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Resumo: Na obra de Clarice Lispector a palavra adquire um tom que vai além do 

relatar; ela permite uma configuração dos textos, segundo Antonio Candido (1988), não 

como construções verbais que imitam o mundo, mas como elaborações que trazem o 

mundo em seu bojo. Tal aspecto da escritura de Lispector desloca o olhar do narrado 

para o dito, por estarmos diante de uma escrita cuja aproximação ora tende ao ensaio, 

ora à filosofia. Destaca-se dentre seus críticos/leitores o professor Benedito Nunes como 

um dos mais importantes analistas de sua obra. Ele é o responsável por uma análise de 

base filosófica da produção clariciana, desde a publicação de O mundo de Clarice 

Lispector, em 1966, cujo estudo se tornou notório quando republicado em O dorso do 

tigre, de 1969, e produziu desdobramentos que culminaram em outras obras, como 

Leitura de Clarice Lispector (1979) e O drama da linguagem (1989). Com base nessas 

considerações, lança-se aqui a proposta de uma análise da recepção crítica do tema da 

palavra fundadora, com enfoque no conto “O ovo e a galinha” e no romance A paixão 

segundo GH. Nosso objetivo consiste em traçar um panorama da crítica produzida por 

Nunes à obra de Lispector, pontuando os conceitos fundamentais elencados pelo autor 

para análise da escritura das narrativas, sob o princípio de que a função da ficção “não 

está em oferecer respostas concretas, mas sim em servir de ponto de orientação da 

práxis vital e alheia” (STIERLE, 2001, p. 180).  
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Introdução 

 

Este trabalho é fruto de pesquisa realizada no decorrer do ano de 2012 para um 

seminário da disciplina Teorias Críticas, durante o curso de mestrado em Teoria 

Literária, na Universidade Federal do Pará. A temática despertou nosso interesse por 

acreditarmos que as discussões sobre o tema poderão contribuir aos estudos de textos 

literários, sobretudo em relação às narrativas modernas de caráter intimista. 

Com o objetivo de traçar um panorama da crítica produzida por Benedito Nunes à 

obra de Clarice Lispector, pontuando os conceitos fundamentais por ele elencados, para 

análise da escritura das narrativas, nossa intenção é fazer uma revisão das abordagens 

que esse filósofo realiza acerca do trabalho de elaboração da linguagem nos textos A 

paixão segundo G.H. e “O ovo e a galinha”, de Clarice, tomados como recorte, por 

serem obras que se enquadram em nosso propósito, além de trazerem as reflexões sobre 



 

a linguagem como parte constituinte das narrativas, permitindo melhor compreensão do 

foco principal desenvolvido neste trabalho. 

Desde o primeiro livro, Perto do coração selvagem, publicado em 1943, a 

produção de Clarice Lispector provocou grande impacto quanto à sua recepção crítica, 

pois, ao depararmos, em seus textos, com formulações que ultrapassam um nomear de 

coisas no mundo, percebemos o surgimento de elaborações distantes de um narrar 

retilíneo de situações e/ou vivências, embora estejam diretamente relacionadas a 

experiências passíveis de serem vivenciadas. Encontramos, em sua obra, uma nova 

forma de criação pela escrita, na qual a palavra adquire um teor de temor advindo do 

vivido e, ao mesmo instante, do silenciado, e isto nos permite afirmar que estamos 

diante de uma palavra inaugural, responsável pela criação de algo, sem deixar de 

considerar o que já aconteceu, sob uma reconstituição diferente. 

Nesse sentido, a autora, em APSGH
1
, romance escrito em sua fase madura, 

demonstra o processo de criação, o qual toma por base algo que vai além da experiência 

vivenciada, mas sem estar dissociado dela, como se pode observar no seguinte 

fragmento: “Vou criar o que me aconteceu. Só porque viver não é relatável. Viver não é 

vivível. Terei que criar sobre a vida. E sem mentir. Criar sim, mentir não. Criar não é 

imaginação, é correr o grande risco de se ter a realidade.” (LISPECTOR, 1988, p. 15). 

