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ÁGUA VIVA E O SILÊNCIO NO JOGO METAFICCIONAL ENTRE FORMA E 

LINGUAGEM 

 
 

Manuella Pereira Carvalho 
 
RESUMO 
 

Este trabalho realiza uma aproximação entre as obras Água viva (1973), de Clarice 

Lispector e O silêncio (1981), de Teolinda Gersão. A partir dessa aproximação 

procurou-se observar como através da metaliteratura as escritoras movimentaram-se 

em seus textos. Para que fosse possível a verificação dos caminhos utilizados por 

Clarice Lispector e Teolinda Gersão fez-se a opção de trabalhar com a forma, ou 

seja, a estrutura que compõe os textos e com a linguagem. Vale dizer, que a 

linguagem nas obras analisadas ocorre por duas direções: pela palavra e pelo 

silêncio. Além disso, é possível verificar que tanto Clarice quanto Teolinda 

realizaram um trabalho estético para além da representação, ambas as escritoras 

processaram suas obras em uma estética da criação. 

Palavras-chave: Água viva; O silêncio; aproximação; metaliteratura; palavra; 
silêncio 
 

 
RESUMEN 
 

Este trabajo realiza una aproximación entre las obras Água viva (1973), de Clarice 

Lispector y O silêncio (1981), de Teolinda Gersão. A partir de esa aproximación se 

buscó observar como las escritoras se movieron em sus textos a través de la 

metaliteratura. Para que fuera posible la verificación de los caminos utilizados por 

Clarice Lispector y Teolinda Gersão se hizo la opción de trabajar con la forma, o sea, 

la estructura que compone los textos y con el linguaje. Es válido decir, que el 

linguaje en las obras analizadas ocurre por dos direcciones: por la palabra y por el 

silencio. Además de eso, se puede verificar que tanto Clarice como Teolinda 

realizaron un trabajo estético además de la representación, las dos escritoras 

procesaron sus obras en una estética de la creación. 

Palabras-clave: Água viva; O silêncio; aproximación; metaliteratura; palabra; 
silencio 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O texto, no seu conjunto, é comparável a um 
céu simultaneamente plano e profundo, liso, 
sem margens nem pontos de referência; tal 
como o áugure que, com a ponta de seu 
cajado, corta um rectângulo fictício do céu, 
para nele interrogar, segundo certos 
princípios, o vôo dos pássaros, assim o 
comentador traça, ao longo do texto, zonas de 
leitura, para nelas observar a migração dos 
sentidos, o aflorar dos códigos, a passagem 
das citações. 
 

Roland Barthes 
 
 

Perguntar como um texto literário se arquiteta 
e se diz é um trabalho incansável, diríamos 
mesmo impossível, porque a toda investida 
ele nos remete a um centro, isto é, a ele 
mesmo. 

 
 Edgar Cézar Nolasco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho privilegia como tema de estudo as obras Água viva, da escritora 

Clarice Lispector e O silêncio, da autora Teolinda Gersão em que se faz uma 

aproximação entre ambos os textos. Dessa forma, realizo uma aproximação de 

obras de escritoras de sistemas literários nacionais distintos, entretanto de mesma 

língua, a portuguesa, uma vez que Clarice Lispector nasceu na extinta União 

Soviética, na Ucrânia, mas veio muito pequena para o Brasil, por isso se 

considerava brasileira e Teolinda Gersão, nascida em Coimbra, portanto, 

portuguesa. 

  

Ao longo do trabalho, comparações serão realizadas entre os livros das 

escritoras Clarice e Teolinda. Entretanto, ressalto que não haverá emissão de juízo 

de valor sobre qualquer uma das obras aqui observadas, uma vez que o objetivo do 

trabalho é discorrer acerca dos textos, levando em consideração como cada um 

movimenta-se por meio da metaliteratura, através da forma e da linguagem, em que 

a palavra e o silêncio são os caminhos para o jogo enunciativo, ainda que em uma 

forma circular. Dessa forma, percebo a literatura como uma forma de investigar os 

textos literários para ver como ocorrem os processos de criação atrelados às 

inquietações do escritor, em que eles acabam se inscrevendo em suas obras. Nesse 

sentido, promovendo um diálogo entre a forma, isto é, a estrutura do texto, o seu 

arquétipo e a temática proposta na obra. 

  

Ademais, quando se colocam dois textos em interação fica mais interessante 

e produtivo a análise literária, uma vez que permite ao leitor um leque de 

possibilidades da questão a ser observada. Além disso, a partir do momento em que 

se faz a opção de realizar um estudo através de um método comparativo elucidam-

se questões que fazem avançar os estudos literários, em virtude de todo material, 

tanto textual quanto extratextual, que cada obra contém. 

  

Nesse sentido, ao eleger Água viva e O silêncio verifiquei que cada uma das 

obras continha uma grande quantidade de aspectos para serem observados, muitos 
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pontos para serem explicitados, já que são obras que fazem parte de projetos 

literários de autoras que preconizam a estética da criação. Sendo assim, fiz a opção 

de expor como a metaliteratura processa-se em Água viva, de Clarice Lispector e O 

silêncio, de Teolinda Gersão através de duas vias: a da estrutura textual e da 

linguagem, a qual se dá pela circularidade entre a palavra e o silêncio. 

 

Em Água viva, Clarice Lispector cria uma obra aparentemente sem enredo, 

sem personagens e com um tempo um tanto peculiar, uma vez que pode ser 

considerado como o espaço da narrativa. Além disso, o livro pode ser concebido 

como um monólogo dialogado, em que um “eu” enunciador se dirige a um “tu” 

imaginário, anônimo, ouvinte sem características, de uma narradora, ou melhor, de 

uma voz enunciadora que engendra as reflexões mais diversas. Água viva realiza 

um caminho, a busca pela palavra, ou seja, o sentido colado ao seu objeto. 

 

A personagem “eu”, que também é narradora ou enunciadora da história não 

é nomeada, o leitor apenas é informado de que se trata de uma pintora, mas que 

abandona por momentos seu pincel e se põe a pintar palavras. Ela possui a 

pretensão de escrever “redondo, enovelado e tépido” (LISPECTOR, 1998. p.11). 

Acresça-se a isso, que esse “eu” está dirigindo-se a um “tu”, o qual também não é 

nomeado e que não há como precisar seu tipo de relação com o “eu”, apenas que 

possuem uma espécie de vínculo. 

 

Estruturalmente, Água viva, não apresenta uma linearidade, não há 

claramente um início, meio e fim, uma vez que o “eu” enunciador profere sobre suas 

inquietações acerca da vida e da morte, isto é, da existência dos seres. Aliado a 

isso, narra, ainda, sobre a sua angústia em relação ao momento, ao instante, em 

outras palavras, sobre o tempo, afirmando que o espaço só existe no tempo. 

 

Ademais, na obra em questão fica evidente, a partir dessa escrita 

fragmentada, conflituosa, a incerteza da escritora perante aos modos de 

representação do mundo, da linguagem. Água viva não tem uma história, apenas um 

fluxo de reflexão, exaltada, apaixonada, sobre o ato de escrever, da busca de uma 

escritora pelas palavras perfeitas para expressar seus desejos. Ao “eu” enunciador 

bastam-lhe as palavras e o silêncio. 
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Em O silêncio, Teolinda explora dicotomias que viriam ser a tônica de suas 

obras futuras como o confronto entre o homem e a mulher, o diálogo e o monólogo, 

o esvaziamento da linguagem e a comunicação, a morte e a vida, e, a liberdade e a 

opressão. Unido a isso, a narrativa possui uma narradora um tanto peculiar, em que 

o enredo torna-se praticamente rarefeito, uma vez que ela coloca em um mesmo 

patamar os fatos reais e os fatos da imaginação, os seus delírios. Dessa forma, 

Teolinda consegue, através dessa estrutura praticamente sem enredo, demonstrar 

as relações fracassadas de casais. 

 

Em relação à estrutura de O silêncio, tem-se a história principal da 

personagem que se chama Lídia e de seu par Afonso. Lídia é uma pintora, possui 

um alto potencial imaginativo e utiliza as palavras como jogo de sedução. Em 

contraposição, Afonso é um médico que possui uma linguagem concisa e ordenada 

e prefere o silêncio. Nela encaixam-se outras histórias secundárias, as quais podem 

ser uma narrativa imaginada por Lídia ou uma rememorativa, em que é apresentada 

a história de Lavínia e Alfredo e de Herberto. 

 

 O romance de Teolinda inicia com a voz de Lídia narrando sobre um casal: 

um homem e uma mulher na praia, ambos deitados na areia falantes, que 

simplesmente interagiam entre si. Dessa maneira, é introduzida ao leitor a história 

de Lídia e Afonso, em que a mesma tenta, sempre que possível, interagir com seu 

parceiro, chamá-lo para a realidade da relação, todavia, fracassa. Afonso, através de 

sua zona de conforto, o silêncio, não permite a Lídia que a mesma adentre em seu 

mundo, em seu interior. Com efeito, Lídia passa a rememorar seu passado. 

 

 Em virtude disso, é apresentada a narrativa acerca de Lavínia, mãe de Lídia, 

a qual possui uma relação com Alfredo, mas que vive outra intensa com outro 

homem, Herberto. E assim vai delineando-se a história entre idas e vindas, isto é, 

oscilando entre o passado e o presente, alterando tempo e espaço. Com efeito, o 

enredo torna-se rarefeito uma vez que várias narrativas vão interpolando-se a 

central. 

 

 Lídia e Afonso nunca conseguiram ligar seus mundos, acabar com o silêncio 

preponderante entre eles, ainda que houvesse diálogos, as palavras estavam 
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carregadas de vazios, era apenas para constar. A relação amorosa havia caído na 

rotina e como Afonso não se permitia à mudança, a qual era proposta a todo o 

momento por Lídia, através da palavra, dos diálogos criados por ela, por meio de 

histórias que ficcionalizava, estes foram convertidos em monólogos. Dessa forma, 

Lídia fracassou nessa relação, contudo, tomou a atitude de deixar-se ir embora, sair 

da vida de Afonso, pois desejava um futuro diferente para si. 

 

 Ambas as obras observadas, Água viva, de Clarice Lispector e O silêncio, de 

Teolinda Gersão são textos que possuem um processo criativo singular, tendo em 

vista que vão além da representação, da simples transfiguração dos fatos reais para 

a literatura. Nesse sentido, acabam, as duas obras, fazendo metaliteratura, já que os 

elementos constitutivos da narrativa dialogam com o tema apresentado pelas 

autoras.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. LITERATURA COMPARADA 
 
1.1.  Aproximações 

 
Este trabalho realiza uma aproximação entre dois textos de distintas autoras, 

ambas representantes do sistema literário de língua portuguesa. São elas Clarice 

Lispector e Teolinda Gersão. A aproximação, isto é, a comparação efetua-se a partir 

das obras Água viva, de Clarice Lispector, e O silêncio, de Teolinda Gersão. 

 

Para tanto, não pretendo fazer um esboço extenso acerca da teoria 

comparativista, tendo em vista que muito já foi explanado e muitas teorias 

emergiram relativas à metodologia de comparação. Uma vez realizada essa 

ressalva, saliento que procuro pensar em literatura comparada em um sentido 

amplo, em que a aproximação entre os textos escolhidos se dá através de sistemas 

literários nacionais distintos, contudo de uma mesma língua. 

