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RESUMO
Através das crônicas seleccionadas e publicadas na obra Descoberta do Mundo o
presente trabalho pretende-se uma recuperação das imagens de Deus apresentadas
nestes textos de Clarice Lispector.

I – “EQUATO (...)” OU I

TRODUÇÃO
“A linguagem é a casa do ser”
Heidegger
“E Deus se liquefez enfim em chuva?”
C.L.

A necessidade de uma ordem maior, poderosa e controladora remonta às mais
antigas e diferentes civilizações. Além de muitas culturas, Deus fascinou diversos
escritores como Nietzsche, Heidegger, Dante e Doistoévski, e leituras filosóficas e
literárias já foram feitas em diferentes épocas. Como vemos há um Deus da filosofia, da
teologia e da literatura. E este Deus da literatura nos interessa ainda mais quando nos é
instigante estudar o templo que Clarice Lispector constrói através da linguagem.
Tomando como referencial a linguagem como casa do ser (Heidegger) buscamos, ainda
que brevemente, o templo religioso que a autora cria em sua produção menos literária:
as crônicas2. Compreendemos, partindo de uma breve análise heideggeriana da
linguagem, que a pertença de Deus é torná-lo palavra pelo homem.
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O gênero crônica ainda não é considerado literatura para muitos estudiosos e escritores da área. E no
caso de Clarice há um caráter especial uma vez que esta produção acabou por ganhar um novo conceito,
uma vez que o que muitos consideram crônica não era realizado completamente pela autora. Foi um
gênero encomendado e que serviu de sustento para ela quando retornou ao Brasil. Aliado a isso, Clarice
detestava a idéia de escrever com obrigação. Assim, muitos textos publicados no Jornal do Brasil,
fugiram à caracterização do gênero, sendo por isso, desconsiderados por muito tempo pelos estudiosos de
Clarice Lispector. Não bastasse isso, o próprio gênero foi marginalizado no meio acadêmico, crônica não
era considerada literatura. O recorte deste ensaio tem, entre outras intenções, mostrar que até mesmo na

Clarice Lispector é uma das maiores escritoras da literatura brasileira e sua obra
já foi abordada em diversas áreas sob diversos aspectos. Porém, a temática religiosa foi
pouco valorizada nos estudos feitos sobre a autora, o que não deixa de causar surpresa,
em se tratando de um corpus que tem, em vários romances, a figura divina como
interlocutora e os textos bíblicos como citações diretas e indiretas3.
Alguns livros de contos e romances já reservam no título uma aproximação com
a religiosidade (entre eles A Paixão segundo G.H. e A via crucis do corpo), outros
possuem referências a trechos e nomes bíblicos, isso se nos detivermos apenas nas
citações diretas.
É fato, portanto, que muitas obras de Clarice poderiam servir de objeto para este
artigo, porém, nos interessam, neste momento, as “conversas” da autora (nome proposto
por Clarice a esta produção de crônicas) que em seu discurso ganham um tom pessoal e
transparente, mostrando-a além das entrelinhas:
O que é que se tornou importante para mim? No entanto, o que
quer que seja, é através da literatura que poderá talvez se
manifestar (LISPECTOR, 1999, p. 112).4
E também sem perceber, à medida que escrevia para aqui, ia me
tornando pessoal demais (DM, p. 113).

Entre os diversos temas e referências religiosas percebidas na obra da escritora
destaca-se um em especial: Deus. Se Clarice seguia alguma religião, se deixou
influenciar por sua formação judaica, pouco nos importa neste ensaio de estudo. Até
porque, ao tentarmos um esboço biográfico de sua crença encontramos em
correspondência para Érico Veríssimo e esposa, datada de 07 de setembro de 1956,
afirmações como:

literatura menor realizada pela autora é possível verificar a pertinência de um estudo preocupado em
desvendar o Deus em sua obra.
3
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Como é do conhecimento dos senhores, meu marido e eu, não
tendo infelizmente religião (por enquanto), criamos nossos filhos
na idéia de Deus, mas sem lhes dar rituais definitivos, e à espera de
que eles próprios mais tarde se definam (LISPECTOR, 2002, p.
209).

