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RESUMO: Esta pesquisa objetiva traçar um diálogo intersemiótico entre pintura e 

escrita, empregada nos romances A paixão segundo G.H e Água Viva, de Clarice Lispector 

tendo como fio condutor a relação intrínseca entre a linguagem empregada pela autora nos 

romances em questão e as imagens que deles emanam. Objetivamos, com isso, afirmar que há 

um incessante diálogo intersemiótico entre imagem e escrita proposto por Clarice que desde 

muito cedo – como no caso do romace A paixão segundo G.H e seu romance de estréia Perto do 

coração selvagem - vinha sendo trabalhado. 
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- Olhe, a coisa de que eu mais gosto no 

mundo... eu sinto aqui dentro, assim se 

abrindo... Quase, quase posso dizer o que é, 

mas não posso... 

LISPECTOR, Clarice.  

 

Mistério, medo, questionamento, reflexões sobre o eu submerso no mundo, crise, 

desdobramentos, fragmentos, ruptura, indagação, morte, vida são algumas das entradas 

múltiplas que nos oferece a janela do grande acervo literário de Clarice Lispector. 

Mergulhar no texto clariceano é se inebriar de grande mistura de sensações por 

intermédio de uma linguagem fugidia que escapa à qualquer modelo representativo, 

criando um texto, assim, que oscila entre prosa e poesia. Clarice não diz de forma 

convencional, ela procura outros meios a fim de contar a respeito de uma experiência, 

um pensamento, uma sensação os quais não podem ser definidos com palavras. A 
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Linguagem empregada por Lispector ao longo de sua obra foi prenunciada em 1943 no 

seu romance de estréia Perto do coração selvagem que diz:  

 

[...] sobretudo um  dia virá em que todo meu movimento será criação, 

nascimento, eu romperei todos os nãos que existem dentro de mim, 

provarei a mim mesma que nada há a temer, que tudo o que eu for será 

sempre onde haja uma mulher com meu princípio, erguerei dentro de 

mim o que sou um dia, a um gesto meu minhas vagas se levantarão 

poderosas, água pura submergindo a dúvida, a consciência, eu serei 

forte como a alma de um animal e quando eu falar serão palavras não 

pensadas e lentas, não levemente sentidas, não cheias de vontade de 

humanidade, não o passado corroendo o futuro! O que eu disser soará 

fatal e inteiro. (LISPECTOR, 1998, p.201) 

 

O crítico literário português Carlos Mendes de Sousa diz que no primeiro 

romance de Clarice Lispector, já continha, mesmo que embrionariamente, aquilo que 

iria perpassar por toda sua obra e é exatamente o que encontramos no trecho 

subracitado. A autora escreve que haverá um dia, um futuro – não se sabe se é longe ou 

próximo - em que todo o seu movimento será criação já apontando para o gesto pictural 

presente no romance Água Viva de 1973, uma vez que o “movimento” suscita o ritmo 

do corpo com o qual a pintora-narradora de Água Viva pinta seus quadros: “é também 

com o corpo todo que eu pinto meus quadros”.  

Esse “movimento” que será criação e que, por sua vez, está fortemente ligado a 

romper “todos os nãos que existem dentro de mim” já é um prenúncio do que dez anos 

mais tarde viria compor o romance Água Viva que tem a palavra que devém imagem 

como sua personagem principal. Esse livro de 1973 seria um marco em toda trajetória 

literária da escritora. Mais do que um simples romance, Água Viva figurou uma obra 

que se propunha a desvincular-se totalmente de toda e qualquer linguagem e/ou 

denominação rígida, fixa e estável, deixando isso notório na seguinte frase: “gênero 

nenhum me pega mais”, aproximando essa obra das artes plásticas com seu modo de 

escrita que tende para uma simbiose de gêneros, pois o que a narradora almeja é 

escrever como se pintasse no intuito de construir a sua escrita figurativamente disforme, 



 

que foge de qualquer modelo representativo e no qual podemos encontrar o visualimo 

presente na obra. 

