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ABSTRACT : This paper presents an analysis of “São Paulo”, chronicle written by 
Clarice Lispector in order to be published in “Jornal do Brasil”. In brief, the aim of 
this analysis is to draw attention to how a discourse translates others on its own 
terms. 
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0. Introdução 

 
Quando falamos o nome ‘Clarice Lispector’, sempre nos vem a imagem da 

escritora de romances (Perto do Coração Selvagem; A Paixão segundo G.H.) e contos 
(Felicidade Clandestina; Laços de Família), e nunca a imagem de jornalista, pois 
poucos têm conhecimento da sua vasta contribuição à nossa imprensa escrita. Clarice 
escreveu para vários jornais e revistas, dentre eles: Pan (1940, Rio de Janeiro); Vamos 
Ler (1940/1941, Rio de Janeiro); Folha de Minas (1944, Belo Horizonte); Comício 
(1952, Rio de Janeiro); Correio da Manhã (1959/1961, Rio de Janeiro); Diário da Noite 
(1960/1961, Rio de Janeiro); Senhor (1959/1964, Rio de Janeiro); Manchete 
(1968/1969, Rio de Janeiro); Fatos e Fotos (1976/1977, Brasília); Jornal do Brasil 
(1967/1973, Rio de Janeiro). Na imprensa escrita seu trabalho foi marcado pela 
heterogeneidade das funções que desempenhou (colaborando com crônicas, entrevistas, 
artigos para páginas femininas, etc), executando tarefas que, a priori, não se 
identificavam com o fazer do texto literário. 

No Jornal do Brasil, Clarice contribui com suas crônicas por sete anos: de 19 
de agosto de 1967 até 29 de dezembro de 1973. As crônicas, desligadas do aspecto 
gráfico, encontram-se publicadas em A descoberta do mundo. 

Gostaria de ressaltar que o tema escolhido faz parte de uma pesquisa maior que 
observará a contribuição de Clarice Lispector na busca de um espaço do feminino na 
imprensa escrita. Para esta comunicação, decidi analisar a crônica São Paulo, publicada 
em 19 de outubro de 1968. Partindo de pressupostos teóricos da Análise do Discurso 
(AD), busco unir forma e conteúdo para chegar a uma análise pertinente. Digo uma 
análise e não a análise, pois não é minha intenção instituir o sentido do texto, mas 
como lembra Pêcheux, pretendo “ construir procedimentos que exponham o olhar-leitor 
a níveis opacos à ação estratégica de um sujeito”.  

Por que esta crônica e não outra? Chamou-me a atenção, o fato de Clarice se 
apropria da carta enviada por Fernanda Montenegro para produzir a crônica, ou seja, a 
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crônica é uma reprodução aspeada da carta de Fernanda Montenegro. Qual é o querer-
dizer de Clarice ao acolher o discurso do outro (a carta de Fernanda Montenegro)? 

Assim, viso a analisar como ocorre este processo de tradução da carta para a 
crônica, pois “quando uma formação discursiva faz penetrar seu outro em seu próprio 
interior, por exemplo, sob a forma de citação, ela está apenas traduzindo o enunciado do 
outro, interpretando-o através de sua própria categoria”(MAINGUENEAU: 1993, 120). 
E, Para explicar esse fenômeno de tradução, abordarei a problemática dos gêneros do 
discurso associada à noção de dêixis discursiva.  

 
 
1. Gêneros do discurso 

 
T odas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, estão 

sempre relacionadas com a utilização da língua. Como sabemos os gêneros reportam-se 
às formas de uso da língua, estando relacionados às diferentes situações sociais. Se a 
língua é vista de forma heterogênea e indeterminada, o conceito de gênero não pode ser 
visto sob uma óptica homogênea, mas sob um caráter heterogêneo porque “ a riqueza e a 
variedade dos gêneros do discurso são infinitas, (...) inesgotáveis (...) um repertório que 
vai diferenciando-se e ampliando-se à medida que a própria esfera se desenvolve e fica 
mais complexa”(BAKHTIN: 1992, 279). 