 

Além disso, não aplico métodos históricos estritamente, apesar de levá-los em 

consideração e nem emito juízo de valor sobre as obras observadas, em virtude de 

que apenas as aproximo, a fim de analisar como se processa a metaliteratura em 

cada texto, já que ambas as escritoras não realizam uma estrutura tradicional em 

suas narrativas. Com a finalidade de realizar a aproximação entre ambas as obras 

citadas, valho-me de uma observação acerca de literatura comparada proposta por 

Tania Franco Carvalhal, em que ela procurou sintetizar o método comparativo: 

 

 
Em síntese, o comparativismo deixa de ser visto apenas como o 
confronto entre obras ou autores. Também não se restringe à 
perseguição de uma imagem, de um tema, de um verso, de um 
fragmento, ou à analise da imagem/miragem que uma literatura 
faz das outras. Paralelamente a estudos como esses, que chegam 
a bom término com o reforço teórico-crítico indispensável, a 
literatura comparada ambiciona um alcance ainda maior, que é o 
de contribuir para a elucidação de questões literárias que exijam 
perspectivas amplas. Assim, a investigação de um mesmo 
problema em diferentes contextos literários permite que se 
ampliem os horizontes do conhecimento estético ao mesmo tempo 
que, pela análise contrastiva, favorece a visão crítica das 
literaturas nacionais. (CARVALHAL, 2004, p. 86) 
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Dessa forma, ao promover a aproximação entre os textos Água viva, de 

Clarice Lispector e O silêncio, de Teolinda Gersão, observei que em ambas as 

obras, encontra-se uma estética que fomenta uma estética não apenas de 

representação, mas também de criação, uma vez que as escritoras desestruturam 

suas narrativas, utilizando-se de recursos, os quais quebram a linearidade da 

narrativa. Um exemplo desse recurso utilizado por elas é a ausência aparente de 

enredo, tanto em Água viva quanto em O silêncio, não se pode definir claramente o 

enredo, como acontece nas narrativas tidas como narrativas tradicionais, já que se 

pode considerar narrativa tradicional, de acordo com Tzvetan Todorov (1980), 

aquela que apresenta a descrição de uma ação, aliada a apresentação de 

protagonistas e de espaços. Acrescido a isso, a ação ao desenvolver-se provoca 

uma mudança, isto é, vai diferenciando-se conferindo ao texto uma progressão. 

Essas ações estabelecem uma relação de causalidade, em sua maioria promovendo 

condições, consequências e implicações para as personagens. Com efeito, 

originam-se dois princípios da narrativa: sucessão e transformação, em que um 

promove um avanço e outro a mudança de estado das personagens, isto é, de um 

estado A ou para um B ou vice-versa, respectivamente. 

 

Ademais, ainda segundo Todorov (1980), na narrativa pressupõe-se a 

temporalidade, a qual possui natureza diferente se for considerada descritiva, uma 

vez que a descrição de algo situa no tempo, um tempo contínuo, ao passo que as 

mudanças, própria da narrativa, recortam o tempo em unidades descontínuas. 

Nesse sentido, o tempo, pura duração, opõe-se ao tempo dos acontecimentos. 

Acresça-se a isso, o ponto de vista que evoca e forma as transformações na 

narrativa, revelando uma transformação ideológica na mesma, ressaltando-se que 

esta transformação é de ordem subjetiva. 

 

Em oposição, observa-se a colocação de Roxana Eminescu, em que a autora 

explicita os rumos do romance contemporâneo, em que a metaliteratura, a 

explicitação de procedimentos literários e a utilização dos elementos narrativos de 

forma peculiar, tornaram-se fundamental para a continuidade do gênero romance: 

 
 
A maioria esmagadora dos livros que nos chegaram às mãos 
falam em como é que se faz uma obra, de que é que ela se fez a 
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si própria. Seria esta a finalidade do acto da escrita, “le livre sur 
rien”? Ou haveria outra coisa atrás, outro objectivo perseguido, 
neste confronto da literatura com ela própria? A conclusão seria a 
de que “nem a vida, nem os homens podiam servir de modelo 
para a literatura, e os franceses e os seus discípulos é que tinham 
razão, quando escreviam sobre coisa nenhuma e com tanto 
talento20”? 
A não ser que, tal como a explicação dos pássaros nos sugere, 
afinal não se tratasse propriamente dum confronto da literatura 
com ela própria, mas, mais uma vez, com a própria vida, já numa 
oposição dialéctica para a qual a ruptura seria a condição da 
continuidade. (EMINESCU, 1983, p. 37-38) 

 

 

Com efeito, encontram-se narrativas que são construídas a partir da 

explicitação de procedimentos narrativos e matizes de gêneros literários em um 

mesmo texto. Acrescente-se a isso, obras que desestruturam a forma tradicional da 

narrativa, como aquelas as quais começam por sinais de pontuação, como A Paixão 

segundo G.H (1964), que inicia e finaliza com seis travessões. Acerca desse 

empreendimento de Clarice, Olga de Sá afirma: 

 

 

Os seis travessões que iniciam e finalizam a narrativa, marcam a 
ruptura de G.H. com seu mundo. Esse recurso estilístico 
reaparece em seu romance posterior, Uma aprendizagem ou o 
Livro dos Prazeres (1969), que começa com uma vírgula e termina 
com dois pontos. A pontuação inusitada e o movimento circular da 
narrativa revelam como CL alcança os limites das normas de 
enunciação e cria uma estrutura semântica complexa. (SÁ apud 
NUNES, 1988, p. 09) 

 

 

Aliado a isso, há a categoria do narrador, pois, muitas vezes, se pode 

encontrá-lo irônico, multifacetado em várias vozes, sendo que, anteriormente, era 

considerada, por excelência, a voz que narrava os fatos, localizando as personagens 

no tempo e no espaço. Além disso, algumas das narrativas contemporâneas 

permitem ao leitor preencher os espaços, avançando para um tipo de texto, em que 

o leitor atua ativamente completando o sentido da obra. E, acrescentando ao já 

exposto, os textos aparentemente não possuem enredo, requerendo maior atenção 

pelo receptor do texto, pois há uma quebra na linearidade da narrativa. 
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Desse modo, em Água viva, Lispector gera uma fratura na trama da obra, 

promovendo uma aparente falta de enredo, e coloco aparente, porque, na verdade, 

há um enredo, mas não aquele que transparece nas narrativas tradicionais, em que 

se consegue visualizar um início, um meio e um fim, mas um enredo onde se 

identifica um “eu” e um “tu”. Aliado a isso, esse “eu” e “tu” constroem-se não em um 

espaço definido, mas em um tempo, o qual o “eu” enunciador do texto tenta 

apreender como uma forma de capturá-lo com a finalidade de entender-se a si e o 

mundo. Nesse sentido, na vontade de capturar o instante, Clarice: 

 

 

[...] parte de uma idéia, de um sentimento tênue, ou de uma 
intensa fulguração do instante, para metamorfoseá-los numa rede 
obsessiva e incessante, desatando o nível das ações, quebrando 
a trama e dinamitando qualquer pretensão de enredo bem 
articulado, procedimento de que Água viva pode ser tomada como 
um caso extremo. Olga Borelli recolhe um fragmento de Lispector 
em que esta questão é tematizada: Eu não tenho enredo. Sou 
inopinadamente fragmentária. Sou aos poucos. (HELENA, 1997, 
p. 40) 

 
 

A partir dessa proposição de Lúcia Helena, observa-se que Clarice em Água 

viva foge radicalmente da escritura tradicional da narrativa, por meio de estratégias, 

as quais acabam sendo realizadas metaliterariamente, pois ao mesmo tempo em 

que a escritora tematiza em sua obra questões existenciais, também, observa 

aspectos do fazer literário, da criação. Dessa forma, através de um exame acerca da 

problemática da existência do homem, é através da linguagem, da busca pela 

palavra que expresse o verdadeiro sentido das coisas, dos objetos, que Lispector 

procura um entendimento sobre o estar e o ser na vida, processando na escritura 

todas as suas angústias. Saliento que toda essa expressão, essa vontade de falar 

desse “eu” em Água viva, se constrói pela palavra e pelo silêncio: “É tão difícil falar e 

dizer coisas que não podem ser ditas. É tão silencioso. Como traduzir o silêncio do 

encontro entre nós dois?” (LISPECTOR, 1998, p. 54). 

 

Nessa mesma perspectiva encontra-se a obra de Teolinda Gersão, em que há 

uma fragmentação na estrutura da narrativa, visto que a escritora, assim como 

Clarice, promove uma aparente falta de enredo e uma quebra no aspecto temporal, 
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denotando um texto não linear. Desse modo, Teolinda articula as ações de suas 

personagens em O silêncio através de blocos que não se definem como um todo, 

tendo em vista que cada bloco forma um sentido, esboça um momento em um 

tempo diluído, em virtude de que as personagens fundem-se em espaços distintos, 

espaços que não se tocam, em um tempo rarefeito. Isso ocorre devido à imaginação 

da personagem Lídia, a qual se coloca em diferentes tempos e espaços procurando 

compreender a relação entre dois amantes que não conseguem entender-se, em 

virtude de uma resistência por parte, principalmente, da personagem masculina, 

gerando um silêncio, uma ausência de entendimento, promovendo uma não relação 

entre ambos.  

 

Vale dizer que apesar do silêncio imanente entre as personagens, a palavra 

está presente, ainda que não explicitando  um diálogo tradicional, onde dois 

indivíduos interagem trocando perguntas e respostas: “As palavras arrumadas num 

pequeno espaço, um quadrado para cada letra, numa rede diminuta prendendo a 

desordem aparente, apenas aparente” (GERSÃO, 1981, p. 36). Além disso, Teolinda 

vale-se da palavra como uma “forma de encontro” (GERSÃO, 1981, p.11), em que a 

personagem central da narrativa, Lídia, faz uma confusão mental, a partir do 

momento em que se desdobra em outras personagens representadas em desigual 

intensidade dramática, como expõe Cristina Cordeiro de Oliveira (1982). Desse 

modo, isso demonstra a vertigem do texto da escritora portuguesa, o qual é formado 

por blocos, logo, não permitindo uma linearidade, como já explicitado, uma vez que 

as personagens são apresentadas por blocos circulares, em que cada círculo 

fechado representa um momento vivido em um espaço distinto, ainda que no 

pensamento, na imaginação de Lídia. Como resultado, o texto de Gersão torna-se 

globalmente vertiginoso visto que: 

 

 

As coisas lembradas são fundidas e confundidas com as coisas 
terminadas e com aquelas que se tem esperança de que 
aconteçam. Desejos e fantasias podem não só ser lembrados 
como fatos, como também os fatos lembrados são 
constantemente modificados, reinterpretados e revividos à luz das 
exigências presentes, temores passados e esperanças futuras 
(MEYERHOFF, 1976, p. 20). 

 
  



 14 

Nesse sentido, a personagem central de O silêncio, funde o espaço onde 

acontecem as ações da narrativa com o seu espaço mental, originando um texto em 

que não se pode definir claramente o tempo dos acontecimentos, uma vez que os 

fatos estão imbricados, ou seja, são apresentados vertiginosamente em que o tempo 

presente e a memória, representando o passado, são colocados em um mesmo 

momento. Com efeito, há o enlace entre o tempo presente, ou seja, o tempo da 

diegese e o tempo passado, a memória da personagem. Consequentemente, as 

ações das personagens representadas na narrativa acabam entrelaçando-se, 

evidenciando passado e presente, dessa maneira, formando blocos, reproduzindo 

ciclos de vida, isto é, formando pares, os quais podem desdobrar-se como o par 

Lídia/Lavínia, ambas com suas experiências – Lídia no presente e Lavínia no 

passado. 

 

Depois desse breve esboço acerca das obras Água viva, de Lispector e O 

silêncio, de Gersão realizo uma pequena exposição de aspectos biográficos das 

duas escritoras. Além disso, busco explicitar minimamente o projeto literário de cada 

uma delas, com a finalidade de poder contextualizar ambos os textos aproximados 

neste trabalho. 