Se Deus, enquanto entidade religiosa, não existe na vida de Clarice mulher, ao
menos está bem presente na obra da escritora. Cremos que o aproveitamento deste tema
em sua obra não exige a crença Nele, além disso, o que nos interessa não é a confissão
de fé ou ateísmo por parte da autora, mas sim a importância de Deus como algo
estruturador de seu discurso. Recorremos, novamente ao pensamento heideggeriano
para compreender a importância deste movimento da linguagem na apropriação da
imagem de Deus:
A questão da fé religiosa não pode mais ser colocada nos termos da
decisão sobre a existência ou não existência de Deus, mas deve se
dirigir ao colóquio do mortal com Deus. Deus dá-se como aceno,
como anúncio silencioso, e é tal apenas quanto é escutado e
nomeado na palavra poética. O fato que o dom não tenha doador
não implica que não haja um beneficiário do dom: o Da-sein, que,
contudo, só é no colóquio. Isso significa que o colóquio não é
fundado nem por Deus nem pelo homem, mas é o escancarar de
um ‘entre’, a diferença que separa unindo homem e alteridade.
Trata-se do evento do ‘sagrado caos’, do jogo abissal do ser
(Seyn). (ARAÚJO, p. 94-95).

Ao adotarmos como objeto de nosso trabalho uma escritora que foi transgressora
da linguagem, no sentido de ultrapassar as normas discursivas no que tange tanto ao
significante quanto ao significado, adotamos, pelo outro lado, o conceito de que a
linguagem, de alguma forma, está vinculada ao poder.
Podemos buscar, mesmo dentro de nossos referenciais teóricos – em Barthes,
por exemplo -, considerações acerca do assunto que legitimam nossas afirmações de que
a linguagem utilizada pelo homem não o deixa completamente livre, cerceando seu
direito de expressão, limitando-lhe os enunciados.
Porém Clarice usou uma linguagem própria ao falar de/para e com Deus, extraiu
do discurso religioso o que havia de mais uniforme e opressor, e transformou o divino

em interlocutor acessível, submetendo-O ao humano, tentando, pelas palavras de
Barthes:
Jogar com os signos em vez de destruí-los, colocá-los numa
maquinaria de linguagem cujos breques e travas de segurança
arrebentaram, em suma, em instituir no próprio seio da linguagem
servil uma verdadeira heteronímia das coisas (BARTHES, 2000,
28 - 29).

O espaço deste texto nos força a fazer escolhas e opções, já que o tema daria por
si só vários estudos de grande fôlego. Por isso nos deteremos em apenas um prisma
diante da riqueza multifacetada de interpretações possíveis de sua valiosa e imensa obra.
Por hora, lancemo-nos à tentativa de descobrir quem é o Deus inventando nas crônicas
de C.L.

II – “(…) Eu Inventar Deus (…)” Ou Desdobramentos
“Consideração: suponho a hipótese
de alguém no mundo já ter visto Deus.
E nunca ter dito uma palavra.
Pois, se nenhum outro viu, é inútil dizer.”
C.L.

Joseph Campbell, no livro E por falar em mitos, cita que há, dentro do
pensamento zen, a necessidade do ser humano em matar o símbolo para enfim
encontrar-se com ele. O que corrobora com o conceito de Franco Crespi a respeito do
retorno à religião:
Tais possibilidades, de fato, se abrem somente quando a dimensão
religiosa é procurada fora da lógica de compensação e de
segurança que orienta a busca de formas de identidade e pertença
social, ou seja, quando, renunciando à absolutização do tipo
idolátrico, assume-se o risco de uma indagação fundamental em
torno do sentido da existência. Só então a busca não é mais ditada
pelo desejo de preencher uma carência, mas é sobretudo uma
disposição para a escuta (CRESPI, 1999, p. 10).

