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RESUMO: Diante das inúmeras pesquisas críticas da obra de Clarice Lispector, esse trabalho 
tem como intuito discutir a dimensão histórica internalizada organicamente em sua estética 
intimista e diagnosticar as motivações sociais para o surgimento de um foco narrativo 
entranhado entre o autoritarismo e a libertação, o eu e a sociedade. Tendo como base teórica e 
metodológica a crítica literária dialética marxista e a perspectiva formativa nacional, a arte 
literária é encarada como um reflexo específico do desenvolvimento do ser humano no meio 
social. A partir de pensadores como Georg Lukács, Frédric Jameson, Antonio Candido e 
Roberto Schwarz, essa comunicação pretende dialogar com as tendências críticas atuais que 
tendem a negligenciar o aspecto local como mediação fundamental para se atingir a 
universalidade. A partir da análise dos principais romances clariceanos, Perto do coração 
selvagem (1943), A paixão segundo G.H. (1964) e A hora da estrela (1977), busca-se 
compreender a unidade de seu projeto narrativo como parte da experiência brasileira e reunir 
dialeticamente o dado local ao caráter universal de sua escrita.  
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A atividade humana, seja artista ou teórica, é entendida como um reflexo 

dialético da realidade efetiva. Esta se configura na história, em que a objetividade se 

impõe sobre a consciência, mostrando assim que a vontade individual não independe da 

materialidade na qual ela está inserida. Situar a evolução do pensamento humano na sua 

trajetória processual e dialética é perceber o movimento de aderência e desconexão do 

homem em relação ao real. 

A teoria do reflexo e a relação sujeito-objeto, discutida por Lukács (1965), no 

campo estético estende-se à toda práxis humana. Uma vez que a crítica literária é ação 

de um sujeito sobre um objeto, observa-se um espaço de luta, de leituras em 

competição, para relembrar o artigo de Schwarz (2006). Esse terreno político de qual 

faz parte a crítica, não está, portanto, a revelia das condições históricas de sua produção. 

As análises críticas, além de serem tributárias de posições ideológicas específicas, são 
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produto também, quando configurada numa tendência, da materialidade vivenciada pelo 

crítico. 

Desta forma, é possível perceber na recepção crítica da obra da Clarice Lispector 

uma disposição teórica peculiar que formaria um padrão crítico vinculado à realidade do 

subdesenvolvimento brasileiro? As obras clariceanas teriam propiciado pelo seu caráter 

estético a consolidação desse padrão, sobretudo existencialista, ou as escolhas teóricas 

foram fruto de contingências históricas?  

Observam-se na recepção crítica da autora algumas tendências. A que mais 

parece ter respaldo atualmente é a crítica mítico-existencialista articulada por Benedito 

Nunes (1989), sob influência da metafísica de Heidegger. Em seguida, juntando-se à 

discussão pós-moderna, encontra-se uma postura de análise linguística em que a 

literatura de Clarice seria um “mergulho na matéria da palavra” (SANTIAGO, 2004, 

p.232), sem nenhuma necessidade de um suporte simbólico alheio ao corpo da palavra, 

ou seja, a linguagem, entendida como a-histórica, é um aparato fechado em si cujo 

sintagma é esvaziado completamente de seu caráter semântico e processual.  

Se algumas posições críticas, como as citadas acima, tentam se descolar da 

articulação entre arte e história, as demais tendem a fazer uma unidade indistinta entre 

obra literária e sociedade. Os estudos culturais discutem o papel da mulher nos livros da 

autora, olhar crítico desencadeado por influencia da feminista francesa Hélène Cixous. 

Outra tendência diagnosticada é o desprezo da obra clariceana anterior ao romance A 

hora da estrela, devido ao caráter, aparentemente, alienante desses escritos. Para 

Silviano Santiago (2004), a história de Rodrigo S.M. e Macabéa teria sido uma grande 

traição dos princípios estéticos da autora, já para outros ela seria a salvação de Clarice 

do “Cemitério dos Mortos-Vivos” – charge do cartunista Henfil em que se 

representavam personalidades que, a seu juízo, colaboravam ou simpatizavam com a 

ditadura, omitiam-se politicamente ou eram porta-vozes do conservadorismo. 