Água viva contém o ápice da linguagem desprendida e liberta do automatismo e 

da classificação. Lúcia Helena assegura que “o eu narrativo de Água Viva busca 

surpreender as relações entre a captação do instante e sua inscrição na cadeia do 

discurso” (2006, p. 80) justamente porque Água Viva é fluxo, é potência vital que se 

desprende da fisionomia bem delineada da tradição do romance e da linguagem clássica 

representativa. Trata-se de uma escrita que se quer realizar no instante-já por meio de 

uma palavra que fica atrás do pensamento e isso é o que rege todo o projeto estético-

literário de Clarice Lispector. 

Não só desde A paixão segundo G.H, de 1964, como também em seu primeiro 

romance de estréia Perto do coração selvagem, de 1943, podemos encontrar na prosa de 

Clarice Lispector um viés plástico, pictural, visual. Sob esse aspecto, em seu livro 

Figuras da Escrita, Carlos Mendes de Sousa esboça um amplo conhecimento sobre a 

obra de Lispector e nos diz que é: 

sobretudo a partir de A paixão segundo G.H. que o domínio das artes 

plásticas aparece recorrentemente tematizado na obra da autora. A 

verdade é que desde logo nas primeiras produções se subtende a 

dimensão escultural e pictórica de muitos dos seus textos. Olga de Sá 

chama mesmo a atenção para ‘uma espécie de talento visual e 

plástico’ (Sá, 1979:114) que caracteriza um estilo Lispector. A 

manifestação desse talento revelar-se-ia através de um uso próximo 

das técnicas expressionistas na tentativa de captar o mundo das 

sensações. (SOUSA, 2000, p.274) 

Por conta disso, é que o autor dedicará um capítulo de seu livro intitulado “Do 

desenho, da escultura e da pintura” no intuito de discorrer sobre a vertente imagética na 

prosa de Lispector. Nas reflexões em torno da escrita de clariceana, Carlos Mendes de 

Sousa, afirma: “uma forma de arte é contraposta ao escrever. Trata-se de uma expressão 

artística que aparece de certo modo idealizada – justamente o desenho, a pintura [...]” 

(SOUSA, 2000, p. 88) que funcionam enquanto operadores gesto. 

A escritora-pintora de Água Viva diz que escreve em “signos” que são “mais um 

gesto que voz” (LISPECTOR, 1998, p.24), ou seja, apontando não para a finalidade do 



 

ato (a voz) ou, no caso, a escritura de Clarice Lispector, mas a tudo que funciona como 

propulsor, como “soma inesgotável das razões, das pulsões” que envolvem o ato, 

segundo Roland Barthes a propósito da definição de gesto em comparação ao ato. 

Lembrando as palavras do filósofo francês (1990), o gesto é escrita cuja essência não 

está vinculada a uma forma, tampouco um uso, mas, a um gesto produtor de efeitos – 

intencionais ou não –. Gesto é não é produto, é complemento do ato, isto é, tudo que se 

agrega para significar o ato, o produto final.   

É preciso salientar que Barthes diz tais palavras para elucidar a obra de Cy 

Twobly (1928-2011), artista plástico norte-americano e expoente da arte abstrata 

americana que, em suas telas, trazia traços discretos, desenhos e, por muitas vezes, 

como no exemplo citado por Barthes no livro “O óbvio e o obtuso”, rabiscos quase 

infantis, palavras soltas. Essa “infantilidade” não denota, no entanto, que a obra do 

artista seja banal, pueril, sem finalidade. Ao contrário, diz Barthes que ela “obriga-nos a 

um trabalho de linguagem” (1990, p.143). 

