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Resumo: O presente trabalho traz um recorte da catalogação das leituras de Benedito 

Nunes de três capítulos da primeira parte do livro: O Drama da Linguagem: uma Leitura 

de Clarice Lispector (1989), do referido autor, a saber: “Primeira Parte”: “Do romance ao 

conto”, na qual contém os seguintes capítulos: “A narrativa monocêntrica”, “A cidade 

sitiada: uma alegoria”, “A maçã no escuro ou o drama da linguagem”, “O itinerário 

místico de G.H.”, “Do monólogo ao diálogo” e “A forma do conto”, dos quais estudamos 

os três primeiros capítulos e catalogamos as obras de Clarice Lispector estudadas e 

analisadas por Benedito Nunes, bem como as obras e os nomes dos filósofos, literatos ou 

outro autor que aparecem nas análises do referido crítico literário brasileiro, fizemos,  

ainda, um pequeno apontamento sobre as leituras de Benedito Nunes constantes do 

primeiro artigo “A narrativa monocêntrica”, tendo em vista a natureza deste trabalho, .e 

percebemos, nesse texto, que Nunes leu os romances Perto do coração selvagem (1943) e 

O lustre (1946) de Clarice Lispector e para analisá-los leu Werner Jaeger, Henry Bergson, 

Tzvetan Todorov, entre outros autores. 

Palavras-chave: Benedito Nunes. Clarice Lispector. Romance Brasileiro, Leitura, Crítica 

Literária. 

Introdução 

           O presente artigo é fruto de estudos desenvolvidos no projeto de pesquisa 

Benedito Nunes em 1973 e 1989: dois momentos de leitura da obra de Clarice 

Lispector, coordenado pela Profª. Drª. Maria de Fatima do Nascimento, no qual 

produzimos um plano de trabalho intitulado: Estudo de três capítulos do livro O drama da 

linguagem: uma leitura de Clarice Lispector (1989), de Benedito Nunes para catalogar as 

leituras de Benedito Nunes (1929-2011) nos três primeiros capítulos da “primeira parte” 

do livro O drama da linguagem: uma leitura de Clarice Lispector (1989), ou seja: “A 

narrativa monocêntrica”, “A cidade sitiada: uma alegoria” e “A maçã no escuro ou o 

drama da linguagem”, para saber quais os livros de Clarice Lispector (1920-1977) o 

crítico literário brasileiro leu e analisou, bem como saber o que ele estava lendo sobre 



teoria literária, filosofia, romances, poemas ou leituras de outro campo do saber entre 

1973 e 1989 para compor seu discurso crítico a respeito das obras da romancista e 

contista brasileira.  

Leituras de Benedito Nunes acerca da produção romanesca inicial de Clarice 

Lispector 

 

             A crítica literária de Benedito Nunes é permeada por teorias filosóficas, essa 

questão já foi observada por vários autores, inclusive por NASCIMENTO (2012, p. ) o 

que a torna singular dentre as análises de outros autores que lhe são contemporâneos. 

Além de dialogar com a filosofia, ele dialoga também com outros campos do saber, 

como por exemplo, com a crítica literária, a historiografia literária, a religião, a 

linguística, entre outros.  

            Neste primeiro ano de projeto, como já foi dito, estudamos os três primeiros 

capítulos do livro O drama da linguagem: uma leitura de Clarice Lispector (1989), isto 

é: “A narrativa monocêntrica”, que versa sobre os romances Perto do coração Selvagem 

(1943) e O lustre (1946); “A cidade sitiada: uma alegoria”, o qual discorre a respeito de 

A cidade sitiada (1949); e “A maçã no escuro ou o drama da linguagem”, que trata de A 

maçã no escuro (1961).  

Conforme o nosso estudo, destacamos nas tabelas abaixo os nomes dos autores e 

obras encontrados nas análises feitas por Benedito Nunes sobre as obras de Clarice 

Lispector, porém como foram encontrados muitos autores e obras e tendo em vista a 

natureza deste trabalho, fizemos um recorte dos principais autores e das obras lidas 

(citadas) por  Nunes, de acordo com os quadros abaixo: 

 