Diante dessa problemática, Bakhtin (1992) distingue os gêneros em primários 
(constituídos em situações de comunicação ligadas a esferas sociais cotidianas de relação 
humana) e secundários (relacionados às esferas públicas e mais complexas, de interação 
social). O autor diz que os gêneros secundários absorvem e transmutam os gêneros 
primários, ou seja, Os gêneros primários ao se tornarem componentes dos gêneros 
secundários, transformam-se dentro destes e adquirem uma característica particular.  

A partir dessa classificação e pensando no gênero como uma ferramenta, vejo 
que Clarice, durante a confecção da crônica (gênero secundário), estaria realizando o 
mesmo procedimento descrito acima ao absorver e transmutar a correspondência de 
Fernanda (gênero primário). Utilizando sua competência sociocomunicativa de 
escritora/leitora, a cronista adequa a correspondência ao novo espaço (jornal) e novo 
contrato (escritor/leitor da crônica), produzindo, assim, um novo texto. O que permite 
afirmar que um novo texto é construído é: o título da crônica (São Paulo); o enunciado 
introdutório (“ De São Paulo recebi uma carta de Fernanda Montenegro. Telefonei-lhe 
pedindo licença para publicá-la. Foi dada...”); os parênteses no interior da carta 
(“Fernanda se refere a um livro meu”). 

Assim, como já foi apontado, o texto não pode ser visto como um construto 
inseparável de seu modo de existência material, pois uma modificação do suporte 
acarretaria uma alteração do gênero de discurso. Com relação a essa modificação de 
suporte, podemos dizer que a carta, ao ser inserida num jornal, espaço destinado às 
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crônicas de Clarice, perde o estatuto de correspondência íntima, passando ao estatuto de 
crônica. Esse novo estatuto, por sua vez, promove uma inversão de papéis dos 
interlocutores no espaço enunciativo, pois o contrato da correspondência entre Clarice 
(alocutário) e Fernanda (locutor) é atenuado para dar lugar ao contrato entre Clarice 
(locutor) e leitor (alocutário) exigido pela crônica. T udo isso vem corroborar com a 
idéia de que a variedade dos gêneros do discurso pressupõe a variedade dos escopos 
intencionais daquele que fala ou escreve, e também para quem escreve. 

Para compreender melhor o gênero de um discurso é preciso não subestimar a 
relação do locutor com o outro e com seus enunciados, pois, toda atividade de 
linguagem é um processo marcado pela inscrição do sujeito. 

Surge, então, a seguinte questão: quais são os traços lingüísticos que instauram 
essa subjetividade? 

Como sabemos, o discurso se organiza em torno da dupla EU-VOCÊ (locutor-
alocutário), por isso cabe ao locutor construir o seu texto conforme o seu alocutário 
(público-alvo), uma vez que, todo discurso visa à resposta do outro. Isto é, “todo 
enunciado, antes de ser esse fragmento de língua natural que o lingüista procura analisar, 
é o produto de um acontecimento único, sua enunciação, que supõe um enunciador, um 
destinatário, um momento e um lugar particulares”(MAINGUENEAU: 1996, 5). 

Esse acontecimento enunciativo pode ser apreendido através do enunciado cujos 
vestígios (dêiticos) carregam as marcas de subjetividade, a capacidade do locutor para se 
propor como sujeito. E, para interpretar essa referência dêitica é preciso levar em conta 
não só as unidades internas do discurso, mas elementos que lhe são exteriores e que 
dizem respeito à situação de comunicação. Por isso, Brandão (1988) ressalta a 
importância de observar “ o papel que tem no processo da enunciação dos actantes do 
enunciado; a situação espaço-temporal do locutor e eventualmente, do alocutário 
deixados no enunciado”. Pretendo neste trabalho abordar apenas os actantes do 
enunciado.  

 
2. Da carta à crônica: um processo de tradução 
 

Ao ler a crônica, observamos que todo enunciado é produzido por um locutor 
(Clarice) que chamaremos de L1. No interior do enunciado de L1 indicia-se o enunciado 
(carta aspeada) proferido por um outro locutor que chamaremos de L2 (Fernanda). Vê-se, 
então, que L1 é porta-voz de L2 por se reconhecer através da palavra do outro. Ou seja, 
L1 fala da sua perspectiva através da perspectiva do outro (L2), pois ambos comungam 
do mesmo mundo, da mesma expressão dolorosa, da mesma formação discursiva e 
ideológica – aqueles que são oprimidos pelo mundo da ditadura. Os excetos da carta 
abaixo ilustram a presença dessa comunhão: 
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1) “ Ao ler meu nome, escrito por você, recebi um choque não por vaidade mas 
por comunhão.” 
2) “ Atualmente em São Paulo se representa de arma no bolso. Polícia nas 
portas dos teatros. T elefonemas ameaçam o terror para cada um de nós em 
nossas casas de gente do teatro. É o nosso mundo.” 
3) “ Mas deixe que eu mantenha com você esta sintonia dolorosa...” 
 