 

 

1.2. Clarice Lispector e Teolinda Gersão 

 

A escritora Clarice Lispector nasceu em Tchetchelnik, Ucrânia, no ano de 

1926 e faleceu no Rio de Janeiro, Brasil, em 1977. Veio recém-nascida para o Brasil, 

estabelecendo-se com seus pais no Recife. É considerada uma escritora 

contemporânea, contudo, há uma extensa fortuna crítica acerca de sua obra, além 

de muitos textos biográficos. 

 

Como refere Alfredo Bosi, Clarice Lispector construiu seu projeto literário e se 

manteria fiel às suas primeiras conquistas relativas à forma, a construção textual: 

 

 

O uso intensivo de metáfora insólita, a entrega ao fluxo da 
consciência, a ruptura com o enredo factual têm sido constantes 
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do seu estilo de narrar que, na sua manifesta heterodoxia, lembra 
o modelo batizado por Humberto Eco de “opera aperta”. Modelo 
que já aparece, material e semanticamente, nos últimos 
romances, A Paixão segundo G. H. e Uma Aprendizagem ou O 
Livro dos Prazeres. (BOSI, 2006, p. 424) 

 

 

Nesse sentido, Clarice realiza um projeto literário caracterizado por um 

conjunto de aspectos, os quais permitem uma narrativa que pode ser concebida 

como uma narrativa não tradicional, pois se desvia formalmente dos aspectos 

levados em consideração em uma narrativa estabelecida como tradicional. Isso 

ocorre porque a escritora brasileira, em seus textos, promove uma estética de 

criação e não uma estética da representação, uma vez que examina os elementos 

constituintes da narrativa como narrador, personagem, tempo, enredo entre outros. 

Helena coloca que 

 

 

Água viva implode com categorias basilares do modelo 
representativo, quebrando quase totalmente a articulação linear 
da trama e não mais tematizando a mímesis como correlato de um 
mundo análogo a ser representado, deste modo aproximando-se 
da característica que Luiz Costa Lima oferece para a mímesis da 
produção: Quando em etapa posterior, com Mallarmé, a mímesis 
parte da destruição daquele substrato, radicaliza seu trabalho no 
sentido de despojar-se ao máximo dos valores sociais e da 
maneira como eles enfocam a realidade e, por fim, desta mesma 
realidade, já não poderemos falar numa mesma mímesis da 
representação. E isto equivale a dizer que o ato mimético já não 
pode ser interpretado como correlato a uma visão anteriormente 
estabelecida da realidade (HELENA, 1997, p. 59). 

 

 

Dessa forma, é claramente possível visualizar no projeto literário de Clarice, 

aqui exemplificado através do livro Água viva, todo o trabalho estético empreendido 

por ela, em que se destaca esse modo diferente de representação, o qual está mais 

para criação, para o fazer literário. Além disso, em seu projeto pode-se perceber a 

importância do receptor, tendo em vista que ele precisa ao longo dos textos 

preencher os excessivos espaços que a autora deixa em aberto, sob 

responsabilidade do leitor. 
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Ademais, explorando algumas questões levantadas nos parágrafos anteriores 

pode-se inferir uma espécie de tentativa de domínio por parte da autora acerca de 

questões presentes na construção narrativa, no processo criativo, em que Clarice 

empreende ao processo de criar, de tecer seus textos uma árdua busca pela palavra 

perfeita, a qual permaneça colada diretamente ao objeto, ao sentido preciso. Dessa 

maneira, suas obras vão sendo construídas, tramadas de tal forma que foge aos 

moldes tracionais da narrativa, progredindo para outro tipo de texto, aquele 

explicitado por Roland Barthes (1999): “texto escrevível”. Barthes coloca que o “texto 

escrevível” é difícil de ser encontrado, é um “romanesco sem romance” e mais: “a 

produção sem o produto, a estruturação sem a estrutura”, ponto a ser destacado no 

processo de criação de Clarice. 

 

Com efeito, a escritora consegue desestabilizar os elementos da narrativa, em 

um tom não só de representação, mas também de criação, como apresenta Massud 

Moisés, explicitando aspectos referentes ao tempo e ao espaço: 

 

 

[...] para ela, a grande preocupação do romance (e do conto) 
reside no criar o tempo, criá-lo aglutinado às personagens. Por 
isso correspondem suas narrativas a reconstruções do mundo não 
em termos do espaço mas de tempo, como se, apreendendo o 
fluxo temporal, elas pudessem surpreender a face oculta e 
imutável da humanidade e da paisagem circundante. (SÁ apud 
MOISÉS, 2000, p. 45) 

 

 

Desta forma, Lispector atinge uma forma diferente de escritura, em que leva 

em consideração aspectos para além da representação, isto é, os elementos 

formais, principalmente o tempo, o narrador e o enredo. Este último, na obra Água 

viva pode ser considerado quase inexistente, através de uma construção textual que 

permite tal afirmação. Acresça-se a isso, a obsessão pela busca da palavra perfeita, 

aquela que adquire sentidos vários, assumindo outros sentidos, uma vez que 

explora a arbitrariedade dos signos. Além disso, de acordo com Affonso Romano de 

Sant´Anna (1962), em Clarice Lispector a linguagem tem uma função criadora, em 

seus textos a “linguagem/palavra” está como instrumento de conscientização da 

realidade. Como resultado, as obras da autora acabam por criar uma voz que grita 
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suplicando por um entendimento do viver, da existência dos indivíduos, sejam eles 

homens ou animais. 

 

 Ademais, em alguns textos, a voz se dá por meio do silêncio, em que se tem 

um círculo como se observa nas palavras de Benedito Nunes: “para a narradora de 

Água viva, desincorpora-se do tom dos sentimentos infinitos a presença finita do 

Instante contra o qual se debate o ato de escrever, maximamente agônico, 

antecipadamente fadado ao silêncio – ao fracasso existencial que o detém à beira 

do indizível” (NUNES, 1995, p. 159). Dessa forma, Clarice atinge outro patamar 

textual em que expressa sua angústia frente às palavras, aos significados que cada 

palavra pode conter, uma vez que a “linguagem/palavra” é detentora de um poder 

criacional, isto é, de um poder de criar a realidade. Como já explicitado, aliado à 

palavra está o silêncio, permitindo uma subjetividade maior, formando um texto 

circular, da palavra ao silêncio e do silêncio à palavra: “minhas desequilibradas 

palavras são o luxo do meu silêncio” (LISPECTOR, 1998, p. 12). 

 

Teolinda Maria Sanches de Castilho Gersão Gomes Moreno, autora 

portuguesa, nasceu em Coimbra, no ano de 1940. Assim como Clarice, é 

considerada uma escritora contemporânea. Contrariamente a outra escritora aqui 

observada, Teolinda Gersão está viva e, por isso, são poucas as informações sobre 

a mesma e sua obra, apesar de já ter uma considerável lista de publicações e 

prêmios recebidos. 

  

Teolinda estudou Germanística e Anglística e foi docente na Faculdade de 

Letras de Lisboa e, posteriormente, atuou na Universidade Nova de Lisboa, onde 

ministrou aulas de Literatura Alemã e Literatura Comparada até o ano de 1995. A 

partir dessa data, dedicou-se exclusivamente à literatura, a escritura de textos.  

 

Um dado interessante é que além de viver por três anos na Alemanha, 

Teolinda morou no Brasil por dois anos, precisamente na cidade de São Paulo. 

Dessa época, de acordo com o site oficial da escritora, surgem reflexos em alguns 

de seus textos presentes na obra Os guarda-chuvas cintilantes (1984) de sua 

estadia no Brasil, notando-se que é uma obra escrita no formato de diário, em que 

ela utiliza uma linguagem vertiginosa. 
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De um modo geral, os seus livros retratam aspectos presentes na sociedade, 

principalmente as relações humanas como amor, morte, vida, comunicabilidade, 

incomunicabilidade, opressão, liberdade, identidade, entre outros. Aliado a esses 

aspectos, o tempo é também retratado na obras da escritora e esse tempo pode 

aparecer nos textos através de formas diversas, uma vez que Teolinda narra fatos 

do passado como, por exemplo, a ditadura de Salazar em Paisagem com mulher e 

mar ao fundo (1992), transcendendo a época do acontecimento dos fatos, 

promovendo uma ligação entre passado e atualidade. Além disso, em outras obras, 

trabalha o tempo na própria criação, isto é, na estrutura da narrativa, assim como 

acontece em O silêncio. Nesse sentido, Teolinda realiza uma constante ruptura do 

tempo no processo narrativo, conseguindo criar diferentes perspectivas de uma 

mesma realidade. 

 

A escritora portuguesa rompe com a narrativa tradicional a partir do momento 

em que passa a negar as características da mesma, uma vez que passa a ferir 

questões inerentes à obra. Um exemplo disso é o enredo, elemento essencial em 

uma narrativa percebida como tradicional. De acordo com Miguel Real, isso ocorre 

pelo fato de que: 

 

o romance acompanha a crítica e contestação à filosofia racional 
de organização totalitária da sociedade: os textos são 
desconstruídos, instalando um divórcio entre tempo, espaço, 
acção e personagens (unidade do romance), privilegiando-se texto 
sem história real e coerente: a desconstrução das instituições 
vinculadas ao Estado Novo é acompanhada pela desconstrução 
das categorias clássicas do romance. (REAL, 2001, p. 77) 

 
 

Nesse sentido, essa nova perspectiva do romance, agora não mais realista 

apenas e, sim diferente, provavelmente neo-realista revela autores, os quais utilizam 

técnicas narrativas distintas, resultando em romances, que não possuem um fim em 

si mesmo, mas que concedem continuidade ao gênero. Além disso, provocam o seu 

leitor, ou seja, promovem uma mudança, uma vez que há a inscrição do escritor em 

seu texto. Acresça-se a isso que o narrador, em O silêncio, expressa sua percepção 

frente à literatura em seu país, Portugal: 
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mas a literatura também se converteu em silêncio, tornou-se 
apenas imanente, as palavras ficam cercadas, bloqueadas, e 
encontra-se sempre um meio de demonstrar às pessoas que elas 
significam tudo, e que, portanto, não significam nada, a palavra 
escrita é uma palavra morta[...] (GERSÃO, 1981, p. 115-116) 

 

 

Fica evidente, assim como no texto de Lispector, que Gersão tece sua 

narrativa através de estratégias que permitem afirmar que seu texto, além de fugir 

das características tradicionais do romance, é metaliteratura também, uma vez que 

ela reflete sobre os rumos da literatura. Dessa forma, há como observar ambos os 

textos, Água viva e O silêncio, sob um mesmo olhar, claro que cada um com suas 

particularidades, contudo, uma tentativa de entender-se no mundo por meio da 

literatura.  

 

Partindo para uma aproximação entre os textos Água viva, de Clarice 

Lispector e O silêncio, de Teolinda Gersão, alguns aspectos se sobrepõem a outros. 

Ambos os textos tratam de questões existenciais, em que as personagens das 

obras, o “eu” enunciador de Água viva e “Lídia”, personagem que se desdobra em 

outras, de O silêncio, refletem sobre o “estar” na vida, sobre o “ser”, sobre como se 

posiciona o ser frente às questões do cotidiano, do mundo, ou seja, o viver, o “estar 

no mundo”. Nesse sentido, a solução que as escritoras encontram para refletir sobre 

isso é a literatura, espaço onde elas se sentem à vontade para pensar na vida, no 

existir. É através da linguagem, da palavra, ou seja, da “palavra/linguagem”, que 

elas tentam exprimir suas agonias. A partir do momento em que Teolinda e Clarice 

empreendem esse projeto de tratar de elementos da realidade do homem por meio 

da “linguagem/palavra” acabam efetuando metaliteratura. Com efeito, a 

metaliteratura ocorre nos textos das autoras de duas maneiras: pela forma e pela 

linguagem, como estratégia narrativa. 