Nota-se que, para a criação/escrita acontecer, é necessário um processo de 

organização pessoal, que conduz a formas peculiares de ordenação narrativa, fundadas 

na experiência aparentemente banal, culminando em uma vivência incomum, cuja 

ordenação linguística convencional não recobre. Esse processo tem início, em APSGH, 

no terceiro capítulo, quando a narradora, uma mulher de boa condição econômica, 

encontra-se sozinha em casa, e procura assumir a função de sua empregada, com a 

oportunidade colocar em ordem um espaço de seu apartamento, segundo sua própria 

vontade, como podemos observar no fragmento: “Ordenando as coisas, eu crio e 

entendo ao mesmo tempo. [...] Arrumar é a melhor forma” (LISPECTOR, 1988, p. 23).  

O fato de realizar uma tarefa que não fazia parte de seu cotidiano, leva-a a 

perceber o que antes não conseguia ver. Torna-se nítido o alargamento da percepção de 

si e do mundo, provocada pela experiência da narradora, observado no excerto: “Como 

direi agora que já então eu começara a ver o que só seria evidente depois? Sem saber, eu 

já estava na antessala do quarto. Já começava a ver, e não sabia; vi desde que nasci e 

                                                             
1
 APSGH – A paixão segundo G.H. 



 

não sabia, não sabia” (LISPECTOR, 1988, p. 24). Essa expansão da percepção, ao ser 

transposta para a escrita, será marcada por questionamentos e/ou elaborações 

particulares. 

Esse aspecto, anterior à linguagem da qual uma obra literária prescinde para sua 

construção, além de ter sido trabalhado por Benedito Nunes em suas análises, foi 

considerado por inúmeros críticos, entre os quais, Antonio Candido, em seu texto “No 

começo era de fato o verbo”, toma como referência o romance Perto do coração 

selvagem, e lança a seguinte afirmação: 

de certo modo o tema passava a segundo plano e a escrita a primeiro [na obra 

de Clarice Lispctor] , fazendo ver que a elaboração do texto era elemento 

decisivo para a ficção atingir seu plano efetivo [...]. Não se trata mais de ver 

o texto como algo que se esgota ao conduzir a este ou aquele aspecto do 

mundo e do ser; mas de lhe pedir que crie para nós o mundo, ou um mundo 

que existe e atua na medida em que é discurso literário (CANDIDO, 1988, p. 

XIX). 

   

Tal aspecto elencado por Candido está presente em diversas obras da escritora e é 

sempre marcado pelo destaque dado à elaboração do texto. Daí a alusão às escrituras 

bíblicas feita no título do ensaio, no qual temos uma referência ao livro bíblico de João, 

mais precisamente, sob a afirmação de que a palavra originou todas as coisas existentes 

no mundo, tomando Deus como verbo; por ser aquele que é capaz de iluminar a 

escuridão – “No princípio era o Verbo, e o verbo estava com Deus, e o Verbo era 

Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele 

nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz 

resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam” (João 1: 1-5). Essa forma de 

concepção da criação de todas as coisas foi retomada/reelaborada no presente trabalho. 

Enquanto Candido remete ao princípio da produção clariciana como o surgimento 

desse mundo criado por palavras, nos propusemos, com esse estudo, à análise de textos 

que compõem a produção madura da autora, ao tomarmos como recorte literário o 

romance A paixão segundo G.H. e o conto “O ovo e a galinha”, ambos publicados no 

ano de 1964, mais de vinte anos depois da publicação de seu primeiro livro. 

Em razão da ordenação e elaboração que a autora realiza em suas narrativas, nos 

textos selecionados, a linguagem é elevada à máxima potência de sua expressão. No 

romance, percebe-se que, em busca de uma forma, a narradora hesita, ocasionando o 

lapso da linguagem ante o momento epifânico, como uma tentativa fracassada de 

nomear o mundo pré-verbal. Já no conto, nota-se o jogo incessante e vertiginoso entre a 

palavra e a coisa.  



 

Em sua última entrevista concedida ao jornalista Júlio Lerner em 1977, Clarice 

Lispector, ao ser questionada se poderia ser uma escritora popular, declarou não se ver 

assim, pois alegou ser considerada por muitos como uma escritora hermética, e finalizou 

sua fala dizendo haver um conto que não compreende bem, “O ovo e a galinha”, o qual 

ela avalia como um de seus textos prediletos, por ser, para ela, um mistério. Nessa 

narrativa, pela complexidade na formulação da linguagem apresentada em seus textos, a 

criação de Clarice Lispector toma uma elevação do nível de compreensão, que permite 

toma-la como uma escritora para muito além do popular. Como podemos observar no 

seguinte fragmento do conto: “Ser uma galinha é a sobrevivência da galinha. Sobreviver 

é a salvação. Pois parece que viver não existe. Viver leva à morte” (LISPECTOR, 1998, 

p. 52). Assim, a linguagem desenvolvida no decorrer da narrativa traz a ideia de um 

jogo entre o verbo e os significados que ele pode adquirir.  