A polêmica em torno de A hora da estrela mostra como a crítica encontra 

dificuldade de perceber na obra de Lispector uma unidade. Existe uma fragmentação 

nos estudos da autora, como se nota pelos grupos de pesquisa espalhados pelas 

universidades brasileiras.  
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Diante desse cenário crítico atual, é necessário um estudo que procure integrar 

os elementos constitutivos da obra de Lispector, visto que há um movimento próprio na 

sua escrita de 1943 a 1977 que acompanha dialeticamente, como reflexo e recusa, 

tensões locais e internacionais numa etapa específica do capitalismo. Desta forma, os 

livros da escritora são encarados como um projeto, cuja unidade, não está na intenção 

programada da autora, mas na evolução estética de seu itinerário artístico.   

A editora Rocco, baseada na fortuna crítica mais renomada da autora, publicou 

na contracapa das edições de todas as obras clariceanas, de romances a contos e 

crônicas, um resumo explicativo em que sua escrita meticulosamente trabalhada seria 

responsável por desvendar as profundezas da alma e se tornaria assim uma bússola em 

sua busca pela essência humana.  

 A apropriação editorial dos livros da escritora reforça a disjunção estanque entre 

essência e aparência, local e universal, prometendo ao leitor uma viagem às profundezas 

da alma humana, a uma interioridade alcançada através de um pacto de linguagem de 

cotação mística. Assim essa escrita meticulosa nada diria sobre a exterioridade, muito 

menos, sobre o leitor brasileiro, que na ânsia de vivenciar problemas existenciais 

universais, se lançaria no esquecimento cômodo da dura realidade local.  

 Após importantes artigos de pensadores como Sergio Milliet (1981) e Antonio 

Candido (1970) na década de 1940 sobre seu livro de estréia, momento ainda de 

formação da Academia brasileira, a recepção crítica de sua obra consolidou-se na 

década de 1960 e 1970 com a perspectiva existencialista. Não por acaso, o arcabouço 

teórico sobre o que seria de fato a obra clariceana, até então misteriosa tanto para 

acadêmicos quanto para os leitores em geral, materializa-se num período específico da 

história da crítica mundial. A Europa, sacudida pelo impacto do pós-68, vivenciou uma 

profunda frustração histórica que propiciou o surgimento dos movimentos pós-

estruturalistas, cuja análise crítica eliminava o dado local e considerava o “ranço 

nacionalista ultrapassado” (EAGLETON, 1997, p.192). As tendências da modernidade 

europeia anunciavam caminhos contemporâneos em que o fetiche do novo começava a 

dominar o ambiente acadêmico e as elucubrações teóricas se divorciavam da práxis 

humana e da sua dimensão histórica intrínseca.  

 Desta forma, parte da Academia brasileira em formação aderiu rapidamente aos 

conceitos pós-estruturalistas que apresentavam a possibilidade de inserir o pensamento 
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crítico brasileiro no concerto das nações e possibilitavam, ao mesmo tempo, um escape 

cínico a condições históricas nacionais. A dialética local e universal, identificada por 

Antonio Candido (2007), permeia a atitude crítica, posto que esta elege a perspectiva 

europeia em voga para análise de autores tributários de uma tradição literária e histórica 

distinta, calcada na matriz escravocrata e formativa.  

 O Brasil vivia no período de 1960 e 1970 a primazia cultural das ideias de 

esquerda, conforme aponta Schwarz (2009), mas em paralelo era abafado pela 

materialidade da repressão violenta e conservadora que se efetivava. O desenvolvimento 

da crítica e suas escolhas são, como assinalado anteriormente, um reflexo dialético 

desses dilemas. Ao mesmo tempo que se queria construir um país intelectualmente 

consistente que pudesse se igualar às nações desenvolvidas, sentia-se vergonha do 

estado ainda precário da cor local. Na ânsia de superação do atraso, faziam-se escolhas 

que o mascaravam em vez de enfrentá-lo no seu movimento. Ideias fora do lugar foram 

aplicadas a autores nacionais, sem as mediações necessárias. No entanto, assim como 

Schwarz (2009), essas ideias possuem uma funcionalidade histórica, não são apenas um 

descompasso aleatório.  