 

Primeiramente, acontece através da forma, quando Gersão e Lispector 

realizam uma desconstrução de suas narrativas, seja por meio da falta aparente de 

enredo, ou seja, por meio da utilização do tempo como espaço, isto é, no momento 

em que as personagens localizam-se no espaço através do tempo, misturando 

essas duas categorias da narrativa. Além disso, quando elas põem em evidência a 

literatura. 
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Segundamente, ocorre por meio da linguagem, através da escrita, no caso da 

obra Água viva, onde um “eu” enunciador escreve uma carta para um “tu” e na outra 

obra O silêncio, por meio de um diálogo quase em sua totalidade no imaginário entre 

duas personagens, uma feminina e outra masculina. De acordo com o narrador da 

primeira obra citada essa expressão de sentimento está atrás do pensamento e de 

acordo com o segundo, da obra de Teolinda, está no mundo do sonho, no mundo da 

imaginação. 

 

Nesse sentido, a metaliteratura expressada tanto por Teolinda Gersão quanto 

por Clarice Lispector, pela forma e pela linguagem é discutida, nos dois textos, 

através da palavra, visto que tentam designar os objetos e os sentimentos, além do 

silêncio, presente no momento justamente em que há a necessidade de palavras. 

Além disso, é válido salientar que em Água viva, a palavra foge e em O silêncio, a 

palavra é silenciada. Contudo, ambas as personagens querem ser ouvidas.  

 

Acresça-se a isso, que o silêncio oferece-se como um espaço confortável 

para as personagens, uma vez que através dele pode permitir o subentendido, ou 

seja, o não dito, além de promover também uma atmosfera do sonho, do fluxo de 

consciência, do imaginário, em O silêncio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. METALITERATURA 
 
2.1. Forma 
 

Nas obras Água viva e O silêncio, ao promover a aproximação entre ambas, 

constatei que nos dois textos, a metaliteratura é a opção eleita tanto por Clarice 

quanto por Teolinda para construírem os seus textos, uma vez que se utilizam tanto 

da forma quanto da linguagem com a finalidade de fomentarem seus objetos 

estéticos. Nesse sentido, percebi que o processo criacional, o qual permeia ambas 

as obras é distinto, uma vez que os elementos organizacionais do texto, ou seja, as 

estruturas narrativas aliada às reflexões acerca da linguagem estão em diálogo com 

o tema de cada uma das obras. 

   

A partir disso, quando Clarice e Teolinda optam por essa forma de 

expressarem-se literariamente por meio da metaliteratura, como já exposto no 

capítulo anterior, “o romance passa a expor a consciência dilacerada e a falta de 

inteireza da existência humana, dilacerando-se também a sua estrutura” 

(WALDMAN, 1992, s/p.). Com efeito, o tema da obra reflete diretamente na forma do 

texto, seja em seu enredo, seja nas categorias narrador, tempo e espaço. Em virtude 

disso, como ambas as obras escolhem outro caminho que não o do romance 

tradicional, consequentemente realizam um texto em que as proposições refletem no 

processo criativo das duas obras em questão. Dessa forma, em O silêncio o conflito 

da expressão, do movimento circular da palavra ao silêncio e do silêncio à palavra 

denotam o conflito entre duas posturas distintas: a de Lídia e a de Afonso, mundos 

que não entram em contato e em Água viva da busca pela palavra certa para 

expressar o sentido pleno do que o “eu” deseja dizer para o “tu”. 

  

Como Lúcia Helena explicita no trecho a seguir: 

 

 

Tanto nos seus fragmentos autobiográficos, nas entrevistas e 
crônicas, como em sua obra literária, o intelectual, o escritor, o 
pintor, o músico, o artista em geral está sempre a debater-se no 
dilema entre a autonomia do criador e a do produto final de sua 
criação, como a conferir-lhe aos textos um sentido de teia de 
linguagem metaficcional que transparece com ênfase em Água 
viva, A hora da estrela e Um sopro de vida, ou a metaforizar a 
angústia de religiosidade e o sentido adâmico da palavra como 
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sopro criador que também penetram a criação de Lispector. 
(HELENA, 1997, p. 42) 
 
 

 Nesse sentido, a criação de Clarice Lispector, ou seja, a forma como tece os 

seus textos é através de uma linguagem metaficcional, em que dialoga com a forma, 

com a estrutura da sua narrativa e com o tipo de linguagem empregada. Graças a 

isso, a escritora em Água viva, realiza um texto fragmentado, aparentemente sem 

enredo, uma vez que as categorias, as quais compõem a narrativa, como narrador, 

tempo e espaço estão tramadas de maneira em que não há uma linearidade. 

Consequentemente, efetuando um texto inesperado, em outros termos, sem uma 

lógica interna. Em Água viva: “A narrativa se apresenta, no seu tecido fragmentado, 

como manchas, fugazes instantes, quase como pinceladas impressionistas, sugerido 

ao leitor a correlação entre o texto verbal e o imagético-pictórico, ambos focalizados 

por Lispector como não-figurativos” (HELENA, 1997, p. 68). 

  

Desse modo, Clarice tenta traduzir para a escrita os momentos, o instante 

vivido, isto é, mostrar para o seu leitor/receptor minuciosamente por meio da 

literatura, a qual se realiza através da palavra/linguagem essa captura do instante. 

Em virtude disso, a forma de seu texto acaba reproduzindo todo esse jogo de ideias 

que passam desde a reflexão do instante até a linguagem, tornando a sua obra 

Água viva em um desvio do texto tradicional:  

 

 
É nesse lugar enfeitiçado – o do “instante já” – que escreve 
Clarice Lispector. Ele é o lugar do presente, do cruzamento da 
história, da petrificação ao mesmo tempo que da mudança. É o 
lugar da dobra, em que a linguagem está em toda a sua força de 
construção. Mas este lugar-tempo não tem centro. Ele é o lugar do 
sujeito em deriva, da linguagem em transmutação e da mímesis 
em produção. Este é um entre-lugar, o lugar da alteridade e do 
silêncio, o lugar da metáfora e não do conceito, onde a literatura 
transgressora se realiza. (HELENA, 1997, p.77) 

  

 

Aliado ao exposto, como já pincelado no capítulo anterior, o enredo de Água 

viva parece não existir devido ao fato de que parece haver um rompimento da 

linearidade da narrativa tradicional em que “a lógica de causalidade linear (princípio, 

meio e fim), e a lógica baseada nas ações” (HELENA, 1997, p. 81), não é utilizada, 
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desse modo, verificando-se em um texto dissociativo, fragmentado. Acrescido a isso, 

o discurso do “eu” narrador é colocado para um “tu” de forma delirante, em que 

ideias, reflexões acerca da palavra e do silêncio, do instante, da vida e da morte são 

misturadas, tornando a obra uma miscelânea de temas, os quais conferem ao texto 

todo o conflito existencial desse “eu” narrador. 

 

Outro aspecto dessa obra são as personagens, em que há apenas um “eu” 

narrador no feminino o qual se dirige a um “tu” no masculino. Não há descrições 

físicas de ambos e tão pouco qual o tipo de relação existente entre eles. É possível 

afirmar que o “eu” faz, através do texto, confissões ao “tu”, onde problematiza 

questões que lhe são ao mesmo tempo pertinentes e incomodativas como: existir, 

morrer, o instante, a palavra/linguagem e o silêncio.  

 

Além disso, o tempo se faz no discurso, sem maiores definições em que não 

se sabe o momento histórico representado, apenas que ambos o “eu” e o “tu” estão 

inscritos em um tempo. Adere-se a isso, que, também, o espaço se faz no discurso, 

já que as categorias da narrativa parecem fazer-se vistas no discurso do “eu” que 

narra suas inquietudes através da palavra e do silêncio, o qual pode estar 

representado por meio da entrelinha, do não-dito. Nesse sentido, é nesse discurso 

fluido, em outras palavras, é na linguagem de arrebatamento de Água viva que as 

personagens, os sujeitos, o tempo e o espaço se constituem: 

 

 

[...] Lispector complementa a tríade de Água viva: o sujeito, o 
tempo e o espaço, fazendo dessa obra o lugar discursivo em que 
o eu e o tu são sujeitos de uma cadeia de interação humana que 
se dá no tempo e através do discurso, no instantaneísmo 
desencadeado pela “complexidade una e rápida do relance” 
(LISPECTOR, 1963a, p.65), espaço e tempo de vida, onde tudo 
acontece. (HELENA, 1997, p. 79) 

 
  

Dessa forma, Clarice promove um texto para além da representação da 

realidade, uma vez que deixa de lado propositadamente todas as questões lineares, 

cronológicas e espaciais, as quais são capazes de orientar o sujeito em um 

momento específico de sua história. Em razão disso, coloca em desequilíbrio sua 

relação com a linguagem. 
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Depois dos pontos levantados sobre a forma, sobre a estrutura da obra Água 

viva, em que não há uma linearidade, uma aparente falta de enredo, uma obra, de 

certa forma, sem personagens e um tempo e espaço que se fazem no discurso, fica 

evidente a estética da criação. Isso se deve ao fato de que há um diálogo entre a 

forma, isto é, a maneira como os procedimentos narrativos funcionam na sua 

construção e o tema do livro, a busca pela palavra perfeita, a angústia frente à vida e 

à morte e sobre o ato de escrever: 

 

 

[...] estamos longe da literatura que retrata o real, que copia um 
referente externo. Trata-se, antes, de um “deslocamento da coisa 
descrita para o ato de escrever”, e nesse processo o sujeito-autor, 
senhor de si e do texto que escreve, perde seus contornos, seu 
controle e seu saber absolutos. Ele cede lugar ao que 
desconhece, ao acaso da frase seguinte, ao inconcluso e 
desordenado. 
Mas a entrega total e o caos absoluto são impossíveis, já que a 
escrita não é pura simultaneidade; ela se faz de sucessões 
lineares, sustentada por códigos compartilháveis. (ROSENBAUM, 
2002, p. 53) 

 
 
 

Dessa forma, Clarice, bem como explicita Yudith Rosenbaum (2002), cria algo 

para além de uma simples representação do real, uma vez que coloca em o foco o 

processo de escritura em detrimento dos fatos a serem transfigurados. Em virtude 

disso, a metaliteratura é posta em questão, a tal ponto que leva o leitor a confundir-

se na leitura de Água viva, considerando-a uma obra menos acessível devido a 

todas as questões aqui apresentadas. 

 

Assim como em Água viva, em O silêncio a forma, também, sofre um desvio 

por estar em estreita relação com o modo de exposição do tema que a escritora opta 

por organizar o seu livro. Nesse sentido, todo o texto é construído a partir de blocos, 

isto é, através de círculos, os quais representam um momento vivido pelas 

personagens. 