Cy Twobly foi um artista operador de gestos na medida em que transpassou o 

esteriótipo estético, desconstruiu a escritura e a noção de obra em suas telas que, por 

apresentarem esses “rabiscos”, dizem respeito ao modo como ele conduziu seu trabalho 

estético. A tela, ou melhor, os rabiscos de Twobly são um campo alusivo da escritura e 

do gesto. Nas palavras de Barthes: 

Sua letra é uma letra traçada sem capricho. No entanto, não é infantil, 

pois a criança capricha, faz um esforço, morde a ponta da língua; 

trabalha com afinco para dominar o código dos adultos. TW, ao 

contrário, dele se afasta, sua mão arrasta-se, é sem energia, parece 

entrar em levitação; dir-se-ia que a palavra foi escrita com a ponta dos 

dedos, não por asco ou tédio, mas por uma espécie de fantasia aberta à 

lembrança de uma cultura morta, cujo vestígio é constituído por 

algumas palavras. (BARTHES, 1990, p. 144)  

 

Ora, não é exatamente isso que encontramos em Água Viva quando a narradora-

pintora declara: “Escrevo ao correr das palavras” (LISPECTOR, 1998, p.45) ou ainda 

quando diz: “Meu grafismo e minhas circunvoluções são potentes e a liberdade que 

sopra no verão tem a fatalidade em si mesma” (LISPECTOR, 1998, p.40)?  Lembremo-



 

nos da gravura feita a carvão de um homem, uma mulher e um cão nus no quarto de 

Janair – empregada de G.H – que se converte em cena e realiza-se enquanto escrita 

sobre a parede do quarto e o interdito vem à tona desnudando o ser, a pessoa: “é que 

cada figura se achava ali na parede exatamente como eu mesma havia permanecido 

rígida de pé à porta do quarto. O desenho não era um ornamento: era uma escrita” 

(LISPECTOR, 2009, p.39).  

Na frase em destaque revela-se a essência presente internalizada no bojo do 

projeto estético clariceano que faz uso de imagens no intuito de revelar e dizer o que as 

palavras não conseguem exprimir. Assim, é preciso destacar que a escrita depende da 

imagem e, por isso, devém-imagem como forma de traduzir o indizível, aquilo para o 

qual não há um nome definido. Por isso se faz as referências à gravura, à pintura, ao 

desenho e a toda atmosfera imagética e pictórica na escrita de Clarice Lispector.  

O visualismo configura-se como um tema anunciado por Olga de Sá em 1979, 

(mas isto feito de uma forma não sistemática), no qual apresentava o texto clariceano 

como aquele que aspirava ser “uma fotografia, uma pintura, vibração do som que se 

ouve com as mãos” (Sá, 1979). O visualismo, pautado em uma captação sinestésica do 

real, como afirma Sousa (2000), configura-se como uma hibridização de estilos que 

envolve as artes plásticas e tece relações entre diferentes campos da experiência 

sensível, a saber: fotografia, música, pintura, desenho que constroem a relação entre a 

escrita de Clarice Lispector, as imagens que dela emanam e o ato de pintura enquanto 

diálogo semiótico com a narrativa. O que é atestado pela crítica clariceana que destaca a 

dimensão visual, a “vertente plástica da prosa de Lispector, servindo-se muitas vezes do 

campo metafórico da pintura”. (SOUSA, 2000, p. 65).  

Quando a narradora-escritora-pintora de Água Viva afirma logo no início do 

texto que “gênero nenhum me pega mais” testemunha que, essa linguagem, que foi 

inaugurada em 1943, abole de vez, agora em 1973, com os limites existentes entre as 

diversas linguagens artísticas, especialmente entre pintura, música, desenho e literatura, 

pois: “Quero na música e no que te escrevo e no que pinto, quero traços geométricos 



 

que se cruzam no ar e formam uma desarmonia que eu entendo. É puro it.” 

(LISPECTOR, 1998, p.66) 

Uma escrita sem paralelo, sem representação, sem correspondência com o real. 