 Importante destacar que “não se trata de desconhecer o bom trabalho feito no 

interior de cada uma dessas linhas críticas [pós-estruturalistas], que só pode ser 

discutido caso a caso, mas de assinalar o efeito automático e conformista das assimetrias 

internacionais de poder” (SCHWARZ, 2006, p.66).  

 A consolidação crítica da obra de Clarice Lispector se dá nesse período em que 

as ideias europeias chegavam a território brasileiro como uma alternativa à hegemonia 

social, e muitas vezes, engajada, da produção estética da época. Dessa forma, a escrita 

de Lispector parece ter sido eleita, cooptada como a nossa escritora universal, capaz de 

entender a alma humana, por uma parte considerável da Academia, devido ao desejo 

profundo de compensação (recorrência na história do intelectual brasileiro) do atraso 

nacional. “A sociedade resolve no domínio imaginário as contradições que não 

consegue superar no real” (JAMESON, 1985, p.14). A possibilidade artística de uma 

escritora que está acima da matéria brasileira, desponta como uma exceção – Lispector 

existiria assim apesar das condições precárias do país, e não, exatamente, por causa 

dessa materialidade específica. 
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 É fecunda a comparação com o desenvolvimento da crítica da obra de Machado 

de Assis. Durante mais de meio século, acreditava-se que a estética machadiana nada 

tinha a dizer sobre os dilemas nacionais específicos de um Brasil marcado pelo sistema 

escravocrata em funcionalidade dialética com os ideais liberais em voga no momento. 

Portanto, apenas depois Golpe Militar de 1964, foi possível enxergar o caráter volúvel e 

patriarcal dos narradores de Machado, tipicamente brasileiros, que figuravam o que  de 

mais problemático existia na sociedade brasileira do século XIX.  Roberto Schwarz 

(1998), com sua análise minuciosa, demonstra que a universalidade machadiana está 

exatamente na mediação do dado local.  

O gosto refinado, a cultura judiciosa, a ironia discreta, sem ranço de 
província, a perícia literária, tudo isso era objeto de admiração, mas 
parecia formar um corpo estranho no contexto de precariedades e 
urgências da jovem nação, marcada pelo passado colonial recente. 
Eram vitórias sobre o ambiente ingrato, e não expressões dele, a que 
não davam sequência (SCHWARZ, 2006, p.63). 

 A obra de Clarice Lispector é até hoje entendida nessa perspectiva. Ela teria 

sido, juntamente com Guimarães Rosa, “um meteoro” (BUENO, 2001, p.253) caído por 

acaso em terras coloniais, e não o fruto, a expressão transfigurada nessa terra. Faz-se, 

portanto, necessário inserir a narrativa clariceana na tradição do sistema literário 

brasileiro e perceber como ela é transfiguração moderna da matéria brasileira cuja 

conexão com a tradição ocidental não deve ser ignorada. A proposta de uma leitura 

formativa e dialética da obra de Lispector integra a dinâmica estética da autora, posto 

que uma tendência crítica reúne outra, “atravessada pelas questões existenciais, que não 

escamoteiam a luta de classes, mas a incorporam, a narrativa se autoquestiona 

questionando a nós, leitores” (CHIAPPINI, 1996, p.72). 

Analisando A paixão segundo G.H. e A hora da estrela sob essa perspectiva e, 

de maneira nada convencional, ressaltando o social no contato de G.H. com a barata, 

bem como o mítico-existencial na relação de S.M. e Macabéa, Chiappini mostra que “o 

sexo e a classe social [são] mediações indispensáveis à temática existencial e à reflexão 

sobre os limites da linguagem e da narração” (CHIAPPINI, 1996, p.62). O ponto cego 

da crítica está na mulher e na pobreza que permeiam os textos da autora. O feminino e o 

social são mediações que potencializam indagações fundamentais a respeito da 

existência e da própria narrativa. 
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A fortuna crítica parece ter começado pelo ponto culminante sem lidar com o 

núcleo. O específico nacional antecede o universal para retornar a ele, num movimento 

constante. E é nesse específico rejeitado, despercebido ou recalcado pela crítica que se 

concentra esse trabalho, observando-se que a forma estética é mediada pela forma 

social, a qual se amplia a níveis nacionais e mundiais. 