Por ter a linguagem como propulsora do encadeamento narrativo, interessa-nos 

revisitar as análises feitas sobre essa temática nos textos. Como fora mencionado, a 

produção de Lispector provocou ressonâncias na crítica, pois para lê-la fez-se necessário 

ajustar a lente e olhá-la sob um novo prisma. Sob essa perspectiva, o crítico e ensaísta 

Benedito Nunes, um de seus mais aclamados receptores, foi responsável por inserir a 

filosofia como suporte ao estudo da obra clariciana, não como uma teoria a ser aplicada 

e confirmada durante a análise, mas como um aporte que dá luz e traz novas 

possibilidades de análise aos textos literários. 

Diversos foram os estudos realizados por Benedito Nunes sobre a obra de Clarice
2
 

Lispector e, consequentemente, vários temas foram abordados, como, por exemplo, o 

itinerário místico, a náusea, os personagens e/ou os temas do conto. Porém, o principal 

ponto de análise deste trabalho está centrado sobre a linguagem, por ser um tema que 

mobiliza conceitos filosóficos e tece uma teia que abarca outras temáticas como, por 

exemplo, a epifania.  

Sob a perspectiva de dar suporte ao percurso a ser trilhado, torna-se necessário a 

realização de um breve apanhado acerca da recepção crítica de um texto literário, 

enfocando pontos teóricos que sustentam a análise proposta, e dão ênfase ao leitor como 

foco principal desse processo. 

 

1. Estética da recepção – breves apontamentos teóricos 

                                                             
2 Para um estudo mais aprofundado das diversas produções do autor sugerimos a consulta do Dossiê 

elaborado pela revista Asas da palavra (2009) – Edição comemorativa sobre Benedito Nunes.   



 

 

Os pressupostos que embasam a vertente teórica da estética da recepção têm como 

premissa básica a noção de que a interpretação de um texto está além da identificação 

de aspectos e/ou estruturas textuais, tampouco de sua descrição minuciosa. Desse modo, 

configuram-se como estudos que realizaram mudança significativa nas formas/modos 

de análise do texto literário ao direcionar o interesse dos estudos para os instantes de 

recepção e, consequentemente, atribuindo-se ao leitor um lugar de destaque na 

interpretação da obra literária. Assim, ele passa a ser tomado para além do leitor de 

papel, idealizado e pressuposto pelo texto, sendo visto como o responsável por atualizar 

os sentidos da obra; por aliar a sua percepção de mundo para recobrir as pistas dos 

significados que emergem do texto e atribuir a elas sentidos. O leitor será capaz de 

estabelecer alianças entre a sua percepção de mundo e a descoberta das interpretações 

que emergem do texto. 

Ao tratar dessa corrente teórica, mais precisamente das contribuições de Hans 

Robert Jauss, Terry Eagleton (2006, p. 126) pontua que, segundo tal acepção, o sentido 

de um texto não permanece constante no transcorrer do tempo, no entanto passa por um 

processo de atualização em razão dos “horizontes históricos” nos quais são recebidos. A 

percepção desse aspecto permitiria, entre outros pontos, elaborar um novo tipo de 

história literária. 

Nessa área de estudos, muitos conceitos tornam-se caros, entre os quais o de 

recepção, que segundo Karlheinz Stierle (2001, p. 135-136), corresponde 

a [...] cada uma das atividades que se desencadeia no receptor por meio do 

texto, desde a simples compreensão até à diversidade das reações por ela 

provocadas [...]. Descrever o ato da recepção significa, de imediato, 

diferenciar os vários passos e apreender a sua construção hierárquica. 

 

Segundo o fragmento acima, a recepção corresponde ao processo de compreensão 

das produções/elaborações de sentido de um texto, sendo que este não é condicionado 

exclusivamente pelo material verbal. O sentido e/ou compreensão de um texto emerge 

dos contatos estabelecidos entre o texto e seu contexto de recepção; ao material 

movimentado por seu leitor para a análise de um texto, sempre respeitando o 

condicionamento/direcionamento dado pelo texto. 