1º Capítulo: A narrativa monocêntrica 

Clarice 

Lispector 

Filósofos Críticos 

literários 

Outros Obras Páginas N º de 

citações 

- - - - Perto do coração 

selvagem 

19(2x)/20/21(4x)22(3x)/

23(2x)/24/26/27(3x)/28 

(3x)//29/30/31 

26 

- - - Werner 

Jaeger 

Paideia; los ideales 

de la cultura grega 

20 1 

- Henry 

Bergson 

- - Durée 22 1 



Clarice 

Lispector 

- - - O lustre 24(2x)/25(4x)/26(4x)/27 

(5x)/28(2x)/30(2x)/31 

20 

- - Antônio 

Candido 

- No raiar de Clarice 

Lispector 

27 1 

- - Tzvetan 

Todorov 

- Les catégories du 

récit littéraire 

29 1 

- - Roland 

Barthes 

- Indroduction à 

l’analyse structurale 

des récits 

29 1 

Franz 

Kafka 

- - - O processo 29 1 

Franz 

Kafka 

- - - O castelo 29 1 

Franz 

Kafka 

-   América 29 1 

  Martin 

Walser 

 Ensayo sobre Franz 

Kafka 

29 1 

 

2º Capítulo: A cidade sitiada: uma alegoria 

Ficcionistas e 

Poetas 

Filósofos Críticos 

Literários 

Outros 

Autores 

Obras Páginas Nº de 

citações 

Clarice Lispector - - - A cidade sitiada 32(3x)/33(2x)3

4(4x)/35(6x) 

23 

Clarice Lispector - - - Perto do coração 

selvagem 

34 1 

Clarice Lispector - - - O lustre 34 1 

- - Assis Brasil - Clarice Lispector 37 1 

Jorge Luís Borges - - - Nova antologia 

pessoal 

38 1 

 

3º Capítulo:  A maçã no escuro ou O drama da linguagem 

Ficcionistas 

e Poetas 

Filósofos Críticos 

Literários 

Outros  Obras Páginas Nº de 

citações 

- - Eliane 

Zagury 

- A Palavra e os 

ecos 

39 1 

Clarice 

Lispector 

- - - A maça no 

escuro 

39/41 (2x)/42/43(5x)/ 44 

(4x)/45(4x)/46(2x)/47(4x)/

48(3x)/49/50(3x)/51/53(5x

43 



)/54(2x)/55(2x)/56(3x)/57 

Clarice 

Lispector 

- - - Perto do coração 

selvagem 

39 1 

Clarice 

Lispector 

- - - O lustre 39/40 1 

Clarice 

Lispector 

- - - O livro dos 

prazeres 

43 1 

- São João da 

Cruz 

- - Obras de San 

Juan de la Cruz 

44 1 

- - - - Bíblia 45 1 

-  Afrânio 

Coutinho 

- A literatura no 

Brasil 

45 1 

- Aristóteles  - Arte poética 51 1 

- - Gérard 

Genette 

- Frontières du 

récit 

51 1 

- Stº.Antonio - - Sermão dos 

peixes 

51 1 

- S. Francisco - - Sermão aos 

pássaros 

51 1 

- - Julia 

Kristeva 

- Language 55 1 

- - - Northrop 

Frye 

Theory of 

modes 

55 1 

William 

Shakespeare 

- - - Hamlet 55 1 

- - Dirce 

Côrtes 

Rúdel 

- Situação atual 

dos romances 

brasileiros 

56 1 

´- Kahta 

Upanishad 

- - Doutrina védica 56 1 

 

            O capítulo “A narrativa monocêntrica” está dividido em duas partes. Na primeira 

parte, observamos que a discussão principal de Nunes (1989,  p. 19-31) gira em torno da 

personagem Joana, protagonista do primeiro romance de Clarice Lispector, Perto do 

coração selvagem (1943), afirmando que  nessa obra os conflitos interiores da referida 

personagem são o cerne da narrativa clariceana. Tais conflitos fazem com que a 

personagem se mantenha em constante embate com as regras instituídas no mundo 

empírico, ao qual não se submete. Joana constantemente rompe com o que é pré-



estabelecido, seja furtando um livro, se apaixonando, ainda criança, por um professor ou 

ainda na alternância temporal desordenada como sua história é narrada. 

            Nunes considerou Joana como um ser que nasceu para a liberdade, mas como 

essa liberdade é massivamente recalcada ela se encontra acometida pela falta, que é o 

impulso fundador do desejo. O crítico paraense afirma que a inquietação de Joana “é a 

sua hybris, sua vocação para o excesso e a desmesura” (NUNES, 1989, p. 20). A hybris 

espécie de culpa trágica, afirma o crítico, devido ao desregramento, que pode acometer 

o homem que nunca se sacia, por conseguinte está sempre tentando sanar o desejo, em 

razão disso, acaba por praticar perversões, sendo isto um traço do caráter de Joana. Aqui 

nos deparamos com um diálogo estabelecido com a obra Paideia, do filólogo alemão 

Werner Jaeger, a qual discorre a respeito da cultura grega, livro que Nunes leu para 

analisar as obras de Clarice Lispector, tendo em vista que existem citações da referida 

obra no primeiro capítulo do citado livro Benedito Nunes.  Portanto o escritor brasileiro 

retoma os estudos sobre a tragédia grega a partir dos estudos de JAEGER, no qual a 

hybris é uma categoria importante de análise de obras literária, tendo em vista que a 

hybris: 

