se pescou a entrelinha, poder-se-ia com alívio jogar a palavra fora.
Mas aí cessa a analogia: a não-palavra, ao morder a isca, incorporoua. O que salva então é escrever distraidamente. (LISPECTOR, op.
cit., p. 385)

O silêncio ganha a dimensão das entrelinhas nas entrevistas realizadas
por Clarice, quando a não-palavra apresenta-se na sua essência, sem “morder
a isca”. Vejamos, por exemplo, a entrevista com o maestro Issac
Karabchewsky, do dia 18 de maio de 1968. A linha fina é preenchida com uma
interessante fala do maestro: “prefiro o grito ao silêncio”. Porém, ao longo do
diálogo, após a fala de seu entrevistado sobre o que sente quando rege,
Clarice

acresce

a

seguinte

intervenção:

“silêncio

nosso”.

Convém

reproduzirmos o trecho em questão:
[...]
— Que é que você sente enquanto rege?
— Quando rejo sinto-me transportado — perco minha
individualidade e vivo com intensidade e partitura. Após o concêrto
sou um farrapo, consumido pelo suor e cansaço; mas quando tudo foi
bem, o homem mais feliz do mundo.
Silêncio nosso.
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— Tenho uma experiência a contar. Uma vez fui à
MANCHETE falar com Adolpho Bloch sôbre um plano destinado a
levar a música sinfônica às diversas camadas da população ainda
não atingida pela música erudita. Êle me ouviu — e disse-me: “Isaac,
isto é uma bobagem! Porque pensar em três mil quando podemos
atingir trinta mil? Deixe por minha conta!” Reuniu então o seu staff e
programou um espetáculo no Monumento dos Pracinhas, com a OSB,
três bandas militares, canhões e sinos. A peça principal era a
abertura 1812, de Tchaikovsky. A princípio não acreditei que desse
certo — sempre tive receio de aglomerações para ouvir música,
multidões só para comícios e enterros importantes. Nos acordes
finais da 1812, onde o Hino Russo se impõe, vi o povo correr em
minha direção. Na frente de todos, de braços abertos, quase
chorando, vinha Adolpho. Senti que havia ganho nesta noite um
grande amigo. E não só isso: em diferentes etapas de minha vida, foi
Adolpho o conselheiro, pai e irmão.
[...]

Nota-se que a intervenção da entrevistadora, em que presenta o silêncio
entre os dois, está deslocada na fala do entrevistado, como se o silêncio
também pertencesse à resposta do maestro — quem prefere o grito ao silêncio
— acerca do que sente quando rege.
Na entrevista com Djanira, novamente o silêncio ganha dimensões
expressivas:
[...]
— Se você não tivesse se encontrado com a pintura, que
forma de arte você crê que seria sua?
— Possivelmente a música. Mas dependeria de um encontro
como com a pintura. Sei que quando eu tivesse me alcançado
humana e intelectualmente, a pintura ia de qualquer forma cruzar o
meu caminho.
Ficamos em grande silêncio. Provavelmente mergulhadas
ambas nas nossas vidas mútuas. Como não posso transmitir aos
leitores a profundidade de nosso silêncio, preencho-o reproduzindo
um poema de Djanira. Chama-se Viagem. E é assim:

Eu vi nas côres de marfim
um elefante selvagem
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que viera das Índias
oferecendo-me caminhos
onde poderia
perigosamente
fechar meus olhos
e partir, partir. . .

Mas era pecado
e viajei no pecado.
Ao infinito viajei
e perdi-me no tempo
que era pecado.

Djanira então falou:
— Quando uma pessoa se faz por ela própria é porque tem
algo dentro de si que não se acomoda a uma vida comum, não é?
— Sei disso na minha própria carne.
[...]

Aqui Clarice é taxativa: a profundidade do silêncio é intransitiva, a ponto
de apenas um poema ser capaz de preenchê-la. Tal como na entrevista com
Karabchewsky, nesta entrevista também a intervenção é alocada na fala de
Djanira, porém, após o “grande silêncio” as palavras da entrevistada
mergulham na profundidade do silêncio e da poesia. Na entrevista com Carlos
Scliar o silêncio também é inserido entre suas falas, mas em vários momentos:
[...]
Contei que entrevistara Fayga Ostrower, Djanira e êle. Sciliar
comentou:
— São três artistas de formação diversa.
Silêncio.
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— Para mim que fui pintor teimoso, mas que não vivia
profissionalmente do meu trabalho, vivo nesses últimos anos, em que
encontrei um público interessado e que acompanha tudo o que eu
faço, vivo surpreendido até hoje e muitas vêzes acordando sem
compreender exatamente o que está acontecendo. Acho que a
comunicação é fundamental e eu sou um homem que gosta de gente,
que tem confiança nos homens que trabalham e produzem tudo
aquilo que nos rodeia. O que eu desejaria era conseguir que meus
quadros incutissem esperança e fôrça a todos.
Silêncio.
— Todas as coisas que eu lhe disse não impedem que eu
seja um homem isolado. Mas acho que isso é próprio da condição de
quem produz uma obra de arte. Mas penso também que essa mesma
obra se multiplica, se amplia, se transforma em algo que eu não podia
prever dos olhos que me vêem.
[...]

Observamos inicialmente a pergunta da Clarice no discurso indireto. A
resposta é curta, seguida do “silêncio”, que por sua vez, é seguida por outra
fala, a qual inclusive contém a linha fina da entrevista: “gostaria que meus
quadros incutissem a esperança e força a todos”. A fala é ainda seguida por
outro silêncio, como se o silêncio ocupasse o lugar das perguntas da
entrevistadora, a confundir novamente quem discursa e quem silencia.
Cumpre ressaltarmos que o silêncio também está presente na obra
literária de Clarice Lispector, segundo Maria Lúcia Homem: “O silêncio — o
impossível de ser dito ou aquilo sobre o que não se pode falar – é um ponto de
fuga que se revela em diversos textos de Clarice Lispector”. A pesquisadora
identifica nos textos claricianos algo que permanece “insistindo além das
palavras, onde é o olhar que se depara com o vazio e o silêncio do
inapreensível” (HOMEM In: PONTIERI et. all., p. 67)
A entrevista com Tereza Souza Campos expõe de uma maneira curiosa
o silêncio do inapreensível abordado por Maria Lúcia Homem:
[...]
— E o que é que você é?
Ela ri, repete: “o que é que eu sou?”
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Longuíssimo

tempo

se

passa:

a

pergunta,

além

de

inesperada, é realmente difícil de responder. Sobretudo se a pessoa
mergulhar dentro de si para encontrar a resposta. Parece que isso
aconteceu com Tereza: seu olhar tomou-se profundo e, embora de
olhos abertos, êles estavam virados para dentro. A partir dêsse
momento a simpatia crescente por Tereza aumentou e se
estabeleceu. Afinal não é culpa dela se o mundo está organizado
como está.
— O que é que eu sou? repetiu ela.
Procurei

facilitar

Tereza,

dando

um

exemplo:

“superficialmente e resumidamente falando, Tereza, eu sou mãe de
meus filhos e escrevo romances e contos. Superficialmente, repito, é
isso o que sou. E o problema social também me angustia: eu também
sou isso.”
— O que é que eu sou? Nada e tudo.
[...]
Tereza é inteligente: nenhuma pergunta a deixa enrascada.
Quando não tem resposta precisa — e é muitas vêzes realmente dar
uma resposta precisa, sobretudo para uma pessoa franca como
Tereza que não pareceu mentir — quando não tem resposta precisa,
“maneira”. Devo dizer que Tereza e eu tivemos conversas além das
que estão sendo publicadas: são mais da intimidade dela, e respeitoa.
— Quantos filhos você tem e qual é o sistema de educação
que você naturalmente adota?
[...]

Após a pergunta “o que é que você é?” Clarice exibe um extenso
parágrafo, em que o silêncio é sopesado pelos olhos virados para dentro da
entrevistada. O silêncio corresponde ao mergulho dentro de si mesmo. Na
realidade, o que a entrevistada não diz é o que ela é, haja vista que apenas é
possível falar de si resumidamente e superficialmente. Interessante também
observar também as conversas que não foram publicadas. A entrevista passa a
ser urdida também pelo que não se escreve, pelas lacunas do texto. Notamos
que em outras entrevistas, Clarice admite igualmente não publicar algumas
conversas que teve com o entrevistado, como ao final da entrevista com Elis
Regina:
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[...]
Estava mais ou menos encerrada a entrevista, se bem que
esta pudesse se completar muito mais. Foi o que aconteceu quando
Elis me deu carona no seu carro e conversou comigo. Infelizmente
não posso transmitir a conversa, que me mostrou uma Elis Regina
responsável, misteriosa nos seus sentimentos, delicada quanto aos
sentimentos dos outros. Uma Elis Regina, enfim, que tem mais
problemas do que o de ser acusada de mau coleguismo. Mostrou-me
uma Elis Regina que não quer ferir ninguém. Se há outras Elis, no
momento, não me foi dado ver. A que eu conheci tem uma
espontaneidade e uma simpatia raras.
(LISPECTOR, C. Revista Manchete, Rio de Janeiro, ano 17,
n. 906, p.60-61, 30 ago. 1969)

Ou então com a cantora Maysa:
[...]
Continuamos a conversa, e fiquei sabendo, por exemplo, que
Maísa é ótima dona-de-casa, gostando de lidar com tudo o que se
refere ao lar, à cozinha, à arrumação. Como se vê, a Maísa real é
diferente da Maísa mito. E ganha muito com a aproximação.

