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Introdução:
O presente trabalho faz parte do estudo que o grupo de Pesquisa BENEDITO NUNES
EM 1973 E 1989: DOIS MOMENTOS DE LEITURA DA OBRA DE CLARICE
LISPECTOR, coordenado pela professora Dr. Maria de Fatima do Nascimento, vêm
desenvolvendo no período de 2014-2015. Enquanto bolsista PIBIC desse projeto, tenho como
objeto de estudo os três primeiros capítulos da primeira parte dos livros O drama da
linguagem (1973) e o Drama da linguagem: uma leitura de Clarice Lispector (1989), do
crítico literário brasileiro Benedito Nunes. O referido plano de trabalho da pesquisa busca
através dos textos de Benedito Nunes estabelecer os diálogos que sustentam sua crítica
literária sobre as obras da insigne escritora brasileira Clarice Lispector.

Objetivo Geral:
Estudar os três primeiros capítulos da primeira parte dos livros Leitura de Clarice
Lispector (1973) e O drama da linguagem: uma leitura de Clarice Lispector (1989), de
Benedito Nunes, para produzir um levantamento das leituras do referido crítico belenense
encontradas nas análises dele sobre as obras de Clarice Lispector.

Objetivos específicos:
1- Ler os três primeiros capítulos da primeira parte dos livros Uma leitura de Clarice
Lispector (1973) e O drama da linguagem: uma leitura de Clarice Lispector (1989);
2- Verificar quais as obras de Clarice Lispector analisadas por Benedito Nunes nesses
capítulos;
3- Comparar os três primeiros capítulos dos dois livros;
4- Catalogar as leituras de Nunes, reconhecendo-as através de suas citações ao longo do texto.
5- Produzir planilhas das leituras de Nunes contidas nos três primeiros capítulos da primeira
parte do livro O drama da linguagem: Uma leitura de Clarice Lispector (1989)
6- Divulgar os resultados dos estudos sobre a obra de Benedito Nunes

Procedimento Metodológico
1 Leitura e fichamento dos três primeiros capítulos da primeira parte dos livros: Leitura de
Clarice Lispector (1973) e O Drama da Linguagem: uma Leitura de Clarice Lispector
(1989), de Benedito Nunes;
2 Comparação dos três primeiros capítulos dos dois livros;
3 Produção de planilhas listando as obras de Clarice Lispector e dos autores com os quais
Nunes dialogou para sustentar a sua crítica nos capítulos dos referidos livros;
As etapas serão realizadas de acordo com a seguinte metodologia:
a)

Levantamento de material bibliográfico;

b)

Fichamento de leituras;

c)

Produção de planilhas.

Resultados
A presente pesquisa que ainda encontra-se em andamento apresenta como resultados
preliminares planilhas dos três primeiros capítulos da primeira parte dos livros de Nunes
(1973) e (1989) que catalogam os livros de Clarice Lispector citados por Nunes, a exemplo de
Perto do coração selvagem, O lustre, A cidade sitiada, A maça no escuro, Uma aprendizagem
ou o livro dos prazeres e os diálogos que o crítico estabeleceu ao tratar das produções
literárias dessa autora brasileira. Conforme se constatou, sua crítica está sustentada em sua
maioria por teorias filosóficas, fato que já foi observado anteriormente pela coordenadora do
referido projeto em outros livros de Benedito Nunes. Porém, neste estudo, foram encontrados
nos três capítulos do livro em apreciação referências de leitura de Benedito Nunes de livros de
filósofos, teóricos da literatura, romancistas, filólogos, poetas e outros, como as dos filósofos
Aristóteles, Henry Bergson, Roland Barthes e Júlia Kristeva; críticos literários como Northrop
Frye, Antônio Candido, Assis Brasil, Eliane Zagury, Afrânio Coutinho, Gérad Genette e
Tzvetan Todorov; literatos como Luiz Borges e San Juan de La Cruz. Constatou-se ainda o
livro Paidéia; los ideales de la cultura grega do filólogo Werner Jaeger; além de referencias a
textos da Bíblia. Através das produções das planilhas dos capítulos sob apreciação há como se
ter uma visão mais ampla de como Nunes estabelece sua crítica. Portanto, num trabalho de
observação e leitura da crítica literária sobre obras da literatura, como é a de Benedito Nunes,
é extremamente relevante e importante poder observar de que maneira o referido crítico
sustenta e estrutura seu pensamento, daí a importância das planilhas que catalogam a
substancia da crítica de Nunes, registrando, portanto os diálogos presentes, que aparecem de
maneira explícita em seu texto, além de registrar categorias ou termos do discurso teórico da

literatura, da filosofia e outros, que foram usados por outros estudiosos que não aparecem
seus respectivos nomes explicitamente ao longo do texto.

Considerações finais
Tendo como objetivo principal identificar as leituras de Benedito Nunes nas análises
dos três primeiros capítulos da primeira parte dos livros Leitura de Clarice Lispector (1973) e
O drama da linguagem: uma leitura de Clarice Lispector (1989), que o crítico brasileiro
produziu sobre a obra de Clarice Lispector, verificou-se esses diálogos por meio da leitura dos
referidos capítulos e da produção de três planilhas que foram elaboradas para esse fim. Desta
forma percebeu-se que a crítica do pensador Benedito Nunes, nos capítulos estudados, é
permeada por diálogos com filósofos, literatos, críticos literários, filólogos, entre outros.
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