Uma escrita oblíqua, inclinada, cujo traço não segue a uma linha reta. Trata-se de um 

risco que busca descobrir terra nova: “o risco – estou arriscando descobrir terra nova” 

(LISPECTOR, 1998, p.44). A pintura no livro em questão funciona como metáfora de 

uma linguagem de múltiplas percepções, fragmentadas, fissuradas, transfiguradas como 

se Clarice quisesse tornar visível o modo como conduz sua obra, por isso, ela é 

considerada o figurativo do inominável uma vez que a escritora almeja alcançar “a 

quarta dimensão da palavra”. Diferentemente do que nos ensina Focault sobre a 

linguagem clássica, no seu famigerado texto “As palavras e as coisas”, o que a escrita 

clariceana almeja é fugir da representação clássica, da nomeação, dos quadros 

classificatórios e bem delineados daquela representação. A pintora de Água Viva 

declara: 

O que se chama de bela paisagem não me causa senão cansaço. Gosto 

é das paisagens de terra esturricada e seca, com árvores contorcidas e 

montanhas feitas de rocha e com uma luz alvar e suspensa. Ali, sim, é 

que a beleza recôndita está. Sei que também não gostas de arte. Nasci 

dura, heroica, solitária e em pé. E encontrei meu contraponto na 

paisagem sem pitoresco e sem beleza. A feiura é o meu estandarte de 

guerra. [...]. (LISPECTOR, 1998, p. 39)  

A partir do excerto acima, é possível conhecer uma escritora que busca fugir do 

que é convencional, e, mais ainda, do tradicional. Em alguns aspectos, a prosa 

clariceana – mais especificamente o romance Água Viva – se aproxima de alguns 

movimentos artísticos do final de século XIX e início do século XX. Olga de Sá diz que 

Clarice tem um talento visual plástico e Carlos Mendes de Sousa afirma que esse talento 

da escritora “se revela através de um uso próximo das técnicas impressionistas 

(utilização de comparações e repetições) e das técnicas expressionistas na tentativa de 

captar o mundo das sensações”. (SOUSA, 2013 p.69)  

Sobre esse movimento, Mário De Micheli, crítico de arte, diz que o 

expressionismo nasce sobre essa base de protesto e de crítica e é, ou pretende ser, o 



 

oposto do positivismo: “Trata-se de um amplo movimento, que dificilmente pode ser 

encerrado numa definição ou é delimitado dependendo da forma em que se manifesta 

[...]” (MICHELI, 2004, p. 60). Ele afirma ainda que o expressionismo é uma “arte de 

oposição” em relação tanto à tradição da pintura clássica como ao naturalismo, ao 

impressionismo, por exemplo. Segundo Micheli: 

se para o artista naturalista e impressionista, a realidade permanecia de 

fato sempre algo a ser olhado do exterior, para o expressionista era, ao 

contrário, algo que se devia penetrar, dentro da qual se devia viver”. 

[...]. No fundo, porém, mais ainda que o cientificismo positivista, o 

que talvez mais incomodasse os expressionistas era aquele tom de 

felicidade, de sensível edonismo, de ‘leveza’, próprio de alguns 

impressionistas [...]” (MICHELI, 2004, p. 61)  

Essa “felicidade” ignorava os problemas que fervilhavam, sob a calma aparente 

da organização social, os problemas mais recônditos da alma humana como o desespero, 

o fracasso, o medo, a angústia o que está intrisicamente ligado à escrita clariceana que, 

como vimos, trabalha aludindo a esses problemas mais profundos. De acordo com os 

estudos de Micheli, o primeiro crítico que tentou resumir de maneira eficaz o sentido do 

expressionismo foi Hermann Bahr em seu ensaio publicado em 1916 que diz:  

Nós não vivemos mais, somos vividos. Não temos mais liberdade, não 

sabemos mais nos decidir, o homem é privado da alma, a natureza é 

privada do homem... Nunca houve época mais perturbada pelo 

desespero, pelo horror da morte. Nunca silêncio mais sepulcral reinou 

sobre o mundo. Nunca o homem foi menor. Nunca esteve mais 

irrequieto. Nunca a alegria esteve mais ausente, e a liberdade mais 

morta. E eis que grita o desespero: o homem pede gritando a sua alma, 

um único grito de angústia se eleva do nosso tempo. A arte também 

grita nas trevas, pede socorro, invoca o espírito: é o expressionismo. 