Em ambos os trechos assinalados, as entrevistadas também segredam
à Clarice conversas impronunciáveis, pelas quais, inclusive, Clarice bosqueja
as entrevistadas. Pela não-palavra, novamente, Clarice pinta outros matizes de
Elis Regina e Maysa, a afastá-las da imagem pré-definida de dois mitos. A
propósito, ao admitir a conversa que não pode ser publicada, Clarice abre seu
texto a infinitas conversas imaginárias. A entrevista não apenas se erige pelo
diálogo efetivo, mas por outros tantos diálogos a serem imaginados. Pois no
próximo capítulo verificaremos a possibilidade de muitos diálogos presentes em
um único diálogo.
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CAPÍTULO 4 – OUTROS DIÁLOGOS

“As palavras são sempre e inevitavelmente as palavras dos outros”
Bakhtin
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4.1 ENTREVISTAS CRUZADAS

Ele manteve os olhos fechados. Ante a pergunta de Clarice Lispector, o
físico Mário Schemberger quedava-se de olhos cerrados enquanto procurava
se acertar com o algo que definisse algum contorno ao insondável substantivo
amor. De olhos fechados, o físico disse:
— É uma dessas coisas que não se pode explicar em
palavras. O amor não é puramente emocional. É mais profundo do
que isso. Acho que o sentimento do dever é uma das formas mais
altas de amor porque é uma das coisas que mais nos ligam uns aos
outros. (LISPECTOR, C. Revista Manchete, Rio de Janeiro, ano 16,
n. 840, p.90-91, 25 maio 1968)

Clarice reservara para o final sua pergunta mais desnorteadora: “o que é
o amor?”. A pergunta era a terceira das três questões repetidas pela escritora
nas três entrevistas anteriores: “Qual é a coisa mais importante do mundo?”,
“Qual é a coisa mais importante para uma pessoa como indivíduo?” e “Que é o
amor?”. Sua primeira entrevista, com Nelson Rodrigues, feita quase um mês
antes, já envolvia as três interrogativas. Vejamos como foram estabelecidas:
[...]
— Nelson, qual é a coisa mais importante do mundo?
— É o amor.
— Qual é a coisa mais importante para uma pessoa como
indivíduo?
— É a solidão.
— O que é o amor, Nélson?
— Eu sou um romântico num sentido quase caricatural. Acho
que todo amor é eterno e, se acaba, não era amor. Para mim o amor
continua além da vida e além da morte. Digo isso e sinto que se
insinua nas minhas palavras um ridículo irresistível, mas vivo a
confessar que o ridículo é uma das minhas dimensões mais válidas.
[...]
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Se a ficcionista pergunta o que é o amor, antes Nélson Rodrigues o
identifica como a coisa mais importante do mundo. E, do eco deste diálogo,
formam-se as três perguntas que permearão os diálogos ulteriores. Os diálogos
não se aproximam apenas pelas perguntas repetidas, mas também pelas falas
dos entrevistados que ecoam nas entrevistas conseguintes. As perguntas são
urdidas a partir de outras vozes. Tanto que pela assertiva de Nélson acerca da
solidão, Clarice passa a indagar aos outros entrevistados sobre o tema. Assim,
ao José Carlos de Oliveira pergunta:
— Que é, por exemplo, que você está sentindo agora, hoje,
em relação ao mundo e às gentes que o povoam e que choram de
fome ou solidão?

Ou ao Vinícius de Moraes:
— Vinícius, você já se sentiu sòzinho na vida? Já sentiu
algum desamparo?

Ou então ao Augusto Rodrigues
— Você que é comunicativo, receptivo e tem tantos amigos,
experimenta também a solidão?

Entre outros tantos artistas entrevistados, que, por certo, também já
experimentaram da solidão, como a própria escritora constata por fim na
entrevista com o escritor e teatrólogo Guilherme Figueiredo:
[...]
Você teve alguma orientação artística?
“Tive em minha vida literária um presente régio: minha
amizade com Mário de Andrade [...]. Sou um homem rico de amigos
— e meus inimigos são homenagens que presto aos meus amigos.
Como homem polêmico, cultivo amigos e inimigos. E cultivo a
solidão.”
Solidão todo artista sente, Guilherme.
[...]
(LISPECTOR, C. Revista Fatos e Fotos/Gente, Brasília, ano
16, n. 833, p.22-23, 08 ago. 1977)
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Além dos temas retomados, as perguntas elaboradas por Clarice
revelam outras características interessantes, como podemos observar nos
trechos assinalados a seguir:
[...]
— Por falar em romance, você está escrevendo algum?
— Vou dar a você um que fiz agora, é o meu primeiro
romance. O Espinho na Carne [...]
[...]
Na orelha do romance, feita pelo próprio Pongetti êle
acrescenta a essa epígrafe uma frase: [...]
Ainda na orelha da capa: “[...] Sim, a literatura não é bem “o
sorriso da sociedade” como disse aliás inteligente Afrânio Peixoto,
mas está longe de ser seu espantalho, a sua palmatória, a sua rédea,
e seu purgativo.” [...]
(LISPECTOR, C. Revista Manchete, Rio de Janeiro, ano 16,
n. 858, p.68-69, 28 Set. 1968, grifo nosso)

Acho que Carlinhos continuava a me desafiar escrevendo na
fôlha de expressões que êle próprio não usa [...]
— Nós não nos entendemos. Fazer romance não é sucesso,
você até parece com aquêle que dizia que a literatura é o sorriso
da sociedade. Fazer sucesso é chegar ao mais baixo do fracasso, é
sem querer cortar a vida em dois e ver o sangue correr. Nós dois,
Carlinhos, nos gostamos um do outro, mas falamos palavras
diversas.
(LISPECTOR, C. Revista Manchete, Rio de Janeiro, ano 16,
n. 859, p.44-45, 05 Out. 1968, grifo nosso)
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Os excertos referem-se às entrevistas realizadas por Clarice em duas
edições consecutivas (nº. 858 e nº. 859), a primeira com o dramaturgo
Henrique Pongetti e a segunda com o cronista José Carlos de Oliveira (já
analisada por nós), o que aproxima ainda mais as vozes de Pongetti e da
escritora. No primeiro exemplo, Clarice cita a orelha do romance que acabara
de receber do entrevistado, aliás, escrita por ele. No segundo exemplo, a
entrevistadora, já em outra entrevista, retoma uma citação de Pongetti na
orelha do livro, sem que este seja mencionado. Há, portanto, no discurso de
Clarice ecos do discurso de Pongetti, que por sua vez retoma o discurso de
outrem. Tal pluralidade de vozes carrega um fato, no mínimo, curioso.
Conforme já o constatamos, a entrevistadora trava verdadeiro embate com o
entrevistado, Carlinhos de Oliveira, entretanto, no trecho assinalado, Clarice
passa a também debater implicitamente com Pongetti e com o autor da citação,
Afrânio Peixoto.
Também é possível traçarmos uma inter-relação entre a entrevista com
a cantora Maysa, no dia 27 de setembro de 1969, e com o ator Tarcísio Meira,
após duas edições, no dia 11 de outubro de 1969:
[...]
— Cada noite, na hora de seu show, você se sente inspirada
para cantar ou já fêz disso um hábito sereno?
— Tôda noite para mim é uma primeira vez, mesmo que isso
pareça lugar-comum. Sofro uma barbaridade antes de entrar em
cena. Depois é como se tivesse nascido outra vez.

[...]
(LISPECTOR, C. Revista Manchete, Rio de Janeiro, ano 17,
n. 910, p.144-145, 27 set. 1969, grifo nosso)

[...]
— Você pisa no palco com o hábito ou a sensação de coisa
renovada?
— O hábito, pròpriamente, não se forma. Inclusive porque a
cada nova representação acontecem fatos novos que determinam
mudanças na sua maneira de representar: uma marcação que é
trocada, um esquecimento do texto, uma pausa maior [...]
(LISPECTOR, C. Revista Manchete, Rio de Janeiro, ano 17,
n. 912, p.132-133, 11 Out. 1969, grifo nosso)
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No exemplo citado, Clarice não repete as mesmas palavras de um
entrevistado pretérito, porém acrescenta a sua pergunta um dado novo, contido
nas palavras daquele. Para a cantora Maysa, Clarice lhe pergunta como se
sente no palco se inspirada ou se habituada; contudo, após ouvir da
entrevistada que quando entra no palco sente-se como “se tivesse nascido
outra vez”, modifica a pergunta para o ator. Do Tarcísio Meira ela quer saber
também se ele pisa no palco com a sensação de coisa renovada.
Ambos os exemplos mencionados analisam entrevistas realizadas em
datas próximas. Todavia, reportaremos outro caso bastante intrigante, em que
Clarice chega a invocar a fala de um entrevistado proferida quase uma década
antes:
[...]
— É, a gente escreve às vêzes por obstinação. Mas é uma
obstinação vital. Você trabalha só quando está inspirado ou tem uma
disciplina?
— Trabalho por uma disciplina: escrevo sempre, mesmo que
seja para jogar fora ou refazer trinta vêzes. Reescrever é mais
importante que escrever, não é, Clarice?
— Minha situação é outra: eu acrescento ou corto, mas não
reescrevo.
[...]
(LISPECTOR, C. Revista Manchete, Rio de Janeiro, ano 16,
n. 864, p.116-117, 09 nov. 1968.)

[...]
— Qual é sua função no Estadão?
— Sou copidesque, isto é, reescrevo o que os outros
escrevem.
— Marques Rebelo me disse uma vez que reescrever era
mais simples que escrever. Quanto a mim, Gullar, eu discordo,
pois minhas frases já vêm prontas. E com você, como se
processa o ato criador? Você reescreve?
— Não só me sento para escrever quando sinto que a coisa
está praticamente pronta dentro de mim. Depois que escrevo faço,
como você, eventualmente, algumas emendas, mas é só.
(LISPECTOR, C. Revista Fatos e Fotos/Gente, Brasília, ano
16, n. 821, p.16-17, 16 maio 1977)
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Novamente, a fala de outro entrevistado é evocada, mas explicitamente.
Inclusive, uma nova discussão é engendrada por Marques Rebelo, ausente do
diálogo.
As falas de Clarice, além de se confrotarem com seu interlocutor real,
confrontam-se igualmente com a de entrevistados ausentes, como se as
entrevistas também dialogassem entre si. Como se Clarice não apenas
entrevistasse o ator, político, escritor, determinado pela pauta da revista, mas
também se voltasse aos outros diálogos enquanto dialoga com os
entrevistados.

Mas

as

palavras

tanto

da

entrevistadora

quanto

dos

entrevistados não se limitam às paginas das revistas Manchete e Fatos
Fotos/Gente, conforme veremos a seguir.