Entendemos por matar o símbolo não uma exclusão total da temática na obra,
mas uma desmistificação imagética, um diálogo sem pudor, uma crença questionadora,

uma entrega desconfiada. Nota-se o tom pessoal que Clarice permite às suas crônicas do
jornal, é nesta vulnerável exposição da autora que buscamos a figura de Deus.
O que encontramos é um discurso também pessoal, nessa desmistificação do
símbolo, a autora, longe de somente se dirigir a uma imagem opressora e poderosa,
dialoga no mesmo tom, transformando-O em personagem:
Sobre um personagem que uma vez comecei a descrever e que
afinal nem sequer cheguei a deixá-lo fazer parte de um romance:
“O que ele realmente e profundamente era, não era visível nem
perceptível. O que ele era existia assim como uma praia na Ásia
que neste momento em que estais aqui, a praia está lá. Ele mesmo,
apesar de não poder se negar, no entanto não se provava nem a si
nem aos outros. O que ele realmente era não era passível de prova.
O único modo de saberem de sua vida mais real e mais profunda
seria acreditar: por um ato de fé admitir essa coisa de que jamais
provavelmente teriam a certeza, senão crendo (DM. p. 150).

Clarice por diversas vezes refere-se a Deus como Nada e Tudo, e o que torna o
seu discurso transgressor é o fato de não só permitir-se uma disposição para a escuta,
mas uma coragem para a fala. Citando, novamente, Crespi, percebemos a crença da
autora num Deus não provável, pois “crer significa, ao contrário, viver na angústia do
silêncio de Deus, isto é, aceitar tal silêncio numa situação de incerteza radical”
(CRESPI, 1999, p. 56).
Em crônicas como “Cosmonauta na terra”, “Prece por um Padre” e “Calor
humano”, há um permanente questionamento, expresso de diferentes maneiras: quem é
Deus?
O Deus que aparece nas crônicas é um Deus passível de crença e ouvinte, um ser
para quem ela em diversos momentos dirige seus pedidos e suas contestações: “Eu disse
um pouco para Deus, com algum pudor: (…) faze com que ele não Te indagues demais,
porque a resposta seria tão misteriosa quanto a pergunta” (DM, p. 32).
Porém Clarice não realiza um exercício de comunhão ou aproximação com Deus
no intuito de atingir a graça ou a conquista, até porque o Deus que é buscado no

discurso de suas crônicas não surge para realizar, pois, de acordo com ela: “A prece
profunda não é aquela que pede, a prece mais profunda é a que não pede mais” (DM,
p. 267).
A linguagem depreendida por C.L. não é simplesmente um instrumento que
pode ser usado de modo indiferente para a expressão. Na verdade, a falta da palavra
adequada torna impossível pensar a coisa mesma, e isso abre o pensamento à mais
profunda natureza da linguagem. É na ausência de uma resposta que a autora, através da
palavra, recria a imagem de um Deus que já não se aproxima tanto da imagem
eternizada na Bíblia ou das outras religiões. Falar Dele, na obra da autora, torna-se
exercício de reconstrução, mata-se o símbolo, mas salva-se o nome:
Elas (as palavras) são levadas, simultaneamente exportadas e
deportadas, por um movimento de transferência para Deus. Elas
nomeiam Deus, falam dele, falam-no, falam-lhe, deixam-no falar
em si, deixam-se levar por ele, (se) fazem referência àquilo mesmo
que o nome supõe nomear para além dele mesmo, o nomeável
além do nome, o nomeável inomeável. Como se fosse preciso ao
mesmo tempo salvar o nome e tudo salvar, exceto o nome, salvo o
nome, como se fosse preciso perder o nome para salvar aquilo que
porta o nome, ou aquilo na direção do qual se dirige por meio do
nome. Mas perder o nome não é incriminá-lo, destruí-lo ou feri-lo.
Pelo contrário, é simplesmente respeitá-lo: como nome. Isso quer
dizer pronunciá-lo, o que equivale a atravessá-lo na direção do
outro, que ele nomeia e que o porta. Pronunciá-lo sem pronunciálo. Esquecê-lo, chamando-o, (se) lembrando-o, o que equivale a
chamar o outro ou dele se lembrar (DERRIDA, 1995, p. 40 - 41).