A reflexão acerca da interpretação de obras literárias pode partir dos pressupostos 

da hermenêutica literária, que surge da confluência de várias vertentes hermenêuticas 

(teológica, filosófica, jurídica etc.). Distingue-se das demais pelo fato de debruçar-se 



 

sobre o aspecto estético do texto e os efeitos dessa construção sobre o leitor, ponto não 

abordado nas demais vertentes. 

 A compreensão estética acontece de maneira progressiva, por meio da tríade 

hermenêutica, constituída por três momentos da interpretação: a compreensão; a 

interpretação e a aplicação.  

 A compreensão corresponde à percepção, à experiência estética do objeto. Em 

outras palavras, ao primeiro contato do leitor com a obra literária, em cujo momento não 

comporta uma reflexão.  

 A interpretação diz respeito à reflexão, ao pensar sobre a obra enquanto objeto 

estético caro à análise; compreende o momento em que o leitor é chamado para 

participar da construção da obra, por meio das estruturas de apelo que ela comporta. 

Dessa maneira, o leitor participa ativamente do processo criativo. 

 Por fim, a aplicação, cujo princípio é a compreensão do momento em que o 

leitor relaciona a obra literária à percepção do horizonte histórico do texto. Pontuar essa 

percepção histórica impede a realização de aproximações descontextualizadas da obra 

literária, dentro de seu espaço de criação. 

 Para melhor compreensão do processo, é possível lançar mão da proposta de 

Gadamer acerca da relação entre pergunta e resposta, para elaboração de uma 

construção da interpretação do texto.  

Segundo Gadamer, a interpretação do texto literário ocorre quando há uma relação 

entre pergunta e resposta. Considera-se que todo texto surge como reposta a uma 

pergunta, reencontrar esta, permite ao leitor “recuperar os conceitos de um passado 

histórico de maneira que contenham, ao mesmo tempo, o nosso próprio conceber” 

(GADAMER, 2002, p. 550-551), ou seja, a interpretação não está centrada na 

recuperação de uma interpretação, tampouco em uma interpretação totalmente 

dissociada da interpretação primeira. Ela é construída a partir da percepção desses dois 

momentos, o que constitui a chamada fusão de horizontes de expectativa, pois se 

considera somente ser possível compreender um texto se soubermos a pergunta para a 

qual ele foi resposta, não para reiterá-la como correta, mas para podermos observar “os 

traços comuns de toda compreensão” (JAUSS, 1982, p. 24), uma vez que o presente 

reinventa e/ou atualiza o significado da obra. 

Em razão disso, interpretar é ir além de reconhecer ações, objetos, sensações, etc... 

Segundo Sartre, a interpretação é um exercício de liberdade, no qual o apreciador da 

obra é “convidado à doação de toda a sua pessoa, com suas paixões, suas prevenções, 



 

suas simpatias, seu temperamento sexual, sua escala de valores.” (SARTRE, 1989, 

p.24).  

Deste raciocínio conclui-se que a obra não possui uma finalidade em si, porém 

“ela é uma finalidade em si mesma” (SARTRE, 1989, p.42), ou seja, escrever é, ao 

mesmo tempo, desvendar e propor o mundo como uma tarefa ao receptor, pois, este 

acolhimento da obra de arte por quem a recebe figura como correlativo dialético do ato 

de produção. A “obra de espírito” surgirá do esforço combinado do autor e do leitor, 

pois a criação do autor “só ganha realidade objetiva aos olhos do espectador, [...] pela 

cerimônia do espetáculo — e particularmente da leitura” (SARTRE, 1989, p.47). 

 

2. Notas sobre a crítica de Benedito Nunes  

 

Com base nas formulações descritas, é possível pensar o processo de recepção da 

produção de Clarice Lispector elaborado por Benedito Nunes, com o intuito de 

pontuar/demonstrar sua importância, enquanto crítico/leitor da obra de Lispector, pois 

ao elaborar sua análise sob o prisma da filosofia, o autor permitiu uma 

compreensão/percepção do trabalho inovador que a autora realiza em suas obras sob 

diversos aspectos, entre os quais, a linguagem, também analisada por outros críticos, 

como Affonso Romano de Santana, Antônio Candido e Olga de Sá, embora com vieses 

diversos.  