4.2 OUTRAS VOZES, OUTROS CANAIS

Em uma tocante carta para Clarice Lispector, a atriz Fernanda
Montenegro escreve:
Clarice

é com emoção que lhe escrevo pois tudo o que você propõe
tem sempre essa explosão dolorosa. É uma angústia terrivelmente
feminina, dolorosa, abafada, desesperada e guardada.
Ao ler meu nome, escrito por você, recebi um choque não por
vaidade mas por comunhão. Ando muito deprimida, o que não é
comum. Atualmente em São Paulo, se representa de arma no bolso.
Polícia nas portas dos teatros. Telefonemas ameaçam o terror para
cada um de nós em nossas casas de gente de teatro. É o nosso
mundo.
E o nosso mundo, Clarice?
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Não este, pelas circunstâncias obrigatoriamente político,
polêmico, contundente. Mas aquele mundo que nos fala Thecov:
onde repousaremos, onde nos descontrairemos? Ai, Clarice, a nossa
geração não a verá. Quando eu tinha quinze anos pensava
alucinadamente que minha geração desfaria o nó. Nossa geração
falhou, numa melancolia de ‘canção sem palavras’, tão comum no
século XIX. O amor no século XXI é a justiça social. E Cristo que nos
entenda.
Estamos aprendendo a lição seguinte: o amor é ter. Na
miséria não está a salvação.
Quem não tem, não dá. Quem tem fome não tem dignidade
(Brecht). Clarice, estou pedindo desculpas por este palavratório todo.
Mas deixe que eu mantenha com você esta sintonia dolorosa dos que
percebem alguns mundos, não apenas este ou aquele, porém até
mesmo aquele outro, embora linearmente — como é o caso.
Nossa geração sofre da frustração do repouso. É isso,
Clarice? A luta que fizermos, não faremos pra nós. E temos uma
pena enorme de nós por isso. É assim que explico pra mim estas
frases que você põe no seu artigo: ‘Eu que dei pra mentir. E com isso
estou dizendo uma verdade. Mas mentir já não era sem tempo.
Engano a quem devo enganar, e, como sei que estou enganando,
digo por dentro verdades duras.’ A luta, a que me refiro lá no alto,
seria uma luta bíblica, a grande luta, a que engloba tudo.
Voltando às ‘verdades duras’ de que você fala: na minha
profissão o enganar é a minha verdade. É isso mesmo, Clarice, como
profissão. Mas na minha intimidade toda particular, sinto, sem
enganos, que nossa geração está começando a comungar com a
barata. A nossa barata. Nós sabemos o que significa esta comunhão,
Clarice. Juro que não vou afastá-la de mim, a barata. Eu o farei.
Preciso já organicamente fazê-lo. Dê-me calma e a luz de um
momento de repouso interior, só um momento.
Com intensa comoção.
Fernanda
(LISPECTOR. 2002, p. 258-259)

Não há indicação da data da carta, mas pela sua disposição no livro
Correspondências¸ deduz-se que a missiva seja entre meados de 1968 e final
de 1968, entre 22 de junho de 1968 e 25 de janeiro de 1969.
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Atentemo-nos, agora, para o seguinte fragmento extraído da entrevista
realizada com Fernando Sabino no dia 25 de janeiro de 1969, sobretudo, pela
pergunta que Clarice dirige ao amigo:
[...]
— Você acha que a nossa geração falhou? Eu acho que sim.
Acho que nos faltou dar o corajoso passo no escuro. Nós não
tínhamos desculpa, porque tínhamos talento e vocação.
— Não sei se nossa geração falhou. Nunca me senti, como
escritor, como parte de uma geração. (Nem eu, pensei). Sempre me
senti sòzinho e êste talvez tenha sido o meu êrro. Quis aprender
sòzinho e perdi a inocência. O artista é um inocente. Era preciso
reaprender a olhar tudo como se fôsse pela primeira vez. Eu olhei
como se fôsse a última. Em tempo: o romance que não consegui
escrever se chama O Salto no Escuro. Estou dispensado até dÊste
título, pois já saiu outro com o mesmo nome.
[...]
(LISPECTOR, C. Revista Manchete, Rio de Janeiro, ano 16,
n. 875, p.40-41, 25 jan. 1969)

Percebemos pela data da entrevista que esta foi realizada após a carta
da Fernanda Montenegro. A semelhança entre a carta e a pergunta de Clarice
Lispector é explícita. Clarice chega a repetir uma assertiva da atriz: “nossa
geração falhou.”, o que transpõe os diálogos para além das páginas impressas
pela editora Bloch. Pela entrevista, inclusive, Clarice conversa com a carta de
Fernanda Montenegro, e ainda, introduz seu entrevistado ao diálogo.
Certamente que se a carta fosse escrita após a publicação da entrevista, ainda
assim se manteria o diálogo peculiar.
A entrevista com Nelson Rodrigues, já tão citada por nós, também nos é
consentânea, no tocante aos possíveis diálogos estabelecidos para além da
revista Manchete, pelo fragmento a seguir:
— Você se considera artisticamente um homem realizado?
— Não. Eu me considero inversamente um fracassado. Não
me realizei e nem acho que alguém se realize. O único sujeito
realizado é o Napoleão de hospício, que não tem Waterloo nem
Santa Helena.
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Após a entrevista, em 9 de maio de 1973, Nelson Rodrigues escreve no
jornal O Globo:
[...]
Perdoa-me por me traíres forçara na platéia um pavoroso
fluxo de consciência. Eu posso dizer sem nenhuma pose, que, para
minha sensibilidade autoral, a verdadeira apoteose é a vaia. Dias
depois, um repórter veio entrevistar-me: — “Você se considera
realizado?”. Respondi-lhe: — “Sou um fracassado.” O repórter riu,
porque todas as perguntas sérias parecem engraçadíssimas. Tive
que explicar-lhe que o único sujeito realizado é o Napoleão de
hospício, que não terá nem Waterloo nem Santa Helena. Mas
confesso que, ao ser vaiado em pleno Municipal, fui, por um momento
fulminante e eterno, um dramaturgo realizado, da cabeça aos
sapatos. (RODRIGUES, 1995b, p. 287-288)

Interessante que, alguns anos antes da entrevista, na crônica publicada
no dia 06 de março de 1965 no jornal O Globo, Nelson Rodrigues escrevera:
[...]
Aliás, prefiro generalizar: o gênio é impróprio para qualquer
ambiente, seja sarau o velório, boteco ou farmácia. Vejam Napoleão,
o Grande. Acabou perdendo para o Wellington, e quem era
Wellington? Um bobo. Sim, este é o destino do gênio: perder a última
batalha. Por isso eu sempre digo que o verdadeiro Napoleão é o
falso, e repito: é o Napoleão de hospício, que não tem Waterloo nem
Santa Helena.
[...]
(RODRIGUES, 1995a, p. 49-50)

À interrogativa de Clarice Lispector, Nelson Rodrigues respondera antes
mesmo de ela ser formulada, e mantivera o diálogo muitos anos depois. A
propósito, a questão acerca da realização, tanto profissional quanto pessoal,
perseguirá a autora em muitas outras entrevistas, pergunta direcionada
inclusive à própria entrevistadora:
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Você se sente realizado como escritor, como escritor, Érico?
Eu, por exemplo, ainda não me sinto, e tenho a impressão de que
será assim até eu morrer.
(LISPECTOR, C. Revista Manchete, Rio de Janeiro, ano 16,
n. 872, p.52-53, 04 jan. 1969)

Na entrevista com a artista Fayga Ostrower, a poucos meses antes de
morrer, Clarice chega a admitir, pela voz da entrevistada:
Você se julga realizada?
— Não sei responder a sua pergunta. (Nem eu.)
(LISPECTOR, C. Revista Fatos e Fotos/Gente, Brasília, ano
16, n. 843, p.46-47, 17 out. 1977)

Ademais, é interessante observarmos como a pergunta e a resposta de
Nelson Rodrigues estão presentes na produção literária de Clarice Lispector.
Há uma passagem pontual em A paixão segundo G.H.(1964), que merece ser
assinalada:
Ajo como o que se chama de pessoa realizada. Ter feito
escultura durante um tempo indeterminado e intermitente também me
dava um passado e um presente que fazia com que os outros me
situassem: a mim se referem como a alguém que faz esculturas que
não seriam más se tivesse havido menos amadorismo. Para uma
mulher essa reputação é socialmente muito, e situou-me, tanto para
os outros como para mim mesma, numa zona que socialmente fica
entre a mulher e o homem. O que me deixava muito mais livre para
ser mulher, já que eu não me ocupava formalmente em sê-lo.
(LISPECTOR. 1998b, p. 26)

No trecho destacado, a narradora julga a pessoa realizada a partir do
julgamento dos outros, da sociedade: a “pessoa realizada” é o que se chama. A
passagem também denota o interesse da romancista pela dúvida: “o que é ser
realizado?”. Dúvida anterior, e, ao mesmo tempo, posterior às entrevistas, haja
vista que, ao final delas, permanece sem resposta.
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Por outro lado, é curioso observar como tal interrogativa é tecida em Um
sopro de vida (1978) — escrito mais de uma década depois — quando o
narrador, tal qual Nelson Rodrigues, se considera um fracassado:

AUTOR, — Ângela é muito parecida com meu contrário. Ter
dentro de mim o contrário do que sou é em essência imprescindível:
não abro mão de minha luta e de minha indecisão e o fracasso —
pois sou um grande fracassado — o fracasso me serve de base para
eu existir. Se eu fosse um vencedor? morreria de tédio. “Conseguir”
não é o meu forte. Alimento-me do que sobra de mim e é pouco.
Sobra porém um certo secreto silêncio. (LISPECTOR, op. cit., p. 46)

Nota-se que se estabelece aqui uma espécie de diálogo entre Clarice
Lispector e Nelson Rodrigues. Como se no texto literário a ficcionista
guardasse uma resposta ao seu primeiro entrevistado; resposta esta que,
inclusive, o provoca, ao lançar mão de uma afirmação sua para provar o
contrário. Se para Nelson Rodrigues ninguém é realizado, nem Napoleão, que,
no final, perdeu a última batalha, e a perdeu para “um bobo”; para Clarice
Lispector, o fracassado mesmo é realizado, visto que se realiza no próprio
fracasso: “Se eu fosse um vencedor? morreria de tédio.”
Mas não apenas Nelson Rodrigues, outros entrevistados dialogam com
Lispector por outros canais. Conforme já o expusemos, muitas das entrevistas
tanto realizadas para a Manchete como para outros veículos, foram
reproduzidas nas suas crônicas. Os diálogos possíveis com Chico Buarque,
Tom Jobim, Isaas Karachewsky entre outros, estamparam as páginas do Jornal
do Brasil entre final da década de 1960 e início da década de 1970. Interessanos, nomeadamente, os diálogos reelaborados de modo a se diferenciar
inteiramente da entrevista, como a crônica Desculpem, mas não sou profundo,
cujo título é muito semelhante à linha fina da entrevista realizada com o escritor
e amigo Érico Veríssimo: “Não sou profundo. Espero que me desculpem.”
A crônica data de 16 de dezembro de 1972, quase quatro anos após a
publicação da entrevista, 4 de janeiro de 1969. O início da crônica já se difere
do texto introdutório da entrevista:
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Érico Veríssimo é um dos seres mais gostáveis que conheci:
é pessoa humana de uma largueza extraordinária. Foi em
Washington onde eu o conheci e a Mafalda, Érico trabalhando na
OEA. Eu fazia ninho na casa e na vida deles. E disse ele que as
melhores recordações que guarda de sua estada em Washington
D.C. foram as horas que passaram em minha casa. Érico não
conseguiu escrever uma linha durante esses três anos burocráticos.
[...] (LISPECTOR, op. cit., p. 440-441)

Érico é escritor que não preciso apresentar ao público: tratase, com Jorge Amado, do único escritor no Brasil que pode viver da
vendagem de seus livros. Vendem como pão quente. Recebido de
braços abertos pelos leitores, no entanto, a crítica o condena. [...]
(LISPECTOR, C. Revista Manchete, Rio de Janeiro, ano 16, n. 872,
p.52-53, 04 jan. 1969)