A partir dos excetos acima, podemos observar que, no eixo carta, L2 

(Fernanda) se instaura ora de forma explícita na forma pronominal eu, ora de foram 
implícita por meio das formas pronominais nós/nosso e da terminação verbal. 
Enquanto, o seu alocutário (Clarice) é marcado explicitamente por meio da forma 
pronominal você ou pelo próprio nome que o locutor faz questão de clamar para que 
possam manter uma sintonia dolorosa.  

Percebemos que durante toda a correspondência, há uma predominância da 
forma pronominal nós/nosso na tentativa de resgata o tema de comunhão/identificação 
que perpassa por toda a carta, pois ambas, Clarice e Fernanda, comungam da mesma 
barata (“ A nossa barata”), da mesma sintonia dolorosa (“deixe que eu mantenha com 
você esta sintonia dolorosa”), do mesmo mundo (“ o nosso mundo”), da mesma 
formação discursiva e ideológica. 

Enquanto L2 se instaura explicitamente, L1 (Clarice) se instaura de foram 
implícita por meio do pronome meu e da terminação verbal. Esses indícios podem ser 
apreendidos nos enunciados abaixo: 

 
4) “ De São Paulo recebi uma carta...” 
5) “ T elefonei-lhe pedindo licença...” 
6) “ Fernanda se refere a um livro meu” 
 
Já o alocutário de L1(leitor da crônica) não marcado, é resgatado no processo de 

comunicação verbal através do enunciado introdutório (“De São Paulo recebi uma carta 
de Fernanda Montenegro. Telefonei-lhe pedindo licença para publicá-la. Foi dada”) e 
do parêntese (“Fernanda se refere a um livro meu”) inserido no interior da carta. Esses 
dois indícios visam orientar o leitor a posicionar-se dentro do enunciado. 

T odo esse processo de comunhão, de identificação entre locutor e alocutário, 
vem ratificar a minha hipótese inicial de que Lispector fala da sua perspectiva através da 
perspectiva do outro. Clarice reconhece sua voz na carta de Fernanda (“ Eu que dei pra 
mentir. E com isso estou dizendo uma verdade. Mas mentir já não era sem tempo. 
Engano a quem devo enganar, e, como sei que estou enganando, digo por dentro 
verdades duras”), ou seja, o discurso de Fernanda está impregnado pelo discurso de 
Clarice. 
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3. Conclusão 

Levando-se em conta a análise acima, poderíamos admitir que é esse elemento 
semântico de comunhão/identificação que leva Clarice a aspear a carta recebida. Na 
realidade, ao se fazer porta-voz do discurso do outro a cronista apenas atesta o que 
Fernanda disse durante toda a carta que ambas comungam da mesma barata, que ambas 
mantém esta sintonia dolorosa. 

Assim, gostaria de apontar que Clarice mesmo ao reproduzir literalmente o 
discurso de Fernanda, o faz em seus próprios termos, pois a carta passa por um processo 
de refração a partir do momento em que é instituído um título, um enunciado 
introdutório, um comentário entre parênteses, além disso, perde o caráter de 
correspondência íntima por se instaurar um novo contrato devido ao veículo de 
publicação (jornal).  

Por fim, acredito que esse processo de tradução permite-nos dizer que “num 
espaço discursivo considerado, o sentido não é algo estável, que poderia ser relacionado 
a uma posição absoluta, mas se constrói no intervalo entre as posições 
enunciativas”(MAINGUENEAU: 1993, 120). 

 
RESUMO: Esta comunicação apresenta análise da crônica São Paulo escrita por Clarice 
Lispector para o Jornal do Brasil. A análise tem por objetivo mostrar como um discurso 
traduz outros em seus próprios termos.  
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