Ao eleger como base teórica a filosofia, Nunes foi o responsável por olhar a 

linguagem como um elemento do processo epifânico, ou seja, a linguagem como um 

recurso possível de proporcionar (ou tentar) a recriação da experiência mítica, 

agregando à produção clariciana outro leque de possibilidades no que concerne à análise 

da linguagem empregada e/ou manipulada nas obras da autora.  

Diversos estudos foram elaborados por Nunes sobre os textos de Lispector. Desse 

conjunto tomamos como recorte os livros que foram dedicados total ou parcialmente ao 

estudo dos textos de Clarice Lispector, um total de quatro publicações: O mundo de 

Clarice Lispector (1966), O Dorso do Tigre (1976), Leitura de Clarice Lispector (1973) 

e O drama da linguagem: uma leitura de Clarice Lispector (1995). Tais textos abarcam 

publicações e reedições de textos basilares nos estudos sobre a autora, como, por 

exemplo, o artigo “As formas do conto”, que apresenta tópicos dedicados à linguagem. 

Dos diferentes pontos elencados por Nunes optamos por eleger dois pontos de destaque 

nas suas análises, em relação ao assunto em foco: a repetição e o silêncio. 



 

O primeiro ponto, a repetição, é definido por Nunes (1988) como Matriz poética 

do estilo de Clarice Lispector, pois é por meio do jogo entre a palavra e a coisa, 

marcada pela alternância entre o substantivo e o adjetivo que se acaba por clarificar a 

impossibilidade de transformar a experiência em palavras. Acerca desse aspecto, Nunes 

(1989, p. 139) pontua que esse movimento se constitui de “elos de uma teia verbal 

compacta, os termos repetidos estabelecem uma gradação entre diferentes significações 

que se unem em cadeia, reforçando mutuamente a proliferação de um significado 

inexaurível”. Desse modo, as repetições surgem no texto para evidenciar as 

impossibilidades de reconstituição exata da experiência, que foge ao comum e acaba por 

esbarrar na ausência de termos para recobri-la. 

Esse jogo configura a base da elaboração do conto “o ovo e a galinha”, observado 

no seguinte fragmento: 

O ovo é a alma da galinha. A galinha desajeitada. O ovo certo. A galinha 

assustada. O ovo certo. Como um projétil parado. Pois ovo é ovo no 

espaço[...] – O ovo me vê. O ovo me idealiza? O ovo me medita? Não, o ovo 

apenas me vê. É isento da compreensão que fere. – O ovo nunca lutou. Ele é 

um dom. – O ovo é invisível a olho nu. De ovo a ovo chega-se a Deus, que é 

invisível a olho nu (LISPECTOR, 1998, p. 50/51). 

 

A percepção de Nunes (1989), acerca dessa construção elaborada pela autora, é de 

que, pelo jogo entre palavra e coisa, o ovo adquire a condição de um acontecimento 

revelador, pois se abre a uma realidade indeterminada, aprisionando a narradora e, com 

isso, estabelece os critérios de sua narração. Nesse sentido, o referido autor conclui que 

as cadeias de significado, elaboradas pelo jogo entre o substantivo e o qualificador 

seriam pequenas unidades narrativas de uma teia elaborada pela retomada de um objeto, 

porém sem a construção de um significado maior. Logo, o encadeamento leva ao 

distanciamento do significado/objeto primeiro. O autor pontua ainda que:  

Dessa forma, como unidades narrativas que se associam, as cadeias 

constituem aspectos desdobrados de uma “meditação visual” dirigida a um 

objeto e dele separada pela sequência infindável de frases que o envolvem: 

partindo da reiteração das palavras que o nomeiam (1973, p. 88). 

 

A tentativa de narrar a experiência e, ao mesmo instante, “se narrar”, 

empreendida pela narradora do conto, por meio da repetição, também estará presente no 

romance APSGH. Tal aspecto torna-se perceptível por meio das repetições/retomadas 

entre os episódios, assim como em razão das repetições presentes no decorrer da 

narrativa, como no seguinte fragmento: “Vi, com a falta de compromisso de quem não 

vai contar nem a si mesmo. Via, como quem jamais precisará entender o que viu. Assim, 



 

como a natureza de uma lagartixa vê; sem ter depois sequer que lembrar.” 

(LISPECTOR, 1988, p. 106). 