No entanto, outro problema que se impõe nessa discussão é o caráter específico 

da estética clariceana que pode ter propiciado as escolhas críticas tomadas 

historicamente. Uma escrita microscópica, conforme assinala Souza (1980), marcada 

pela supremacia de um eu aparentemente autoritário que configura a realidade segunda 

sua consciência inquieta permitiria uma interpretação realista? Até que ponto a 

percepção crítica foi efetivamente embaçada pela visão eufórica da Academia brasileira, 

sedenta de compensar o subdesenvolvimento brasileiro com uma escritora que pudesse 

entrar no debate de questões universais? Ou foi exatamente a especificidade de seus 

escritos e a concepção de mundo advinda deles que teriam favorecido esse tipo de 

recalque fetichizador da medição local, elemento integrador da fatura literária?  

No seu polêmico livro sobre o realismo no século XX, Lukács (1969) aponta 

distinções entre o caráter humanizador da tipicidade encontrada no realismo do século 

XIX e as vanguardas: 

 Enquanto o antigo realismo crítico, elevando ao nível de uma 
significação típica tudo o que tem importância (positiva ou negativa) 
na vida burguesa, conseguia dessa maneira fazer sobressair o sentido 
dessa vida e torná-la inteligível, com a vanguarda é apenas o interesse 
artístico que cabe à tarefa de transfigurar a baixeza e o nada da vida 
burguesa (LUKÁCS, 1969 p.108). 

 O enclausuramento da narrativa moderna vincula-se a tendências da forma social 

criadas pelo acirramento do capitalismo mundial, que em terras periféricas ganha um 

tom ainda mais opressivo. 

Assim que a experiência individual cessou de coincidir com a 
realidade social, o romance ficou ameaçado por contingências 
idênticas. Se ele se prender ao puramente existencial, à verdade da 
subjetividade, arrisca tornar-se observação psicológica não 
generalizável, com toda a validade de mera história de caso. Se, por 
outro lado, tentar dominar a estrutura objetiva da esfera social, tende 
cada vez mais a ser governado por categorias de conhecimento 
abstrato, em lugar da experiência concreta, e, consequentemente, a 
descer ao nível da tese ou da ilustração, da hipótese e do exemplo 
(JAMESON, 1985, p.29). 
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Haveria na obra de Lispector uma inteligibilidade capaz de apreender o sentido 

coletivo da vida humana na sua complexidade histórica e dialética ou essa estética 

estaria à mercê de uma verdade subjetiva não generalizável? O interesse artístico da 

baixeza mesquinha da lógica burguesa se sobressairia sobre a ânsia de compreender os 

dilemas em jogo no processo de modernização local e universal?  

O percurso literário da autora começa com Perto do coração selvagem, 

publicado em 1943, uma narrativa inacabada e indecisa na sua forma. Permeado pelo 

monólogo interior, o livro ainda guarda características do romance tradicional, como um 

enredo facilmente identificável e personagens fortes. O embate de Joana com o marido e 

a amante nutre a escrita, dominada por reflexões da protagonista. O autoritarismo do 

foco narrativo em torno de Joana evolui no romance, mascarado de auto-conhecimento, 

eliminando as possibilidades de vínculo efetivo com a exterioridade hostil às batalhas 

interiores da jovem em formação, seja pela figura do marido Otávio, da amante Lídia e 

da Mulher da Voz. Esta é completamente esquecida pela crítica e abafada pelo próprio 

narrador/Joana, cujo silenciamento é sintomático. Personagem trabalhadora “cantava 

baixinho, com a boca fechada” (LISPECTOR, 1998a, p.77), a Mulher da Voz parece ter 

uma importância crucial no embate íntimo da protagonista na tomada de consciência do 

mundo e da sua posição de classe. Ela se configura o primeiro confronto com o outro de 

classe de Joana, apesar de retraído e camuflado, anuncia já conflitos posteriores 

figurados em Rodrigo S.M. e Macabéa, refutando a tese de Santiago (2004) de que A 

hora da estrela não tem vínculo com seus livros anteriores.    