Apesar da constante recriação da imagem no texto, a autora não responde a
pergunta lançada: quem é Deus? Umberto Eco percebe a existência de um segredo em
tudo no universo, e que a tentativa de se revelar um segredo sempre conduz a um outro
e assim progressivamente, até se perceber que o segredo último, impossível, é que tudo
é segredo, ou que é um segredo vazio (ECO, 1997). Reafirmando a idéia que reconhece
que a linguagem humana é inadequada para falar sobre Deus, já antes apontada por
Derrida, Eco atesta estar exatamente na possibilidade de ambigüidade e polivalência da
língua, ou seja, em sua falta de precisão, sua maior adequação para falar sobre o

mistério, visto não ter este uma forma final definida, ou um significado tangível. Se
reconhecemos que atingir o mistério é conhecer a verdade e que o discurso de Clarice
sobre o mistério e no mistério é uma forma de participarmos deste, é possível concordar
com Eco quando este diz que a verdade é secreta e nenhum questionamento dos
símbolos e enigmas será capaz de revelar a verdade última, só será possível deslocandose o segredo para outro lugar (ECO, 1997).
Em outras palavras, mesmo com as limitações formais a que se apresenta o
discurso religioso de Clarice, ao tentar responder sua própria pergunta, a autora desloca
a resposta para outro lugar: “2ão, nem pensem que vou falar em Deus: é um segredo
meu” (DM, p. 340). Suas crônicas permitem um deslocar-se no mistério, pois não quer
dizer algo unívoco, não quer ser a palavra última. É retomando Heidegger que melhor
compreendemos este exercício circular da linguagem clariceana, pois “não teria
nenhum sentido falar de mistério que no final é desvendado: o mistério é tal se
permanece até o fim.” (ARAÚJO, p. 3)
O que notamos, portanto, longe de possibilidades de respostas, é a apresentação
de um Deus recriado na linguagem da autora, com o qual ela dialoga, questiona e até
perdoa. Como faz na crônica, posteriormente publicada em forma de conto, Perdoando
Deus:
Tive então um sentimento de que nunca ouvi falar. Por puro
carinho, eu me senti a mãe de Deus, que era a Terra, o mundo. Por
puro carinho, mesmo, sem nenhuma prepotência ou glória, sem o
menor senso de superioridade ou igualdade, eu era por carinho a
mãe do que existe. Soube também que se tudo isso “fosse mesmo”
o que eu sentia – e não possivelmente um equívoco de sentimento
– que Deus sem nenhum orgulho e nenhuma pequenez se deixaria
acarinhar, e sem nenhum compromisso comigo. Ser-Lhe-ia
aceitável a intimidade com que eu fazia carinho. O sentimento era
novo para mim, mas muito certo, e não ocorrera antes apenas
porque não tinha podido ser. Sei que se ama ao que é Deus. Como
amor grave, amor solene, respeito, medo, e reverência. Mas nunca
tinham me falado de carinho maternal por Ele. E assim como o
meu carinho por um filho não o reduz, até o alarga, assim ser mãe
do mundo era o meu amor apenas livre.
E foi quando pisei num enorme rato morto. (...)

E a revolta de súbito me tomou: então não podia eu me entregar
desprevenida ao amor? De que estava Deus querendo me lembrar?
(...) A grosseria de Deus me feria e insultava-me. Deus era bruto.
Andando com o coração fechado, minha decepção era tão
inconsolável como só em criança fui decepcionada. Continuei
andando procurava esquecer. Mas só me ocorria a vingança. Mas
que vingança poderia eu contra um Deus Todo-Poderoso, contra
um Deus que até com um rato esmagado podia me esmagar?(...)
Na minha vontade de vingança nem a menos eu podia encará-lo,
pois eu não sabia onde é que Ele mais estava, qual seria a coisa
onde Ele mais estava e que eu, olhando com raiva essa coisa, eu O
visse? No rato? Naquela janela? Nas pedras do chão? Em mim é
que ele não estava mais. Em mim é que eu não O via mais.
Então a vingança dos fracos me ocorreu: ah, é assim? Pois então
não guardarei segredo, e vou contar. Sei que é ignóbil ter entrado
na intimidade de Alguém, e depois contar os segredos, mas vou
contar (...)
Enquanto eu imaginar que Deus é bom só porque eu sou ruim, não
estarei amando a nada: será apenas o meu modo de me acusar. Eu,
que sei nem ao menos ter me percorrido toda, já escolhi amar o
meu contrário, e ao meu contrário quero chamar de Deus. Eu, que
jamais me habituarei a mim, estava querendo que o mundo não me
escandalizasse. Porque eu, que de mim só consegui foi me
submeter a mim mesma, pois sou tão mais inexorável do que eu, eu
estava querendo me compensar de mim mesma com uma terra
menos violenta que eu. Porque enquanto eu amar a um Deus só
porque não me quero, serei um dado marcado e o jogo de minha
vida maior não se fará (DM. p. 313 - 315).