A percepção de algo visto anteriormente é o ponto inicial para construção da 

narrativa, ligada diretamente à expressão da linguagem, que depende de uma 

organização mental vinculada à memória, característica inerente aos seres humanos. 

Todavia, para isso acontecer, é preciso haver a conscientização, observada no trecho 

seguinte: “Vou ter que dizer o que nunca disse antes, talvez seja isso o que está 

faltando: ter dito. Se eu não disse, não foi por avareza de dizer, nem por minha mudez 

de barata que tem mais olhos que boca. Se eu não disse é porque não sabia que sabia – 

mas agora sei...” (LISPECTOR, 1988, p. 117). 

Curiosamente, as retomadas empreendidas no conto, que se centravam na 

repetição do nome do objeto desencadeador da epifania – o ovo – no romance 

acontecem pela repetição mediante a retomada de experiências e de ações. Nota-se que 

a seleção do termo repetido caracteriza a diferença no modo como a experiência 

ocorreu. Enquanto no conto temos o objeto como o desencadeador, no romance temos 

as ações (a ida ao quarto, a morte da barata, o comer da massa branca, etc.), e, embora 

em número pequeno, desencadeiam séries de pensamentos e prefiguram um itinerário 

místico; uma experiência que resulta na iluminação. 

Esse movimento de reiteração culminará, tanto no romance quanto no conto, no 

segundo tema elegido por nós: o silêncio. Pois, chegará o instante da narrativa no qual 

as aproximações não mais caberão, como pontua Benedito Nunes sobre APSGH: 

Na estrutura tão interativa quanto paradoxal de sua narrativa, que segue a via 

mística, fecha-se, nesse romance, o círculo que leva da palavra ao silêncio e 

do silêncio à palavra. Figura graficamente definida nos travessões e 

reticências que procedem o início brusco do texto e que o interrompem no 

fim, o silêncio é a origem e o destino da obra que sustenta a errância do 

sentido assinalada pelo paradoxo, e através da qual, ao longo da experiência 

extática relatada, a própria linguagem, tentando falar de uma realidade 

indeterminada, mostra, pela fuga do significado que os significantes em 

cadeia não preenchem, o que não mais enunciável ou dizível. Mas aqui esse 

silêncio, na orla da diferença entre ser e dizer, suspendendo a palavra, 

interrompendo o fluxo verbal e ameaçando transformar-se em mudez (o risco 

supremo da desistência à linguagem arrostado por G.H.), já nos revela, como 

índice-limite da intencionalidade criadora dirigida à linguagem, à escritura 

que permeia o estilo de Clarice Lispector, e que o desborda a cada passo. 

(1989, p. 144). 

  

Assim, a criação literária de Clarice, tanto no romance APSGH quanto no conto 

“O ovo e a galinha” toma forma com o surgimento da linguagem, como modo de 

expressão de uma existência, que só adquire corpo a partir da relação estabelecida com 

o sagrado, como princípio de todas as coisas. Por serem fenômenos inerentes à natureza 



 

humana mito e religião contêm explicações das razões da vida e tudo o que nela ocorre. 

Estão intimamente relacionados, pois seus fundamentos não são ligados, 

especificamente, às pressuposições de um pensamento lógico, mas aos sentimentos, no 

entanto isto não quer dizer que as ideias lhes servem de apoio e não obedecem a uma 

organização, pois, ao contrário, constituem a valorização de percepções da própria 

realidade as quais envolvem as pessoas. 

Desse modo, “[O] mito vivia a vida do homem e este a vida do mito, porque 

ambos se co-pertenciam dentro de um espaço onto-poético do existir fazendo a 

experiência do mundo junto à terra. Isso era o modo de pertencimento do homem” 

(SILVA, 2010, p. 12). 

Essa reciprocidade entre o humano e o mito traz à narrativa de Clarice Lispector a 

experiência que ultrapassa o ser pela hierofania, como manifestação do sagrado. Assim, 

“[A] manifestação do sagrado funda, ontologicamente o mundo. Na extensão 

homogênea e infinita onde não é possível nenhum ponto de referência, e onde, portanto, 

nenhuma orientação pode efetuar-se, a hierofania revela um “ponto fixo” absoluto, um 

“Centro” (ELIADE, 2010, p. 26) 

Assim, o silêncio é a constatação de uma impossibilidade de tradução da 

experiência; da possibilidade de transformá-la em palavras; como um fracasso em razão 

dessa experiência ser ainda pré-verbal e ocupar um espaço além das situações comuns. 