 

Graças a isso, com a montagem do texto por meio de blocos há um 

rompimento da estruturação tradicional da narrativa, onde já não existe uma lógica 

estrutural em que se pode definir claramente um início, meio e fim. Mais uma vez 
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recai-se no quesito enredo, uma vez que não há como definir uma lógica estrutural 

tanto temporal, cronológica quanto de personagens. Explicando melhor, em O 

silêncio verifica-se que existe mais de um movimento narrativo, promovendo um 

corte na trama: 

 

 
A narrativa é organizada à volta de múltiplos movimentos, a 
começar pelos três capítulos ou partes que confluem para um 
mesmo núcleo dramático, embora com diferentes dimensões de 
sentido em seu desenvolvimento. O que seria uma trajetória 
simples do enredo, se lido, se adensa pela complexidade do 
tecido narrativo para construí-la. (BRANDI da SILVA, 2002, p. 96) 

 

 

A partir do exposto, evidencia-se que cada parte a qual integra o texto de 

Teolinda possui um sentido distinto, em que cada bloco desenvolve-se sem a 

intervenção dos outros, ainda que todos convirjam para um mesmo ponto, um 

mesmo núcleo. Consequentemente existem enredos distintos que aparentemente 

estão desencontrados, já que fazem parte de uma mesma trama: 

 

 

Fugindo as delimitações temporais espaciais rígidas, à linearidade 
de um desenrolar de acontecimentos claros e comuns e à 
centralização numa perspectiva única que lhe confira coesão, a 
narrativa subverte os critérios tradicionais à sua formulação, 
figurando uma realidade complexa, desdobrada numa 
multiplicidade de direções aparentemente desencontradas e 
incoerentes. (OLIVEIRA, 1982, p. 81-82)  

 
 

Com efeito, com a existência desses núcleos textuais, os quais de certa forma 

são independentes, tem-se um narrador multifacetado, ainda que seja um narrador 

em primeira pessoa. Dessa forma, possui-se a visão da personagem central nesses 

diferentes blocos ou círculos narrativos. Digo círculos, uma vez que a linguagem 

forma um círculo em que passa da palavra ao silêncio e vice-versa, entretanto isso é 

uma discussão para o próximo capítulo. 

 

Então, em cada círculo tem-se uma nova visualização da diegese, contudo, 

às vezes, torna-se dificultoso compreender o ponto de vista em foco, já que 

estruturalmente há uma “ausência de um narrador e travessões para marcar as falas 
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das personagens” (BRANDI da SILVA, 2002, p. 100). Por isso, de um modo geral 

personagem e narrador confundem-se. Isso ocorre porque a personagem central, 

Lídia coloca-se em outras personagens, em outro tempo e espaço, ou seja, “na 

verdade, o que existe é um narrador multifacetado que olha para o real e para o 

sonho por meio de vários ângulos, assumindo-se ora como sujeito que focaliza, ora 

como objeto focalizado” (BRANDI da SILVA, 2002, p. 97). 

 

Além disso, como a personagem Lídia projeta-se em diferentes espaços e 

tempo, em sua quase totalidade por meio de pensamentos, delírios, lembranças e 

sonhos, eles acabam existindo quase que apenas em sua mente. Dessa forma, 

tanto o tempo quanto o espaço acabam constituindo-se no psicológico da 

personagem. E, por conseguinte, isso eleva o grau de dificuldade de leitura das 

personagens, uma vez que o leitor tem acesso à narrativa pelo ponto de vista de 

Lídia, aliado às ações que também são praticadas no âmbito do pensamento. 

 

Em virtude de todo o exposto acerca das obras Água viva e O silêncio, em 

que ambas as escritoras fazem a opção por um texto o qual se desvia dos 

parâmetros tradicionais, em que o tema das narrativas reflete diretamente na 

estrutura do texto, a linguagem também é um aspecto a ser considerado, já que 

revela certos pontos das obras em evidência. Nesse sentido, é através da 

linguagem, seja por meio da palavra ou do silêncio que as personagens buscam 

compreender suas vidas, suas existências, enfim, tentam encontrar respostas 

através da literatura. 

 

 
2.2. Linguagem 

 

 Água viva e O silêncio são obras que tratam de temas comuns como vida, 

morte, existência, relações interpessoais, opressão, entre outros. Além desses 

temas explicitados, ambas as obras exploram a palavra, a linguagem, em que a 

mesma torna-se uma necessidade, ainda que seja silenciada. Nesse sentido, assim 

como os outros elementos estruturantes da narrativa já expostos na primeira parte 

deste capítulo como enredo, narrador, tempo e espaço, a linguagem também dialoga 

com o todo do texto, promovendo, também, metaliteratura. 
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 Dessa forma, os textos realizam metaliteratura uma vez que as escritoras 

Clarice e Teolinda ao criarem um jogo textual com os elementos constituintes da 

narrativa, brincam com as possibilidades de significado de suas produções artísticas. 

Isso se verifica pelo fato de que: 

 

 

Em nome do realismo no romance (principalmente no século XIX), 
o papel do produtor textual foi suprimido. A metaficção, entretanto, 
veio contestar essa supressão. O autor romântico – criador e fonte 
original de significado – pode estar morto, mas sua posição de 
autoridade discursiva, subvertendo as noções de objetividade e 
naturalidade, permanece. Na metaficção, o artista está presente – 
não como criador, mas como produtor inscrito de um artefato 
capaz de promover mudanças sociais através de seus leitores. 
(REICHMANN, 2006, p.01) 

 
 
 

 Desse modo, Lispector e Gersão ao tornarem-se mais do que criadoras de 

seus objetos textuais, isto é, ao estarem inscritas em suas obras já empreendem 

esse jogo metaliterário, em que todos os elementos narrativos textuais e 

extratextuais como o leitor trabalham juntos produzindo sentido para as obras. 

Acresça-se a isso, que Água viva e O silêncio são textos que além de manipularem 

a forma tradicional da diegese, também imprimem à linguagem um desnudamento, o 

qual revela a busca pela palavra perfeita em que para Clarice é o questionamento 

acerca da necessidade de nomear os seres e os objetos e para Teolinda o jogo 

entre a palavra dita e a silenciada. É interessante notar que em Água viva como o 

enredo se dilui através de personagens os quais são um narrador-personagem 

distinto, apenas conhecido por um “eu” que se dirige a um “tu”, por meio de uma 

reconstrução do espaço através tempo, já que tenta apreender cada instante, a 

palavra torna-se o elo para dar o entendimento de toda essa expressão: 

 

 

 [...] esse estranho e recôndito fulgor do instante quase 
inapreensível que, repentinamente irrompe no interior da rotina 
quotidiana, sobretudo a familiar; a condição feminina, revelada no 
interior da complexa e contraditória condição humana; a morte (ou 
o seu prenúncio) como descoberta, em sobressalto, de dor e 
redenção; o sonho como súbito apelo do mistério transcendente 
no interior do viver mais banal. Todos esses elementos 
estruturantes partem, aliás, duma espécie de brusca consciência, 
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no quotidiano, da violenta pulsação da vida, dos objectos, do 
corpo, do mundo, que a palavra tenta desesperadamente exprimir. 
(MACHADO, s/d, p. 45) 

 

 

 Nesse sentido, a linguagem é que acaba oferecendo toda a dinâmica interna 

da escritura de Água viva, pois consegue unir todo o jogo criativo do desvio da 

narrativa tradicional aliada à reflexão acerca da linguagem, da palavra. É válido 

ressaltar que essa reflexão sobre a linguagem está diretamente ligada ao fazer 

literário, em virtude de que “a narradora toma conta do mundo; escrever é nascer 

incumbida, é ter a missão de tomar conta da vida. [...] A narradora de Água viva, ás 

vezes, pede licença para morrer. Morrer é deixar de escrever. Escrever é viver” (SÁ, 

2000, p. 268). Como resultado, verifica-se um texto metaliterário, em que a 

narradora retrata o fazer literário, a arte de escrever, ou seja, o estar no mundo se 

faz, se inscreve na linguagem. 

  

 Em O silêncio a linguagem também está presente no todo do texto, desde 

objeto formador do texto até o tema da obra, pois é por meio da linguagem, da 

palavra que a personagem se constitui. Além disso, é pela linguagem que Lídia 

busca mudar a sua situação, em que não consegue estar em sintonia com o outro, 

com Afonso: 

 
 
Talvez o novo na obra O silêncio, esteja nessa ruptura com a 
estaticidade, abrindo-se inteiramente, ao movimento, aos 
instantes móveis e, principalmente, à instabilidade e fluidez de 
Lídia. A personagem, mergulhada num universo íntimo e 
introspectivo, apresenta uma relação livre com o espaço, 
permitindo-se adentrar o mundo do sonho, da imaginação. E 
permitindo também a construção de uma narrativa que faz estalar 
sua unidade estrutural para uma livre circulação do discurso, 
nesse gesto permanente de “recusar tudo e recomeçar de outra 
forma”. 
A única forma que Lídia encontra para modificar a situação de 
silêncio em que se encontra é procurar em suas palavras um 
princípio acionador para tornar concreto o que é apenas sonho. O 
desejo de quebrar o mundo de silêncio para criar um mundo de 
palavras é a imagem principal [...]. A procura pela palavra, a 
recusa do vazio, são as marcas essenciais dessa narrativa. Lídia 
traz em si a força da mudança, opondo-se ao modo de pensar 
ordenado e fechado de Afonso. (BRANDI da SILVA, 2002, p. 103) 
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Dessa forma, a linguagem de Teolinda Gersão acaba traduzindo duas 

posturas distintas: a da personagem feminina, Lídia e a da personagem masculina, 

Afonso. Com efeito, Lídia busca sempre penetrar no mundo fechado, silencioso de 

Afonso, e este prefere continuar em aparente estabilidade por meio do silêncio. 

Atrelado a essas posturas estão os círculos ou blocos que formam a obra, 

apresentando cada um uma postura na linguagem, já que representam espaços e 

tempos distintos, além de pertencerem ao mundo da imaginação e não da realidade. 

 

Ademais, visualizando-se a obra de Gersão através de uma primeira leitura 

de cada bloco ou círculo narrativo e depois, em uma segunda leitura, o texto em sua 

totalidade, tem-se um efeito estético interessante na forma de como a linguagem se 

efetiva. Isso acontece porque “a não interferência de um narrador fortalece a 

sensação de um vazio silencioso entre as personagens, construído pela 

justaposição de dois modos de pensar que em momento algum se tocam (BRANDI 

da SILVA, 2002, p.104). Como reflexo, mais uma vez, assim como em Clarice, em 

Teolinda, a estrutura da obra dialoga com o tema proposto. 

 

Nesse sentido, ambas as obras aqui analisadas revelam a metaliteratura 

como a postura estética adotada por Clarice e Teolinda, uma vez que se propõem a 

desafiar a maneira de estruturarem seus textos de uma forma peculiar, distinta da do 

padrão tradicional, visto que promovem um diálogo entre a temática eleita e a 

estrutura textual. Aliado a isso, elas adotam uma temática que vai ao encontro da 

linguagem, realizando mais uma vez metaliteratura. 

 

 Isso se confirma pelo fato de que o “eu” de Água viva acredita que é na 

linguagem/palavra que o ser existe, ou seja, existência e linguagem são 

inseparáveis: “tenho medo então de mim que sei pintar o horror, eu, bicho de 

cavernas ecoantes que sou, e sufoco porque sou palavra e também o seu eco” 

(LISPECTOR, 1998, p. 16). Já em O silêncio a linguagem serve como instrumento 

de mudança para Lídia, é a palavra a producente de sentido para a vida, uma vez 

que ela sempre permanece: 
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[...] nenhum de nós pensa nas palavras, imagine o esforço se 
cada um tivesse de inventar ou procurar sempre de novo todas as 
palavras, elas vêm simplesmente, por si mesmas, como uma força 
involuntária, e criam o mundo em volta de nós, a forma de se 
vestir, de pôr a mesa, de saudar os outros, de fazer amor, de 
educar crianças, é tudo simples e claro e unívoco e geralmente 
aceite como os sinais de trânsito e os mapas, tudo se foi 
estruturando ao longo de milénios e nunca foi mudado 
voluntariamente, as línguas morrem mas permanecem nas outras, 
que as continuam, repare o latim, rosa, rosae, sempre no início os 
jovens se rebelam mas acabam por aprender a declinar, depois é 
natural e instintivo, ao longo de milénios, nós passamos mas a 
norma fica e não se muda, rosa, rosae. (GERSÃO, 1981, p. 68) 

 
 
 

Dessa forma, Lispector e Gersão concebem a linguagem como algo 

estruturante da vida, da existência dos seres. Ligado a isso, está a literatura como 

forma de tentativa de entendimento das coisas que formam o mundo, a realidade 

seja através da busca de se inscrever no mundo por meio da linguagem, em Água 

viva ou da tentativa de ligação entre mundos que praticamente não se tocam em 

virtude da falta da palavra não dita em O silêncio. 