Está intimamente vinculada à experiência humana que os mortais 

denominam sorte, pois esta se transforma facilmente na mais profunda 

dor, assim que os homens se deixam seduzir pela hybris. O perigo 

demoníaco reside na insaciabilidade, que, por mais que tenha, sempre 
quer o dobro. (JAEGER, p. 302: 1995) 

 

            Já a segunda parte do capítulo se destina à análise do segundo romance de 

Clarice Lispector, O lustre, de 1946, no qual Benedito Nunes observa que Virgínia, a 

protagonista da obra, é o combustível da narrativa, como acontece com a personagem 

Joana, do primeiro romance da autora brasileira, sendo que Joana e Virgínia também se 

caracterizam por estarem sempre em busca de algo, a exemplo do “ritmo de procura”, 

termo usado por Antônio Candido no artigo “No raiar de Clarice Lispector” (1995), 

sobre o romance Perto do coração selvagem, que Benedito Nunes utiliza para 

demonstrar a diferença da “introspecção” de Joana e das “análises das paixões” nos 

romances psicológicos, pois “chamavam-se análise os romances mais ou menos 

psicológicos que procuravam estudar as paixões [...] dissecando os estados de alma e 

procurando revelar o mecanismo do espírito”, enquanto a prosa clariceana envereda 

pelo que Candido chama de “romances de aproximação”, denominação que se dá “Aos 



romances que procuram esclarecer mais a essência do que a existência [...] com um 

tempo mais acentuadamente psicológico”. 

           Esses desejos  são os motores dos movimentos evasivos que elas fazem, contudo, 

os anseios são diferentes nas duas protagonistas como aponta o crítico brasileiro: 

 

Em O lustre desenha-se a figura nítida de uma errância exterior, no 

espaço, paralela à errância no tempo, que prepondera em Perto do 

coração selvagem. [...] os dois romances se ligam entre si [...] a 

errância das duas personagens centrais, que se perfaz como 
movimento de evasão. (NUNES, p. 27, 1989) 

  

           O capítulo se intitula “A narrativa monocêntrica” porque de acordo com o crítico 

brasileiro os papeis das personagens protagonistas excedem “a função de um primeiro 

agente, que apenas conduz ou centraliza a ação”, isto é, a narrativa monocêntrica é 

“desenvolvida em torno de um centro privilegiado que o próprio narrador ocupa. [...] a 

posição do narrador se confunde ou tende a fundir-se [...] com a posição do 

personagem” (NUNES, 1989, p. 29). 

           O crítico literário paraense, a partir da obra Les catégories du récit littéraire de 

Tzvetan Todorov, observa que as duas obras evidenciam entre outras questões os modos 

de relacionamento entre narrador e história, tais modos são observados no discurso do 

narrador e no das  personagens dos dois romances de Clarice Lispector. 

              Com as leituras dos dois autores percebemos que o aspecto narrativo do qual 

fala Nunes é aquele intitulado por Todorov de “a visão com”, na qual o narrador e as 

personagens possuem o mesmo grau de informações a respeito da história, por isso o 

primeiro não tem condições de disponibilizar acontecimentos ainda não expressados 

pelos personagens. Contudo, “a visão com” não se aplica integralmente aos romances 

Perto do coração selvagem e O lustre, pois neles a visão varia, com assinala Nunes: “A 

romancista [...] não se suprime como instância externa da narração. Mas também 

percebe e sente com a personagem” (1989, p. 29).  

 

CONCLUSÃO 

           A pesquisa possibilitou a confirmação da importância de Benedito Nunes para o 

cenário da crítica literária nacional, pois observamos em suas análises sobre a obra de 

Clarice Lispector a continuação do emprego majoritário de teorias filosóficas assim 

como já haviam sido observadas em O dorso do tigre (1969). Nesse sentido, 

verificamos também nos textos analisados que o crítico brasileiro dialoga com outros 



campos do saber, a exemplo da historiografia literária, da linguística, da teoria literária, 

demonstrando que o estudioso de literatura pode e deve lançar mão de várias teorias no 

ato de sua análise, o que gera uma expansão de leituras possíveis que dada obra oferece 

ao público em cada momento. 
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