[...]. (MICHELI, 2004, p 61) 

Bahr escrevia essas palavras frente ao avanço do determinismo positivista e à 

classe burguesa na sua fase de “prepotente desenvolvimento econômico”, no entanto, a 

primeira guerra já eclodira e esse determinismo do progresso despedaçara-se nos 

campos europeus. Era, preciso, então uma arte que contracenasse com a realidade 

vigente, daí surge o expressionismo. A pintura torna-se para eles “uma maneira de 

expressar na tela a violência das próprias emoções” (MICHELI, 2004, p. 64). Era 

preciso uma pintura que falasse, ou melhor, que gritasse as mazelas sociais e os 



 

sentimentos humanos mais profundos. Contracenando com a citação, tem-se a prosa de 

Clarice Lispector que também tem é uma arte de oposição que tem voz e grita. Sousa 

assegura: 

Volto a dizer: Clarice foi um ser assinalado, convocado a revelar o 

mistério que arde no coração das pessoas – e das coisas. À semelhança 

de Van Gogh, ela sabia, com a pele do corpo - e da alma -, que 

debaixo de tudo lavra um incêndio. E dedicou-se a dizê-lo, através da 

linguagem. Nessa medida o campo gravitacional criado por Clarice 

transcende a dimensão literária, para tornar-se também testemunho 

filosófico místico – e visionário. (PELLENGRINO, 1987) 

Clarice Lispector, à semelhança desses artistas, sabia que há muito mais nas 

“entrelinhas”, no “it”, no intervalo, no é da coisa e que é possível dizê-lo, se não por 

meio da linguagem, mas por intermédio da imagem que a linguagem é capaz de formar. 

Por conta disso, a escrita clariceana se mostra, ou seja, figura-se por meio de uma forma 

irregular, riscada, rabiscada, um verdadeiro caleidoscópio de letras, cores, sensações e 

imagens como nos diz a narradora: “Um instante me leva insensivelmente a outro e o 

tema atemático vai se desenrolando sem plano mas geométrico como as figuras 

sucessivas num caleidoscópio” (LISPECTOR, 1998, p.14). O que podemos perceber, no 

entanto, por meio de sua escrita não é a materialidade embora a narradora deseje “tocar 

com a mão a palavra”, mas percebe-se o sentido de seu texto-tela, num gesto de escrita e 

desescrita, mostrando, assim, o apagamento da linguagem fugidia pelo que aparece e 

desaparece. 

Clarice nos apresenta uma forma de escrita que, ao escrever, ao traçar, ao pintar, 

mostra o apagamento não só do eu (como em A Paixão Segundo G.H), como da escrita 

(como em Água Viva). Água Viva desenha um perfil estilístico no qual o movimento 

traçado por essa escrita foi, ao longo do tempo, modificado por Clarice Lispector. A 

narradora transfigura a realidade, modifica-a. Está a todo momento em busca de sinais 

novos, articulações novas. A escrita de Lispector foge de uma escritura bem delineada, 

desenhada, modelada. Sua “tela” é: “Livre apenas para executar gestos fatais” 

(LISPECTOR, 1998, p.41) gesto que se cruza. A narradora de Água Viva diz: “Tu és 

uma forma de ser eu, e eu uma forma de te ser: eis os limites de minha possibilidade” 



 

(LISPECTOR, 1998, p.67) espaço no qual se (entre)cruzam   escrita, desenho e pintura 

apontando para o trabalho estético proposto por Clarice Lispector. 
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