 

Com efeito, chega-se ao jogo enunciativo de ambas as obras: palavra e 

silêncio, em que a negação à linguagem também pode transformar-se em signo do 

ser, estar no mundo. A partir dessa constatação, as obras de Clarice e Teolinda 

promovem-se em textos metaliterários, porque todos os elementos que os formam, 

dialogam, criando objetos estéticos para além da representação, isto é, textos de 

criação, uma vez que tudo que os arquiteta explicita literatura. Em outros termos, as 

duas obras conseguem aliar as técnicas literárias, trabalhar a forma de seus textos, 

com as inquietações do mundo, da realidade. Nesse sentido, Teolinda Gersão e 

Clarice Lispector são autoras que realizam projetos literários em que se inscrevem 

como produtoras de objetos estéticos, os quais refletem uma forma de pensamento. 

  
 
 
 



3. Palavra e Silêncio 

3.1. Palavra 

 

 Nas obras Água viva e O silêncio há a constante da linguagem a qual se dá 

por dois modos: pela palavra e pelo silêncio, ou seja, a linguagem é trabalhada nas 

duas obras como algo essencial para a vida, seja no aspecto da existência para 

Clarice, seja no aspecto de promover uma mudança para Teolinda. Em Clarice 

encontra-se a palavra como a base da vida, uma vez que questiona se a palavra é 

algo concreto: “Quero como poder pegar com a mão a palavra. A palavra é objeto?” 

(LISPECTOR, 1998. p. 12). Acresça-se a isso, a afirmação a qual a palavra é a sua 

“quarta dimensão” (LISPECTOR, 1998. p.11), atribuindo um alto grau de importância 

a essa unidade mínima com som e significado, podendo constituir, sozinha, um 

enunciado, além de ser uma faculdade de expressar ideias, opiniões, afirmações, 

isto é, alta expressão do pensamento verbal, de acordo com o dicionário. 

  

Água viva exprime uma procura pela palavra perfeita, a qual expresse o 

sentido primeiro dos objetos, dos sentimentos e desejos do eu enunciador da obra. 

Dessa forma, a linguagem/palavra passa a ter uma função criadora como que 

conscientizadora de uma realidade, em outras palavras, o eu enunciador procura 

emitir ciência da realidade, a qual lhe parece fugidia. Olga de Sá refere que: 

  

 

[...] em Água viva o narrador que escreve com o pincel procura 
fazer da palavra (ar) plasma, húmus, água que dessendenta, vida 
enfim. 
Atinge-se a epifania do escrever, a epifania da escritura. É 
singular e rara em língua portuguesa essa epifanização do 
tormento de escrever. (SÁ, 2000. p. 218) 

 

 

 Assim, o narrador, isto é, o “eu” enunciador da obra coloca o ato da escritura, 

o escrever, que se dá através da palavra como uma manifestação para além do 

normal, da realidade, de outra forma, o escrever como atividade divina. Essa 

atividade, por ser esse momento único, epifânico torna o ato de escrever árduo, uma 

vez que há uma busca constante pela palavra perfeita, aquela que está diretamente 

colada ao objeto, ao sentido preciso. 
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 Una-se a isso que o motivo pelo qual há essa busca permanente pela palavra 

perfeita em Água viva, é a tentativa do “eu” enunciador expressar para o “tu” sua 

mensagem de forma que esse “tu” receptor possa compreender o sentido absoluto 

de suas palavras. Ressalte-se que o “eu” tem uma necessidade intensa de que o “tu” 

perceba que o “eu” não se compreende, que está imbricado entre as palavras, 

vivendo um momento carregado de tensão: 

 

 

Mas bem sei o que quero aqui: quero o inconcluso. Quero a 
profunda desordem orgânica que no entanto dá a pressentir uma 
ordem subjacente. [...] Estas minhas frases balbuciadas são feitas 
na hora mesma em que estão sendo escritas e crepitam de tão 
novas e ainda verdes. Elas são o já. Quero a experiência de uma 
falta de construção. 
[...] Transmito-te não uma história mas apenas palavras que vivem 
do som. 
[...] Tudo o que te escrevo é tenso. Uso palavras soltas que são 
em si mesmas um dardo livre [...] (LISPECTOR, 1998, p. 27) 

 

 

Nesse trecho, o “eu” evidencia sua desordem, sua confusão aparente. 

Marcadamente, aparente, uma vez que o próprio enunciador frisa: “no entanto dá a 

pressentir uma ordem subjacente”. Nesse sentido, retomando o que foi exposto no 

capítulo anterior, a narrativa dialoga com a estrutura textual, em que uma falsa 

desestruturação textual acontece, não havendo um enredo claro, personagens 

definidas, tempo narrativo, denominado pelo “eu” enunciador, como o tempo do 

momento, do instante. Consequentemente, promovendo uma narrativa mais à frente 

de uma simples representação e sim de uma criação, como já discutido 

anteriormente. 

 

Ademais, em Água viva, a palavra assume o papel de elo em meio à vertigem 

discorrida na diegese e na própria estrutura construtiva textual. Com efeito, a palavra 

torna-se o dinâmico do texto, em virtude de haver muitas palavras para expressar 

um sentindo ou sentimento uno dos objetos e momentos: “Como reproduzir em 

palavras o gosto? O gosto é uno e as palavras são muitas” (LISPECTOR, 1998, 

p.46). Nesse sentido, a própria natureza dessas unidades mínimas com sentido, as 

palavras, fará avançar os questionamentos do “eu”, corroborando todo o exposto até 
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o momento: o jogo metaliterário, em que a linguagem/palavra tem função criadora 

tanto nas colocações do enunciador quanto no arquétipo da obra. 

 

Dessa maneira, Clarice forma, em Água viva, um todo que lança mão do dito 

tradicional na escritura literária, traçando uma ligação entre a estrutura 

aparentemente desestruturada, sem enredo, personagens e história, provocando um 

texto singular. Graças a isso, uma narrativa metaliteraria em que a personagem “eu”, 

o narrador dessa obra, afirma: “Sei que depois de me leres é difícil reproduzir de 

ouvido a minha música, não é possível cantá-la sem tê-la decorado. E como decorar 

uma coisa que não tem história?” (LISPECTOR, 1998, p.81). Além disso, retomando 

a ideia de inscrição do escritor na obra: 

 

 

Para Clarice Lispector, a impossibilidade é de narrar qualquer 
coisa sem ao mesmo tempo narrar-se – sem que, à luz baça de 
seu realismo ontológico, não se exponha ela mesma, antes de 
mais nada, ao risco e à aventura de ser, como a priori da narrativa 
literária, como limiar de toda e qualquer história possível. 
(NUNES, 1995.p.159) 

 
 
 

Essa exposição de Benedito Nunes vem ao encontro do explanado no 

capítulo anterior, referente à metaficção, em que a escritora inscreve-se em seu 

texto. Isso denota uma cumplicidade entre escritora e seu objeto estético, em que 

ela tenta através dele inscrever-se no mundo. 

 

Diferentemente de Clarice Lispector, Teolinda Gersão utiliza a palavra como 

forma de promover a mudança. Em O silêncio a personagem Lídia utiliza a palavra 

para tentar mudar a situação, na qual se encontra, pois vive uma relação solitária já 

que seu parceiro, Afonso, não quer ter seu espaço invadido. A personagem Lídia, do 

romance da autora portuguesa, é uma sonhadora que luta pelo amor incondicional 

de Afonso e por uma espécie de liberdade perdida. Além disso, a palavra, por 

significar a mudança nessa obra, coloca a relação das personagens em crise, ou 

seja, de uma relação estável passará a uma relação instável. 
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Isso acontecerá porque também a palavra, em O silêncio, tem a função de 

provocar um encontro entre as personagens, visto que Lídia passa parte de seu 

tempo no mundo do sonho, do pensamento, imaginando outras relações amorosas 

entre outros casais. De acordo com Cristina Cordeiro Oliveira: 

 

 

A tensão existente manifesta-se ainda numa diferente vivência e 
fruição das palavras, do seu alcance como forma de encontro 
(p.11), da exploração da linguagem complexidade [...] 
Entre a palavra dominada, arrumada nos seus limites tacitamente 
impostos, na qual se pode acreditar (p.14), e a palavra visionária, 
totalmente criadora, que permite viver o imaginário e não apenas 
presencia-lo [...] (OLIVEIRA, 1982, p.82) 

 
 
 
 Dessa maneira, a personagem central da obra de Teolinda além dos seus 

momentos com Afonso, em que tenta buscar um diálogo com o amado, com a 

finalidade de obter uma maior aproximação, imagina outros momentos, outras 

pessoas que transfigura de sua realidade para o seu imaginário. Como as conversas 

acontecem apenas em sua imaginação e com o silêncio imposto por Afonso, Lídia 

apenas consegue realizar um monólogo, em vez de um diálogo, como expõe Lílian 

Cristina Brandi da Silva: “Apesar da tentativa de diálogo, o que existe é um 

monólogo em que cada personagem se fecha em seu próprio mundo, sem haver 

uma ponte que possa os unir” (BRANDI da SILVA, 2002, p. 98). 

 

Em decorrência desse movimento de realidade e imaginação em que a 

personagem feminina está posta, em O silêncio, a sua estrutura torna-se circular em 

virtude do imaginário de Lídia, uma vez que cada momento retratado por ela forma 

um bloco coeso. Aliado a esse movimento que passa da realidade ao imaginário, 

está a palavra proferida por Lídia e o silêncio advindo de Afonso, isto é, forma-se um 

círculo na passagem da palavra ao silêncio e do silêncio à palavra. 

 

Com efeito, assim como ocorre na obra de Clarice Lispector, na obra de 

Teolinda Gersão existe um diálogo entre a estrutura narrativa e o tema do texto, 

acontecendo a metaliteratura. Conciliado a isso, retoma-se a questão proposta 

anteriormente, em que a narrativa efetuada por Teolinda encontra-se fora dos 
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parâmetros da narrativa tradicional, uma vez que O silêncio possui uma estrutura 

circular, em que o enredo pode ser entendido por caminhos vários, além de um 

tempo na narrativa, o qual pode ser considerado como processo criativo. 

 

Em relação a esse processo criativo ligado ao tempo da narrativa verifiquei 

que Teolinda Gersão estabelece a partir da sedução que Lídia tem pelas palavras e 

pelo mundo dos sonhos, a existência de muitos tempos: o tempo da diegese vista 

como uma obra una e coesa e o tempo de cada bloco narrativo, cada um com sua 

peculiaridade. Aliado a esses dois processos temporais há o tempo que ora 

acontece na mente ora na realidade em que a personagem está alocada, 

obviamente, atrelado ao todo da obra e de cada bloco. Nesse sentido, a categoria 

tempo, em O silêncio, toma outras proporções para além de uma categoria essencial 

para construção narrativa, isto é, eleva-se a condição de processo criativo, 

ultrapassa a estética da representação, portanto, convertendo-se em uma estética 

da criação. 