Apesar de diferentes, percebe-se que na crônica o primeiro parágrafo é
uma mescla da fala de Clarice e do amigo na entrevista:
— E como homem, você se sente realizado? Você, Érico, é
uma das pessoas mais gostáveis que conheci. Você é uma pessoa
humana de uma largueza extraordinária. Que é que você me diz
disso?
[...]
— Érico, sem interromper o assunto, estou me lembrando
com saudade de Washington, eu como mulher de diplomata, e você
trabalhando na OEA. Você se lembra de como eu fazia ninho na vida
e na casa de vocês? Que é que você estava escrevendo naquela
ocasião? Eu, por exemplo, estava escrevendo A Maçã no Escuro.Foi
um período muito produtivo, no sentido de trabalho e no sentido de
uma amizade que se formou para sempre entre você, Mafalda e eu.
— Quero que você saiba (e aqui falo também em nome de
minha mulher) que as melhores recordações que guardo de nossa
estada em Washington D.C. são as das horas que passamos em sua
casa, com você e sua gente. Detestava o meu pôsto da União PanAmericana. Não consegui escrever uma linha durante êsses três anos
burocráticos. O que sobrou de melhor dêsse tempo foi a nossa
amizade. Você saiu daquela chatice federal com um romance denso
de substância humana e poética.
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(LISPECTOR, C. Revista Manchete, Rio de Janeiro, ano 16,
n. 872, p.52-53, 04 jan. 1969)

Do segundo parágrafo em diante, a crônica se desenrola a partir das
respostas do entrevistado na entrevista. A princípio, parece-nos que o texto é
uma síntese do diálogo urdido alguns anos antes. Porém, nos meandros da
entrevista, observa-se que a crônica é muito mais do que uma síntese:
[...]
— Érico, porque você acha que não agrada aos críticos e aos
intelectuais?
— Para comêço de conversa, devo confessar que não me
considero um escritor importante. Não sou um inovador. Nem mesmo
um homem inteligente. Acho que tenho alguns talentos que uso
bem...mas que acontece serem os talentos menos apreciados pela
chamada “crítica séria”, como por exemplo o contador de histórias.
Os livros que me deram popularidade, como Olhai os Lírios do
Campo, são romances medíocres. Nessa altura me pespegaram no
lombo literário vários rótulos: escritor para mocinhas, superficial, etc...
O que vem depois dessa primeira fase é bastante melhor, mas, que
diabo! pouca gente (refiro-me aos críticos apressados) se dá ao
trabalho de revisar opiniões antigas e alheias. Por outro lado, existem
os “grupos”. Os esquerdistas sempre me acharam “acomodado”. Os
direitistas me consideram comunista. Os moralistas e reacionários me
acusam de imoral e subversivo. Havia ainda essa história cretina de
“norte contra sul”. E ainda essa natural má vontade que cerca todo o
escritor que vende livro, a idéia de que best-seller tem que ser
necessàriamente um livro inferior. Some tudo isso, Clarice, e você
não terá ainda uma resposta satisfatória à sua pergunta. Mas devo
acrescentar que há no Brasil vários críticos que agora me levam a
sério, principalmente depois que publiquei O Tempo e o Vento (Bons
sujeitos!)
— Você se sente realizado como escritor, Érico? [...]
— Realizado não. Mas confesso que não me sinto frustrado.
[...]
— E como homem, você se sente realizado? Você, Érico, é
uma das pessoas mais gostáveis[...] Que é que você me diz disso?

227

— A resposta é quase idêntica à pergunta anterior. Reduzi ao
mínimo as minhas frustrações. Sempre fui um sujeito tímido e
moderado, até no sonho, nos projetos. Tenho tudo ou quase tudo
quanto desejei, e muito mais do que ousei esperar. A idéia de ser
querido, digamos a palavra exata — amado, me agrada, me alegra
mais do que a idéia de ser admirado. Se você me perguntasse se sou
homem natural, para ser bem sincero, eu lhe confessaria que de
certo modo moldei a minha própria imagem, a face do homem que eu
desejo que os outros vejam.
[...]
(LISPECTOR, C. Revista Manchete, Rio de Janeiro, ano 16,
n. 872, p.52-53, 04 jan. 1969, grifo do autor)

[...]
Não se considera um escritor importante, inovador, ou mesmo
inteligente: acha que tem alguns talentos que usa bem, mas acontece
serem menos apreciados pela chamada crítica séria como, por
exemplo, o de contador de história. Os livros que lhe deram grande
popularidade, como Olhai os lírios do campo, ele os considera
romances medíocres. O que vem depois dessa primeira fase é bem
melhor mas os críticos apressados não se dão ao trabalho de revisar
opiniões antigas e alheias. Agora há no Brasil vários críticos que o
levam a sério, principalmente depois que publicou O tempo e o vento.
Mas a idéia de ser querido, digamos amado, agrada-lhe mais do que
a idéia de ser admirado. Não trocaria seu público que o adora por
uma crítica que lhe fosse mais favorável. E ainda há os grupos. Os
esquerdistas o consideram acomodado, os direitistas o consideram
comunista.
[...]
(LISPECTOR, op. cit., p. 440-441)

Como é possível notar, a cronista não reescreve simplesmente as
respostas de seu entrevistado, mas aproveita trechos da sua fala, sem seguir
rigorosamente a ordem da entrevista, o que nos remete ao nosso intento: como
é estabelecida a ordem na crônica a partir de fragmentos da fala de Érico
Veríssimo.
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O segundo parágrafo do texto se inicia com a primeira resposta do
entrevistado até o trecho: “pouca gente (refiro-me aos críticos apressados) se
dá ao trabalho de revisar opiniões antigas e alheias”. O fragmento que sucede
a frase na fala: “Por outro lado, existem os ‘grupos’ [...]”, passa a finalizar o
parágrafo na crônica. Após trecho “revisar opiniões antigas e alheias” a crônica
retoma a frase: “Agora há no Brasil vários críticos que o levam a sério,
principalmente depois que publicou O tempo e o vento” — uma síntese do
fragmento “Mas devo acrescentar que há no Brasil [...] publiquei O Tempo e o
Vento” da primeira resposta na entrevista — e adiciona um trecho curioso:
“Mas a idéia de ser querido [...] agrada-lhe mais do que a idéia de ser
admirado. Não trocaria seu público que o adora por uma crítica [...]” (grifo
nosso),

que se trata, na verdade, de um fragmento extraído da terceira

resposta misturada a uma opinião da cronista.
Entendemos que há uma intenção da autora ao incluir um fragmento da
terceira resposta e uma opinião sua no parágrafo em questão. O parágrafo
oculta uma afirmação do entrevistado deveras significativa: “Some tudo isso
Clarice e você não terá ainda uma resposta satisfatória à sua pergunta.”
Pensamos que ao intercalar a primeira resposta do entrevistado com um trecho
da sua terceira resposta mesclado à opinião da própria cronista, Clarice tenha
encontrado efetivamente uma resposta satisfatória à sua pergunta original, a
erigir um novo possível diálogo:

— Érico, por que você acha que não agrada aos críticos e aos
intelectuais?
— A idéia de ser querido, digamos amado, agrada-me mais do que a
idéia de ser admirado. Não trocaria meu público que me adora por uma crítica
que me fosse mais favorável.

A crônica Um Romancista publicada no dia 30 de junho de 1973 revela,
igualmente, facetas interessantes do diálogo ao conversar com a entrevista
realizada com o escritor Marques Rebelo, no dia 09 de novembro de 1968:
UM ROMANCISTA
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Marques Rebelo tem o mesmo cabelo cortado à escovinha do
tempo em que eu o conheci, o olhar rápido e malicioso. Mas há uma
coisa nova no seu rosto: mais bondade do que antes, o que
certamente a vida lhe veio ensinado. Era conhecido como tendo
uma língua venenosa, que não poupava ninguém. Também isso
o tempo e a experiência e um natural cansaço vieram amenizar.
[...] (LISPECTOR, op. cit., p. 467, grifo meu)

[...]
Quando abri a porta para Marques Rebêlo entrar, era o
mesmo que eu conhecera há anos: cabelos à escovinha, olhar rápido
e malicioso. Mas havia uma coisa nova no seu rosto: mais bondade
do que antes, o que certamente a vida vinha lhe ensinando.
Percorremos a sala para êle ver meus quadros e logo depois
perguntei-lhe:
[...]
— Você é conhecido como tendo uma língua venenosa, que
não poupa ninguém. Isso com o tempo e a experiência se amenizou?
— Não, veio um natural cansaço.
[...] (LISPECTOR, C. Diálogos Possíveis com Clarice
Lispector. Revista Manchete, Rio de Janeiro, ano 16, n. 864, p.116,
09 nov. 1968)

Na crônica, Clarice parece responder à sua própria pergunta. Se na
entrevista, seu entrevistado afirma que o tempo e a experiência não
amenizaram sua língua venenosa, na crônica, a escritora lhe responde (ao
Marques Rebelo e a si mesma) que diferentemente do que ele acredita, o
tempo e a experiência amenizaram sim sua língua venenosa, além do natural
cansaço.
A partir dos exemplos mencionados, podemos afirmar que, ao serem
reformulados, os diálogos, inevitavelmente, eram reacendidos, como se Clarice
Lispector continuasse a conversa entabulada anos antes, conversa que, de
mais a mais, nunca cessara, uma vez que o self é no seu ser mais íntimo um
agente comunicativo.
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A relação dos entrevistados com os diálogos ao longo dos anos também
é expressiva, como veremos a seguir, por intermédio da análise do filme De
corpo inteiro:entrevistas, que, por sua vez dialoga com duas linguagens: a da
escrita e a das imagens.