O quem não importa, porque este é invenção, e enquanto criação não pode
existir. Perdoar Sua ira, achá-Lo de tamanha delicadeza quando folhas caem distraídas
das árvores em seus cílios, compreender Sua fúria perante uma tempestade, achar Suas
doçuras muito tristes, rezar por um Padre, pelos filhos, pela família, pelo leitor5. O que
C.L. faz é acabar com a teologia velha e buscar uma outra, não teocêntrica, mas
antropocêntrica. E, para revelar o que é humano (com seus medos, suas dores e seus
questionamentos) ela revela algumas facetas de Deus.
O Deus que surge, portanto, no templo da linguagem de Clarice cronista é, ainda
que novo, uma mescla do bíblico cristão e hebraico. Chamamos novo porque, antes de
ser aquele a quem o homem deve servir e quem o homem busca, é já aquele que serve
ao homem e que dele necessita para sobreviver.
O Deus de Clarice é:
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- acessível: “Deus, venha. Mesmo que eu não mereça, venha.” (DM. p. 75),
“Um dia o domesticaremos em humano, e poderemos desenhá-lo. Pois assim fizemos
conosco e com Deus.” (DM. p. 241), “É melhor nós nos encontrarmos com Deus.”
(DM. p. 367);
- misterioso: “É como se o pacto com Deus fosse este: ver e esquecer, para não
ser fulminado pelo saber.” (DM. p. 197) “Como compreender Deus?” (DM. p. 343),
“Quem fez o mundo? Se foi Deus, quem fez Deus? Por que se reza?” (DM. p. 367), “E
se Deus tem número eu não sei.” (DM. p. 370) “Espanta-me a natureza neste mundo
que é Deus.” (DM. p. 397);
- colérico: “Sim, aqui é noite escura às dez horas da manhã. É a ira de Deus.”
(DM. p. 38)
- sábio: “Deus sabe o que faz.” (DM. p. 92)
- delicado: “2ão, nunca me acontecem milagres. (...) Milagre, não. Mas as
coincidências. Um dia uma folha me bateu nos cílios. Achei Deus de uma grande
delicadeza.” (DM. p. 166)
- ilimitado: “Depois cheguei à conclusão, muito humilde minha, de que Deus é o
infinito. (DM. p. 291)
A delimitação do dizível de quem é Deus é que cria em Clarice a desmistificação
primeira de Sua imagem e a possibilidade da experiência através da linguagem. O Deus
inventado da autora é, como já foi dito, múltiplo em sua(s) face(s) revelada(s).

III – “(…) ELE ÃO EXISTE” OU PRECARÍSSIMA CO

CLUSÃO
“Tu, Deus, que eu amo
como quem cai no nada."
C.L.

Nesse subversivo discurso religioso, indo na contramão da voz feminina, Clarice
nega afirmando, descrê crendo, modela a imagem de uma imagem que é Tudo e Nada.

Os fios de seu discurso enraizado nessas crônicas se entrelaçam numa constante
tentativa de entender, dissecar e dialogar com Deus, incitando-O e questionando-O a ser
tão mais humano quanto foi capaz de nos criar e a fazer parte de uma criação cuja
experiência Clarice não difunde, apenas divide: “sou inclusive responsável pelo Deus
que está em constante evolução para melhor” (DM, p. 276).
Como afirma Leonardo Boff, Deus habita nossos conceitos e nossas linguagens
sendo, portanto, identificado com os conceitos que dele fazemos (BOFF, 2002).
O que temos no templo recriado na linguagem de Clarice é a destruição de um
Deus uno para a construção de um Deus múltiplo, cujas imagens são insuficientes. Um
Deus que está para além do nome, para além do falar de, só possivelmente vivido e
sentido no falar com.
É assim que de corpo inteiro Clarice entrega-se às conversas de sábado, e
falando com Deus permite-nos uma experiência do segredo que não se revela e propõenos uma tentativa, não da resposta, mas da descoberta.
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