 

Dessa forma, como o fluxo do pensamento rompe com a temporalidade da 

narrativa a temática da obra centra-se na escrita, em que o tempo cronológico dá 

lugar à desordem temporal. Conforme, Cristina Cordeiro Oliveira: 

 
 
 

Jogar com as palavras é atração de Lídia [...] Fascinação do 
feminino, não tanto o que se esconde e fica por dizer, mas este 
comum percurso de dissimulação (a unir o espírito do texto ao da 
personagem num mesmo sinal enigmático e labiríntico) esta arte 
de revelar sem desvendar [...]. Em Lídia, “a palavra escrita é uma 
palavra morta” (p.116), símbolo de uma ordenação contrária ao 
seu desejo de caos. Mas ao aproximar a sua palavra numa ordem, 
numa escrita, não a terá Teolinda Gersão transformado em 
“movimento do eu e do outro, do eu para os outros e de novo 
destes para mim” (p.116) sublimando assim a angústia do 
imobilismo? (OLIVEIRA, 1982, p.83) 

 

 

Sendo assim, como explicita Cristina Oliveira, Teolinda, ao fazer o movimento 

de idas e vindas da palavra ao silêncio da personagem Lídia, a escritora revela a 

falta de comunicação entre as personagens. Além disso, Oliveira chama a atenção 

para o fato de que Gersão, por meio da escrita acaba colocando tudo em ordem, 
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ainda que estruturalmente desordenado, em um caos aparente, engrandece todo o 

imobilismo pelo qual a personagem está atrelada. Nesse sentido, mais uma vez, a 

forma dialogando com a obra, com sua temática. 

 

Acrescido ao colocado até o momento, em O silêncio, encontra-se com 

grande frequência espaços em branco, reticências, formas interrogativas, que 

aproximam o texto literário ao texto coloquial. Dessa maneira, percebe-se como a 

linguagem da narradora vai delineando-se, como a palavra vai transformando-se em 

um fluxo de consciência, em lembranças e até mesmo delírios: 

 

 

[...] sobem as escadas e entram nas casas, os pequenos ursos 
abraçam crianças que dormem nas camas, abraçam-nas como 
animais de brinquedo, as girafas imobilizam os pescoços longos, 
farejam as crianças, olham inquietas pelo quarto e partem a 
correr, correm de repente em direcção às praias e mergulham no 
mar, caracóis gigantes sobem nas paredes e os lobos quebram as 
correntes, saltam todas as grades, rompem todas as portas e 
galgam a noite, em grandes passos de veludo, 
um sino toca, demorado, e todos vão saindo, caminhamos entre 
pessoas, um rio escuro de gente ruidosa vai enchendo as ruas, é 
o momento em que os animais ficam sós e se preparam para 
atravessar a noite [...] (GERSÃO, 1981, p.71-72) 

 

 

Nesse excerto da obra de Gersão há esse espaço em branco depois do sinal 

de pontuação – vírgula – o qual está acompanhando o vocábulo “veludo” até o início 

da próxima frase que inicia com o artigo indefinido “um”, deixando em aberto para 

talvez o leitor interpretar o sentido ou até mesmo para corroborar a busca da 

personagem por algo fora da realidade concreta. Ademais, esses procedimentos 

com a estrutura textual, esses constantes espaços em branco, aliado aos usos 

excessivos de interrogações são uma forma que Teolinda encontra de aproximar o 

desencontro vivido entre as personagens Lídia/Lavínia com seus parceiros 

Afonso/Alfredo, onde a palavra é a tentativa de provocar uma aproximação 

verdadeira entre os casais. 

 

Dessa maneira, tanto Clarice Lispector quanto Teolinda Gersão procuram em 

suas obras através da palavra buscar uma forma de entendimento da vida, o motivo 
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de certas coisas serem como elas são. Obviamente, cada escritora por meio de um 

caminho distinto, uma vez que cada uma delas lança uso da palavra de formas 

diferentes. Como já exposto, a personagem enunciadora “eu”, de Água viva, busca 

incessantemente a palavra perfeita, aquela que tenha seu significado colado ao 

objeto, ao sentimento. Contrariamente, a personagem de O silêncio, não busca a 

palavra perfeita, mas a quer como forma de aproximação para com o outro. Além 

disso, vinculado à palavra está o silêncio, em virtude de que ambas as personagens 

o utilizam como espaço de conforto e como ato enunciativo como se verificará a 

seguir.  

 

  
3.2. Silêncio 
 
 
 Em ambas as obras aqui observadas de Clarice Lispector e Teolinda Gersão, 

o silêncio é corrente, permeando as obras através da não ameaça, ou seja, 

diferentemente da palavra, o silêncio apresenta-se como zona de conforto para as 

personagens, já que evitam a exposição. É preciso observar que além de o silêncio 

permitir esse espaço cômodo, ele pode representar também um ato enunciativo, 

ainda que represente a entrelinha. 

  

Isso ocorre de maneira semelhante nas obras, pois, em Água viva como o 

“eu” enunciador possui a necessidade da palavra perfeita, às vezes, é o silêncio o 

possibilitador da entrelinha, isto é, do não dito. Na obra de Teolinda, o silêncio pode 

configurar-se em ato enunciativo a partir do instante em que a personagem Lídia o 

faz propositadamente, permitindo a entrelinha, o subtendido, além de auxiliá-la no 

acesso ao mundo do sonho, do seu imaginário.  

 

Ademais, “nas obras de Clarice e Teolinda, há a constante dupla dimensão do 

silêncio, ou seja, bipolarização do sentido de silêncio” (LEAL, 2007, s/p), ou seja, o 

silêncio toma a dimensão de imposição no sentido de ser silenciado pelo outro e no 

aspecto do silêncio que promove a reflexão. Os textos de Lispector e Gersão 

articulam a palavra, como evidenciado no início do capítulo, como forma de 

entendimento das coisas e sentimentos do mundo e de encontro, aproximação, 

respectivamente, concedendo ao silêncio um status de espaço da reflexão. 
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Nesse sentido, em Água viva a personagem não nomeada, a narradora da 

obra, o “eu”, expressa em alguns trechos a sua angústia frente ao mundo, na qual 

acaba silenciada, entretanto, expressando sua noção frente ao querer expressar-se, 

ao escrever, ao trabalhar com a palavra: “escrevo por profundamente querer falar. 

Embora escrever só esteja me dando a grande medida do silêncio” (LISPECTOR, 

1998, p. 12-13). Dessa forma, a narradora demonstra o ponto central de Água viva, 

a relação existente entre a palavra e o silêncio, em que ambos formam o espaço 

interno dessa personagem, os revelando como processos criativos da obra. Em 

consequência, recai-se na metaliteratura, já que para acontecer toda uma reflexão 

acerca da palavra e do silêncio, Clarice utiliza-se da estrutura, da forma, ou melhor, 

dos componentes narrativos para discorrer em seu texto, provocando um diálogo 

entre o tema do texto e sua forma. 

 

Em relação à obra O silêncio, a personagem central, Lídia, utiliza o silêncio 

como uma forma de evadir da realidade. Ela cria outro mundo que não o real, 

através de suas lembranças familiares, em que relembra a história amorosa de sua 

mãe, Lavínia, com Alfredo, colocando-se juntamente com essas criações mentais, 

formando pares que, muitas vezes, parecem um só: Lídia/Afonso e Lavínia/Alfredo. 

Nesse sentido, o silêncio serve para Lídia como lugar de refúgio. Além disso, ao 

criar esses espaços mentais, a narrativa torna-se circular, onde blocos narrativos 

são criados, uma vez que a narradora multifacetada expõe alguns acontecimentos 

relativos a essas personagens. 

 

Primeiramente, explanando o silêncio em Água viva, ele se oferece como 

espaço do conforto, uma vez que permite ao “eu” narrador um refúgio, pois não 

precisa preocupar-se com a busca pela palavra perfeita, isto é, pelo sentido 

absoluto. De acordo Olga de Sá: 

 

 

Está sempre à espreita da romancista a tentação do silêncio, 
como única expressão digna e adequada dessa outra face do ser; 
porque o silêncio não trai, é, em certo sentido, absoluto. Porque 
ele não participa da natureza escorregadia e indomável da 
palavra, este ser de som que tem sempre “uma porta disfarçada” 
por onde se pode escapar. (SÁ, 2000, p.136-137) 
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Como é posto acima, a escritora em sua obra deixa em evidência a 

importância de não dizer, de não explorar a palavra, pelo fato de que deveria estar 

diretamente para o ser e para as coisas, isto é, expressar o sentido pleno de tudo 

que compõe a realidade, todavia, não é o que acontece. Nesse sentido, 

 

 

O silêncio que aí se anuncia não é o silêncio amplificado, 
hiperbólico, da retórica. Também não nos parece um silêncio 
enfático. O discurso de Clarice aponta para o silêncio enquanto 
“grau zero” da escritura, porque, teoricamente, ela não acredita no 
poder da palavra. Aspirando a que a palavra diga o “ser” e 
concluindo que isso é impossível, Clarice vislumbra o silêncio, 
como única possibilidade de alcançar o indizível. No nível do 
discurso, o que para ela mais se aproxima desse silêncio é a 
repetição, como corrosão do próprio significante. (SÁ, 2000, p151-
152) 

 

 

Dessa maneira, Clarice além de explorar o silêncio, expõe que a repetição é o 

que mais se aproxima desse silêncio. Em muitos trechos da obra Água viva, 

encontram-se trechos repetitivos, tornando-se circulares, onde a todo instante há 

uma ênfase sobre o ato de escrever e da procura pela palavra e seu sentido pleno. 

Ligado a isso, na obra em questão: 

 

 

Matéria primordial das coisas, como visões do inexprimível, o 
texto pretende converter a linguagem numa gestualística sonora; 
as entrelinhas, mais importantes do que aquilo que se enuncia, 
mostrarão o não-dito: o tom dos sentimentos, o halo dos objetos, o 
âmago de tudo, o limite verbal de toda experiência, que ainda é 
palavra. (NUNES, 1995, p.158) 

 

 

Como fica evidente, aliado ao espaço de comodidade, o silêncio pode ser 

entendido também como o espaço da entrelinha, do não dito, já que permite ao “tu” 

a quem o “eu” enunciador dirige-se, esse espaço para a interpretação do que está 

sendo exposto. Consequentemente passa-se ao jogo estipulado pelo “eu” 

enunciador em que ocorre o movimento circular: da palavra ao silêncio e do silêncio 

à palavra, não permitindo um enredo claro para o receptor do texto: 
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Encontramos no estilo de Clarice Lispector (entendendo-se por 
estilo aquele modo pessoal de o escritor usar as possibilidades da 
língua, de acordo com determinadas constantes, que 
correspondem a um conjunto de traços característicos) certas 
matrizes poéticas que indicam o movimento em círculo [...] da 
palavra ao silêncio e do silêncio à palavra. (NUNES, 1995, p. 135) 

 
 
 

Em virtude disso, mais uma vez Clarice, em Água viva, desmantela seu 

enredo, provocando uma desestruturação na forma do texto. Isso tudo revela o 

enleio em que se encontra a personagem enunciadora do livro. De acordo com a 

observação de Olga de Sá: 

 

 

O silêncio que ameaça a personagem é um recurso, uma técnica, 
para realçar o imperativo da fala, a necessidade da narrativa como 
necessidade do próprio viver. Nesse jogo de desgaste que se 
preenche a si mesmo, se percebe como tornar possível o 
impossível venha ser autêntica necessidade do homem. Como 
exprimir o inexpressível seja a sofrida glória do escritor. (SÁ, 
2000, p. 206) 

 
 
 

Nesse sentido, a obra mostra-se como metaliterária como foi exposto no 

capítulo anterior acerca de metaficção, em que a escritora trabalha sua ficção, 

expondo-a, uma vez que inscreve-se nela, de certa forma. Ademais, Clarice, em seu 

projeto literário demonstrou em muitas de suas obras, como por exemplo, A hora da 

Estrela (1977), a difícil tarefa do escritor em criar uma obra, as inúmeras 

possibilidades de representação do mundo real. Contudo, Clarice foi mais à frente, 

optando por realizar uma estética para além da representação, promovendo uma 

estética da criação. 