 

Considerações finais 

 

No estudo das obras de Clarice Lispector, sobretudo no romance APSGH e no 

conto “O ovo e a galinha”, percebemos que a ideia proposta por Antonio Candido, de 

que “nada mais importante para chamar a atenção sobre uma verdade do que exagerá-

la” (CANDIDO, 2006, p. 12), pode ser usada para reflexão sobre as construções 

realizadas nos textos, que partindo de experiências cotidianas, chegam aos extremos da 

percepção de mundo, pela exacerbação de aspectos da essência humana, cuja tentativa 

de narrar objetiva uma forma verossímil.  

Sendo assim, a obra literária é trabalhada sob os artifícios de uma linguagem 

elaborada, recursos característicos da literatura, selecionados em virtude da matéria 

narrada. No caso dos textos analisados, entendemos que para isso acontecer, é preciso, 

pelo uso da linguagem, entregar-se a essa realidade a que se tem acesso pela experiência 

epifânica, para conhecê-la e ir além. Essa representação toma um aspecto verdadeiro 



 

não somente porque a narradora conta o que viu, mas também as ressonâncias do que 

viveu. Dessa forma, ela transmite, de modo acentuado, a intensidade da emoção do 

reviver, colocando no papel as cores, cheiros e sentimentos que passaram despercebidos 

em momentos vividos anteriormente. 

Pela análise empreendida nas narrativas, Benedito Nunes demonstrou que, de 

forma efetiva, as questões existenciais como expressões de nossas experiências, 

permitindo colocar em evidência a pluralidade, a fragilidade e a mobilidade do nosso 

ser.  

Associada às constatações dessa representação, a tomada de consciência em 

relação à formação do ser humano é enfatizada, na obra clariciana, pela reconstituição 

da experiência vivida, numa volta ao passado, sob a criação de novas condições que 

favoreçam melhor a compreensão do processo permanente de reelaboração e de 

diferenciação. Esse processo contribui para a definição de si mesmo, na constituição 

evolutiva, como sinal emergente de fatores socioculturais, expressos pela autora em 

vários momentos de sua narrativa, como uma necessidade da morte das determinações 

sociais, para o ser individual, capaz de tomar consciência da verdade. Tais aspectos, 

também, emanam no conto “O ovo e a galinha”, no qual essa condição pode ser 

percebida em: 

Esses casos extremos de morte não são por crueldade. É que há um trabalho, 

digamos cósmico, a ser feito, e os casos individuais infelizmente não podem 

ser levados em consideração. Para os que sucumbem e se tornam individuais 

é que existem as instituições, a caridade, a compreensão que não discrimina 

motivos, a nossa vida humana enfim (LISPECTOR, 1998, p. 56). 

  

Em APSG, ocorre o que a narradora denomina como a desorganização do ser 

social, formado pelo meio com o qual interage. Essa condição implica riscos, pois, 

como afirma G.H.:  

Se eu me confirmar e me considerar verdadeira, estarei perdida porque não 

saberei onde engastar meu novo modo de ser – se eu for adiante nas minhas 

visões fragmentárias, o mundo inteiro terá que se transformar para eu caber 

nele (LISPECTOR, 1988, p. 9). 

 

Assim, a força de uma linguagem carece de uma organização que depende de uma 

libertação total de princípios condicionadores impostos pelo meio onde está a segurança 

da qual dependem as individualidades, mesmo as que, porventura, ousem escapar dessa 

organização. Nesse sentido: 

A isso quereria chamar desorganização, e teria a segurança de me aventurar, 

porque saberia depois para onde voltar: para a organização anterior. A isso 

prefiro chamar desorganização pois não quero me confirmar no que vivi – na 



 

confirmação de mim eu perderia o mundo como eu o tinha, e sei que não 

tenho capacidade para outro (LISPECTOR, 1988, p. 9). 

      

A aproximação proposta por Nunes entre filosofia e literatura permite uma 

compreensão peculiar dos textos de Clarice, pois não se configura mera aplicação de 

conceitos filosóficos ao texto, e, sim, tentativa de entrever sentidos, ao observar os 

textos analisados como formas de nomear experiências irredutíveis a palavras, carentes 

de uma nova ordenação textual. 
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