4.3 “DE CORPO INTEIRO”: O FILME

Conheça detalhes do filme
"De corpo inteiro" sobre
Clarice Lispector
Documentário ficcional, que será lançado
nesta terça-feira, fala sobre a faceta
repórter da escritora que poucos conhecem

Da Redação do pe360graus.com

Será lançado, nesta terça-feira (23), no
Recife, um filme sobre a vida da
escritora Clarice Lispector. Ela nasceu
na Ucrânia, em 1920, e aos cinco anos,
veio com a família morar na cidade,
onde iniciou a vida escolar. Mudou-se
para o Rio de Janeiro aos 15. Fez
faculdade de direito, foi jornalista e
escritora.
Clarice
Lispector
se
considerava pernambucana, por isso, o
filme “De corpo inteiro” será lançado
no estado.
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Pelas informações biográficas da escritora, o site pe360graus — do
portal do portal Globo Nordeste — anuncia o lançamento do filme De corpo
inteiro: entrevistas, em Recife, no dia 23 de março de 2010. Trata-se de um
“documentário ficcional” que reconstitui algumas das entrevistas, além de
entrevistar no presente alguns dos entrevistados por Clarice Lispector, no
passado. Escrito, dirigido e produzido por Nicole Algranti, sobrinha de Clarice
Lispector,

o

filme

é

apresentado

como

uma

adaptação

do

livro

Entrevistas/Clarice Lispector.
Mas a notícia do site divulga um filme sobre a vida da Clarice Lispector,
a amalgamar sua vida às entrevistas. Talvez porque no filme, as mil clarices
captadas pela lente de Nicole Algranti aos poucos se mostram, aos poucos
ganham força e, pelo diálogo, acabam por exibir uma Clarice Lispector mais
completa, mais viva.
A começar pela reconstituição das entrevistas. Se pela via impressa
houve a retextualização de muitos diálogos, a diretora oferece o caminho
inverso, ao tentar restabelecer o diálogo transposto para o registro escrito, no
formato revista e posteriormente no formato livro, o que acarreta novas
alterações.
A entrevista com o Fernando Sabino, interpretada pela atriz Louise
Cardoso como Clarice Lispector e Fernando Eiras como Fernando Sabino, é
uma das mais significativas. Já no início, Louise Cardoso introduz a entrevista
como “Esta entrevista foi feita antes de Fernando Sabino declarar que a
literatura morreu.” A frase de abertura não consta na entrevista original,
publicada na revista Manchete, contudo, ela apresenta a entrevista no livro
Entrevistas, no qual o filme se baseou. Interessante notar que na entrevista
com Antônio Callado para a revista Fatos e Fotos/Gente, do dia 30 de janeiro
de 1977, Clarice afirma:
[...]
Existe uma corrente que afirma que a literatura não
importa mais, por causa dos outros meios de comunicação.
Fernando Sabino acha que a literatura morreu e eu acho que não.
E você?
[...]
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(LISPECTOR, C. Revista Fatos e Fotos/Gente, Brasília, ano
16, n. 806, p.28-29, 30 jan. 1977)

Não sabemos em que dados a editora Rocco se baseou para se
utilizar da frase como abertura da entrevista, entretanto, voluntária ou
involuntariamente, confrontou as duas entrevistas por um novo diálogo. Diálogo
ainda mais rico quando simulado pelos atores, que não se prendem tanto ao
texto, abandonam-se em uma conversa por se formar, mais rica porque
entabulada por dois amigos. As perguntas e respostas ganham novos tons pelo
sentimento de carinho mútuo. Eles estão, de tal modo, envolvidos no diálogo
que chegam a estabelecer novas conversas, como no exemplo a seguir, já no
final da entrevista:
[...]
CLARICE LISPECTOR. — Como é que você encara o
problema da morte?
FERNANDO SABINO. — Deixar este mundo não me faz mais
alegre, porque a vida é boa. Mas a morte é o repouso eterno. Eu lhe
confesso que tenho vontade de repousar eternamente. E tenho
curiosidade. [suspiro]. Eu espero que não doa muito.
CLARICE LISPECTOR. — Não dói, não.
FERNANDO SABINO. — Não? Não dói?
CLARICE LISPECTOR. — Não dói.
FERNANDO SABINO. — Como é que você sabe?
Os dois riem.
FERNANDO SABINO. — Eu queria morrer, eu queria morrer
em nome de alguma coisa. Morrer. Deliberadamente morrer. Fazer da
minha morte uma justificação da minha vida. Mas eu acho que não
mereço isso. Acho que não mereço.
CLARICE LISPECTOR. — Merece.
FERNANDO SABINO. — Não, não mereço isso.
CLARICE LISPECTOR. — Merece, Fernando.
FERNANDO SABINO. — Não, não mereço.
CLARICE LISPECTOR. — Merece, Fernando!
FERNANDO SABINO. — Não, não mereço. Devo merecer
porque você gosta de mim.
Clarice Lispector suspira, segura a mão de Fernando e
desabafa:
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CLARICE LISPECTOR. — Ai! Pronto, acabou.
(DE Corpo Inteiro – Entrevistas, 2008, COR, PB, DOC Drama,
66,’40’’)

Vejamos como este trecho é reproduzido na revista Manchete e também
no livro Entrevistas:
[...]
— Como é que você encara o problema da morte?
— Deixar êste mundo não me faz mais alegre, porque a vida
é boa. Mas a morte é o eterno repouso. E eu tenho muita vontade de
repousar eternamente. E muita curiosidade. Espero que não doa
muito. Gostaria de morrer em nome de alguma coisa. Morrer
deliberadamente, e não como alguém que depois do jantar espera
que o garçom lha traga a conta e fica pensando na gorjeta. Fazer da
minha morte a justificação da minha vida. Mas não creio que mereça
tanto.
(LISPECTOR, C. Diálogos Possíveis com Clarice Lispector.
Revista Manchete, Rio de Janeiro, ano 16, n.875, p.40, 25 jan. 1969)

[...]
— Como é que você encara o problema da morte?
— Deixar este mundo não me faz mais alegre, porque a vida
é boa. Mas a morte é o eterno repouso. E eu tenho muita vontade de
repousar eternamente. E muita curiosidade. Espero que não doa
muito. Gostaria de morrer em nome de alguma coisa. Morrer
deliberadamente, e não como alguém que depois do jantar espera
que o garçom lha traga a conta e fica pensando na gorjeta. Fazer da
minha morte a justificação da minha vida. Mas não creio que mereça
tanto.
(LISPECTOR, 2007, p. 36)

Outra representação enriquecedora à nossa análise: Dora Pellegrino e
Paulo Tiefenthaler encenam o “desafio de viola” entre Clarice Lispector e José
Carlos de Oliveira. Já o texto de apresentação da entrevista nos chama a
atenção:
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Carlinhos de Oliveira é considerado até hoje um dos melhores
cronistas do país. Carlinhos trouxe para a crônica duas contribuições
fundamentais, de linguagem e de conteúdo. Na linguagem ele
introduziu uma sofisticação literária inigualável, misturada com gírias
e expressões populares. No conteúdo, ele rompeu com a crônica
convencional que é um texto despretensioso, superficial e digestivo
sobre amenidades do cotidiano e injetou uma densidade psicológica
existencial com muita ironia, indignação, lirismo e deboche.
(DE Corpo Inteiro – Entrevistas, 2008, COR, PB, DOC Drama,
66,’40’’)

O texto não pertence à entrevista original ou ao livro Entrevista. Na
verdade, não é uma fala de Clarice Lispector, mas do biógrafo de José Carlos
de Oliveira, o jornalista Jason Tércio, pronunciada durante a conversa com
Nicole Algranti, conforme Algranti relata:
[...] Quando fui fazer o filme liguei para Brasília para falar com
o biógrafo de José Carlos de Oliveira, o jornalista Jason Tércio. Ele
me falou muitas coisas que me ajudou a formar o personagem
debochado, irreverente, louco e talentoso. Amigo de Clarice
Lispector. Ela estava com uma gripe horrível mas mesmo assim não
desistiu e foi encontrar com o Carlinhos no restaurante Degrau, no
Leblon. No primeiro dia só beberam, fumaram e conversaram. Mas
ouve (sic) um segundo dia e enfim eles comeram, fumaram e
conversaram. "Carlinhos trouxe para a crônica duas contribuições
fundamentais, de linguagem e de conteúdo. Na linguagem, ele
introduziu uma sofisticação literária inigualável, misturada com gírias
e expressões populares. No conteúdo ele rompeu com a crônica
convencional – que é um texto despretensioso, superficial e digestivo
sobre amenidades do cotidiano – e injetou uma densidade
psicológica-existencial, com muita ironia, indignação, lirismo e
deboche. Seus textos são multidisciplinares, fundem jornalismo,
ficção, filosofia, psicologia, história do cotidiano e dos costumes,
memorialismo sem saudosismo. Seguidores não creio que ele tenha
deixado. Atualmente os textos do Arnaldo Jabor são os únicos que
têm o padrão de qualidade do Carlinhos Oliveira, na irreverência, na
polêmica, no humor surrealista e na qualidade literária". (Disponível
em

<http://decorpointeiroentrevistas.blogspot.com/2009/02/retorno-

carlinhos-oliveira-com.html> acesso em 24 de maio de 2011).
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O diálogo em si também guarda elementos curiosos. Diferentemente da
entrevista, em que não se proferia uma palavra, esta era escrita e reescrita em
um papel improvisado ao longo do “debate silencioso”, os atores conversam, e
assim, os palavrões imaginados pelos leitores da revista Manchete, passam a
serem pronunciados pelo personagem Carlinhos de Oliveira:
[...]
CARLINHOS DE OLIVEIRA. — Olha, eu acho você Clarice
Lispector. Mas eu não sei que sou. Aliás, o mundo está
completamente fodido, sem saída. [...]
[...]
CARLINHOS DE OLIVEIRA. — Isso é absurdo, eu, por
exemplo, eu digo filha-da-puta e ninguém publica. Quer dizer,
estamos fadados aguardar uma língua que é apenas uma coleção de
palavras. [...] (DE Corpo Inteiro – Entrevistas, 2008, COR, PB, DOC
Drama, 66,’40’’)

O filme também apresenta outras encenações interessantes. Aliás,
muitas revelam um aspecto curioso, algumas das falas da Clarice Lispector na
entrevista original passam a ser divididas entre esta e seu entrevistado, como é
o caso da entrevista com João Saldanha. Reproduziremos as falas no filme, na
entrevista original publicada na revista Manchete e no livro Entrevistas:
[...]
CLARICE

LISPECTOR.