 

Segundamente, a manifestação do silêncio na obra de Teolinda Gersão, 

ocorre porque, assim como em Lispector, torna-se um espaço agradável, um espaço 

confortável, em virtude de que a personagem central, Lídia, pode sentir-se livre, 

apenas viver de sua imaginação, ainda que distante da outra personagem, seu par – 

Afonso. Faço essa ressalva, pois como colocado anteriormente, é a palavra a 

tentativa de aproximação entre ambas as personagens e o silêncio acaba sendo 

esse refúgio tanto para Lídia, que acaba percorrendo suas lembranças, sua 
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imaginação quanto para Afonso, onde consegue manter-se afastado de Lídia, não a 

deixando penetrar em seu mundo. Além disso, é através do silêncio que Lídia tenta 

demonstrar para Afonso como a relação do casal está fracassada uma vez que: 

 

 

A tensão vivida por eles manifesta-se, sobretudo, nas palavras, na 
exploração da linguagem-cumplicidade e na partilha de emoções, 
que marcam dois pólos distintos: o masculino e o feminino. Afonso 
resiste à mudança e Lídia sente que fracassou, por não conseguir 
transportá-lo para outra “margem”, que era a sua. 
As personagens masculinas e femininas debatem-se entre a luta 
do silêncio e a busca do diálogo. Por um lado, o homem silencia-
se, por outro lado, a mulher tenta libertar a palavra. Em O silêncio, 
o diálogo entre o feminino e o masculino só ocorre no início do 
romance, pelo que, gradualmente, o diálogo se transforma em 
monólogo na voz da personagem Lídia. (DUARTE, 2005, p. 55) 

 
 
 
 Dessa maneira, o silêncio acaba sendo o divisor do casal, permitindo o 

afastamento de ambos, em que cada um passa a viver em sua “margem” perdendo 

o contato. Contudo, ainda que o silêncio seja o espaço do conforto para as 

personagens permitindo o devaneio para Lídia – pois é nesse silêncio que ela se 

perde em suas lembranças – e de acomodação para Afonso, ele abre espaço para a 

entrelinha, para o não-dito. Então, como coloca Cristina Cordeiro Oliveira: 

 

 

O silêncio oferece-se ainda enquanto enunciação, acto de palavra 
de uma mulher que escreve sobre outra (s) mulher (es), através 
de uma escrita de perfil particular. [...] Particular ainda o uso de 
imagens poéticas que orientam o texto no sentido de uma liquidez 
e transparência e o perpassam de um clima vago e indefinido, 
flutuante. [...] sólido trabalho textual, patente sobretudo na rede de 
correspondências internas criadas [...] e angustiantemente na sua 
circularidade [...] com uma fluidez de linguagem, uma simplicidade 
de certos recursos estilísticos [...] este desejo de semantização 
estável e racional. (OLIVEIRA, 1982, p. 82) 

 
 
 

Nesse sentido, como acontece com Clarice em Água viva, em O silêncio, 

Teolinda também se inscreve na obra, põe em evidência a voz feminina, ainda que 

esta seja silenciada na diegese. É uma metaficção que representa uma 

desestruturação da narrativa, em virtude de que O silêncio oferece-se como uma 
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narrativa em que a metaliteratura funciona como um princípio de construção de um 

mundo não só ficcional: 

 

 
Nos seus romances, Teolinda Gersão faz um uso especial dos 
sinais de pontuação, pelo que exercem uma função simbólica, que 
não só a sintáctica. Trata-se de um estilo particular que não se 
dissocia, no entanto, de outros estilos o romance moderno torna-
se uma desarticulação das constantes e das regras da narrativa, 
que expõe os seus processos antes de os fazer explodir. 
(DUARTE, 2005, p. 46) 

 

 

Com efeito, após o observado por Olga Maria Carvalho Duarte, fica 

claramente visível todo o exposto até o momento sobre a metaliteratura na obra O 

silêncio, uma vez que mencionei a questão do enredo um tanto singular, em que 

blocos são formados, permitindo um jogo enunciativo de uma narradora 

multifacetada, ainda que sob um mesmo ponto de vista. Aliado a isso, o tempo da 

narrativa que se transforma em processo criativo da obra. As personagens que se 

imbricam, deixam o leitor, ou seja, o receptor do texto, por vezes, confuso acerca de 

quem está efetivamente narrando. 

 

Em meio a todas essas colocações, há a questão do espaço, em que Lídia 

coloca-se em espaços concretos e também em espaços mentais, em virtude de que 

gasta um tempo considerável imaginando situações ou perdida em suas 

lembranças, já que a ela é permitido praticamente o silêncio. Graças as suas 

lembranças e devaneios é que outras narrativas vão se integrando a principal, dessa 

maneira, formando blocos circulares que vão passando da palavra ao silêncio e do 

silêncio à palavra, ainda que diferentemente de como acontece em Água viva, em 

que “eu” enunciador é quem busca o silêncio. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Ao aproximar as obras Água viva, de Clarice Lispector e O silêncio, de 

Teolinda Gersão torna-se evidente que a metaliteratura é o recurso utilizado pelas 

escritoras Clarice e Teolinda para construírem seus objetos estéticos. Com efeito, 

ambas utilizam a forma, ou seja, a estrutura de seus textos aliada à linguagem para 

promoverem um jogo enunciativo entre a sedução pela palavra e pelo silêncio. 

 

 Quando dois textos são colocados em confronto, em aproximação verificam-

se suas similaridades e suas divergências. Nesse sentido, ambas as obras 

observadas apresentaram mais similaridades do que divergências. 

  

Primeiramente, levando-se em consideração as similaridades, tanto Água viva 

quanto O silêncio podem ser consideradas obras, as quais estão além de uma 

simples transfiguração do real, isto é, realizam uma estética da criação. Para tanto, 

os elementos constituintes da narrativa como narrador, enredo, personagem, tempo 

e espaço estão em diálogo com a temática proposta pelas autoras. Como os dois 

textos abordam a questão da linguagem/palavra e silêncio atrelados à existência 

humana, principalmente a partir do ponto de vista das personagens femininas, já que 

ambas procuram seduzir com as palavras, por este caminho, as escritoras acabam 

inscrevendo-se em seus textos. 

 

Dessa maneira, nos dois objetos estéticos encontram-se narradoras um tanto 

singulares, uma vez que em Clarice há um “eu” enunciador, o qual realiza um 

monólogo expondo suas reflexões sobre os assuntos mais diversos, entretanto, que 

acabam recaindo na questão da necessidade da linguagem, da palavra e seu 

sentido pleno. Em Teolinda, a narradora é multifacetada em virtude de que dá voz a 

outras personagens, sabendo inclusive o que passa em seus pensamentos, todavia, 

mantendo sempre o seu ponto de vista. 

 

Outro aspecto compatível nas obras é aparente falta de enredo, pois não 

possuem uma linearidade, são narrativas fragmentadas. Com efeito, há certos 
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trechos em que ocorrem fluxos de consciência e/ou delírios, já que em Água viva, o 

“eu” tece comentários sem ordem e lógica aparente, e, em O silêncio os sonhos, a 

imaginação de Lídia, personagem central, entrelaçam-se com o história piloto. 

Nesse sentido, o enredo rarefaz-se, autorizando ao texto uma fragmentação, uma 

não linearidade. 

 

Além da aparente falta de enredo, outro ponto que permite a fragmentação é 

relação tempo e espaço. Assim como em Lispector, em Gersão o espaço passa a se 

fazer no tempo, em consequência da tentativa da busca pela linguagem a todo o 

momento. Acresça-se a isso, que o tempo não é uma categoria narrativa facilmente 

identificável nos textos, pelo fato da existência de muitos fluxos de consciência das 

narradoras, assim como a circularidade em que se passa da palavra ao silêncio e do 

silêncio à palavra. Dessa maneira, o tempo torna-se parte do processo criativo das 

ficções. 

 

Em relação ao silêncio, este é uma constante presente nos dois textos, 

inclusive funcionando igualmente como zona de conforto e entrelinha. É considerado 

espaço do conforto, por permitir a não entrega de qualquer uma das personagens. 

Como consequência, ao deixar esse vazio, o silêncio assume-se – nas duas obras – 

como ato enunciativo, em virtude de permitir esse espaço em branco, o qual pode 

ser completado de acordo com o entendimento pessoal de cada leitor sobre o que 

estava sendo dito e repentinamente é silenciado por alguém ou por opção do 

narrador. Além disso, para a personagem Lídia, o silêncio é motivo para a evasão, 

em outras palavras, é a passagem para a imaginação. 

 

Ademais, constata-se que ao ferir as categorias da narrativa, as duas obras 

não podem ser consideradas como narrativas tradicionais e sim como metaficção. 

Aliado a esse jogo com os procedimentos narrativos está à inscrição de Clarice e 

Teolinda como produtoras de seus textos, em virtude de que não há como narrar 

essas questões levantadas como a linguagem/palavra sem narrar-se juntamente. 

 

Segundamente, focalizando-se nas divergências são as personagens que se 

diferem, devido à quantidade de informação colocada à disposição do leitor. Em 

Água viva não se tem praticamente nenhuma informação acerca do “eu”, apenas 
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que é do sexo feminino e sabe-se disso porque é dito ser uma pintora e o “tu” 

receptor pressupõe-se que seja um homem. Provavelmente, Clarice não descreve 

suas personagens porque a narrativa acontece no espaço, no âmbito mental, ou 

seja, é uma história marcadamente psicológica. Em contraposição, O silêncio lança 

informações tanto psicológicas quanto físicas de suas personagens. Consegue-se 

visualizar o perfil de cada uma das personagens descritas no livro, inclusive, como 

acabam tornando-se praticamente pares, como nos casos: Lídia/Lavínia e 

Afonso/Alfredo, remetendo-se à ponte entre presente e passado, respectivamente. 

 

Além disso, outro fator divergente é a forma como a linguagem/palavra se 

promove. Em Água viva há uma constante busca pela palavra perfeita, aquela 

entendida como com o sentido colado ao seu objeto, ou seja, a possuidora de 

sentido pleno, verdadeiro. Além disso, a palavra em Clarice por vezes foge, 

tornando-se escorregadia. Em oposição, na obra de Teolinda a palavra significa a 

mudança, a forma de promover o encontro entre o casal central. Diferentemente de 

Água viva, em O silêncio a palavra não foge, mas é silenciada, uma vez que não é 

permitido à personagem Lídia promover o tão desejado e sonhado encontro com seu 

par, Afonso.  

 

Ao realizar a aproximação entre as obras de Clarice Lispector e Teolinda 

Gersão fiz a opção de movimentar-me através da metaliteratura ou da metaficção, 

nesse trabalho utilizei esses conceitos como sinônimos, através do jogo textual 

elaborado pelas escritoras entre a forma e a linguagem, em que se destaca a 

palavra e o silêncio. Contudo, outros aspectos poderiam ter sido abordados 

especificadamente nos textos como o narrador multifacetado em O silêncio ou até 

mesmo a questão da alteridade entre o “eu” e o “tu” de Água viva, porém tudo isso 

pode servir para outra discussão oportunamente.  
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