 Observa-se que a narrativa clariceana se movimenta em direção a um 

acirramento dilacerado desse eu, que, da promessa de libertação individual de Joana, 

por si só enganosa, visto que tinha como pressuposto a eliminação do outro, passa-se à 

personagem G.H., cuja experiência-limite de desintegração humana é o foco da 

narrativa. Esta é muito bem articulada e promove de maneira integrada o gozo íntimo de 

uma artista renomada que procura através da sua escrita e do apoio afetivo do leitor a 

salvação da sua individualidade. No entanto, esta luta existencial é desencadeada por 

uma mediação específica: o quarto da empregada, Janair. Agora a narrativa de 

Lispector, não por acaso escrita às vésperas de 1964, tenciona esteticamente, através de 

um confronto tipicamente brasileiro ligado à “ousadia de proprietária” (LISPECTOR, 

1998b, p.36), questões da existência humana intrinsecamente atrelada ao 

desenvolvimento do capitalismo mundial.  
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 A ingenuidade agressiva de Joana transforma-se no vigor temeroso de G.H., que 

escreve envolta à fantasmagoria do suposto desenho de Janair na parede. Percebe-se 

como Lispector amadurece sua escrita e sua personagem, posto que esta agora percebe a 

necessidade de integrar sua subjetividade em risco ao outro, seja ele o leitor ou a barata. 

A fusão do sujeito no objeto parece ser a condição para a permanência do indivíduo na 

era moderna. Clarice propõe essa reconciliação de maneira contraditoriamente dialética 

e problemática, já que a urgência do outro (que assombra sem se efetivar) se revela 

através de uma forma cuja intimidade do eu é jorrada sem concessões narrativas.  

Esse problema parece se equacionar em A hora da estrela, obra-prima da autora 

que demonstra uma “superação dos próprios limites enquanto criadora” (BUENO, 2001, 

p.259), negando qualquer tipo de hipótese que desassocia esse último romance ao 

conjunto de sua obra. Surge assim o cinismo de Rodrigo S.M., calcado na tradição 

machadiana e já anunciado na narradora de Água Viva – “Mas há os que morrem de 

fome e eu nada posso senão nascer. Minha lengalenga é: que posso fazer por eles? 

Minha resposta é: pintar um afresco em addagio” (LISPECTOR, 1998d, p.43). 

Narrativa adiada nervosamente por um narrador egocêntrico, mas que cede espaço a sua 

personagem popular, criação e entrave de seus dilemas individuais: “Desconfio que toda 

essa conversa é feita apenas para adiar a pobreza da história, pois estou com medo” 

(LISPECTOR, 1998c, p.17); “preciso falar dessa nordestina senão sufoco” 

(LISPECTOR, 1998c, p.17). 

Nota-se assim uma evolução das escolhas estéticas de Lispector, que se 

movimentam no chão histórico do desenvolvimento das forças produtivas da 

humanidade. Assim nota-se, diante dos problemas apontados, que a obra da escritora 

tem um potencial inteligível, devido à unidade dialética de seus escritos, diferentemente 

do que a crítica tradicional insiste em apontar. E teria ainda a história nacional 

internalizada na sua estrutura estética, por isso alcançaria questões mais amplas e 

universais.   

Localizar e refletir sobre a dimensão histórica de uma obra do potencial da de 

Clarice Lispector faz-se urgente num momento em que há no pensamento 

contemporâneo, assinalado por Schwarz (2006), um selo de qualidade vinculado ao 

corte dos afluxos de conotações históricas, contra o qual esse trabalho pretende resistir 

teoricamente. A pertinência de manter a história ativada na crítica literária atual é 

2602

Ana
Pencil



9 
 

possibilitar a garantia da inteligibilidade do real, como primeiro passo para sua 

transformação. A literatura permite uma reaproximação efetiva do sujeito com realidade 

social, posto que ela se configura esteticamente, sendo capaz, portanto, de mobilizar os 

sentidos do leitor, desfetichizando-os.   
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