—

Quais

são

as

nossas

possibilidades em 1970?
JOÃO SALDANHA. — Autoconvicção da vitória. Ela é uma
grande arma. Não era outra que Chirchill usava quando afirmava
várias vezes que iria ganhar a guerra. O treinador Ramsey, ele sabia
que tinha uma grande equipe. [...]
(DE Corpo Inteiro – Entrevistas, 2008, COR, PB, DOC Drama,
66,’40’’)
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[...]
— Qual é a possibilidade de ganharmos em 70? Três anos
antes da Copa de 1966, o treinador inglês Ramsey começou a
sustentar que a Inglaterra terminou ganhando o título. Você terá
coragem de afirmar o mesmo destino para nós em 1970? A
autoconvicção da vitória é uma grande arma. Não era outra que
Churchill usava ao repetir tanto que ia ganhar a guerra.
— O treinador Ramsey sabia que possuía uma grande equipe
[...]
(LISPECTOR, C. Diálogos Possíveis com Clarice Lispector.
Revista Manchete, Rio de Janeiro, ano 17, n.894, p.64-65, 07 jun.
1969)

— Qual é a possibilidade de ganharmos em 70? Três anos
antes da Copa de 1966, o treinador inglês Ramsey começou a
sustentar que a Inglaterra terminou ganhando o título. Você terá
coragem de afirmar o mesmo destino para nós em 1970? A
autoconvicção da vitória é uma grande arma. Não era outra que
Churchill usava ao repetir tanto que ia ganhar a guerra.
— O treinador Ramsey sabia que possuía uma grande equipe
[...] (LISPECTOR, op. cit. p. 225-226)

Novamente aqui é problematizada uma questão recorrente nas
entrevistas, já demonstrada por nós, o obscurecimento do autor das falas:
quem fala? com quem se fala? Não apenas isso, mas também a pluralidade de
quem fala.
A equipe do filme também entrevista no presente alguns dos
entrevistados por Clarice Lispector: Ferreira Gullar, Tônia Carreiro, Maria
Bonomi, Nélida Piñon, Oscar Niemeyer e Elke Maravilha.
Ferreira Gullar é entrevistado pelo sobrinho-neto de Adolpho Bloch,
Arnaldo Bloch, que lhe repete a pergunta:
Eu vou lhe fazer uma pergunta muito difícil e que eu mesmo
não saberia responder. É o seguinte: como nasce, em você, o poema,
a palavra escrita?” (DE Corpo Inteiro – Entrevistas, 2008, COR, PB,
DOC Drama, 66,’40’’)
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Ao que o poeta responde:
Em geral, nasce do espanto. Uma coisa que me espanta, que
me revela, que o mundo não está definido, não está explicado. O
poema não é uma revelação da realidade. A literatura inventa o
mundo. [...] por isso Oscar Wilde falou: a vida imita a arte e não a arte
imita a vida. (DE Corpo Inteiro – Entrevistas, 2008, COR, PB, DOC
Drama, 66,’40’’)

Vejamos como ocorrera o diálogo 33 anos antes:
— Gullar, vou lhe fazer uma pergunta muito difícil e que
eu mesma não saberia como responder. É o seguinte: como
nasce, em você, o poema, a palavra escrita?
— Em mim o poema quase sempre é provocado por um
choque emocional qualquer. Por exemplo, quando escrevi o poema
sobre o Vietnã, a coisa se deu do seguinte modo: eu acordei,
comecei a ler o jornal com suas tremendas notícias sobre a guerra. À
porta de minha casa havia uma feira. Quando vi aquelas pessoas se
dirigindo para suas casas, com as cestas carregadas de verduras e
frutas deu-se o choque. Eu pensei: se fosse no Vietnã aquela
senhora poderia encontrar a sua casa em chamas. Eu próprio havia
marcado para sair de férias, um mês depois. Pensei: num país em
guerra deve ser impossível planejar a vida, marcar férias, ir ao
cinema, tudo pode ser desfeito de um momento para o outro. É a
insegurança total. O choque emocional já por si provoca às palavras,
eu em geral não me preocupo em escolhê-las, elas jorram.
(LISPECTOR, C. Revista Fatos e Fotos/Gente, Brasília, ano
16, n. 821, p.16-17, 16 maio 1977)
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Em ambas as entrevistas a resposta de Gullar não difere muito: à Clarice
ele diz que o poema é provocado por um choque emocional qualquer, a
Arnaldo Bloch, salienta que a poesia nasce do espanto. Porém, há um
excedente a ser confrontado nas duas entrevistas. Em 1977, o poeta
exemplifica o choque emocional com um dado factual, extraído, inclusive, de
uma notícia de jornal: a guerra do Vietnã, ao passo que em 2010, Gullar afirma
que o poema não é uma revelação da realidade, poema é uma invenção da
realidade. A partir deste confronto nascem ricos diálogos. Enxergamos ainda
outro diálogo peculiar entre as duas entrevistas a partir da própria pergunta,
pois que se antes foi formulada por Clarice Lispector, em 2010, é reelaborada
por Adolpho, que a partir da fala de Clarice, aceita que também não saberia
como responder como nasce o poema.
Em outro momento, Adolpho pede ao entrevistado sua opinião sobre a
assertiva de Glauber Rocha a respeito de Poema Sujo, que o considera o
ponto culminante do concretismo. Gullar responde:
Ele falou isso porque dentro do Poema Sujo, sob esse
aspecto ele tem razão, existe uma série de formas poéticas, de
recursos expressivos que lembram o espacejamento e a construção
concreta. Mas, de fato, não é a rigor um poema concreto porque tem
exatamente o que a poesia concreta não tem, que é o discurso. Um
poema discursivo, ele tem sintaxe, não é um poema visual como são
os poemas concretos. Sem discurso não há poesia. A poesia
concreta deveria se chamar poesia abstrata, porque sem discurso as
coisas são abstratas. (DE Corpo Inteiro – Entrevistas, 2008, COR,
PB, DOC Drama, 66,’40’’)

Curiosa sua resposta, se comparada com a estabelecida em 1977:
[...]
— Glauber Rocha disse que o Poema Sujo é o ponto
culminante do concretismo. Qual é a sua opinião?
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— O Poema Sujo não tem nada a ver com o concretismo. Eu
mesmo nunca fiz concretismo, já que meus poemas, naquela época,
destoavam da concepção ortodoxa dos paulistas que lançaram o
movimento. As coisas que escrevia, então, davam continuidade à
minha própria experiência, onde já havia a utilização dos elementos
visuais. O Poema Sujo incorpora toda a minha experiência formal e,
no aspecto gráfico, se liga ao neoconcretismo. Conversando
posteriormente com Glauber, soube que ele nessa frase, usando a
expressão concretismo, incluía a poesia neoconcreta.

A resposta de Gullar à Clarice evidencia um diálogo com o Manifesto
NeoConcreto postulado no final da década de 1960 por artistas plásticos e
poetas, entre eles Ferreira Gullar, como protesto contra o “racionalismo” da arte
concreta. A seguir, um trecho do manifesto:
[...] É porque a obra de arte não se limita a ocupar um lugar
no espaço objetivo — mas o transcende ao fundar nele uma
significação nova — que as noções objetivas de tempo, espaço,
forma, estrutura, cor etc, não são suficientes para compreender a
obra de arte, para dar conta da sua “realidade”. [...] Se mesmo esses
artistas às vezes confundiam o conceito de forma-mecânica com o de
forma-expressiva, urge esclarecer que, na linguagem da arte, as
formas ditas geométricas perdem o caráter objetivo da

geometria

para se fazerem veículo da imaginação. A Gestalt, sendo ainda uma
psicologia causalista, também

é insuficiente para nos

fazer

compreender esse fenômeno que dissolve o espaço e a forma como
realidades causalmente determináveis e os dá como tempo — como
espacialização da obra. [...] E se essa descrição nos remete
igualmente à experiência primeira — plena — do real, é que a arte
neoconcreta não pretende nada menos que reacender essa
experiência. A arte neoconcreta funda um novo “espaço” expressivo.
Essa posição é igualmente válida para a poesia neoconcreta
que denuncia, na poesia concreta, o mesmo objetivismo mecanicista
da pintura. Os poetas concretos racionalistas também puseram como
ideal de sua arte a imitação da máquina. Também para eles o espaço
e o tempo não são mais que relações exteriores entre palavrasobjetos. Ora, se assim é, a página se reduz a um espaço gráfico e a
palavra a um elemento desse espaço. Como na pintura, o visual aqui
se reduz ao ótico e o poema não ultrapassa a dimensão gráfica A
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poesia neoconcreta rejeita tais noções espúrias e, fiel à natureza
mesma da linguagem, afirma o poema com um ser temporal. [...] ao
contrário do concretismo racionalista, que toma a palavra como objeto
e a transforma em mero sinal ótico, a poesia concreta devolve-a à
sua condição de “verbo”, isto é, de modo humano de presentação do
real. Na poesia a linguagem não escorre: dura.
[...]
(GULLAR, 1999, p. 287)

Fica claro que em 2010 inexiste este diálogo, quando Gullar sequer
pronuncia o termo neoconcreto. O poeta dialoga com seu tempo, a nos
permitir, pelos cotejos entre as entrevistas de diferentes períodos, profícuos
diálogos com décadas tão distintas.
Já a artista plástica Maria Bonomi carrega consigo outros diálogos, como
revela na entrevista com a jornalista Tânia Bernucci. A entrevista é
interessante, pois já na sua abertura, Maria Bonomi repete quase as mesmas
palavras que abriram a entrevista publicada na Fatos e Fotos/Gente: “Estou
derrubando limites. É uma fuga para dentro. Dá medo. É quase brincar com a
morte.”
Na entrevista de 1977, Clarice não formula as três perguntas: “O que é o
amor?”, “Qual a coisa mais importante do mundo?” e “Qual a coisa mais
importante do mundo para você enquanto indivíduo?”. Mas em 2010, Tânia
Bernucci repete duas das questões: “Qual e a coisa mais importante pra
você?”, quando Bonomi responde:”Estar fazendo, estar transformando, colocar
a essência em tudo que se faz.”; e por último, “O que é o amor?”, cuja resposta
nos é sobremodo significativa:
Deus me deu um amor um amor maduro, campo de flores,
jardim das delícias ... E essas perguntas são permanentes em mim
eu falo muito com Clarice, às vezes eu peço para ela olhar o que eu
estou fazendo, vê se gosta, se está ainda valendo. E, uma coisa que
ela dizia muito: se a gente consegue se salvar. Clarice eu estou me
salvando, estou tentando me salvar, talvez eu me salve, você que
sabe. (DE Corpo Inteiro – Entrevistas, 2008, COR, PB, DOC Drama,
66,’40’’)
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Bonomi define o amor com as palavras de Carlos Drummond de
Andrade. Mas o mais interessante reside no fato de a artista plástica dirigir sua
resposta à amiga, Clarice Lispector e não mais à Tânia Bernucci. As perguntas
da escritora permanecem vivas na amiga da escritora, sobretudo, porque não
são apenas perguntas, mas parte de um diálogo permanente, e ao mesmo
tempo, plural, mutável, em que o EU e o OUTRO se multiplicam e se modificam
a cada encontro e “des-encontro”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
[...] As palavras me antecedem e ultrapassam, elas me
tentam e me modificam, e se não tomo cuidado será tarde demais: as
coisas serão ditas sem eu as ter dito. Ou, pelo menos, não era
apenas isso. Meu enleio vem de que um tapete é feito de tantos fios
que não posso me resignar a seguir um fio só; meu enredamento vem
de que uma história é feita de muitas histórias. [...]
Clarice Lispector (Os desastres de Sofia, Legião
Estrangeira)

Do que é feito um diálogo? Quantas entrevistas cabem em uma
entrevista? De quantos outros são feitas mil clarices? Os diálogos possíveis
com Clarice Lispector descortinam a complexidade da relação EU/OUTRO em
uma conversa. Por tais características, conquistam a própria entrevistadora,
que revela:
— Logo que eu tenha mais dinheiro abandonarei a crônica,
acho eu. Que é que você acha, Pongetti? A entrevista me dá mais
prazer do que a crônica porque não fico falando sozinha: ouço
também.

As entrevistas de Clarice Lispector ocupam um lugar singular nas
páginas da revista Manchete e Fatos e Fotos/Gente, nos manuais de redação,
e mesmo na produção jornalística da escritora. Vimos, na primeira parte do
trabalho, que, se escritores-jornalistas separam jornalismo e literatura, Clarice
promove um intenso diálogo entre ambos, mesmo quando diferencia os leitores
de sua produção jornalística e de sua produção literária. Não raro, contos seus
são transpostos dos livros aos jornais, reescritos até em colunas femininas. As
entrevistas guardam ainda uma característica mais particular, uma vez que
apresentam esta relação dialógica por intermédio do diálogo “em sua mais
plena e mais completamente reveladora forma”.

Ao estudarmos o gênero

entrevista, deparamo-nos com as artimanhas do seu processo, e com a
dificuldade de se fundamentar “na mais duvidosa e mais rica das fontes”, na
palavra.
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A investigação acerca da entrevista também nos apresentou outros
percalços, sobretudo, no que tange às classificações teóricas, que, nas
palavras de Mühlhaus, parecem ser o elo perdido no mundo teórico das
comunicações. Tais dificuldades nos conduziram a interessantes descobertas:
a entrevista se vale da relação humana, esta inclassificável, visto que lida com
a imprevisibilidade da relação entre o EU e o OUTRO. Justamente esta relação
é proposta por Cremilda Medina como base para uma entrevista jornalística
fecunda.
Um leitor, ouvinte ou telespectador sente quando determinada
entrevista passa emoção, autenticidade, no discurso enunciado tanto
pelo entrevistado quanto no encaminhamento das perguntas pelo
entrevistador. Ocorre com limpidez, o fenômeno da identificação, ou
seja, os três envolvidos (fonte de informação-repórter-receptor) se
interligam numa única vivência. A experiência de vida, o conceito, a
dúvida ou o juízo de valor do entrevistado transformam-se numa
pequena ou grande história que decola do indivíduo que a narra para
se consubstanciar em muitas interpretações. A audiência recebe os
impulsos do entrevistado, que passam pela motivação desencadeada
pelo entrevistador, e vai se humanizar, generalizar no grande rio da
comunicação anônima. Isto, se a entrevista se aproximou do diálogo
interativo. (MEDINA, op. cit., p.6)

E as entrevistas realizadas por Clarice Lispector se aproximam muito
deste diálogo interativo. Constatamos que isto ocorre principalmente porque há
nos diálogos a relação estabelecida EU/TU-PESSOA e não EU/TU-ISTO.
Demonstramos ainda o diálogo em outras entrevistas realizadas por
colegas de Clarice Lispector, e, ao cotejá-las com as entrevistas claricianas,
identificamos uma grande distância entre elas. Diferentemente dos outros
jornalistas, Clarice Lispector não representa o veículo de comunicação para o
qual trabalha, mas se veste de Clarice Lispector, e, como tal, trava a conversa
com seus entrevistados, inicia o diálogo entre o EU e o OUTRO.
Mas quem é este EU, quem é este OUTRO? Persegui-los durante todo
nosso trabalho — tarefa difícil, e ao mesmo tempo, prazerosa, porquanto
carregada de surpresas — nos induziu a conclusões surpreendentes, dentre
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elas a mais significativa: o EU e o OUTRO, categorias provisórias e instáveis,
não se limitam a entrevistador e entrevistado.
Como bem o ressalta Santaella, a ideia do sujeito racional, reflexivo,
senhor no comando do pensamento e da ação, começou, desde o final do
século XIX, a perder seu poder de influência para ser “sumariamente
questionada há duas ou três décadas, quando, nas mais diversas áreas das
humanidades e ciências, alardeia-se que estamos assistindo à morte do
sujeito.” (2006, p. 121). A definição de um sujeito “universal, estável, unificado,
totalizado e totalizante, interiorizado e individualizado”, passou a ser criticada e
rejeitada. Observamos, segundo Tadeu da Silva:
operações de desalojamento do cogito cartesiano efetuado
pela revisão arthusseriana de Marx e pela revisão lacaniana de
Freud. Depois, com os pós estruturalistas, Foucault, Deleuze,
Derrida, Lyotard, o estrago se tornaria irremediável e irreversível.
Sem volta. A point of no return. A questão não é mais, agora, “quem é
o sujeito?”, mas queremos ainda ser sujeitos”, “quem precisa de
sujeito?” (Guzzoni, 1996), “quem tem nostalgia do sujeito?” (Cadava,
Connor e Nancy 1991). Ou ainda, como Maurice Blanchot (1991), a
quem esta última pergunta podemos, talvez, cinicamente, nos limitar
a retrucar: “quem mesmo?” (SILVA, apud SANTAELLA, op. cit., p.
122)

As teses peircianas engendradas a partir da densconstrução do
pensamento cartesiano norteiam nossas pesquisas, sobretudo sua inferência
acerca do self enquanto ser comunicacional:
uma pessoa não é absolutamente um indivíduo. Seus
pensamentos são o que ela está dizendo para si mesma; isto é, está
dizendo para aquele outro self que está emergindo no fluxo do tempo.
Quando alguém raciocina, é aquele self crítico que se está tentando
persuadir; e todo pensamento qualquer que seja é um signo e tem
principalmente a natureza da linguagem.

A ideia de o pensamento ter principalmente a natureza da linguagem nos
conduz ao grande Outro lacaniano e aos estudos bakhtinianos acerca das
“palavras habitadas por outras vozes”, o que esfacela o EU em múltiplos
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outros. Não por acaso o estrangeiro habita em nós mesmos. As entrevistas
analisadas por nós comprovam o esgarçamento deste eu monolítico e uno.
Desde a multiplicação da entrevistadora e entrevistados em vários, mil, até a
obnubilação do autor da fala, não se sabe se Clarice Lispector ou se seu
interlocutor, nos interessantes diálogos interiores.
À medida que avançamos nossas leituras, as entrevistas revelaram
facetas ainda mais reveladoras. Percebemos, por exemplo, a existência de um
diálogo latente com as entrevistas entre si. Clarice chega a repetir palavras dos
entrevistados anteriores. Tais diálogos corroboram as palavras de Colapietro:
“o self individual é, no seu ser mais íntimo, não uma esfera privada, mas um
agente comunicativo”, o que, como vimos, ocasiona o diálogo intrapessoal e
não apenas o simples diálogo consigo mesmo. Clarice, pelos diálogos, reafirma
a ideia de que “a concepção do self implica a possibilidade de um outro.”, ideia
esta presente, inclusive, na sua literatura, conforme observamos pelos ensaios
de Daniela Kahn, de Yudith Rosembaum e de Márcia Meira Basto.
Os diálogos entre as entrevistas também reacenderam a discussão
acerca do conceito de intertextualidade cunhado por Kristeva. Ocorre nas
entrevistas algo semelhante à paródia de Lautréamont mencionada por
Perrone-Moisés ao exemplificar a intertextualidade:
A velha frase de La Bruyère: “Chegamos tarde e tudo já foi
dito”, soará ela própria diferentemente. Tudo já foi dito (todas as
palavras estão habitadas, dirá Bakhtine) mas tudo pode ser redito
diferentemente. Assim como a própria frase de La Bruyère foi redita
por Lautréamont: “Chegamos cedo, nada foi dito”. No seu significado
e no seu significante, a paródia de Lautréamont é a exmplificação
perfeita da prática da intertextualidade. Para o poeta nada está
completamente dito, estamos sempre no amanhecer da linguagem.

Assim também para Clarice, nada está completamente dito. Tampouco
se disse tudo nos diálogos, que se estendem para as páginas do Jornal do
Brasil, onde a entrevistadora retoma o diálogo estabelecido anos antes.
Os próprios entrevistados retomam o diálogo, como demonstramos
pelas crônicas de Nelson Rodrigues e pelo filme De corpo inteiro: entrevistas,
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mormente por Maria Bonomi, que revela falar muito com Clarice, além de travar
um diálogo permanente com suas perguntas.
As entrevistas por Clarice Lispector desvelam os diálogos impetrados
por Bakhtin,

em que em toda parte um determinado conjunto de idéias,

pensamentos e palavra passa por várias vozes imiscíveis, soando cada uma de
modo diferente. Conforme observa Santaella, para Bakhtin o diálogo não é o
confronto de dois egos soberanos:
Ao tomar o diálogo, ou fala viva como a principal fonte da
heteroglossia, o lugar da diversidade e do confronto, Bakhtin não
entendeu o diálogo como confronto de dois egos soberanos, fora do
tempo e da história: “Em lugar disso, cada uma das duas pessoas
seria uma consciência em um ponto específico na história ao se
definir por meio das escolhas feitas — a partir de todas as linguagens
possíveis, disponíveis naquele momento — de um discurso que
transcreve suas intenções em uma troca específica”. (SANTAELLA,
op. cit., p. 128)

E os diálogo possíveis com Clarice Lispector abarcam este conjunto de
vozes, que também são sussurros e silêncio. As entrevistas não se constroem
apenas pelas falas pronunciadas durante o encontro, mas ainda pelas pausas,
pelos diálogos interiores, pelo não-dito. São urdidas, também e principalmente,
pelas margens, pelas bordas, por seu entorno.
Retomando as perguntas iniciais: Do que é feito um diálogo? Quantas
entrevistas cabem em uma entrevista? De quantos outros são feitas mil
clarices? Os diálogos possíveis comportam todas as linguagens possíveis e
disponíveis. As mil clarices se fazem das “interações de vozes e das trocas e
intersecções entre o falante e seu ouvinte.” Aliás, Clarice não apenas fala, mas
também ouve. Ouve, inclusive, com a atenção de quem está no amanhecer da
linguagem.
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ANEXOS

I-

Listagem da produção jornalística de Clarice Lispector para a Revista
Manchete (Bloch Editores S. A.) / Rio de Janeiro

1968
Ano 16
Maio:
dia 11 – nº 838 – p. 148-149 – Nélson Rodrigues
dia 18 – nº 839 – p. 136-137 – Isaac Karabchwsky
dia 25 - nº 840 – p. 90-91– Djanira
Junho:
dia 01 – nº 841 – p. 124-125 – Mário Schemberg
dia 08 – nº 842 – p. 138-139 – Carlos Sciliar
dia 22 - nº 844 – p. 88-89 – Dolores Prado
dia 29 - nº 845 – p. 138-139 – Leopoldo Nachbin
Julho:
dia 06 – nº 846 – p.160-163 – Oscar Niemeyer
dia 13 – nº 847 – p.54-55 – Zagallo
Setembro:
dia 14 – nº 856 – p.56-57 – Chico Buarque
dia 21 – nº 857 – p.112-114 – Tom Jobim
dia 28 - nº 858 – p.68-69 – Pongetti
Outubro:
dia 05 – nº 859 – p. 44-45 – José Carlos de Oliveira
dia 12 – nº 860 – p. 36-37 – Vinícius de Moraes
dia 19 - nº 861 – p. 46-47 – Dona Sara
dia 26 - nº 862 – p. 160-161 – Burle Marx
Novembro:
dia 02 – nº 863 – p. 36-37 – Millôr Fernandes
dia 09 – nº 864 – p. 116-118 – Marques Rebêlo
dia 23 - nº 866 – p. 188-189 – Bruno Giorgi

Dezembro:
dia 07 – nº 868 – p. 212 -213 – Augusto Rodrigues
dia 14 – nº 869 – p. 40-41 – Tereza Souza Campos
dia 21 - nº 870 – p. 174-175 – Maria Martins
dia 28- nº 871 – p. 54-55 – Luiz Alberto Bahia

1969

Janeiro:
dia 04 – nº 872 – p. 52-53 – Érico Veríssimo
dia 11 – nº 873 – p. 64-65 – Edith Pinheiros
dia 18 - nº 874 – p. 72-73 – Tônia Carreiro
dia 25 - nº 875 – p. 40-41 – Fernando Sabino
Fevereiro:
dia 01 – nº 876 – p. 44-45 – Iberê Camargo
dia 08 – nº 877 – p. 40-41 – Bibi Ferreira
dia 15 - nº 878 – p. 132-133 – Austregésilo de Ataíde
dia 22 - nº 879 – p. 48- 49 – Clóvis Bornay
Março:
dia 08 – nº 881 – p.112-113 – Luiz Viana Filho
dia 22 – nº 883 – p.96-97 – Negrão de Lima
Abril:
dia 05 – nº 885 – p.104-105 – Yolanda Costa e Silva
dia 19 – nº 887 – p. 100-101 – Maria Alice Barros
dia 26 - nº 888 – p.124-125 – Ivo Pitanguy
Maio:
dia 03 – nº 889 – p. 60-61 – Glória Magadan
Ano 17
dia 10 – nº 890 – p. 124-126 – Mário Andreazza
dia 17 - nº 891 – p. 120-121– Maria do Carmo de Abreu Sodré
dia 24 – nº 892 – p.126-127 – Pedro Bloch
dia 31 – nº 893 – p. 62-63 – Jaques Klein

Junho:
dia 07 – nº 894 – p. 64-65 – João Saldanha
dia 14 – nº 895 – p. 74-75 – Jorge Amado
dia 21 - nº 896 – p. 52-53 – Mário Cravo
dia 28 - nº 897 – p. 44-45 – Carybé
Julho:
dia 05 – nº 898 – p.40-41 – Genaro de Carvalho
dia 19 – nº 900 – p.126-127– Hélio Pellegrino
dia 26 – nº 901 – p. 112-113 – Paulo Autran
Agosto:
dia 02 – nº 902 – p. 121-122 – Cassiano Ricardo
dia 09 – nº 903 – p. 62-63 – Vianna Moog
dia 16 - nº 904 – p. 116-117 – Dinah Silveira de Queiroz
dia 23 – nº 905 – p. 48-49 – Mário Henrique Simonsen
dia 30 – nº 906 – p. 60-61 – Elis Regina
Setembro:
dia 06 – nº 907 – p.122-123 – Nestor Jost
dia 20 – nº 909 – p. 66-67 – Ivan Lins
dia 27 - nº 910 – p.144-145 – Maísa
Outubro:
dia 04 – nº 911 – p. 144-145 – Jardel Filho
dia 11 – nº 912 – p. 132-133 – Tarcísio Meira
dia 25 - nº 914 – p. 152-153 – Bruno Hermani

Listagem da produção jornalística de Clarice Lispector para a Revista Fatos e
Fotos/ Gente (Bloch Editores S. A.) / Brasília

1976
Ano XV
Dezembro:
dia 26 – nº 801 – p. 40-41 – Elke Maravilha

1977
Ano XVI
Janeiro:
dia 02 – nº 802 – p. 64-65 – Oscar Ornstein / Mário Soares
dia 16 – nº 804 – p. 20-22 – Alzira Vargas de Amaral Peixoto
dia 23 - nº 805 – p. 36-37 – Dr. J D. Azulay
dia 30 - nº 806 – p. 28-29 – Antônio Callado
Fevereiro:
dia 14 – nº 808 – p. 12-13 – Hélio Pellegrino
Março:
dia 14 – nº 812 – p.14-15 – Darcy Ribeiro
dia 21 – nº 813 – p.46-47 – Carlos Sciliar
dia 28 – n º 814 – p. 48-49 – Abraham Akerman
Abril:
dia 18 – nº 817 – p.42-43 – Iberê Camargo
dia 25 – nº 818 – p. 42-43 – Jece Valadão
Maio:
dia 02 – nº 819 – p. 42-43 – Padre Quevedo
dia 16 – nº 821 – p. 16-17 – Ferreira Gullar
dia 23 – nº 822 – p. 38-39 – Léo Gilson Ribeiro
Junho:
dia 13 – nº 825 – p. 46-47 – Helena de Brito e Cunho
dia 20 – nº 826 – p. 32-33 – Maria Bonomi
dia 27 - nº 827 – p. 58-59 – Rubem Braga
Julho:
dia 11 – nº 829 – p.46-47 – Haroldo Mattos de Lemos
dia 25 – nº 831 – p.28-29 – Maurício e Antônio Houaiss
Agosto:
dia 08 – nº 833 – p. 22-23 – Guilherme Figueiredo
dia 29 – nº 836 – p. 36-37 – Lygia Fagundes Telles
Setembro:
dia 12 – nº 838 – p.54-55 – Vinícius de Moraes

dia 26 – nº 840 – p. 46-47 – Fayga Ortrower
Outubro:
dia 17 – nº 843 – p. 46-47 – Flora Morgan Snell

II – ENTREVISTAS

Roteiro:

a – Entrevista de Carlos Heitor Cony com Barão de Itararé publicada no dia 07 de
dezembro de 1968, na revista Manchete, edição nº 868, p. 36-37.

b – Seção Diálogos Possíveis com Clarice Lispector - Entrevistas de Clarice
Lispector para a revista Manchete com:
1968
MAIO:
dia 11 – nº 838 – p. 148-149 – Nélson Rodrigues
dia 18 – nº 839 – p. 136-137 – Isaac Karabchwsky
dia 25 - nº 840 – p. 90-91– Djanira
JUNHO:
dia 01 – nº 841 – p. 124-125 – Mário Schemberg
dia 08 – nº 842 – p. 138-139 – Carlos Sciliar
dia 22 - nº 844 – p. 88-89 – Dolores Prado
SETEMBRO:
dia 14 – nº 856 – p.56-57 – Chico Buarque
dia 28 - nº 858 – p.68-69 – Pongetti
OUTUBRO:
dia 05 – nº 859 – p. 44-45 – José Carlos de Oliveira
dia 12 – nº 860 – p. 36-37 – Vinícius de Moraes
NOVEMBRO:
dia 02 – nº 863 – p. 36-37 – Millôr Fernandes
dia 09 – nº 864 – p. 116-118 – Marques Rebêlo
DEZEMBRO:
dia 07 – nº 868 – p. 212 -213 – Augusto Rodrigues
dia 14 – nº 869 – p. 40-41 – Tereza Souza Campos
dia 21 - nº 870 – p. 174-175 – Maria Martins
1969

JANEIRO:
dia 04 – nº 872 – p. 52-53 – Érico Veríssimo
dia 18 - nº 874 – p. 72-73 – Tônia Carreiro
dia 25 - nº 875 – p. 40-41 – Fernando Sabino
FEVEREIRO:
dia 01 – nº 876 – p. 44-45 – Iberê Camargo
dia 15 - nº 878 – p. 132-133 – Austregésilo de Ataíde
dia 22 - nº 879 – p. 48- 49 – Clóvis Bornay
MARÇO:
dia 22 – nº 883 – p.96-97 – Negrão de Lima
dia 26 - nº 888 – p.124-125 – Ivo Pitanguy
MAIO:
dia 10 – nº 890 – p. 124-126 – Mário Andreazza
dia 30 – nº 906 – p. 60-61 – Elis Regina
JUNHO:
dia 07 – nº 894 – p. 64-65 – João Saldanha
dia 14 – nº 895 – p. 74-75 – Jorge Amado
dia 28 - nº 897 – p. 44-45 – Carybé
JULHO:
dia 19 – nº 900 – p.126-127– Hélio Pellegrino
SETEMBRO:
dia 27 - nº 910 – p.144-145 – Maísa
OUTUBRO:
dia 11 – nº 912 – p. 132-133 – Tarcísio Meira
dia 25 - nº 914 – p. 152-153 – Bruno Hermani

c – Entrevistas de Clarice Lispector para a revista Fatos e Fotos/Gente com:

1976
DEZEMBRO:

dia 26 – nº 801 – p. 40-41 – Elke Maravilha
1977
JANEIRO:
dia 02 – nº 802 – p. 64-65 – Oscar Ornstein / Mário Soares
dia 30 - nº 806 – p. 28-29 – Antônio Callado
FEVEREIRO:
dia 14 – nº 808 – p. 12-13 – Hélio Pellegrino
MARÇO:
dia 14 – nº 812 – p.14-15 – Darcy Ribeiro
dia 21 – nº 813 – p.46-47 – Carlos Sciliar
ABRIL:
dia 18 – nº 817 – p.42-43 – Iberê Camargo
dia 25 – nº 818 – p. 42-43 – Jece Valadão
MAIO:
dia 16 – nº 821 – p. 16-17 – Ferreira Gullar
JUNHO:
dia 13 – nº 825 – p. 46-47 – Helena de Brito e Cunho
dia 20 – nº 826 – p. 32-33 – Maria Bonomi
dia 27 - nº 827 – p. 58-59 – Rubem Braga
JULHO:
dia 25 – nº 831 – p.28-29 – Maurício e Antônio Houaiss
AGOSTO:
dia 08 – nº 833 – p. 22-23 – Guilherme Figueiredo
dia 29 – nº 836 – p. 36-37 – Lygia Fagundes Telles
SETEMBRO:
dia 12 – nº 838 – p.54-55 – Vinícius de Moraes
dia 26 – nº 840 – p. 46-47 – Fayga Ortrower

